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 Procedures GAIK   
 
 

 
Dit document bevat geen volledige weergave van alle procedures maar kan dienen als een 
leidraad naast de regelgeving. Hierbij moet worden opgemerkt dat de regelgeving bepalend is. 
 
•  Afgifte kentekenplaten 

 
Bij de afgifte van gele kentekenplaten met Euro embleem en NL teken en kentekenplaten van het 
model 18.2 (model Amerikaans) met een gele achtergrond, moet u de volgende bescheiden 
controleren: 
 
1. Het kentekenbewijs deel IA of deel I óf een geldig voorlopig kentekenbewijs. 
2. Bij een kentekenbewijs deel IA of deel I van een nog niet tenaamgesteld kentekenbewijs  
    (een ongedateerd kentekenbewijs); een bedrijfsvoorraadpas.  
3. Een geldig legitimatiebewijs van degene aan wie de kentekenplaten worden afgegeven. 
4. Bij afgifte van het model 18.2 (model Amerikaans) moet op het kentekenbewijs deel IA of  
    deel I staan “kentekenplaat model 18.2 toegestaan” 

 
• Witte kentekenplaten 

 
Bij de afgifte van witte kentekenplaten van de modellen 27.15 tot met 27.29 en 30.7 tot en met 
30.16, moet u de volgende bescheiden controleren: 
 
1. - Bij de modellen 27.15 tot en met 27.17, 30.7 en 30.8 (tijdelijke kentekenplaten); een 

  kentekenbewijs deel IA of deel I  óf een geldig voorlopig kentekenbewijs óf een proces- 
  verbaal van aangifte van vermissing of diefstal van het kentekenbewijs en de desbetreffende  
  kentekenplaten.         

     - Bij de modellen 27.18 tot en met 27.20, 30.9 en 30.10 (exportplaten/transitokentekenplaten); 
       een uitvoerkentekenbewijs of een transitokentekenbewijs. 
     - Bij de modellen 27.21 tot en met 27.23, 30.11 en 30.12; een kentekenbewijs voor weging en  
       onderzoek. 
     - Bij de modellen 27.24 tot en met 27.26, 30.13 en 30.14 (aanhangwagens <750 kg); een 
       kentekenbewijs deel IA of deel I óf een geldig voorlopig kentekenbewijs. 
2.  Bij een kentekenbewijs deel IA of deel I van een nog niet tenaamgesteld kentekenbewijs (een  
     ongedateerd kentekenbewijs); een bedrijfsvoorraadpas.  
 

• Taxikentekenplaten 
 

Bij de afgifte van lichtblauwe kentekenplaten (modellen 18.2, 27.30 en 27.31) moet u de volgende 
bescheiden controleren: 
 
1. Het kentekenbewijs deel IA of deel I, met de vermelding dat het voertuig als taxi is 

goedgekeurd. 
2. Een geldig legitimatiebewijs van degene aan wie de kentekenplaten worden afgegeven. 
3. Een toestemming van de RDW voor het voeren van blauwe taxikentekenplaten (S301). 
4. Bij afgifte van het model 18.2 moet op het kentekenbewijs deel IA of deel I staan 

“kentekenplaat model 18.2 toegestaan”.  
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De omwisseling van taxikentekenplaten 
Bij de afgifte van lichtblauwe kentekenplaten (taxikentekenplaten) moet aan de volgende 
voorwaarden worden voldaan: 
- Het kentekenbewijs deel IA of deel I moet bij afgifte getoond worden.  
- Op het kentekenbewijs deel IA of deel I dient te zijn vermeld dat het voertuig als taxi is  
  goedgekeurd. 
- Een geldig legitimatiebewijs van degene aan wie de kentekenplaten worden afgegeven, moet bij  
  afgifte getoond worden. 
- De toestemming van de RDW voor het voeren van blauwe taxikentekenplaten ( S301) moet bij  
  afgifte getoond worden. Op de toestemming staat het kenteken van het betreffend voertuig  
  vermeld. De toestemming mag nog niet voorzien zijn van een droogstempel ‘RDW GAIK’.  
- De toestemming van de RDW voor het voeren van lichtblauwe taxikentekenplaten moet bij   
  afgifte voorzien worden van een droogstempel ‘RDW GAIK’. 
- Voor afgifte van de taxikentekenplaten dienen er twee gele kentekenplaten met het betreffende  
  kenteken ingeleverd te worden wanneer het kentekenbewijs voorzien is van de droogstempel of 
  indicatie ‘RDW GAIK’ en/of wanneer de applicatie GAIK Online dit aangeeft. De 
  ingenomen kentekenplaten dient u terstond na de in ontvangstneming te registreren en binnen  
  1 dag na de in ontvangstneming te vernietigen. 
- De afgifte geschiedt alleen per twee taxikentekenplaten. 
- Het kenteken en een eventuele duplicaatcode op de ingenomen kentekenplaten en de    
  nieuwe kentekenplaten moeten overeenkomen.  
 
Wordt een voertuig niet meer gebruikt als taxi, dan dienen de taxikentekenplaten terstond 
omgewisseld te worden. Bij de omwisseling van taxikentekenplaten moet aan de volgende 
voorwaarden worden voldaan:  
- Het kentekenbewijs deel IA of deel I moet bij afgifte getoond worden.  
- Een geldig legitimatiebewijs van degene aan wie de kentekenplaten worden afgegeven, moet bij  
  afgifte getoond worden. 
- Voor de afgifte van de kentekenplaten dienen er twee taxikentekenplaten met het betreffend  
  kenteken ingeleverd te worden. De ingenomen kentekenplaten dient u terstond na de in  
  ontvangstneming te registreren en te vernietigen. 
- De afgifte geschiedt alleen per twee kentekenplaten. 
- Het kenteken en een eventuele duplicaatcode op de ingenomen kentekenplaten en de    
  nieuwe kentekenplaten moeten overeenkomen.  
 
De nieuwe kentekenplaten registreert u bij afgifte in de applicatie GAIK Online. Van de 
ingenomen kentekenplaten registreert u bij de gegevens van de nieuwe kentekenplaten de 
volgende items (in het proces ‘afgifte’): 
- de lamineercodes; 
- de modellen. 
 
Een taxivoertuig met taxikentekenplaten mag niet tot de bedrijfsvoorraad van een door de RDW 
erkend bedrijf behoren. Afgifte van taxikentekenplaten voor een voertuig met nog niet 
tenaamgesteld kentekenbewijs (een ongedateerd kentekenbewijs) is derhalve niet toegestaan. 

 
• Handelaarskentekenplaten 
 

Bij de afgifte van groene kentekenplaten (modellen 27.11 tot en met 27.14, 30.5 en 30.6) moet u 
de volgende bescheiden controleren: 
 
1. Het handelaarskentekenbewijs. 
2. Een geldig legitimatiebewijs van degene aan wie de kentekenplaten worden afgegeven. 
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Handelaarskentekenplaten (modellen 27.11 tot en met 27.14, 30.5 en 30.6) 
Voor een handelaarskentekenbewijs voor motorvoertuigen mag u maximaal vijf kentekenplaten 
afgeven. Uitsluitend de modellen 27.11 tot en met 27.14 mag u hiervoor gebruiken. Voor de 
modellen 27.11, 27.12 en 27.14 geldt dat u maximaal twee kentekenplaten per model mag 
afgeven. Van het model 27.13 (voor motoren) mag maximaal één kentekenplaat afgegeven 
worden. Een handelaarskenteken voor motorvoertuigen heeft de lettercombinatie HA, FH of HF. 
 
Voor een handelaarskentekenbewijs voor aanhangwagens, opleggers en caravans mag u maximaal 
twee kentekenplaten afgeven en wel één kentekenplaat van model 27.11 (lang) en één 
kentekenplaat van model 27.12 (rechthoekig). Een handelaarskenteken voor aanhangwagens, 
opleggers en caravans heeft de lettercombinatie OA.  
 
Voor een handelaarskentekenbewijs voor bromfietsen mag u maximaal twee kentekenplaten 
afgeven en wel één kentekenplaat van model 30.5 (staand) en één kentekenplaat van model 30.6 
(liggend). Een handelaarskenteken voor bromfietsen heeft de lettercombinatie HC.  
 
Indien uw klant minder dan de toegestane hoeveelheid handelaarskentekenplaten aanschaft, dan 
mag u achteraf niet nog eens handelaarskentekenplaten afgeven. De klant moet dan een nieuw 
handelaarskentekenbewijs aanvragen bij de RDW.   
 

• Donkerblauwe kentekenplaten 
 
Bij de afgifte van donkerblauwe kentekenplaten moet u het volgende controleren: 
 
1. Het kentekenbewijs deel I; 
2. Bij een kentekenbewijs deel IA of deel I van een nog niet tenaamgesteld kentekenbewijs (een  
    ongedateerd kentekenbewijs); een bedrijfsvoorraadpas.  
3. Een geldig legitimatiebewijs van degene aan wie de kentekenplaten worden afgegeven. 
4. - Bij de afgifte van de modellen 1.1 tot en met 10.1 en 18.1 (de modellen 5.1 t/m 10.1 zijn voor 
       kentekens met de lettercombinatie GN, CD of CDJ) voor motorvoertuigen moet:  
       * uit het kentekenbewijs blijken dat het voertuig voor 1 januari 1977 in gebruik genomen is; 
       * voor de modellen 1.1 tot en met 4.1 en 18.1 het kenteken bestaan uit één groep van   
          twee letters en twee groepen van twee cijfers. 
    - Bij de afgifte van de modellen 11.1 tot en met 17.3 voor motorvoertuigen moet: 
       * uit het kentekenbewijs blijken dat het voertuig voor 1 januari 1978 in gebruik genomen is; 
       * voor de modellen 11.1 en 12.1 (de modellen 13.1 t/m 17.3 zijn voor kentekens met de  
          lettercombinatie GN, CD of CDJ) het kenteken bestaan uit één groep van twee  
          letters en twee groepen van twee cijfers. 

 - Bij de afgifte van het model 18.2 moet: 
* uit het kentekenbewijs blijken dat het voertuig voor 1 januari 1978 in gebruik genomen is;      
* het kenteken bestaan uit één groep van twee letters en twee  groepen van twee cijfers; 
* op het kentekenbewijs deel IA of deel I staan ‘kentekenplaat model 18.2 toegestaan’.  

- Bij de afgifte van de modellen 1.1, 1.2, 8.1 tot en met 12.1 en 15.1 tot en met 17.3 voor  
  aanhangwagens, opleggers en caravans, moet uit het kentekenbewijs blijken dat het  
  voertuig voor 1 januari 1978 in gebruik genomen is. 
 
De datum van in gebruik name van het voertuig, blijkt uit het item ‘Datum eerste toelating’ op 
het kentekenbewijs deel IA of deel I. 
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• Tijdelijke kentekenplaten ivm verlies of diefstal kentekenpla(a)t(en) 
 
Voor een voertuig waarvan (één van) de kentekenpla(a)t(en) wordt vermist, moet een vervangend 
kentekenbewijs aangevraagd worden. Met het nieuwe kentekenbewijs moeten nieuwe 
kentekenplaten aangeschaft worden. Om in de tussen tijd met het voertuig op de openbare weg te 
kunnen rijden, moet het voertuig voorzien zijn van tijdelijke kentekenplaten. Indien een voertuig 
twee kentekenplaten moet voeren, moet de voor- en achterzijde van het voertuig voorzien zijn van 
een tijdelijke kentekenplaat.  
 
De tijdelijke kentekenplaten moet u aan de linker voorzijde voorzien van het nummer van de 
maand waarop de kentekenplaten afgegeven worden (de lopende maand). Worden de tijdelijke 
kentekenplaten na de zevende dag van de maand afgegeven, dan moet u de tijdelijke 
kentekenplaten voorzien van het nummer van de lopende of de volgende maand. 
Bijvoorbeeld:  bij afgifte op 7 februari is het maandnummer 02; 
    bij afgifte op 8 februari is het maandnummer 02 of 03. 
Het maandnummer bestaat uit twee cijfers en dient 90 graden linksom gedraaid en verticaal te zijn 
aangebracht (de leesrichting is van beneden naar boven).      
 
Bij de afgifte van kentekenplaten van de modellen 27.15 tot en met 27.17, 30.7 en 30.8 (tijdelijke 
kentekenplaten) moet u het volgende controleren: 
- het kentekenbewijs deel IA of deel I óf een proces-verbaal van aangifte bij de politie van 
vermissing of diefstal van het kentekenbewijs en de desbetreffende kentekenplaten. 
 

• Vervanging beschadigde kentekenplaten 
Voor beschadigde kentekenplaten mag u nieuwe kentekenplaten met hetzelfde kenteken en, indien 
aanwezig, dezelfde duplicaatcode afgeven.  
De nieuwe kentekenplaten geeft u af nadat u de te vervangen kentekenplaten in ontvangst 
genomen heeft. U mag niet meer kentekenplaten afgeven dan u heeft ingenomen.  
 
Bij het vervangen van een handelaarskentekenplaat moet het model van de af te geven 
handelaarskentekenplaat gelijk zijn aan het model van de ingenomen handelaarskentekenplaat.  
De ingenomen kentekenplaat dient u na de in ontvangstneming terstond te registreren en binnen  
1 dag na de in ontvangstneming te vernietigen. 
 
De nieuwe kentekenplaat registreert u bij afgifte in de applicatie GAIK Online.  
Van de ingenomen plaat registreert u, bij de gegevens van de nieuwe kentekenplaat, de volgende 
items: 
- de lamineercode; 
- het model. 
 
Bij de afgifte van de nieuwe kentekenplaat controleert u of het kenteken en eventuele 
duplicaatcode op de nieuwe kentekenplaat overeenstemt met de ingenomen kentekenplaat. Tevens 
dient u het legitimatiebewijs van degene aan wie de kentekenplaten worden afgegeven te 
controleren en te registreren. 

 
• Aanhangwagens, opleggers en caravans 

 
Vanaf 1 september 2002 worden aanhangwagens, opleggers en caravans met een maximaal 
toegestane massa van meer dan 750 kg zelfstandig gekentekend. Voor een gekentekende 
aanhangwagen, oplegger of caravan dient u één kentekenplaat, van het model 27.1 (geel lang) of 
27.2 (geel rechthoekig) af te geven. Een kentekenplaat van het model 18.2 (model Amerikaans) 
mag niet worden gebruikt.  
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Op een kentekenbewijs van een aanhangwagen, oplegger of caravan staat bij de categorie 
voertuigsoort: 
- middenasaanhangwagen óf; 
- autonome aanhangwagen óf; 
- oplegger. 

 
• Bromfietsen 

 
Vanaf 1 september 2005 worden bromfietsen gekentekend. Bromfietsen zijn onderverdeeld in 
twee soorten: een bromfiets geconstrueerd voor een maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/h en 
een bromfiets geconstrueerd voor een maximumsnelheid van ten hoogte 25 km/h (snorfiets). Op 
een kentekenbewijs deel IA staat de maximumsnelheid onder de letter T aangegeven.  
 
Voor een gekentekende bromfiets met een maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/h dient u één 
kentekenplaat van het model 30.1 (staand model) of 30.2 (liggend model) af te geven. Dit zijn gele 
kentekenplaten.   
 
Voor een gekentekende bromfiets met een maximumsnelheid van ten hoogste 25 km/h dient u één 
kentekenplaat van het model 30.3 (staand model) of 30.4 (liggend model) af te geven. Dit zijn 
lichtblauwe kentekenplaten. 

 
• Legitimatiebewijzen 

Onder geldige legitimatiebewijzen worden verstaan: 
- een geldig Nederlands rijbewijs; 
- een geldig nationaal paspoort; 
- een geldig buitenlands nationaal paspoort, dienstpaspoort, diplomatiek paspoort; 
- een Europese identiteitskaart; 
- een geldig reisdocument voor vluchtelingen, reisdocument voor vreemdelingen of     

buitenlands identiteitskaart afgegeven door een andere lidstaat van de Europese Unie; 
- een geldig NATO ID kaart. 

 
• Registratie afgifte kentekenplaten 

Kentekenplaten die voorzien zijn van een lamineercode, dient u te registreren in de applicatie 
GAIK Online. Hiervoor dient u de processen ‘Registratie’ en ‘Afgifte’ doorlopen te hebben (dit 
kan ook via het samengevoegde proces: ‘Registratie en afgifte’). De volgende gegevens moet u in 
de registreren: 
- het kenteken; 
- de meldcode behorend bij het kenteken; 
- aard en nummer van het legitimatiebewijs van degene aan wie de platen zijn afgegeven 
      (voorbeeld de R van rijbewijs en het nummer van het rijbewijs: 0123456789) en de landcode  
      bij een buitenlands legitimatiebewijs (de landcodes staan op de internetsite gaik.rdw.nl); 
- de lamineercode;  
- de duplicaatcode; 
- het bedrijfsnummer (overgenomen van de bedrijfsvoorraadpas bij een ongedateerde  
      kentekenbewijs deel IA of deel I); 
-  de lamineercode van de ingenomen kentekenplaat; 
- het model van de ingenomen kentekenplaat; 
- de reden van afgifte (reguliere afgifte of omwisseling). 
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• Doorlevering 
De volgende kentekenplaten mogen doorgeleverd worden (ze mogen bij doorlevering niet 
voorzien zijn van keurmerk en jaar- en weeknummer): 
 - de luxe kentekenplaten (alle modellen indien voorzien van de kunststoftekens van het 
   Model C.1 en Model C.2); 
- de kentekenplaten van het model 18.2 (‘Amerikaans’ model); 
- de donkerblauwe kentekenplaten; 
- de motorkentekenplaten; 
- de lichtblauwe kentekenplaten (de modellen 27.30 en 27.31); 
- de handelaarskentekenplaten (de modellen 27.11 tot en met 27.14, 30. 5 en 30.6);  
- de bromfietskentekenplaten. 
 
Uit het voorgaande blijkt dat de kentekenplaten van de modellen 27.1 (geel lang) en 27.2 (geel 
rechthoekig) niet mogen worden doorgeleverd, tenzij de kentekenplaten voorzien zijn van 
kunststoftekens (luxe kentekenplaten). 
 
De doorgeleverde kentekenplaten mogen niet nogmaals aan een kentekenplaatfabrikant (derde 
kentekenplaatfabrikant) doorgeleverd worden.  
 
Bij doorlevering registreert u de kentekenplaten in de applicatie GAIK Online via het proces 
‘Registratie’. Wanneer u kentekenplaten doorgeleverd heeft gekregen, dan registreert u de 
doorgeleverde kentekenplaten bij afgifte via het proces ‘Afgifte’.  

 
• De letter O  

Staat in het kenteken de letter O vermeld, dan moet in de kentekenplaat de letter O met linksboven 
een opening geperst worden. De letter moet u in voorkomende gevallen gebruiken voor de 
kentekenplaten van de modellen 27.1 tot en met 27.29.  
 

• Lamineercode 
 
De lamineercode bestaat uit tien cijfers. Het eerste cijfer is het identificatienummer van de 
lamineerder. Het tweede en derde cijfer zijn de laatste twee cijfers van de jaaraanduiding. De 
laatste zeven cijfers is het volgnummer van de blanco-kentekenplaat. 
 
De volgende kentekenplaten moeten voorzien zijn van een lamineercode: 
- de gele kentekenplaten met Euro embleem en NL teken (de modellen 27.1, 27.2 en 27.10); 
- de handelaarskentekenplaten (de modellen 27.11 tot en met 27.14, 30.5 en 30.6); 
- de taxikentekenplaten van de modellen 27.30 en 27.31; 
- de lichtblauwe en de gele kentekenplaten van het model 18.2 (model Amerikaans); 
- de lichtblauwe en de gele bromfietskentekenplaten (de modellen 30.1 tot en met 30.4). 
 
De verplichting om de lamineercode op de handelaarskentekenplaten (model 27.11 tot en met 
27.14) en de kentekenplaten van het model 18.2 (lichtblauwe en gele kentekenplaat) te vermelden, 
is op 31 augustus 2002 ingegaan.  
 

• Jaar- en weeknummer op de kentekenplaten 
 
Het jaar- en weeknummer bestaat uit twee groepen van twee cijfers. De eerste twee cijfers zijn de 
laatste twee cijfers van het jaartal. De laatste twee cijfers is het nummer van de week, zonodig 
voorafgegaan door een 0. Het jaar- en weeknummer wordt aan de rechterzijde van een 
kentekenplaat ingeperst of ingeslagen. Het nummer dient 90 graden linksom gedraaid en verticaal 
te zijn aangebracht (de leesrichting is van beneden naar boven). 
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De volgende kentekenplaten moet u voorzien van een jaar- en weeknummer: 
- de gele kentekenplaten met Euro embleem en NL teken (de modellen 27.1, 27.2 en 27.10); 
- de handelaarskentekenplaten (de modellen 27.11 tot en met 27.14, 30.5 en 30.6); 
- de witte kentekenplaten van de modellen 27.15 tot en met 27.17, 27.24 tot en met 27.26, 30.7,  
  30.8 en 30.13 tot en met 30.16; 
- de taxikentekenplaten van de modellen 27.30 en 27.31; 
- de lichtblauwe en gele kentekenplaten van het model 18.2 (model Amerikaans); 
- de lichtblauwe en de gele bromfietskentekenplaten (de modellen 30.1 tot en met 30.4). 
 
De verplichting om het jaar- en weeknummer op de lichtblauwe en gele kentekenplaten van het 
model 18.2 te vermelden is op 31 augustus 2002 ingegaan.   
 

• Duplicaatcode 
 
Voor een voertuig waarvan (een deel van) het kentekenbewijs en/of (één van) de 
kentekenpla(a)t(en) wordt vermist, moet een vervangend kentekenbewijs aangevraagd worden. Op 
het vervangend kentekenbewijs staat een duplicaatcode. De duplicaatcode geeft aan hoeveel 
vervangende kentekenbewijzen voor het betreffend voertuig zijn afgegeven.  
 
De duplicaatcode kan op twee manieren op het kentekenbewijs deel IA of deel I vermeld zijn. Op 
eerste plaats kan de duplicaatcode direct vermeld zijn op het kentekenbewijs deel IA of deel I.  
Op de tweede plaats kan de duplicaatcode verwerkt zijn in de voertuigcode die voorkomt op een 
kentekenbewijs deel IA of deel I. De voertuigcode staat bij de ‘categorie code’ vermeld. Zie de 
bijlage I. 
 
Voor kentekenbewijzen waarop een voertuigcode voorkomt dient u de zevende positie van de 
voertuigcode af te lezen om de duplicaatcode te bepalen, waarbij:  
- een streepje of de letter L op de zevende positie  = duplicaatcode 00   
- de letter A of de letter M op de zevende positie  = duplicaatcode  1 
- de letter B of de letter N op de zevende positie = duplicaatcode  2 
- de letter C of de letter O op de zevende positie = duplicaatcode  3 
Dit loopt door tot de letters K en Z. 
 
Is het kentekenbewijs voorzien van een duplicaatcode hoger dan 00, dan dient u de volgende 
kentekenplaten van de desbetreffende duplicaatcode te voorzien: 
- de gele kentekenplaten met Euro embleem en NL teken (de modellen 27.1, 27.2 en 27.10); 
- de  witte kentekenplaten voor aanhangwagens en aanhangsels (de modellen 27.24  tot en met  
  27.26, 30.13 en 30.14); 
- de taxikentekenplaten van de modellen 27.30 en 27.31; 
- de lichtblauwe en de gele bromfietskentekenplaten (de modellen 30.1 tot en met 30.4). 
 
De duplicaatcode op de kentekenplaat bestaat uit één cijfer.  
 
Voor de kentekenplaten van de modellen 27.1 en 27.30 geldt dat de duplicaatcode 1 tot en met 9 
boven de eerste streep wordt aangebracht. De duplicaatcode 10 tot en met 19, afgebeeld als 0 tot 
en met 9, wordt onder de eerste streep aangebracht.  
 
Op kentekenplaten van de modellen 27.1 voorzien van een kenteken met de lettercombinatie CD 
of CDJ, 27.2, 27.10, 27.25, 27.26 en 27.31 wordt de duplicaatcode 1 tot en met 9 linksboven naast 
het blauwe euro embleem aangebracht. De duplicaatcode 10 tot en met 19, afgebeeld als 0 tot en 
met 9, wordt rechtsboven op de kentekenplaat aangebracht.  
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Op bromfietskentekenplaten van de modellen 30.1, 30.2 en 30.13 wordt de duplicaatcode links 
van het hologram aangebracht en op bromfietskentekenplaten van de modellen 30.3, 30.4 en 30.14 
wordt de duplicaatcode linksboven aangebracht.  
 
De verplichting om een kentekenplaat van een duplicaatcode te voorzien is op 1 februari 2003 
ingegaan. Voor 1 februari 2003 bestond de mogelijkheid om op vrijwillige basis een duplicaatcode 
op de kentekenplaat te laten aanbrengen. 
 

• Droogstempel 
Een droogstempel met de vermelding ‘RDW GAIK’  wordt met behulp van een tang of pers in de 
volgende documenten geplaatst: 
- het kentekenbewijs deel IA of deel I; 
- het handelaarskentekenbewijs; 
- het voorlopig kentekenbewijs; 
- de toestemming van de RDW voor het voeren van blauwe taxikentekenplaten (S301). 
 
Bij de afgifte van lichtblauwe en gele kentekenplaten van het model 18.2 en de kentekenplaten van 
de modellen 27.1 tot en met 27.14, 27.30, 27.31, 30.1 tot en met 30.6 wordt een droogstempel 
geplaatst. U plaatst geen droogstempel bij vervanging van kentekenplaten in verband met 
beschadiging. Ook bij omwisseling van taxikentekenplaten mag u geen droogstempel plaatsen.  
 
Wanneer het kentekenbewijs voorzien is van een droogstempel of indicatie ‘RDW GAIK’ dan 
mag u geen  lichtblauwe en gele kentekenplaten van het model 18.2 en geen kentekenplaten van 
de modellen 27.1 tot en met 27.14, 27.30, 27.31, 30.1 tot en met 30.6  afgeven, tenzij de reden van 
afgifte de omwisseling van beschadigde kentekenplaten of taxikentekenplaten betreft.    
 
Tevens mag u geen taxikentekenplaten afgeven wanneer de toestemming van de RDW voor het 
voeren van blauwe taxikentekenplaten (S301) reeds voorzien is van een droogstempel  
‘RDW GAIK’. 
 

• Meldcode 
Kentekenplaten die worden afgegeven, registreert u in de applicatie GAIK Online. Ter controle 
van het kenteken, registreert u naast het kenteken ook de meldcode. De meldcode bestaat uit de 
laatste vier posities van het identificatienummer (chassisnummer of framenummer).  
 
De meldcode kunt u achterhalen door de laatste vier posities van het identificatienummer over te 
nemen van het kentekenbewijs deel IA of I (voertuigbewijs). Zie bijlage. 
 
Bij oudere kentekenbewijzen delen I van voor 16-07-1991 kunt u de meldcode ook uit de 
voertuigcode halen. De voertuigcode kan bestaan uit 15 posities (personenvoertuig) en meer dan 
15 posities (bedrijfsvoertuig). 
Voorbeelden: 
OOSEAPA10612029      de meldcode is: 2029 
OOPEUV-18156556B04080043  de meldcode is: 6556 
 
Bij het onderste voorbeeld staat de meldcode voor de brandstofcode. In dit geval de ‘B’ van 
Benzine. Andere brandstof codes zijn: ‘C’ Cryogeen, ‘D’ Diesel, ‘G’ Gas of ‘H’ Aardgas. 
 
De meldcode kunt u eventueel ook op het kentekenbewijs deel IB of II (tenaamstellingsbewijs) of 
op het overschrijvingsbewijs vinden. 
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• Koerier 
Kentekenplaten kunnen door een medewerker van uw bedrijf bij een klant afgeleverd worden. 
Voordat de kentekenplaten de productielocatie verlaten, dient u de kentekenplaten in de applicatie 
GAIK Online geregistreerd te hebben via het proces ‘Registratie’. Nadat de kentekenplaten zijn 
afgegeven, registreert u de kentekenplaten als afgegeven via het proces ‘Afgifte’. U moet de 
afgifte registreren op de dag dat de kentekenplaten zijn afgegeven of de volgende dag voor 12:00 
uur. 
 
In het proces ‘Registratie’ registreert u de gemaakt kentekenplaten door het kenteken, de 
meldcode, een eventuele duplicaatcode en de lamineercodes in te geven. In het proces ‘Afgifte’ 
voegt u hierbij de gegevens van het legitimatiebewijs, indien van toepassing het bedrijfsnummer 
van de getoonde bedrijfsvoorraadpas en bij omwisseling de gegevens van de ingenomen 
kentekenplaten. 
 

• Centreren van het kenteken 
 

Het kenteken moet symmetrisch ten opzichte van het midden van de kentekenplaat worden 
geperst. Bij de modellen 27.1, 27.2 en 27.10 dient de ruimte van het blauwe Europese vignet 
daarbij niet worden mee genomen. Dit betekent dat bij al deze modellen er gecentreerd moet 
worden in het gele vlak. 
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BIJLAGE I 
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BIJLAGE II 
 

Omschrijvingen modellen kentekenplaten. 
 
Model  Omschrijving 
 
1.1  Donkerblauwe kentekenplaat  
2.1  Donkerblauwe kentekenplaat  
3.1  Donkerblauwe kentekenplaat  
4.1  Donkerblauwe kentekenplaat  
5.1  Donkerblauwe kentekenplaat  
6.1  Donkerblauwe kentekenplaat 
7.1  Donkerblauwe kentekenplaat 
8.1  Donkerblauwe kentekenplaat 
9.1  Donkerblauwe kentekenplaat 
10.1  Donkerblauwe kentekenplaat 
11.1  Donkerblauwe kentekenplaat 
12.1  Donkerblauwe kentekenplaat 
13.1  Donkerblauwe kentekenplaat 
14.1  Donkerblauwe kentekenplaat 
15.1  Donkerblauwe kentekenplaat 
16.1  Donkerblauwe kentekenplaat 
17.1  Donkerblauwe kentekenplaat 
17.2  Donkerblauwe kentekenplaat 
17.3  Donkerblauwe kentekenplaat 
18.1  Donkerblauwe kentekenplaat 
18.2  Gele of donkerblauwe kentekenplaat model Amerikaans 
27.1  Gele kentekenplaat lang 
27.2  Gele kentekenplaat rechthoekig 
27.10  Gele motorkentekenplaat 
27.11  Groene handelaarskentekenplaat lang 
27.12  Groene handelaarskentekenplaat rechthoekig 
27.13  Groene handelaarskentekenplaat model motor 
27.14  Groene handelaarskentekenplaat model Amerikaans 
27.15  Witte tijdelijke kentekenplaat lang 
27.16  Witte tijdelijke kentekenplaat rechthoekig 
27.17  Witte tijdelijke kentekenplaat model motor 
27.18  Witte export- en transitokentekenplaat lang 
27.19  Witte export- en transitokentekenplaat rechthoekig 
27.20  Witte export- en transitokentekenplaat model motor 
27.21  Witte kentekenplaat voor weging en onderzoek lang 
27.22  Witte kentekenplaat voor weging en onderzoek rechthoekig 
27.23  Witte kentekenplaat voor weging en onderzoek model motor  
27.24  Witte kentekenplaat voor aanhangwagens < 751 kg lang 
27.25  Witte kentekenplaat voor aanhangwagens < 751 kg rechthoekig 
27.26  Witte kentekenplaat voor aanhangwagens < 751 kg model motor 
27.30  Lichtblauwe taxikentekenplaten lang 
27.31  Lichtblauwe taxikentekenplaten rechthoekig 
30.1  Gele bromfietskentekenplaat staand 
30.2  Gele bromfietskentekenplaat liggend 
30.3  Lichtblauwe snorfietskentekenplaat staand 
30.4  Lichtblauwe snorfietskentekenplaat liggend 
30.5  Groene handelaarskentekenplaat voor brom- en snorfietsen staand 



3 B 0798b Versie 1 
Datum 18 oktober 2007 

12

30.6  Groene handelaarskentekenplaat voor brom- en snorfietsen liggend 
30.7  Witte tijdelijke bromfiets- en snorfietskentekenplaat staand 
30.8  Witte tijdelijke bromfiets- en snorfietskentekenplaat liggend 
30.9  Witte export- en transitokentekenplaat voor brom- en snorfietsen staand 
30.10  Witte export- en transitokentekenplaat voor brom- en snorfietsen liggend 
30.11  Witte bromfiets- en snorfietskentekenplaat voor weging en onderzoek staand 
30.12  Witte bromfiets- en snorfietskentekenplaat voor weging en onderzoek liggend 
30.13  Witte bromfiets- en snorfietskentekenplaat voor aanhangwagens <751 kg staand 
30.14  Witte bromfiets- en snorfietskentekenplaat voor aanhangwagens <751 kg liggend 
 


