
de Autoriteit

Ga je een auto verkopen of kopen dan kan je eigenaar worden van de auto door de auto over te 
schrijven van de huidige eigenaar naar de nieuwe eigenaar. Op deze manier kan je de auto op 
naam van de nieuwe eigenaar zetten. Dit heet een tenaamstelling.  Een tenaamstelling kan 
plaatsvinden bij een PostNL agentschap of RDW-balie. Het kan echter ook zijn dat de verko-
pende partij beschikt over een speciale erkenning van RDW om voertuigen tenaam te stellen die 
onderdeel zijn van zijn handelsvoorraad.

Een tenaamstelling bij PostNL of RDW-balie kost op dit moment (2015) €9,83. Deze prijs is 
wordt jaarlijks door de RDW vastgesteld.

Wat moet je meenemen naar kentekenloket?
Voor het tenaamstellen van een auto bij een loket heb je van de vorige eigenaar een aantal 
zaken nodig:

· Het originele tenaamstellingsbewijs, (Deel 1B of Deel II als het kentekenbewijs van voor 1
juni 2004 is) en het overschrijvingsbewijs (Deel II of als het kentekenbewijs van voor 1 juni
2004 is Deel III)

of

·  het kentekenbewijs op creditcardformaat (kentekencard) met de tenaamstellingscode

Het is gebruikelijk dat de verkoper in het geval van een tenaamstelling op basis van een papie-
ren kentekenbewijs ook het Voertuigbewijs (Deel 1A genoemd) meegeeft, maar verplicht is het 
niet.

Sinds 1 januari 2014 heeft de RDW het oude kentekenbewijs vervangen door een kentekencard. 
Dat is een plastic kaart net zoals bijvoorbeeld je bankpas. De kentekencard vervangt de papie-
ren kentekenbewijzen Deel 1A en Deel 1B. In plaats van het fysieke document heeft de eigenaar 
een tenaamstellingscode bestaande uit 9 cijfers. Wettelijk gezien zijn er geen voorschriften hoe 
de overdracht van deze code moet gebeuren. Het kan dus zelfs op kladblaadje staan.

De RDW biedt via haar portaal een 2-tal diensten aan om de geldigheid van het kentekenbewijs 
op creditcardformaat te controleren. Via de online dienst ‘Controleren documentnummer’ kun je 
gratis controleren of een kentekencard de laatst afgegeven kentekencard bij een voertuig is. Via 
de online dienst ‘Controleren documentnummer/tenaamstellingscode’ kunt je gratis controleren 
of een kentekencard en een tenaamstellingscode bij elkaar horen.

Overschrijven van een 
auto naar een nieuwe eigenaar Controle van de voorwaarden voor overschrijving

Om het kenteken van een auto te laten overschrijven moet je voldoen aan een aantal voor-
waarden. Dit zijn:

·    Je moet het kenteken zelf op jouw naam laten overschrijven.
·   Je bent minimaal 18 jaar oud (16 jaar als je een brommer op jouw naam wilt overschrijven)
·   Je woont in Nederland en bent ingeschreven bij de gemeente in de Gemeentelijke Basis 
   Administratie (GBA).

Bij de tenaamstelling worden deze voorwaarden door de medewerker van loket gecontroleerd 
door middel van het controleren van een geldige identiteitskaart, zoals een rijbewijs, een 
paspoort of een identiteitskaart.

Wat krijg je mee na de tenaamstelling?
Na een succesvolle tenaamstelling mag je direct rijden in je nieuwe aankoop. Als resultaat van 
de tenaamstelling krijg je een verslag of een bonnetje.

Belangrijk! Op het tenaamstellingsverslag of bon van het kentekenloket staan de eerste 4 cijfers 
van jouw tenaamstellingscode! Bewaar deze goed. Het bonnetje van PostNL loket is gedrukt op 
speciaal papier waarvan de inkt vervaagd in de loop der jaren. Schrijf daarom direct bij thuis-
komst de eerste 4 cijfers op een ander papier. Je kan ze bijvoorbeeld ook in je telefoon zetten of 
naar jezelf emailen.

In Nederland mag je direct gaan rijden met je auto. In het digitale systeem van RDW ben je 
namelijk al als nieuwe aansprakelijke geregistreerd en bij een staandehouding wordt de politie 
geacht deze digitale werkelijkheid als basis te gebruiken.

In de tussentijd gaan de machines van RDW aan het werk en zorgen ervoor dat je per post de 
kentekencard van je nieuwe auto toegestuurd krijgt. Los daarvan krijg je van de RDW ook het 
restant van de tenaamstellingscode, die je goed moet bewaren. Dit zijn de laatste 5 cijfers die je 
moet combineren met de eerste 4 cijfers die je bij het overschrijven hebt gekregen. Deze cijfers 
samen vormen de complete 9 cijferige tenaamstellingscode.

Print dit handige overzicht waarop je alle belangrijke gegevens kan noteren en compleet kan 
bewaren op een veilige plek. Zo weet je zeker dat je alles bij de hand hebt als je de auto weer 
wilt verkopen. 

Code (vier cijfers):

Code van de RDW (5 cijfers):

Rijden in buitenland met je nieuwe auto
Zolang je de kentekencard nog niet mee kan nemen, kan je ook nog niet met je nieuwe aankoop 
de afslag naar de Autobahn nemen. In het buitenland moet je namelijk op verzoek van de 
autoriteiten een geldig kentekenbewijs kunnen tonen. Kan je niet wachten totdat de postbode is 
langsgekomen, dan heeft de RDW een spoedprocedure beschikbaar tegen aanzienlijke kosten.

Overschrijvingsbewijs kwijt
Als je je overschrijvingsbewijs kwijt ben dan kan je een nieuwe bestellen bij de RDW en deze kost 
€31,50. Let op, dit duurt wel een paar werkdagen. Je krijgt dan wel altijd de nieuwe kenteken-
card en een werkdag later de bijbehorende tenaamstellingscode.

Ben je alleen de tenaamstellingscode kwijt dan kan je via de website van de RDW een nieuwe 
code aanvragen. Deze code wordt verstuurd naar het adres van de bij de auto geregistreerde 
eigenaar. Ook dat kan een paar werkdagen duren.

Wat gebeurt er nog meer na de overschrijving?
De verkoper krijgt een verslag dat de auto niet meer op zijn of haar naam staat. Waardoor de 
verkoper in staat is zijn autoverzekering op te zeggen. Let op, dit gaat niet automatisch.

Vanaf dit moment is de auto eigendom van de nieuwe eigenaar, die vanaf nu aansprakelijk is 
voor de auto. Zorg dus dat de auto goed verzekerd is op het moment van overschrijven. Mocht je 
nalaten/vergeten om je auto te verzekeren dan zal RDW geautomatiseerd een boete uitschrijven 
zonder waarschuwing vooraf.

De RDW zal na de tenaamstelling aan de Belastingdienst gegevens verstrekken over de nieuwe 
aansprakelijke eigenaar. De Belastingdienst neemt vervolgens hierover contact met je op. Onder 
andere over de Motorrijtuigenbelasting (MRB), die ook wel de wegenbelasting wordt genoemd. 

https://dienstenportaal.rdw.nl/documentnummer
https://dienstenportaal.rdw.nl/documentnummer-tenaamstellingscode/Paginas/Eigenschappen.aspx
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Controle van de voorwaarden voor overschrijving
Om het kenteken van een auto te laten overschrijven moet je voldoen aan een aantal voor-
waarden. Dit zijn:

·    Je moet het kenteken zelf op jouw naam laten overschrijven.
·   Je bent minimaal 18 jaar oud (16 jaar als je een brommer op jouw naam wilt overschrijven)
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Rijden in buitenland met je nieuwe auto
Zolang je de kentekencard nog niet mee kan nemen, kan je ook nog niet met je nieuwe aankoop 
de afslag naar de Autobahn nemen. In het buitenland moet je namelijk op verzoek van de 
autoriteiten een geldig kentekenbewijs kunnen tonen. Kan je niet wachten totdat de postbode is 
langsgekomen, dan heeft de RDW een spoedprocedure beschikbaar tegen aanzienlijke kosten.
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code aanvragen. Deze code wordt verstuurd naar het adres van de bij de auto geregistreerde 
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aansprakelijke eigenaar. De Belastingdienst neemt vervolgens hierover contact met je op. Onder 
andere over de Motorrijtuigenbelasting (MRB), die ook wel de wegenbelasting wordt genoemd. 
 
 




