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1

Inleiding

Met de webapplicatie ‘WEBREB’ kunnen RDW-relaties bestanden uitwisselen met de RDW. Andere
instanties gebruiken deze applicatie ook. Deze handleiding beschrijft het gebruik van WEBREB.
WEBREB gebruikt u voor het uitwisselen van bestanden voor registratie van meetmiddelen en het
opvoeren van keuringsresultaten in RME.

1.1 Voorwaarde deelname RME
Voorwaarde voor deelname aan RME is dat de instantie, op grond van hoofdstuk 8, afdeling 2,
paragraaf 2, van de Regeling Voertuigen, door het NMi is erkend als onderzoeksgerechtigdemeetmiddelen. In dit document verder te benoemen als OG.

1.2 Overlegvormen
Technische ontwikkelingen, organisatorische veranderingen, nieuwe inzichten en
wetswijzigingen kunnen leiden tot aanpassing van infrastructuren, werkwijzen, specificaties en
dergelijke. Deze factoren kunnen inhoudelijk van invloed zijn op de handleidingen voor RME.
Om veranderingen die van invloed zijn op de samenwerking goed te behandelen overlegt de
RDW met de werkgroep OG-meetmiddelen van de RAI Vereniging.

1.3 Financiële verplichtingen
Voor de dienst RME verrekent de RDW geen kosten met de OG.
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1.4 Algemeen
De RDW-erkenninghouder maakt bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden op grond van
de RDW-erkenning gebruik van apparatuur die hij periodiek moet laten keuren.
Met behulp van RME legt de OG de periodieke onderzoeken van meetmiddelen vast in een door
de RDW beheerd register. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens van de
meetmiddelen ligt bij de OG die het onderzoek van het meetmiddel uitvoert.
Gebruikers van RME zijn:
 RDW
 NMi
 OG’s
 RDW-erkenninghouders.
Door middel van RME monitort de RDW de goedkeuring van meetmiddelen van haar
erkenninghouders. Ook gebruikt het NMi RME om haar toezicht op de door de OG’s
uitgevoerde (eerste) keuringen uit te voeren.

1.5 Operationele dienstverlening
De OG heeft behoefte aan betrouwbare ICT-gerelateerde services. De RDW wil als partner deze services
leveren. Het maken, bewaken en vastleggen van meetbare en haalbare afspraken is essentieel om te
komen tot de noodzakelijke hoge betrouwbaarheid van genoemde services.
De RDW verstrekt de OG voor RME een beveiligingscertificaat waarmee hij toegang krijgt tot de
functionaliteiten. De RDW behandelt dit certificaat volgens het RDW Voorschrift Certificaten.
Het RME erkent de volgende partijen met de bijbehorende verantwoordelijkheden:
 RDW: beheer, muteren, raadplegen;
 NMi: raadplegen en muteren;
 OG: raadplegen en muteren;
 RDW-erkenninghouder: raadplegen en muteren.
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2

Ondersteuning

2.1 Algemene ondersteuning
De OG kan vragen over de dienst RME stellen door te mailen naar: rme@rdw.nl.

2.2 ICT gerelateerde vragen en mogelijke verstoringen
De OG kan voor ICT gerelateerde vragen en mogelijke storingen terecht bij de Servicedesk ICT
van de RDW. Deze is geopend op werkdagen van 07:30 t/m 17:00 uur, telefoonnummer:
088 008 7477 of bereikbaar via de mail: servicedesk@rdw.nl

2.3 Opvoeren nieuwe meetmiddelen en keuringsresultaten
U bent verplicht een nieuw meetmiddel (of een keuringsresultaat van een bestaand meetmiddel) binnen
10 werkdagen na de keuring in RME in te voeren. Dit staat in artikel 8.2.7 van de Regeling Voertuigen.

2.4 Wijzigen gegevens meetmiddelen
De OG heeft geen mogelijkheid om zelf wijzigingen aan te brengen in geregistreerde meetmiddelen. Stelt
de OG vast dat de geregistreerde gegevens niet goed zijn? Dan moet hij dit zo snel mogelijk melden bij de
RDW. Dit kan door een e-mail te sturen naar rme@rdw.nl.

2.5

Verwijderen gegevens meetmiddelen

De OG heeft geen mogelijkheid om meetmiddelen te verwijderen uit RME. Constateert de OG
dat een meetmiddel uit RME verwijderd moet worden? Dan moet zijn klant het meetmiddel in
RME registreren op het KI-nummer AC01N01. Dit kan de klant in RME doen met behulp van de
knop ‘Overdragen’.
LET OP:

De RDW schoont periodiek het genoemde KI-nummer. Dit houdt in dat de meetmiddelen,
inclusief de historie, definitief verwijderd worden uit RME. Heeft de eigenaar zich vergist in het
verwijderde meetmiddel? Dan moet de OG dit meetmiddel opnieuw opvoeren in RME.
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2.6

Een meetmiddel op een ander KI-nummer registreren

Een meetmiddel op een ander KI-nummer registreren kan met de dienst ‘Overdragen’.
Raadpleeg hiervoor de handleiding ‘Registratie MEetmiddelen (RME) - APK-erkenninghouder’
hoofdstuk Overdragen meetmiddel.
De OG heeft alleen de mogelijkheid om meetmiddelen die op zijn eigen KI-nummer zijn
geregistreerd over te dragen. Dit kunt u bijvoorbeeld doen met de meetmiddelen die u heeft
ingeruild van uw klant en weer verkoopt aan een andere klant.
Als uw klant een meetmiddel van een andere RDW-erkenninghouder overneemt moet de vorige
eigenaar van het meetmiddel deze via de dienst ‘Overdragen’ registreren op het KI-nummer van
uw klant. Koopt uw klant een meetmiddel uit een faillissement? Dan kan hij contact opnemen
met het RDW APK-Centrum Nederland. Zie voor meer informatie hoofdstuk Overdragen
meetmiddel van de handleiding ‘Registratie MEetmiddelen – APK-erkenninghouder.

2.7

Beschikbaarheid

De beschikbaarheid is opgebouwd uit vier onderdelen:
 Dienst down, downtijd maximaal per kalendermaand, uitgedrukt in uren en minuten.
 Uitval maximaal per kalendermaand, uitgedrukt in frequentie en minimale en maximale duur
per uitval.
 Hersteltijd, uitgedrukt in een percentage van de uitval binnen de aangegeven tijd (in minuten)
wordt opgelost.
 ‘Dienst down’ norm bij (verminderde) respons, uitgedrukt in een percentage van de normale
performance of verwerkingscapaciteit.

2.7.1 Dienst down

Het begrip ‘dienst down’ geeft aan onder welk percentage van de normale performance of
productiecapaciteit de dienst als down wordt beschouwd, en (evt. met verplichte wachttijd) de
RDW een noodproces opstart.
Dit geeft de systeembeheerders de mogelijkheid om hun systemen te herstarten, en hiermee het
dienstniveau te herstellen.
Het begrip ‘dienst down’ is uitgedrukt in een percentage van de normale uurproductie (% norm /
uur).

2.7.2 Downtijd maximaal
De ‘downtijd maximaal’ is de tijd dat de dienstverlening maximaal per maand niet beschikbaar mag zijn.
Het begrip ‘downtijd maximaal’ is uitgedrukt in uren en minuten per maand.
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2.8

Feestdagen

Op de volgende dagen is het register gesloten:
 Nieuwjaarsdag (1 januari)
 1e en 2e Paasdag
 Koningsdag (27 april)
 Hemelvaartsdag
 1e en 2e Pinksterdag
 1e en 2e Kerstdag (25 en 26 december)

2.9

Kantoortijden

Op werkdagen is de dienst geopend van 08.30 tot 17.00 uur.

2.10 OG

Instantie erkend door het NMi als onderzoeksgerechtigde - meetmiddelen.

2.11 Online
Berichtenverkeer (datacommunicatie) langs elektronische verbindingen.

2.12 Openingstijd
Het gedeelte van een dag of week waarin de dienstverlening beschikbaar is.

2.13 Werkdagen
Maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd de bij paragraaf 2.8 genoemde feestdagen.
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3

Voor u kunt beginnen

3.1

Wat hebt u nodig?

Van de RDW moet u de volgende documenten hebben ontvangen:
 Certificaatafgiftebrief;
 RDW-certificaat;
 Gebruikersvoorwaarden RDW-certificaat;
 Installatie-instructie RDW-certificaat;
 Deze gebruikershandleiding.
Om via een webapplicatie met de RDW te communiceren, moet op uw systeem een browser zijn
geïnstalleerd.
Als uw configuratie is aangesloten op een netwerk moet u voor het instellen van uw configuratie contact
opnemen met uw netwerkbeheerder. Hij/zij kan u ondersteunen.
Als u voor de eerste keer verbinding maakt met de RDW moet u het RDW-certificaat hebben
geïnstalleerd. Uw contactpersoon voor de RDW heeft dit certificaat al ontvangen of ontvangt het
binnenkort. In de Installatie-instructie RDW-certificaat staat hoe u het certificaat moet installeren. De
instructie ontvangt u bij het certificaat. Het wachtwoord dat u voor de installatie van het RDW-certificaat
nodig heeft, ontvangt u apart per post.

2 B 0279c

Pagina 8

Gebruiken vanaf 1 juni 2022. Eerdere versies vervallen

4

Gebruik WEBREB

4.1

Opstarten WEBREB applicatie

De in dit document opgenomen afbeeldingen kunnen afwijken van de bij u getoonde schermen. Dit is
afhankelijk van de versie van de browser en het besturingssysteem. Dit heeft geen invloed op de
functionaliteit van de applicatie.
Volg onderstaande stappen om de applicatie te starten:
Stap 1

Start uw internetbrowser op en toets https://bestand-diensten.rdw.nl in.
Stap 2

U komt in een beveiligingsscherm. Hier kunt u bevestigen dat dit het juiste certificaat is, door
op ‘OK’ te klikken.
Daarna komt u in het scherm ‘Aanvraag voor toestemming om sleutel te gebruiken’. U klikt op
‘toestemming geven’ en dan op ‘OK’. Dit scherm verschijnt niet als u heeft aangegeven dat u
de waarschuwing niet meer wilt zien.
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Stap 3

Daarna komt u in het scherm ‘Aanvraag voor toestemming om sleutel te gebruiken’. U klikt op
‘toestemming geven’ en dan op ‘OK’.
De browser vraagt u het certificaat te activeren door het wachtwoord in te vullen. Voer het wachtwoord in
(door u zelf gekozen tijdens de installatie) en klik op ’OK’.

Afhankelijk van uw browser kan het voorkomen dat het systeem u vraagt het certificaat te selecteren.
Kies in dit geval het juiste certificaat en klik op ‘OK’ om verder te gaan. Daarna voert u uw wachtwoord
in en klikt op ‘OK’.
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4.2

Het hoofdscherm

Als het inloggen goed is verlopen verschijnt het hoofdscherm van WEBREB.

Dit is het hoofdscherm van WEBREB.
U heeft de mogelijkheid de volgende functies uit te voeren:
 Bestand opsturen
 Bestand ophalen
 Bevragen
 Bevestigen
 Intrekken
In de volgende hoofdstukken leest u meer over deze functies.

Door
links onder aan de pagina te klikken op de afbeelding met het huisje (home) gaat u in ieder
scherm terug naar dit hoofdscherm.
Selecteer de functie door er op te klikken.
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5

Bestand opsturen

Met ‘Bestand opsturen’ kunt u een te verwerken bestand opsturen. Hiervoor moet u een aantal gegevens
invullen.









Proc-ident
Verplicht. Vul voor registreren meetmiddelen 2312 in en voor opvoeren keuringsresultaat 2317.
Proc-func
Verplicht. Vul voor beide processen 1 in.
Verwerkingscode
Optioneel. Als uw bestanden altijd dezelfde bestandsnaam hebben, kunt u hiermee onderscheid
tussen de bestanden maken. De combinatie bestandsnaam/verwerkingscode moet uniek zijn, anders
volgt er een foutmelding. Als u geen verwerkingscode invult, vult het systeem automatisch een
tijdsstempel in.
MD5-Digest
Optioneel. Hier kunt u de door u berekende MD5-digest invullen. Dit is een controlegetal om na te
gaan of het bestand volledig en juist naar de RDW is getransporteerd. De RDW controleert het door
u opgegeven getal met het zelf berekende getal. Als beide getallen niet overeenkomen accepteert de
RDW het bestand niet.1
Bestand
Selecteer het op te sturen bestand door te klikken op ‘Browse’ (Bladeren).

Klik daarna op ‘Opsturen’.
Als het opsturen van het bestand goed is gegaan, verschijnt het scherm ‘Opsturen bestand’ waarin staat
dat het bestand succesvol is opgestuurd.

Meer technische informatie over de MD5-Digest kunt u vinden in RFC 1321. Zie:
http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt
1
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6

Bestand ophalen

Met de functie ‘Bestand ophalen’ kunt u na verwerking het resultaat ophalen. Het resultaat kan een
foutverslag zijn (het opgestuurde bestand voldoet niet) of een verwerkingsverslag.

Het scherm ‘ Bestand ophalen’ toont de beschikbare bestanden. In het scherm ziet u 9 kolommen;
‘Bestand’, ‘Procident’, ‘Procfunc’, ‘Registratietijd’, ‘Verwerkingscode’, ‘Bestandsgrootte’, ‘Status’,
‘Statusdatum’ en ‘MD5-GDigest’. Selecteer het bestand dat u wilt downloaden door te klikken op de
bestandsnaam (linkje) in de kolom ‘Bestand'. Als u op ‘Save’ (Opslaan) klikt, vraagt uw browser u om
een bevestiging en kunt u een locatie selecteren om het bestand op te slaan.

Bewaar het bestand op de door u gewenste locatie.
Het bestand is een ASCII-tekstbestand. Dit bestand kunt u openen met ‘Kladblok’.
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7

Bevragen

Met de functie ‘Bevragen’ kunt u de status van bestanden raadplegen. Er wordt een scherm getoond
waarin u selectiecriteria kunt invullen:

Het volgende kunt u invullen. U kunt geen gebruik maken van de wildcards ‘*’ en ‘?’:
 Proc-ident
2312 of 2317
 Proc-func
1 voor opgestuurde bestanden, 8 of 9 voor resultaatbestanden
 Status bestand
Selecteer de gewenste status uit het lijstje
 Bestandsnaam
De oorspronkelijke bestandsnaam
 Verwerkingscode
De door u opgegeven verwerkingscode
 Datum vanaf (jjjjmmdd)
Registratiedatum vanaf
Als u geen velden invult, toont het systeem alle bestanden (zowel opgestuurde als op te halen/ opgehaalde
bestanden). Door een of meerdere criteria in te vullen, kunt u de selectie beperken.
Klik op ‘OK’ om de zoekactie te starten.
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Het resultaat toont in het scherm ‘Bevragen’ bij ‘Gevonden bestanden’:
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8

Bevestigen

Met ‘Bevestigen’ kunt u bestanden die u heeft opgehaald bevestigen. Na bevestiging kunt u de bestanden
niet meer ophalen. Deze verschijnen dan niet meer in het overzicht bij ‘Bestand ophalen’. Het overzicht
‘Gevonden bestanden’ toont alle bestanden die u kunt ophalen of zijn opgehaald.

Selecteer het bestand dat u wilt bevestigen door te klikken op de bestandsnaam (linkje) in de kolom
‘Bestand’. Daarna toont het systeem de details van het bestand in het scherm ‘Bevestigen’ onder
‘Bestandgegevens’.

Klik op ‘OK’ om de bevestiging definitief te maken.
2 B 0279c
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9

Intrekken

Met de functie ‘Intrekken’ kunt u een opgestuurd bestand intrekken voor verwerking. Dit kan zolang het
bestand nog niet de status ‘Wordt verwerkt’ heeft. Na intrekken krijgt het bestand de status ‘Definitief
afgekeurd voor verwerking’.
In het overzicht in het scherm ‘Intrekken’ staan bij ‘Gevonden bestanden’ alle opgestuurde bestanden
waarvan de verwerking nog niet is gestart:

Selecteer het bestand dat u wilt intrekken door te klikken op de bestandsnaam (linkje) in de kolom
‘Bestand’. Het systeem toont de details van het bestand in het scherm ‘Bevestigen’ onder
‘Bestandgegevens’:

Klik op ‘OK’ om het intrekken definitief te maken.
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10 (Fout)meldingen WEBREB
De browser geeft gebruiksvriendelijke HTTP-foutberichten weer. Deze foutmeldingen zijn verder
toegelicht in RFC 2616.
Wanneer u de gebruiksvriendelijke HTTP-foutberichten heeft uitgezet, gebruikt WEBREB de volgende
status-codes:
Status-Code

Reason-Phrase

Uitleg

403

Forbidden

408

Request Timeout

409

Conflict

410

Gone

413

Request Entity Too
Large

500

Internal Server Error

502

Service Unavailable

U bent niet geautoriseerd om een bestand aan te leveren
voor het opgegeven proces. Controleer het door u
gebruikte Proc-ident.
De RDW heeft tijdens het opsturen van het bestand te
lang geen data ontvangen. De RDW heeft de sessie
beëindigd, probeert u het opnieuw. Als het probleem zich
blijft voordoen, kunt u contact opnemen met de RDW.
De door u meegegeven MD5-Digest komt niet overeen
met de MD5-Digest zoals deze door de RDW is
berekend. Het opsturen van het bestand is door de RDW
afgebroken. Het is ook mogelijk dat het bestand dat u wilt
ophalen niet meer beschikbaar is. Mogelijk zijn meerdere
gebruikers met hetzelfde certificaat ingelogd. Ververs uw
scherm en probeer het opnieuw.
Het bestand dat u wilt ophalen is al opgehaald en de
ontvangst is bevestigd. Mogelijk zijn meerdere
gebruikers met hetzelfde certificaat ingelogd. Ververs uw
scherm en probeer het opnieuw.
Het door u opgestuurde bestand is te groot en kan
momenteel niet door de RDW worden verwerkt. Probeer
het opnieuw of probeer de grootte van het op te sturen
bestand te verkleinen. Als het probleem zich blijft
voordoen, kunt u contact opnemen met de Klantenservice
van de RDW.
Er is een technische storing opgetreden bij de RDW.
Nadere informatie:
- Klant-ID
- RebServer-ID
- Thread-ID
- Datumtijd
- Functie
Probeer het op aan later tijdstip opnieuw. Als het
probleem zich voor blijft doen, kunt u contact opnemen
met de Klantenservice van de RDW.
Alle beschikbare sessies bij de RDW zijn bezet. Probeer
het op een later tijdstip opnieuw. Als het probleem zich
blijft voordoen, kunt u contact opnemen met de
Klantenservice van de RDW.

Noteer de scherminformatie en houdt deze bij de hand als u contact opneemt met de RDW.
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11

Regels voor de aan te leveren bestanden

Algemene regels
Regels voor bestandsuitwisseling:
 Het bestand moet u als een tekstbestand (*.txt) aanleveren. De RDW weigert een Excel- of Wordbestand.
 Alle velden moet u links uitlijnen.
 Als de waarde voor een veld korter is dan het opgegeven aantal posities dan moet u het veld
aanvullen. Voor alfanumerieke velden voegt u rechts spaties toe. Voor numerieke velden voegt u
links nullen toe.
Bestandslay-out
Registreren meetmiddel
Voorlooprecord
Type record
Aantal mutatie records
Mutatierecord
Type record
KI-nummer
Merk
Type
Serienummer
NMi-certificaatnummer
Soort meetmiddel
Datum eerste keuring
Opmerking
Vervaldatum
Keuringstechnicus

Verplicht
Verplicht

Numeriek
Numeriek

01 positie
05 posities

Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Optioneel
Verplicht
Verplicht

Numeriek
Alfanumeriek
Alfanumeriek
Alfanumeriek
Alfanumeriek
Alfanumeriek
Alfanumeriek
Numeriek
Alfanumeriek
Numeriek
Alfanumeriek

01 positie
07 posities, formaat: ZZ99Z99
30 posities vrije tekst
30 posities vrije tekst
20 posities vrije tekst
40 posities vrije tekst
03 posities vrije tekst
08 posities, formaat: jjjjmmdd
50 posities vrije tekst
08 posities, formaat: jjjjmmdd
30 posities vrije tekst

Opvoeren keuringsresultaat
Voorlooprecord
Type record
Aantal mutatie records
Mutatierecord
Type record
Merk
Type
Serienummer
Vervaldatum
Keuringstechnicus

2 B 0279c

Verplicht
Verplicht

Numeriek
Numeriek

01 positie
05 posities

Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht

Numeriek
Alfanumeriek
Alfanumeriek
Alfanumeriek
Numeriek
Alfanumeriek

01 positie
30 posities vrije tekst
30 posities vrije tekst
20 posities vrije tekst
08 posities, formaat jjjjmmdd
30 posities vrije tekst
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Legenda
X = Hoofdletters A .. Z
x = Kleine letters a .. z
9 = Cijfers 0 .. 9
E = Eeuw
J = Jaar
M = Maand
D = Dag
Opmerkingen:

Vrije tekst: A..Z, a..z, 0..9, spaties en de tekens: ( ) - , . ‘ _ *

Met uitzondering van het soort meetmiddel legt het systeem de gegevens in hoofdletters vast.
Toelichting bij de velden
Veld
Type record

Toelichting
Het soort record.
Dit veld heeft in de voorlooprecords altijd de waarde 1.
In het mutatierecord voor registeren meetmiddel heeft dit veld
altijd de waarde 2 en voor opvoeren keuringsresultaat altijd de
waarde 3.

Aantal mutatierecords

Het aantal mutatierecords dat volgt in het bestand.

KI-nummer

Het KI-nummer van de eigenaar van het meetmiddel
Als het KI-nummer nog niet bekend is, moet u wachten totdat de
RDW het KI-nummer heeft vrijgegeven aan uw klant.

Merk

Hier vult u het merk van het meetmiddel in zoals dat
door de fabrikant is vastgesteld.

Type

Hier vult u het type van het meetmiddel in zoals dat door
de fabrikant is vastgesteld.

Serienummer

Hier vult u het serienummer in zoals dat door de
fabrikant is toegekend. Mocht het een gecombineerd meetmiddel
zijn (bv roetmeter en uitlaatgastester) waarbij het serienummer van
de meetmiddelen hetzelfde is, dan moet u het serienummer van de
meetmiddelen aanvullen met ‘-n’ (‘-n’ staat voor het volgnummer
beginnend bij 1, vervolgens 2, etc.).

NMi-certificaatnummer

Hier moet u het door het NMi toegekende certificaatnummer
invullen.

Soort meetmiddel

De code voor het soort meetmiddel. Deze code moet
voorkomen in onderstaande tabel ‘Soort meetmiddel’.

Datum eerste keuring

De datum van de eerste succesvolle keuring van het
meetmiddel.

Opmerking

Ruimte voor aanvullende informatie over het
meetmiddel.
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Vervaldatum

Hier vult u de datum in tot wanneer het meetmiddel is
goedgekeurd.

Keuringstechnicus

De naam van de persoon die de keuring heeft uitgevoerd zoals deze
in uw NMi-erkenning staat.

Soort meetmiddel
CODE
emk
mnm
pdm
prt
r12
rmt
rt1
rt2
rvm
vgm
dlt

2 B 0279c

Omschrijving
Afzuigunit (0-emissiekast)
Manometer
Pedaalkrachtmeter
Platenremtestinrichting
Rollenremtestinrichting klasse-1 en 2
Roetmeter
Rollenremtestinrichting klasse-1
Rollenremtestinrichting klasse-2
Remvertragingsmeter
Uitlaatgastester (Viergasmeter)
Deeltjesteller
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12

Resultaatbestanden

12.1 Verwerkingsverslag
In het verwerkingsverslag ziet u van alle records of de registratie succesvol was of is mislukt. Als de
verwerking is mislukt, ziet u een foutmelding.
Verwerkingsverslag record
Merk
Type
Serienummer
Resultaatcode
Foutmelding
Toelichting bij de velden
Veld
Merk
Type
Serienummer
Resultaatcode
Foutmelding

Verplicht
Verplicht
Verplicht
Verplicht
Optioneel

Alfanumeriek
Alfanumeriek
Alfanumeriek
Numeriek
Alfanumeriek

30 posities
30 posities
20 posities
01 positie
78 posities

Toelichting
Het merk van het meetmiddel
Het type van het meetmiddel
Het serienummer van het meetmiddel
Het resultaat van de verwerking. Als de verwerking succesvol is
verlopen, is de waarde 0, bij fouten 1.
Als de resultaatcode 1 is, staat hier de bijbehorende
foutmelding.

12.2 Foutverslag
U ziet een foutverslag als de RDW een bestand afkeurt. Hierin staat de reden van afkeuring.
Indeling foutverslag
RME B34003A Foutverslag
Datum: verwerkingsdatum
-------------------------------------------------------------------------------Bestandsnaam
: bestandsnaam
Verwerkingscode
: verwerkingscode
Ontvangstdatum en -tijd: ontvangstdatum
Foutmelding
Toelichting foutverslag.
Veld
Verwerkingsdatum
Bestandsnaam
Verwerkingscode
Ontvangstdatum
Foutmelding
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Toelichting
De datum waarop het bestand is verwerkt.
De oorspronkelijke bestandsnaam van het opgestuurde bestand.
De verwerkingscode (opgegeven of gegenereerd) van het
bestand.
De datum waarop het bestand is ontvangen door de RDW.
De reden waarom het bestand is afgekeurd.
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