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1. Aanmelden bij Webdirect 
Open een door de RDW aanbevolen web browser. Voor meer informatie over de te gebruiken 
webbrowser: https://www.rdw.nl/Zakelijk/Paginas/Handleiding-RDW-certificaat.aspx. Als u  deze nog 
niet heeft geopend, navigeer naar www.rdw.nl en selecteer dan het tabblad “Zakelijk” (zie pijl). Kies 
vervolgens in het rechter menu en klik “APK afmelden via Webdirect” (zie pijl) aan. Kies vervolgens 
in de middelste tegel voor “APK afmelden (via Webdirect)”. 
 
 
 

 
 
U vindt hier algemene informatie over APK gerelateerde diensten. Klik op “APK Webdirect” (zie pijl). 
 

 
 
Na het klikken op “APK Webdirect” (zie pijl) zal een beveiligde verbinding van deze dienst met 
gebruikmaking van een softwarecertificaat worden opgebouwd. U dient dit certificaat wel op u 
computer geïnstalleerd te hebben. Dit certificaat moet elke 2 jaar worden vervangen. Met een verlopen 
of niet geldig certificaat kan u geen gebruik maken van deze dienst. 

http://www.rdw.nl/
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1.1 Gebruik certificaat 
Selecteer het juiste certificaat en kies “OK”. 
Als u meer RDW certificaten heeft, moet u het certificaat gebruiken waar u van de dienst gebruik wilt 
maken. Let op het certificaat is gekoppeld aan uw keuringsinstantienummer. Uw naw gegevens vindt u 
terug in uw webscherm. (Rechtsboven) 
 

 
 
 
Activeer “Toestemming geven” en voer uw wachtwoord in. 
 
Opm:  indien niet om een wachtwoord gevraagd wordt, is het RDW-certificaat met een  

verkeerd beveiligingsniveau geïnstalleerd. U dient het certificaat opnieuw te  
installeren en het beveiligingsniveau in te stellen op “hoog” 

Zie ook handleiding RDW Certificaat. (https://www.rdw.nl/Zakelijk/Paginas/Handleiding-RDW-certificaat.aspx 
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Na controle en goedkeuring van het certificaat door RDW heeft u nu toegang tot APK Webdirect. 
Hieronder ziet u de startpagina van Webdirect. Aan de linkerkant ziet u een menu. Het exacte menu is 
afhankelijk van uw erkenningen. 
Aan de rechterkant onder uw KI gegevens komt een boodschap te staan als uw CUSUM-stand de 
kritische waarde heeft bereikt. Dit geldt voor één of meer van uw erkenningen. De kritische stand begint 
bij 7.5. 
 

 
 
Afhankelijk van uw erkenningen heeft u de volgende mogelijkheden:  
 - Raadplegen voertuiggegevens 

- Melden & raadplegen APK-goedkeur 
- Melden & raadplegen APK-afkeur 
- Melden & raadplegen LPG 
- Melden & raadplegen TA (controleapparaat) 
- Raadplegen keurmeester 
- Wijzigen NAW keurmeester 
- Wijzigen Pincode keurmeester 
- Raadplegen KI 
- Afdrukken APK-rapport 
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2. APK 
Voor de mogelijkheden met betrekking tot de APK kiest u de optie “APK”, gevolgd door de door u 
gewenste functie. 

2.1 Raadplegen voertuig 
Om een voertuig te kunnen raadplegen kiest u de optie “Raadplegen Voertuig”. Vul het kenteken en 
de Meldcode in en kies Raadplegen om de voertuiggegevens te raadplegen.  
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Top X 
Naast de technische gegevens van het voertuig ziet u ook de Top X, hier kunnen maximaal 3 
aspecten/gebreken staan die kunnen voorkomen bij het geraadpleegde voertuig (het kunnen er 
minder zijn) van gebreken van het merk en type en bouwjaar van dit soort voertuig.  
 
Laatste APK-Melding behorend bij de dit voertuig. 
Verder wordt het resultaat van de laatste APK-melding getoond. 

2.2 Goedkeur Melden 
Vul alle gegevens in. Ook heeft u de mogelijkheid om toelichting te geven. 
 
Pincode: 
Als de pincode is verlopen of vergeten is het mogelijk om via de applicatie Informatie omgeving 
keurmeester https://www.rdw.nl/Zakelijk/Paginas/APK-keurmeesters.aspx?path=Portal/Zakelijk/APK/APK-keurmeesters uw pincode 
te wijzigen. Let op: om deze applicatie te gebruiken moet u wel beschikken over uw DigiD code. 
 

 
 
Keuze maken welke punten er van toepassing zijn. 
Vink bij reparatiepunten, adviespunten, Reparatiepunten adviespunten en opmerkingen Ja of Nee aan als 
je één of meer van deze aspecten wilt melden. Bij nee zijn er geen aspecten aanwezig. Let op dat je dan 
de indicator op nee zet, klik daarna op “Aspect toevoegen”, dan opent zich een dialoogscherm 
“Zoekhulp gebreken”. Dus bij Nee zijn er geen aspecten aanwezig. Bij “voertuigsoort” kunt u het 
specifieker sorteren en in een zoekvenster kunt u ook een specifieke benaming opgeven.  
Door steeds verder op de rode balken te klikken komt u uiteindelijk bij de juiste gebreken code. 
Onderaan in de lijst zijn de “Adviespunten, Opmerkingen en de Reparatie adviespunten te selecteren. 
Eventuele aspecten toevoegen 
 
Zoekhulp 
Voertuigsoort: Kies hier de voertuigsoort die hoort bij het voertuig wat u wilt melden. Deze keuze laat 
de aspecten zien die bij de gekozen voertuigsoort hoort. Een combinatie van voertuigsoort en zoeken 
naar is ook mogelijk. 

https://www.rdw.nl/Zakelijk/Paginas/APK-keurmeesters.aspx?path=Portal/Zakelijk/APK/APK-keurmeesters
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1. In de selectielijst worden de onderwerpen weergegeven op hoofdgroep. Door bijvoorbeeld op 

algemeen te klikken worden de subitems binnen de hoofdgroep algemeen/voertuiggegevens 
weergeven. Binnen algemeen/voertuiggegevens kan u het betreffende item selecteren. 

2. Zoeken naar: In dit veld kan u een trefwoord bijvoorbeeld rem invullen en daarna op knop zoek 
klikken, daarna worden alle hoofdgroepen weergegeven waarin het woord rem voorkomt. 
D.m.v. klikken op één van deze hoofdgroepen komt u in een subgroep (voorbeeld ABS) terecht. 
Door het klikken op het item ABS in deze subgroep komt u terecht in het scherm waarin u het 
aspect behorend bij uw melding kan selecteren. 
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Hierna moet u het aantal van de reparatiepunt(en) opgeven en zonodig een toelichting. 
Bij Adviespunten, Reparatie adviespunten en opmerkingen kan alleen een toelichting gegeven 
worden, indien gewenst. 
 
 
Nadat u alle gegevens heeft ingevuld en de ‘goedkeur’ heeft verzonden, krijgt u een retourbericht. Als 
de wachttijd in het groen staat weergegeven is er geen steekproef toegekend. Als in het retourbericht de 
wachttijd in het rood staat. Is er een steekproef toegekend. Achter wachttijd staat tot wanneer u het 
voertuig beschikbaar moet houden.  
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Kies vervolgens de optie “Print” om het keuringsrapport af te drukken.  
 

2.3 Goedkeur Raadplegen  
Als u een goedkeuring wilt raadplegen kiest u in het linker menu de optie “Goedkeur Raadplegen”. 
Vul vervolgens het kenteken in en klik op “Raadplegen”. Als een goedkeurmelding is afgekeurd bij 
een steekproef dan moet u bij afkeur raadplegen. 
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2.4 APK-Rapport Herprint 
 

 
 
Doet u dit op de dag van afmelden, dan krijgt u hetzelfde APK-rapport. 
Doet u dit een dag later dan komt de opvraagdatum rechts boven in en komt er een melding 
bij handtekening. 
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Foutsituaties: 
De volgende foutsituaties kunnen voorkomen bij het aanmaken van het rapport: 
 
Voertuig is (inmiddels) door een ander keuringsinstantie gemeld. Een rapport afdrukken van de 
melding is niet meer mogelijk (en ook niet meer geldig!). 
 

 
 
 
Er is nog geen APK melding van het voertuig aanwezig. 
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2.5 Afkeur Melden 
Kies in het linkermenu de optie “Afkeur Melden” en vul alle relevante gegevens in. Voer verder de 
stappen uit als beschreven in § 2.2. 
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De werkwijze is hetzelfde als bij een goedkeurmelding echter moet nu bij een”Keuringsaspect 
omschrijving” aangegeven worden wat voor soort reparatie er geldt - REP of - AFK. En het is 
verplicht om een afkeurpunt op te geven. 
 
Keuze maken welke punten er van toepassing zijn. 
Vink bij reparatiepunten, adviespunten, Reparatiepunten adviespunten en opmerkingen Ja of Nee aan 
Als je één of meer van deze aspecten wilt melden. Bij nee zijn er geen aspecten aanwezig. Let op dat 
je dan de indicator op nee zet, klik daarna op “Aspect toevoegen”, dan opent zich een dialoogscherm 
“Zoekhulp gebreken”.  
 
Bij “voertuigsoort” kunt u het specifieker sorteren en in een zoekvenster kunt u ook een specifieke 
benaming opgeven.  
Door steeds verder op de rode balken te klikken komt u uiteindelijk bij de juiste gebreken code. 
Onderaan in de lijst zijn de “Adviespunten, Opmerkingen en de Reparatie adviespunten te selecteren. 
Eventuele aspecten toevoegen. 
 
Zoekhulp 
 
Voertuigsoort: Kies hier de voertuigsoort die hoort bij het voertuig wat u wilt melden. Zie ook bij 
raadpleeg voertuigscherm. Deze keuze laat de aspecten zien die bij de gekozen voertuigsoort hoort. 
Een combinatie van voertuigsoort en “zoeken naar” is ook mogelijk. 
 

1. In de selectielijst worden de onderwerpen weergegeven op hoofdgroep. Door bijvoorbeeld op 
algemeen te klikken worden de subitems binnen de hoofdgroep algemeen/voertuiggegevens 
weergeven. Binnen algemeen/voertuiggegevens kan u het betreffende item selecteren. 

2. Zoeken naar: In dit veld kan u een trefwoord bijvoorbeeld rem invullen en daarna op knop 
zoek klikken, daarna worden alle hoofdgroepen weergegeven waarin het woord rem 
voorkomt. D.m.v. klikken op een van deze hoofdgroepen komt u in een subgroep (voorbeeld 
ABS) terecht. Door het klikken op het item ABS in deze subgroep komt u terecht in het 
scherm waarin u het aspect behorend bij uw melding kan selecteren. 
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Nadat u alle gegevens heeft ingevuld en de ‘afkeur’ heeft verzonden, krijgt u een retourbericht. Als de 
wachttijd in het groen staat weergegeven is er geen steekproef toegekend. Als in het retourbericht de 
wachttijd in het rood staat. Is er een steekproef toegekend. Achter wachttijd staat tot wanneer u het 
voertuig beschikbaar moet houden.  
 
 

 
 
Kies vervolgens de optie “Print” om het keuringsrapport af te drukken.  
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2.6 Afkeur Raadplegen 
Als u een afkeuring wilt raadplegen kiest u in het linker menu de optie “Afkeur Raadplegen”. Vul 
vervolgens het kenteken in en klik op “Raadplegen”. Hier vind u ook de afgekeurde 
goedkeurmeldingen. 
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3. LPG-installatie 
Hier kunt u een LPG-installatie Melden of Raadplegen. 
 

3.1. Melden 
Kies de optie “Melden”, vul in het scherm alle relevante gegevens in en klik op “Verzend”. 
Bij invullen typegoedkeuring is de keuze nationale gasinstallaties o.a. G3 en Europese gasinstallaties 
R115. Dit is afhankelijk welk typegoedkeuringsnummer is ingegeven. 
 

 
 
 
Retourbericht melding 
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Als u op “Print” drukt krijgt u onderstaande ‘Opname kaart gasinstallatie’ 
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3.2. Raadplegen 
Kies de optie “Raadplegen”, vul het kenteken in en klik op “Raadplegen”. 
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3.3. LPG opnamekaart herprint 

  

ABCU 1234 
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4 Tachograaf 
In dit hoofdstuk leest u hoe u een tachograaf kunt melden, een melding kunt raadplegen en hoe u een 
herprint kunt maken. 

4.1  Inbouw/periodiek 
Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, behalve op feestdagen. 
 
Klik op ‘Inbouw/Periodiek’ en vul de gegevens in. Is de voertuigunit vervangen? Kies dan voor 
‘Inbouw nieuwe tachograaf’. In andere gevallen kiest u voor ‘Periodieke werkzaamheden’. 
Vul het kenteken of VIN in. Als het kenteken bekend is, mag het VIN niet gebruikt worden. Dan komt 
er een foutmelding. 
 
Bij inbouw van een tachograaf is het mogelijk om ‘CoU afdrukken’ te selecteren. CoU staat voor 
Certificaat van Undownloadability. Dat kan alleen als er eerst een CoU aan ons is gemeld.  Klik als 
alles is ingevuld op ‘Verzend’. 

 
 
 

https://www.rdw.nl/over-rdw/contact/openingstijden
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4.2 CoU aanvraag (Certificaat van Undownloadability) 
Dit kan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur, behalve op feestdagen. 
 
Klik op ‘CoU Aanvraag’ en vul de gegevens in. Vul het kenteken of VIN in. Als het kenteken bekend 
is, mag het VIN niet gebruikt worden. Dan komt er een foutmelding. 
 
Vervangt u de tachograaf? Dan moet u de gegevens (M-bestanden) uit de oude tachograaf opslaan. 
Kunt u de gegevens uit de oude tachograaf niet meer opslaan? Dan moet u een CoU aanvragen en dat 
melden in dit scherm. Om het CoU af te drukken, moet u op dezelfde dag een inbouwmelding doen 
(zie punt 4.1). Let op: bij de inbouw van de tachograaf moet u ‘CoU afdrukken’ selecteren. 
 

 

https://www.rdw.nl/over-rdw/contact/openingstijden
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4.3 Zegelverbreking 
Verbreekt u een zegel voor werkzaamheden aan de tachograaf die u niet op dezelfde dag kunt 
afronden? Dan moet u de zegelverbreking melden. U ontvangt dan een zegelverbrekingsdocument. 
Daarmee kunt u als erkenninghouder de werkzaamheden verantwoorden. De voertuigeigenaar mag 
met dat document blijven rijden.  
 
Let op: Het zegelverbrekingsdocument is 7 dagen geldig. De tachograaf moet binnen 7 dagen weer aan 
de wettelijke eisen voldoen. U moet het document afdrukken en ondertekenen. Geef het daarna mee 
aan de voertuigeigenaar of bestuurder van het voertuig. 
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4.4 Manipulatie 
Zijn er tijdens de periodieke controle of werkzaamheden manipulaties aan de tachograaf vastgesteld? 
Dan moet u dit melden. Vul alle gegevens in. Klik op ‘Aspect toevoegen’ en selecteer het aspect van 
de manipulatie. Vul in welke uitgevoerde werkzaamheden de manipulatie hebben opgelost. U moet het 
document afdrukken en ondertekenen. Geef het daarna mee aan de voertuigeigenaar/bestuurder van 
het voertuig. 
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4.5 Retour bericht 
Bij alle meldingen in het RDW-register Tachograaf ontvangt u een retourbericht. Vul de gegevens van 
het retourbericht in op de registerkaart. Vul hierop ook de transactiecode en meldtijd in en geef aan of 
er een steekproef is gedaan.  
 

 
 

4.6 Raadplegen tachograaf 
De laatste meldingen die u heeft gedaan in het RDW-register kunt u raadplegen. Vul het kenteken of 
VIN in en selecteer de melding. Het is mogelijk om van een aantal documenten een herprint te maken. 
Ook kunt u na het raadplegen van de CoU, het manipulatiefiormulier of zegelverbrekingsdocument 
een herprint maken.  
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5 Keurmeester 
Als u uw gegevens wilt raadplegen of wijzigen kiest u de optie “Keurmeester” in het linker menu. 
Daarnaast kunt u ook in uw persoonlijke keurmeesterportal (IOK) nog meer gegevens inzien en zelfs 
uw pincode resetten. Dit laatste is niet mogelijk in Webdirect. Zie 5.4 voor aanroepen IOK.  
 
 

 
 

5.1 Raadplegen KM 
Via de optie “Raadplegen KM” kunt u uw gegevens bekijken. U moet hiervoor wel eerst uw 
pasnummer en pincode invullen. Nadat u dat heeft gedaan krijgt u een scherm met uw gegevens. 
 

 
 
 
 



 28 

5.2 Wijzigen NAW KM 
Om uw Naam-Adres-Woonplaats-gegevens (NAW) te wijzigen, kiest u de optie  
“Wijzigen NAW KM”. Ook hier geldt dat u eerst uw pasnummer en pincode moet invoeren. 
Vervolgens krijgt u een scherm met uw gegevens. U kunt de gewijzigde gegevens zelf intypen en 
bewaren door op “Wijzigen” te klikken. 

 

5.3 Wijzigen Pincode KM 
U kunt uw pincode wijzigen via de optie “Wijzigen Pincode KM” in het menu. U voert dan uw 
pasnummer in, gevolgd door uw oude (= huidige) pincode. Vervolgens geeft u uw nieuwe pincode in 
en nogmaals om deze te bevestigen. Met een klik op “Wijzigen” wordt de nieuwe pincode 
opgeslagen. 
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5.4 Aanroepen IOK. 
Via Inloggen voor keurmeesters kunt u nog meer gegevens inzien en zelfs uw pincode 
resetten. Dit laatste is niet mogelijk in Webdirect. Klik op rdw.nl/zakelijk en dan 
‘Persoonlijke gegevens bekijken of pin wijzigen’. 
 

 
 
Daarna klikt u op ‘Direct naar Inloggen voor keurmeesters’.  
 

 
 
 
Nu kunt via uw DidiD gebruikersnaam inloggen. 
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6 Keuringsinstantie 
U kunt hier de gegevens van uw keuringsinstantie raadplegen. 
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6.1 Raadplegen 
Voor het raadplegen van de status van uw keuringsinstantie kiest u de optie “Keuringsinstantie” en 
daarna “Raadplegen”. U kunt hier uw status en cusumstand behorend bij uw erkenning(en) inzien. 
Als de kritische Cusum-stand is geconstateerd wordt dat onder uw KI gegevens in rood vermeld. 
 

 
 
 

6.2 Steekproefcontrole rapport 
Voor het raadplegen van uw steekproefcontrole rapport kiest u de optie “Steekproefcontrole 
rapport” en klik achter de juiste melding op “Printen” dan wordt de digitale steekproefcontrole 
rapport getoond met de mogelijkheid om het te printen. 
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7 Storingen 
 
Binnen Webdirect kunt u een aantal storingsmeldingen krijgen. Deze worden hieronder kort 
toegelicht. 
 
Melding        Storing/ probleem  Oplossing 
Geen geldig 
certificaat 
 

 Uw certificaat is verlopen, of 
…. 

 Neem contact op met Servicedesk RDW 
0598 693 369 

Sessie verlopen  U heeft het scherm te lang 
openstaan  
 

 Sluit uw browser af en meld u weer aan. 

Provider kan niet 
worden 
geïdentificeerd 

 …  Mogelijk verkeerde link gebruikt, sluit uw 
browser af en meld u weer aan. 
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