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1. Inleiding
Deze gebruikershandleiding beschrijft de werking van de webapplicatie WEBREB
voor de kentekenplaatfabrikant en lamineerder in het kader van Gaik Online.
GAIK staat voor Gecontroleerde Afgifte en Inname van Kentekenplaten.
Voor Webreb is een browser (Internet Explorer) nodig om contact te maken met
de RDW en om webpagina’s op te vragen.
In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe het ophalen van bestanden in zijn werk
gaat.
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2. Ophalen bestanden via Webreb
Met de menuoptie “Aanvragen overzicht” in de webapplicatie Gaik Online kan de
kentekenplaatfabrikant en/of lamineerder een overzicht aanvragen van de
(blanco-) kentekenplaten die verwerkt. Dit overzicht wordt de volgende dag
aangeboden. In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het ophalen van bestanden
via de applicatie Webreb in zijn werk gaat.

Ophalen overzicht met Webreb

Hierna wordt stapsgewijs beschreven hoe de overzichten via de Webreb-applicatie
opgehaald kunnen worden.

Opstarten Webreb applicatie

Afhankelijk van de browser-versie en het besturingssysteem kan de vormgeving
van de in dit document opgenomen beeldschermweergaven afwijken van de
schermen zoals deze op de computer van de gebruiker worden getoond. Dit heeft
echter geen invloed op de functionaliteit van de applicatie.
Stap 1
Start de internetbrowser op en toets https://bestand-diensten.rdw.nl in het veld
"Adres".

Nb. De URL wordt dynamisch opgebouwd. De applicatie functioneert niet (correct)
indien de applicatie vanuit "Favorieten" wordt opgestart.

Stap 2
De internetbrowser opent het scherm Beveiligingswaarschuwing, tenzij is
aangegeven de waarschuwing niet meer weer te geven.

Klik op "OK" om verder te gaan.
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Stap 3
De internetbrowser vraagt eventueel het certificaat te activeren door het juiste
certificaat in het scherm te selecteren.

Selecteer het certificaat en klik op “OK”.
Stap 4
De internetbrowser vraagt het certificaat te activeren door het wachtwoord in te
toetsen in het scherm "Persoonlijke sleutel-container".
Voer het tijdens de installatie van het certificaat zelf gekozen wachtwoord in en
klik op "OK".

Stap 5 Hoofdscherm Bestandsuitwisseling RDW
Na het inloggen verschijnt het hoofdscherm van de WEBREB-applicatie van de
RDW.
Hier






heeft de gebruiker de mogelijkheid om de volgende functies uit te voeren:
bestand opsturen;
bestand ophalen;
bevragen;
bevestigen;
intrekken.
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Let op! In dit document worden de opties “bestand ophalen” en “bevestigen”
toegelicht. De overige opties zijn bestemd voor andere gebruikers van de
WEBREB dienst en worden daarom niet toegelicht.

Bestand ophalen

Met de functie "Bestand ophalen" kan het aangevraagde overzicht worden
opgehaald.
Stap 1
Selecteer in het hoofdscherm de functie "Bestand ophalen".
In het hieronder weergegeven scherm worden alle bestanden weergegeven die
voor de gebruiker klaar staan om te worden opgehaald.

Nb. Wanneer het resultaat leeg is, staan er geen bestanden klaar.
Stap 2
Wanneer de gebruiker het bestand wil ophalen moet met de muis de
bestandsnaam (hyperlink) worden gekozen en op de linker muisknop worden
geklikt.
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Stap 3
De browser opent het weergegeven dialoogscherm.
Geef de locatie aan waar het bestand geplaatst moet worden. Voeg eventueel de
extensie “.txt” toe zodat het bestand met “Windows Kladblok” geopend kan
worden.

Klik op "Opslaan".
Stap 4
Wanneer het ophalen van het bestand is voltooid verschijnt het weergegeven
scherm. Dit scherm wordt afhankelijk van de internetbrowser instellingen
getoond.

Klik op "Sluiten" om terug te keren naar het hoofdscherm met op te halen
bestanden.
7

Tip: De RDW raadt aan, na het ophalen van een bestand, het correct ophalen
ervan te bevestigen. Bevestigde bestanden worden niet meer getoond bij de
functie “Bestand ophalen”. De lijst met op te halen bestanden blijft hierdoor
overzichtelijk en het gebruikersgemak wordt vergroot. Bevestigde bestanden
kunnen niet meer worden opgehaald.

Bevestigen
Algemene toelichting "Bevestigen bestanden"
Met deze functie kunnen bestanden die zijn opgehaald worden bevestigd. Met
deze functie wordt aangegeven dat het bestand correct ontvangen is. Bevestigde
bestanden worden niet meer getoond bij de functie “Bestand ophalen”. Hiermee
kan de gebruiker de administratie bij “Bestand ophalen” opschonen. Bevestigde
bestanden kunnen niet meer worden opgehaald.
Het gebruik van deze functie is optioneel.
Stap 1
Selecteer de functie "Bevestigen" op het hoofdscherm.
Wanneer het resultaat van de functie "Bevestigen" leeg is, staan er geen
bestanden ter bevestiging klaar.
Wanneer er wel bestanden ter bevestiging klaar staan worden deze weergegeven
in het resultaat. (De bestandsnaam is weergegeven als hyperlink). Door op de
hyperlink te klikken wordt het bestand geselecteerd dat zal worden bevestigd.
LET OP: ook bestanden die nog niet zijn opgehaald worden in het resultaat
weergegeven! Na bevestiging kunnen deze bestand niet meer worden opgehaald.

Stap 2
De browser opent een nieuw scherm zoals is weergegeven.
Wanneer het bestand definitief moet worden bevestigd, moet op "OK" worden
geklikt. Het scherm sluit en de gebruiker bevindt zich in een bijgewerkt
resultaatscherm met te bevestigen bestanden.
Wanneer het bestand niet moet worden bevestigd, moet op "Annuleren" worden
geklikt en keert de applicatie terug in het oude resultaatscherm.
8

9

