
 

UITLEG    

 

Stuur het RDW, belastingdienst motorrijtuigenbelasting, het CJIB en eventueel het politiebureau in uw gemeente de 

vraag of zij u kunnen uitleggen wie de eigenaar van het kentekenbewijs is wat u heeft gekregen van de RDW. 

 

U kunt zelf alles wat met GEEL is aangegeven in het voorbeeld hieronder vervangen door uw eigen gegevens.  

Om te voorkomen dat de wederpartij verweer voert dat u een “bestaande lay-out” ( voorbeeld brief ) heeft gebruikt en zij 

deze niet erkennen, treft u links aan in dit document waar u de tekst als onopgemaakt kunt kopiëren en opstellen in een 

eigen unieke brief voor elk van deze partijen. 

 

De RDW, de Belastingdienst, het CJIB en/of de politie dient binnen 6 weken een antwoord aan u te sturen. Of binnen 3 

weken te melden dat zij uw schrijven in behandeling hebben genomen. Zij krijgen daarna nog een keer 6 weken te tijd 

om te reageren. Er is voor hen namelijk een wettelijke termijn waarin de overheid op uw brief moet reageren. In de 

meeste gevallen is dit 6 weken. Houdt u na deze 6 weken, met eventueel een verlenging, niet nog eens aan hun wetten 

en regels. Er is dan een redelijke termijn verstreken waarbinnen men had kunnen reageren. 

 

Met een vervolg brief kunt u beginnen de u opgelegde motorrijtuigenbelasting, eventuele boetes van het CJIB en 

verzekering te declareren bij elk van de betrokken partijen. De RDW ( De Staat der Nederlanden c.s. ) moet uw 

verzekering gaan betalen. Ook uw verzekeraar moet u terug gaan betalen en vervolgens dit declareren bij het RDW. 

Voeg uw Verklaring van leven toe aan deze correspondentie. 

 

Wij voorspellen u dat geen van de partijen kan aantonen dat u, naam met de geschonken achternaam, eigenaar bent van 

het voertuig. Op het moment dat u een kenteken krijgt of overneemt is het voertuig al eigenaar van De Staat der 

Nederlanden c.s. 

 

Belastingdienst valt onder het ministerie van Financiën. U heeft geen contract met dit bedrijf! 

 

De RDW is een tarief gefinancierd zelfstandig bestuursorgaan die taken uitvoert onder verantwoordelijkheid van het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. U heeft geen contract met dit bedrijf! 

 

Het CJIB, Centraal Justitieel Incassobureau, valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. U heeft geen contract 

met dit bedrijf! 

 

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand voor de RDW 

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand voor het CJIB 

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand voor de belastingdienst 

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand voor de politie 

Het is mogelijk dat dit bestand u is toegestuurd en niet afkomstig direct van onze website is. 

Download daarom altijd de meeste recente versie direct online. Zo weet u zeker dat deze versie ook up to date is en dat 

er ook geen aanpassingen in zijn gedaan door derden.  

 

Tip    Maak eventueel gebruik van een aangetekende e-mail. U ontvangt een bewijs van ontvangst in uw email box.  Rmail.com 

biedt u de mogelijkheid om 5 gratis aangetekende e-mails te versturen per maand.  

 

VRIJWARING  

Het staat elk mens vrij om elk document van de site DECASSO.NL aan te passen naar eigen wens, belang  en zijn of haar, persoonlijke,   

omstandigheden. U blijft altijd volledig verantwoordelijk voor uw eigen zaak en de correspondentie m.b.t. een zaak. Elk mens heeft een eigen en vrije wil 

met een keuze om advies wel of niet aan te nemen. DECASSO.NL bied alleen vrijblijvende adviezen en is daarom nooit partij in uw eigen zaak. 

DECASSO.NL en al haar vrijwilligers kunnen dus nooit in rechten worden betrokken. 

 

* c.s. staat voor het Latijnse cum suis, wat letterlijk 'met de zijnen' betekent (of voor cum sociis: 'met zijn deel- of lotgenoten') 
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VOORBEELD    

 

Naam met de geschonken familienaam Achternaam        
straatnaam + huisnummer             
Postcode / Plaats           
Geboortedatum: 00-00-0000         
Geboorteplaats: Plaats         
 
RDW - Rijksdienst voor het Wegverkeer,  ( de juiste adressen van de belastingdienst en het CJIB vindt u in de tekst bestanden )  
   
T.a.v. de algemeen directeur       
Postbus 777 
2700 AT Zoetermeer 
 
Europaweg 205 
2711 ER Zoetermeer 

 

Onderwerp: Eigenaar van een voertuig 
Kenteken:  AA-AA-AA 
             DATUM 

Geachte heer / mevrouw [ HIER KUNT U OOK EEN BESTAAND CONTACTPERSOON INVULLEN ], 

Op mijn kentekenbewijs staat vermeld bij punt C.4  C) De houder van dit kentekenbewijs kan door het kentekenbewijs 
niet worden aangeduid als de eigenaar van het voertuig.   
 
Dit betekent dat ik “de houder” ( C1.1. Naam houder = NAAM VERMELD OP HET KENTEKEN ) niet kan worden aangeduid 
als de eigenaar van het voertuig.  
 
Kunt u mij binnen 30 dagen na dagtekening van dit aangetekend schrijven bevestigen dat NAAM VERMELD OP HET 
KENTEKEN vermeld op kentekenbewijs, met  kenteken AA-AA-AA , niet kan worden aangeduid als de eigenaar van het 
voertuig waartoe dit kentekenbewijs behoort? 
 
Kunt u mij dan ook op de hoogte stellen wie dan wel de eigenaar van het voertuig is met kenteken AA-AA-AA ? 
 
Alvast hartelijk dank voor de moeite! 
 
Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Voornaam met de geschonken familienaam        
 

[ handtekening + vingerafdruk]          

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand voor de RDW 

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand voor het CJIB 

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand voor de belastingdienst 

Link   naar de voorbeeldbrief als tekst bestand voor de politie 

 

 

https://www.decasso.nl/
https://www.decasso.nl/downloads/TXT-BESTAND_voor_brief_vraag_kentekenbewijs_rdw.txt
https://www.decasso.nl/downloads/TXT-BESTAND_voor_brief_vraag_kentekenbewijs_rdw.txt
https://www.decasso.nl/downloads/TXT-BESTAND_voor_brief_vraag_kentekenbewijs_cjib.txt
https://www.decasso.nl/downloads/TXT-BESTAND_voor_brief_vraag_kentekenbewijs_cjib.txt
https://www.decasso.nl/downloads/TXT-BESTAND_voor_brief_vraag_kentekenbewijs_belastingdienst.txt
https://www.decasso.nl/downloads/TXT-BESTAND_voor_brief_vraag_kentekenbewijs_belastingdienst.txt
https://www.decasso.nl/downloads/TXT-BESTAND_voor_brief_vraag_kentekenbewijs_politie.txt
https://www.decasso.nl/downloads/TXT-BESTAND_voor_brief_vraag_kentekenbewijs_politie.txt


 

 

VOORBEELD 

 

 

 


