Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland

Centrale Ontheffingverlening
Milieuzones
Bijzondere categorie:
Kraanwagens
Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Postbus 10073
8000 GB Zwolle

Meer informatie:
Voor uitgebreide toelichting bij het aanvraagformulier:
- website www.milieuzones.nl
- telefoon 088 – 042 42 42 (op werkdagen van 8:30 – 17:00 uur)

Fout! Tekstfragment niet gedefinieerd.
1

1 Aanvrager1

Met dit formulier kunnen
ondernemingen voor vrachtauto’s
met een kraan van 35 tonmeter of
meer hefvermogen een langdurige
ontheffing aanvragen voor alle
milieuzones. Zie voor de toelichting
op de aanvraag pagina 3 van dit
formulier.

KvK-nummer

Naam organisatie
Postadres
Postcode

Plaats

Contactpersoon

Dhr.

Mw.

Telefoonnummer
E-mailadres
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Contactpersoon intermediair 2
2
Naam organisatie
Alleen invullen als de
correspondentie via een intermediair
loopt. Voeg in dat geval wel een
machtiging toe, waarin de
intermediair door de aanvrager is
gemachtigd tot het voeren van
correspondentie.

Postadres
Postcode
Contactpersoon

Plaats
Dhr.

Mw.

Functie
Telefoon
E-mail
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Gegevens voertuig

2 Voertuig(en)
De kentekens die u wilt aanmelden, kunt u in onderstaande tabel invullen.
Kenteken

Kenteken

Kenteken

3 Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat alle voor de aanvraag benodigde stukken zijn
bijgevoegd en dat hij/zij bekend is met de voorwaarden en procedures van de
Centrale Ontheffingverlening Milieuzones voor Kraanwagens.

3

Deze persoon dient namens de
aanvrager tekenbevoegd te zijn.

Aldus naar waarheid ingevuld:
Naam ondertekenaar 3
Functie
Organisatie
Datum

Plaats

Handtekening

Bijlagen

4

4

Uw aanvraag is pas compleet en
kan in behandeling worden
genomen als alle voor uw aanvraag
van toepassing zijnde bijlagen
bijgevoegd zijn.

Bijlage A

Het keuringsbewijs dat door de RDW is afgegeven waaruit blijkt dat aan de
afspraak van 35 tonmeter hefvermogen voor de kraan wordt voldaan.

Optionele bijlage
Indien deze aanvraag wordt ondertekend door een ander dan de aanvrager, moet bij deze
aanvraag een machtiging worden gevoegd.

Aanvraagformulier Centrale Ontheffingverlening Milieuzones
Bijzondere categorie: Kraanwagens

Pagina 2 van 3

Toelichting op de aanvraag
Met dit aanmeldformulier kunnen ondernemingen voor vrachtauto’s met een kraan van 35 tonmeter of meer
aan hefvermogen een langdurige ontheffing aanvragen voor alle milieuzones.
Ontheffingverlening
Vrachtauto’s waarop een kraan is gebouwd, die niet alleen wordt gebruikt voor laden en lossen, maar ook voor
het hijsen van zware voorwerpen, worden door de RDW niet geregistreerd als kraanwagen. Dit in tegenstelling
tot de mobiele kraanwagens die aangemerkt zijn als Bijzonder voertuig. Hierdoor is het niet mogelijk om voor
deze speciale kraanwagens rechtstreeks een langdurige ontheffing te verlenen voor alle milieuzones.
Vrachtauto’s met een kraan van 35 tonmeter of meer aan hefvermogen kunnen, evenals de bij de RDW
geregistreerde mobiele kraanwagens, voor een langdurige ontheffing in aanmerking komen. Voor voertuigen
met een ontheffing gelden dan dezelfde toegangscriteria voor de milieuzones als voor Bijzondere voertuigen.
Voor Bijzondere voertuigen geldt wel een leeftijdsgrens; deze voertuigen mogen de milieuzones niet meer in als
ze 13 jaar of ouder zijn, gerekend vanaf de Datum Eerste Toelating.
Voorwaarden
•

Het voertuig moet een kraanwagen zijn met een kraan van 35 tonmeter of meer hefvermogen;

•

De kraanwagen moet bij de RDW zijn aangeboden ter herkeuring. Het RDW geeft een keuringsbewijs af
waaruit blijkt dat aan de afspraak van 35 tonmeter hefvermogen voor de kraan wordt voldaan;

Aanmelding kentekens
Om de verwerking van aanmeldingen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, verzoek ik u om alle kentekens op
één formulier te vermelden. RVO.nl streeft ernaar uw aanmelding binnen vier weken af te handelen. De
aanmelding moet vergezeld gaan van de volgende bijlage:
•

Het keuringsbewijs dat door de RDW is afgegeven waaruit blijkt dat aan de afspaak van 35 tonmeter
hefvermogen voor de kraan wordt voldaan.

Vragen?
Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met de helpdesk van RVO.nl, telefoon (088) 042 42 42.
Meer informatie over milieuzones en ontheffingverlening kunt u vinden op www.milieuzones.nl.
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