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1 Inleiding 
Deze applicatiehandleiding beschrijft de werking en de 

gebruikersmogelijkheden van de webapplicaties CRWAM en WEBREB. 
De webapplicaties worden gebruikt door verzekeraars en 
gevolmachtigden die muteren en raadplegen in het Centraal Register 
WAM (CRWAM) oftewel het verzekeringsregister. 
 
De webapplicatie CRWAM is bedoeld voor het enkelvoudig muteren van 
het CRWAM, het raadplegen van de RDW-registers en het registreren 
van mutaties op polissen van een dekking bedrijfsvoorraad.  
 

De webapplicatie WEBREB is een generieke applicatie die bedoeld is 
voor het uitwisselen van bestanden met ons.  
 
Voor meer informatie over de procedures, voorwaarden en toelichting 
op het muteren en raadplegen van het verzekeringsregister, kunt u de 
Handleiding Verzekeringsregister raadplegen. 
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2 Voordat u kunt beginnen 
Dit hoofdstuk beschrijft wat u nodig heeft als u voor de eerste keer 

gebruik gaat maken van de webapplicatie CRWAM of WEBREB. 
 

2.1  Wat heeft u nodig? 
Van ons moet u de volgende documenten hebben ontvangen: 
 Certificaatafgiftebrief; 
 RDW-certificaat; 
 Gebruikersvoorwaarden RDW-certificaat;  
 Installatie-instructie RDW-certificaat; 
 Deze gebruikershandleiding; 

 Handleiding Verzekeringsregister; 
 Wachtwoord. 
 
Wilt u weten welke browserversies wij ondersteunen? Raadpleeg dan 
‘installatie-instructie RDW-certificaat’  
 

2.2  Installeren RDW-certificaat   
Het RDW-certificaat moet geïnstalleerd zijn als u contact met de 
webapplicaties maakt. De manier waarop u het certificaat moet 

installeren is beschreven in ‘Installatie-instructie  
RDW-certificaat’. Wij sturen dit document gelijktijdig met het certificaat. 
Het wachtwoord dat u voor de installatie van het certificaat nodig heeft, 
ontvangt u apart van het certificaat per post.  
 

2.3  Uw aanspreekpunt binnen de RDW 
De unit Handhaving van de RDW is het eerste aanspreekpunt als u 
vragen heeft over de webapplicaties CRWAM en WEBREB. Het 
telefoonnummer is 0598 69 20 00. U kunt ook een e-mail sturen naar 
handhaving@rdw.nl.  

  

mailto:handhaving@rdw.nl
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3 Webapplicatie CRWAM 

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de webapplicatie CRWAM kunt opstarten 
en afsluiten. Verder geeft het een overzicht van opties in het hoofdmenu 
en mogelijke meldingen.  
 

3.1  Opstarten webapplicatie 
De Webapplicatie CRWAM start u op via de link https://crwam.rdw.nl.  
 
U ziet een beveiligingswaarschuwing ‘Certificaat bevestigen’. Klik op ‘OK’ 
om door te gaan. 
 

Hierna komt u in het beginscherm van de webapplicatie:  

 
 
 
Door op het menu-item <In CRWAM> te klikken, opent zich het 
hoofdmenu van de webapplicatie CRWAM in een nieuw scherm: 
 

 

https://crwam.rdw.nl/
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Door op één van de menu-items te klikken kunt u verdere keuzes in het 

menu maken.  
 

3.2 Menu CRWAM 

In de webapplicatie CRWAM zijn de volgende menuopties: 
 
Muteren WAM-dekkingAls u op dit menu-item klikt, verschijnen er 
nieuwe menu-items, die  
verwijzen naar de verschillende mutatieschermen (zie hoofdstuk 4).  
  

Raadplegen RDW-registers  
Als u op dit menu-item klikt verschijnen er nieuwe menu-items, die 
verwijzen naar de verschillende raadpleegschermen (zie hoofdstuk 5). 
 
Muteren RDB-dekking 
Als u op dit menu-item klikt, verschijnen er nieuwe menu-items, die  
verwijzen naar de respectievelijke mutatieschermen (zie hoofdstuk 6). 
 
Raadplegen RDB 
Als u op dit menu-item klikt, verschijnen er nieuwe menu-items, die  

verwijzen naar de respectievelijke raadpleegschermen (zie hoofdstuk 7). 
 
 

3.3 Afsluiten webapplicatie  

Als u klaar bent met de webapplicatie, sluit u de browser af om te 
voorkomen dat niet-geautoriseerde personen gebruik kunnen maken van 
de webapplicatie. Als u op een later tijdstip weer gebruik wilt maken van 
de webapplicatie, volgt u weer de stappen zoals beschreven in dit 
hoofdstuk. 
 
Let op! Voor deze applicatie geldt dat als u er enige tijd geen gebruik 
van maakt en niet uitlogt, het systeem u verzoekt om opnieuw in te 
loggen zodra u weer een bewerking wilt uitvoeren. 
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4 Muteren WAM-dekking 

Dit hoofdstuk beschrijft alle mutatiemogelijkheden van de webapplicatie 
CRWAM.  
 

4.1 Instellen van de combinatie 

verzekeringsmaatschappij/gevolmachtigde 

Een gevolmachtigde kan bovenaan elk mutatiescherm de combinatie 
verzekeringsmaatschappij en gevolmachtigde instellen. U kunt alleen die 
combinaties instellen waarvoor u bevoegd bent mutaties in het CRWAM 
aan te leveren. De mogelijke combinaties worden automatisch 

weergegeven in een pull-down menu. Nadat in dit menu een keuze is 
gemaakt verschijnt de naam van de betreffende verzekeraar en van de 
betreffende gevolmachtigde. 
 
In het geval het slechts om één combinatie gaat worden de namen bij 
deze combinatie altijd getoond en de invoervelden direct weergegeven. 
 

4.2 Aanmelden WAM-dekking 

Doel: Het aanmelden van een dekking.  
 

 
 
Bestaat de meldcode uit minder dan vier cijfers , dan vult u deze 
vooraan aanlen met hoofdletter(s) X tot een totaal van vier  
posities. 
Bij het aanmelden van een dekking voor een bijzonder- en 
handelaarskenteken is het invullen van de meldcode niet verplicht.  
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4.3 Afmelden WAM-dekking 

Doel: Het plaatsen van een einddatum van een dekking.  
 
Een verzekeringsmaatschappij kan een dekking aangemeld door een 
gevolmachtigde ook namens hen afmelden. Dit kan ook wanneer de  
volmachtrelatie is beëindigd. Selecteer hiervoor in het drop-down menu 
de juiste combinatie verzekeringsmaatschappij/gevolmachtigde. Dit  
geldt alleen voor afmelden. In het drop-downmenu staan om deze reden 
ook beëindigde volmachtrelaties. 
 

 
 

4.4 Wijzigen startdatum WAM-dekking 

Doel: Het wijzigen van de startdatum in een al eerder geplaatste 
aanmelding waarbij nog geen einddatum is geplaatst. 
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4.5 Wijzigen einddatum WAM-dekking  

Doel: Het wijzigen van een einddatum van een al geplaatste dekking. 
Dit proces mag alleen gebruikt worden om een in de toekomst 
geplaatste einddatum aan te passen naar een recentere einddatum. 

 

 
 

4.6 Wijzigen polisnummer WAM-dekking 

Doel: Het wijzigen van de polisnummer in een al eerder geplaatste 
aanmelding waarbij nog geen einddatum is geplaatst.  
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4.7  Verwijderen einddatum WAM-dekking 
Doel: Het verwijderen van een einddatum van een dekking, omdat deze 

onterecht is beëindigd.  
 

 
 

4.8 Verwijderen WAM-dekking 

Doel: Het verwijderen van een aanmelding, waarbij nog geen einddatum 
is geplaatst. Alleen toegestaan bij een onterecht aangemelde dekking. 
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5 Raadplegen RDW-registers 

Dit hoofdstuk beschrijft de diverse raadpleegprocessen in de RDW-
registers. 
 

5.1 Invulvelden  

In dit hoofdstuk worden de volgende invulvelden gebruikt: 
 
Kenteken  
In dit veld voert u het kenteken, handelaarskenteken of bijzondere  
kenteken in van het voertuig, waarvan u gegevens wilt raadplegen.  

In dit veld kunt u niet meer dan zes karakters invullen. 
 
Rijbewijsnummer 
In dit veld voert u het rijbewijsnummer in. U kunt hier niet meer dan  
tien karakters invullen. 
 
Meldcode  
In dit veld voert u de meldcode in die bij het kenteken zou moeten  
horen. U kunt hier niet meer dan vier cijfers invullen. Bij te weinig  
cijfers vooraan aanvullen met hoofdletter(s) X tot een totaal van vier  

posities. 
 
Postcode  
In dit veld voert u laatste 2 cijfers van de postcode van de  
kentekenhouder in. 
 
Huisnummer  
In dit veld voert u de laatste 2 cijfers van het huisnummer van de  
kentekenhouder in.  
 

Geboortejaar  
In dit veld vult u de laatste 2 cijfers van het geboortejaar in. Bij een  
rechtspersoon laat u dit veld leeg.    
 
Geboortedatum  
In dit veld vult u de geboortedatum in. Dit invoerveld is verplicht. U  
kunt hier niet meer dan tien karakters invullen volgens het formaat  
“dd-mm-eejj”. Standaard staat deze datum ingesteld op de 
systeemdatum.  
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Peildatum  
In dit veld voert u de peildatum in volgens het formaat “dd-mm-eejj”.  

 
Peiltijd 
In dit veld voert u de peiltijd in volgens het formaat “uu:mm”. 
 
Code maatschappij  
In dit veld voert u de CRWAM-code in van de  
verzekeringsmaatschappij waarvan u de gegevens wilt raadplegen. In  
dit veld kunt u niet meer dan vier karakters invullen. 
 

Code gevolmachtigde 
In dit veld voert u de CRWAM-code in van de gevolmachtigde waarvan  
u de gegevens wilt raadplegen. U kunt hier niet meer dan vier  
karakters invullen. U kunt deze gegevens alleen opvragen in  
combinatie met een verzekeringsmaatschappij waarmee de  
gevolmachtigde een actuele relatie heeft. 
 

5.2  Raadplegen actuele basisgegevens kenteken 
 

Doel: Het opvragen van voertuiggegevens, statusgegevens van het 

voertuig en de laatste aansprakelijkheidsdatum 
 

 
 

5.3 Verificatie aansprakelijkheid voertuig 

 

Doel: Het controleren van de aansprakelijkheid die bij een voertuig 

hoort. 
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Standaard zoekt dit proces op de systeemdatum. Zoeken op een 
specifieke datum kan ook. Als u dit wilt, vult u de velden peildatum en 
peiltijd. Bij zoeken op een specifieke datum moet u de velden peildatum 
én peiltijd allebei vullen.  
 
 

5.4 Zoeken op kenteken met peildatum 

Doel: Het opvragen van de WAM-dekking bij een kenteken (inclusief de 
gegevens van de verzekeraar en een eventuele gevolmachtigde). 

 

 
 

5.5 Zoeken op kenteken zonder peildatum 

Doel: Opvragen van de WAM-dekking bij een kenteken (inclusief de 

gegevens van de verzekeraar en een eventuele gevolmachtigde). 

 
 

5.6 Gegevens verzekeringsinstantie 

Doel: Het opvragen van de gegevens van de verzekeringsmaatschappij 
en/of gevolmachtigde. 
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Informatiemeldingen: 
 
Combinatie verz./gevolm.    
De gevolmachtigde heeft geen actuele relatie met deze  
verzekeringsmaatschappij. 

 
 
 
 
 
 

5.7  Raadplegen meest recente tellerstand 

Doel: Het opvragen van de laatst geregistreerde tellerstand bij een 
kenteken. 

 
Informatiemeldingen: 
 
Geen tellerstanden gevonden  
Bij het door u opgegeven kenteken is geen tellerstandinformatie bekend. 

 
 

5.8 Controle kenteken /meldcode  

Doel: Het controleren van de combinatie van een kenteken met een 
meldcode. 
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5.9 Controle kenteken /meldcode met voertuiggegevens 

Doel: Het controleren van de combinatie van een kenteken en meldcode 
inclusief de voertuiggegevens. 

 
 
 
 
 

5.10 Technische gegevens 

Doel: Het opvragen van de technische gegevens bij een kenteken. 

 
 

5.11 Handelaarskenteken (excl. verzekering) 

Doel: Het opvragen van de gegevens van een handelaar bij een 
handelaarskenteken. 

 

 
 

5.12 Handelaarskenteken (incl. verzekering) 

Doel: Het opvragen van de gegevens van een handelaar (inclusief de 
verzekeringsgegevens) bij een handelaarskenteken.  
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5.13 WAM gegevens op bijzonder kenteken 

Doel: Opvragen van de WAM-dekking(en) bij een bijzonder kenteken. Dit 
is inclusief de gegevens van de verzekeraar en een eventuele 
gevolmachtigde. 

 
 
 

5.14 Verificatie rijbewijs 

Doel: Controleren of een rijbewijsnummer van de houder geldig is. 
 

 
 
Informatiemeldingen: 
 
Het rijbewijs met nummer XXX is ongeldig   
Het rijbewijs met het ingevoerde nummer is niet geldig 
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6 Muteren RDB-dekking  

In dit hoofdstuk worden de schermen over de Registratie Dekking 
Bedrijfsvoorraad (RDB) behandeld.  
 
De RDB is uitsluitend van toepassing voor uw organisatie als u polissen 
ter dekkingen van een bedrijfsvoorraad in portefeuille heeft. Polissen ter 
dekking van een handelaarskenteken kunnen niet met de functies die 
betrekking hebben op de RDB worden aangemeld. Handelaarskentekens 
worden als normaal kenteken behandeld.  

 
Een dekking bedrijfsvoorraad wordt geregistreerd op een RDW-
bedrijfsnummer. Wij verstrekken dit unieke nummer aan alle RDW-
erkende bedrijven.  
 

6.1 Instellen van de combinatie 

verzekeringsmaatschappij/gevolmachtigde 

Een gevolmachtigde kan bovenaan elk mutatiescherm de combinatie 
verzekeringsmaatschappij en gevolmachtigde instellen. U kunt alleen die 
combinaties instellen waarvoor u bevoegd bent. De mogelijke 
combinaties ziet u in een pull-down menu. Nadat in dit menu een keuze 
is gemaakt ziet u de naam van de verzekeraar en gevolmachtigde. 
 
Als het slechts om één combinatie gaat ziet u direct de namen en de 
invoervelden. 
 
 

6.2 Aanmelden RDB-dekking 

Doel: Het aanmelden van een dekking bedrijfsvoorraad. Als één 

rechtspersoon bestaat uit meerdere vestigingen registreren wij 
dit als hoofdvestiging met één of meerdere nevenvestigingen. 
Alle vestigingen hebben een eigen RDW-bedrijfsnummer en 
moeten per bedrijfsnummer worden aangemeld 

 
KvK-nummer:  
In dit veld vult u het dossiernummer van het bedrijf in. Dit  
zijn de posities drie tot en met acht van het KvK-nummer. 
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6.3 Afmelden RDB-dekking 

Doel: Het plaatsen van een einddatum bij een registratie dekking 
bedrijfsvoorraad. 

 
Een verzekeringsmaatschappij kan een dekking aangemeld door een 
gevolmachtigde ook namens hen afmelden. Selecteer hiervoor in het 
drop-down menu de juiste combinatie verzekeringsmaatschappij/  

gevolmachtigde. Dit geldt alleen voor afmelden. 
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6.4 Wijzigen polisnummer RDB-dekking 

Doel: Het wijzigen van het polisnummer in een eerder geplaatste 
dekking bedrijfsvoorraad.  

 
 

6.5 Verwijderen einddatum RDB-dekking 

Doel: Het verwijderen van een einddatum bij een eerder afgemelde 
dekking bedrijfsvoorraad.  
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7 Raadplegen RDB 

In dit hoofdstuk worden de schermen met betrekking tot de Registratie 
Dekking Bedrijfsvoorraad (RDB) behandeld.  
 

7.1 Invulvelden 

Bij raadplegen RDB worden de volgende invulvelden gebruikt: 
 
Bedrijfsnummer 
In dit veld vult u het bedrijfsnummer in waarvoor u een dekking  
bedrijfsvoorraad wilt raadplegen.  

 
Zoeken 
Door te klikken op deze knop verstuurt u het ingevulde veld naar ons en 
ontvangt u van ons de gevraagde informatie of een  
melding. 
 
Nieuw 
Door te klikken op deze knop keert u terug in het scherm van waaruit 
u opnieuw een raadpleging kunt invoeren.  
 

 

7.2 Raadplegen dekking bedrijfsvoorraad 

 
Doel: Het raadplegen van de registratie dekking bedrijfsvoorraad 

inclusief historie bij een bedrijfsnummer.  
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7.3  Raadplegen actuele dekking bedrijfsvoorraad van de 

hoofd- en nevenvestigingen 
 
Doel: Het raadplegen van de actuele dekking bedrijfsvoorraad van 

hoofd- en nevenvestiging(en) die samen één rechtspersoon 
vormen.  

 

 
 
Als één rechtspersoon bestaat uit meerdere vestigingen registreren wij 
dit als hoofdvestiging met één of meerdere nevenvestigingen. Alle 
vestigingen hebben een eigen RDW-bedrijfsnummer.  
 
Als een rechtspersoon geen nevenvestigingen heeft wordt op dit scherm 
één bedrijfsnummer getoond. De vestigingen zonder erkenning 
bedrijfsvoorraad worden niet getoond. 
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8 Webapplicatie WEBREB  

Met de webapplicatie WEBREB kunt u verschillende overzichten 
opvragen.  
Deze applicatiehandleiding beschrijft het gebruik van WEBREB.  
 

8.1 Opstarten  

De Webapplicatie WEBREB start u op via de link https://bestand-
diensten.rdw.nl. 
 
U ziet  de melding ‘Certificaat voor authenticatie selecteren’. Selecteer 

het certificaat RDW Diensten – VEMXXXX/ GEVXXXX (Op de plaats van 
XXXX staat uw CRWAM-code ingevuld). Klik op ‘OK’ om door te gaan. 
 
Hierna komt u in het beginportaal van de webapplicatie:  
 

 
 

 
Openingstijden WEBREB  
U kunt bestanden aanleveren op: 
Werkdagen 5.30-21.00 uur 
Zaterdag 5.30-17.00 uur 
 
De verwerking vindt plaats op werkdagen na 21.00 uur. De verwerking 
van bestanden die u in het weekend aanlevert, vindt op maandagavond 
plaats. 
 
 

https://bestand-diensten.rdw.nl/
https://bestand-diensten.rdw.nl/
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8.2 Afsluiten webapplicatie  

Als u klaar bent met de webapplicatie, is het aan te raden om de 
browser af te sluiten om te voorkomen dat niet-geautoriseerde personen 
gebruik kunnen maken van de webapplicatie. Als u op 
een later tijdstip weer gebruik wilt maken van de webapplicatie, moet u 
weer de stappen volgen zoals beschreven in dit hoofdstuk. 
 
Let op! Voor deze applicatie geldt dat als u er enige tijd geen gebruik 
van maakt en niet uitlogt, dat het systeem u verzoekt om opnieuw in te 
loggen zodra u weer een bewerking wilt uitvoeren. 
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9  Bestand opsturen 

Wij verwerken de opgestuurde bestanden op volgorde van ontvangst. 
Het is mogelijk om meerdere bestanden per dag aan te leveren.  
 

9.1  Invulvelden 
Bij het opsturen van een bestand worden de volgende velden gebruikt: 
 
Proc-ident  
In dit veld vult u de proces-identifier in, deze kenmerkt de dienst of  
het onderdeel van een dienst waarvoor u bestanden aanlevert. In de  
volgende paragrafen wordt aangegeven welk proc-ident u moet  

gebruiken per proces. 
 
Proc-func  
De proc-func voor het aanleveren van bestanden is altijd 1. 
 
Verwerkingscode 
De verwerkingscode gebruikt u om de herkenbaarheid van uw  
bestanden te vergroten. U kiest zelf een codering die een bestand  
herkenbaar en uniek maakt. De door u opgegeven verwerkingscode  

blijft gehandhaafd tijdens de verwerking van het bestand bij ons. Als u 
geen verwerkingscode opgeeft, plaatst de applicatie hier automatisch 
een datum en tijd.  
 
MD5-digest 
Het MD5-Digest is een controlegetal waarmee u vaststelt  of een  
bestand juist en volledig naar ons verstuurd is. Nadat het bestand  
opgestuurd is, berekenen wijhet controlegetal nogmaals. Als het  
berekende getal niet overeenkomt met het door u opgegeven  
controlegetal wordt het bestand niet geaccepteerd en niet verwerkt. U  

ontvangt een foutmelding.Het controlegetal is niet handmatig te  
berekenen. Als u het controlegetal wilt gebruiken moet u hiervoor  
functionaliteit realiseren. Meer technische informatie over de MD5- 
Digest kan gevonden worden in RFC 1321. Deze is onder andere te  
raadplegen op: http://www.faqs.org/rfcs/ 

 
Bestand   
Door te klikken op de knop ‘bestand kiezen’ kunt u een bestand 
selecteren. 

http://www.faqs.org/rfcs/
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9.2 Overzicht te late aanmeldingen 

Doel: Het opvragen van een overzicht te late aanmeldingen. Dit 
overzicht geeft de dekkingen waarvan de startdatum meer dan 28 
dagen voor de aanmelding ligt.  

 
Proc-ident 
Het proc-ident voor het opsturen van een overzicht te late  
aanmeldingen is 2148. 
 
Bestand Door te klikken op de knop ‘bestand kiezen’ kunt u het bestand  
selecteren. In de volgende paragraaf staat een nadere toelichting en  
een voorbeeld van dit bestand. 

 
Indeling en voorbeeldbestand overzicht te late aanmeldingen 

U moet het bestand in kladblok maken. Als u dit bestand opslaat krijgt 
deze de uitgang .txt. Met de functie 'naam wijzigen' kunt u de uitgang 
.txt wijzigen in .csv.  

 
Voorbeeld 
Als u een detailoverzicht te late aanmeldingen op wil vragen voor de 
periode van 1 februari 2011 tot en met 31 maart 2011 ziet het bestand 
er als volgt uit: 
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Indeling aanleverbestand 

Datum vanaf 08 posities EEJJMMDD 

Datum tot en met 08 posities EEJJMMDD 

 

9.3 Overzicht openstaande dekkingen 
 
Doel: Met deze functie kunt u een overzicht  met alle openstaande 
dekkingen voor normale-, bijzondere- en handelaars kentekens 
opvragen. Dit overzicht kunt u vergelijken met uw eigen 
polisadministratie. Wanneer afwijkingen worden aangepast, zorgt u er 
voor dat u alleen voor verleende dekkingen als risicodrager geregistreerd 
staat.                                
 
Proc-ident  
Het proc-ident voor het opsturen van een overzicht openstaande  
dekkingen is 2149. 

 

Bestand 

Door te klikken op de knop ‘bestand kiezen’ kunt u het bestand 
selecteren. U  
moet een leeg bestand in kladblok maken, deze opslaan en deze met  
de functie 'naam wijzigen' de uitgang .txt te wijzigen in.csv.  
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10 Bestand ophalen 

Nadat de verwerking van de door u aangeleverde bestanden afgerond is 
zetten wij resultaatbestanden voor u klaar.  
 
Heeft u uw bestanden via XML berichten aangeleverd dan kunt u via 
WEBREB het digitale verwerkingsverslag ophalen.  
 
 

 
 
Bestand 
Door met de linkermuisknop op deze hyperlink te klikken kunt u het  

bestand ophalen. Vervolgens kunt u het bestand op een door u  
gekozen locatie opslaan. Vergeet na het ophalen en opslaan niet  
om het bestand te bevestigen (zie hoofdstuk 11).  

 
Bestanden die niet binnen 2 maanden worden opgehaald, worden 
automatisch geschoond. 
 

10.1 Retourbestand overzicht te late aanmeldingen 

Als u het bestand juist aanlevert zetten wij een retourbestand overzicht 

te late aanmeldingen klaar. Dit bestand heeft proc-ident 2148 en ziet er 
als volgt uit: 
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Rubriek 

 
Bijzonderheden 

Verz-code De CRWAM-code van de 
verzekeringsmaatschappij  
 

Volm-code De CRWAM-code van de 
gevolmachtigd agent 
 

Aanmelddatum 
 

Datum aanmelding polis 

Ingangsdatum 
polis 

De begindatum van de polis 
 

Polisnummer 
 

Het Polisnummer 

Kenteken 
 

Het kenteken 

Totaal aantal 
meldingen 

Het totaal van het aantal 
meldingen in deze lijst 

Tabel 1 Informatie rubrieken overzicht te late aanmeldingen 

 

 

10.2 Retourbestand overzicht openstaande dekkingen 

Als u het bestand juist aanlevert zetten wijeen retourbestand 
openstaande dekkingen voor u klaar. De bestandsnaam van dit bestand 
begint met VERSLAG_N. Openstaande dekkingen voor bijzondere 
kentekens (VERSLAG_B) en handelaarskentekens (VERSLAG_H) staan in 
twee aparte bestanden. Deze bestanden hebben proc-ident 2149 en zien 
er als volgt uit: 

 
Let op: Wanneer u alleen een overzicht wilt van de openstaande 
historische dekkingen moet u de volgende stappen volgen: 
Open het retourbestand in Excel 
Filter in de kolom ‘Telling-openst-dek’ alles behalve het cijfer 1. 
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Rubriek 

 
Bijzonderheden 

Verz-code De CRWAM-code van de 
verzekeringsmaatschappij  
 

Volm-code De CRWAM-code van de 
gevolmachtigd agent 
 

Polisnummer 
 

Het polisnummer 

Kenteken 

 

Het kenteken 

Startdatum De begindatum van de polis 
 

Srt-voertuig Voertuigsoort 
 

Telling-Openst-
Dek1 

Positie van de openstaande 
dekking 
 
Voorbeeld: 
2 = kenteken is de tweede 

openstaande dekking. Er is    
      één openstaande dekking 
met een actuelere    
      begindatum. 

IndGeschorst Status  schorsing van de 
tenaamstelling.  
 
J = Ja (de tenaamstelling  is 
geschorst) 
N = Nee (de tenaamstelling is 

niet geschorst)  
 

IndGestolen Status  voertuig is gestolen 
 
J = Ja (voertuig is gestolen 
gemeld)  
N = Nee (voertuig is niet als 
gestolen gemeld) 

                               
1 In uitzonderlijke gevallen kan de vermelde positie van de openstaande dekking afwijken van de 

werkelijke positie. Het gaat hier om voertuigen in een bedrijfsvoorraad met een status (zoals 

bijvoorbeeld sloop of export). 
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Datum-

tenaamgesteld 

Laatste datum tenaamstelling 

IndParticulier J = Ja (voertuig staat op naam 
van particulier) 
 

Totaal aantal 
dekkingen 

Het totaal van het aantal 
dekkingen in deze lijst 
 

Tabel 2 Informatie rubrieken overzicht openstaande dekkingen 

De velden ‘Datum-tenaamgesteld’ en ‘IndParticulier’ ziet u alleen op de lijst met 

normale kentekens. Op de overige lijsten is dit veld niet gevuld. 
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11 Bestand bevestigen 

Met deze functie kunt u bestanden die u heeft opgehaald bevestigen en 
aangeven dat deze correct ontvangen zijn. Bevestigde bestanden ziet u 
niet meer bij de functie “Bestand ophalen”. Hiermee kunt u de voor u 
bestemde administratie bij “Bestand ophalen” opschonen.  
 
  

 

Mogelijkheden op dit scherm: 

 

Bestand  
Door met de linkermuisknop op deze hyperlink te klikken  
bevestigt u het bestand.  
 

Als het resultaat van de functie "Bevestigen" leeg is, dan staan er geen 
bestanden ter bevestiging voor u klaar.  
   
Let op! Ook bestanden die nog niet door u zijn opgehaald ziet u in het 
resultaat! Na bevestiging kunt u deze bestanden niet meer ophalen. 
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12 Bestand intrekken 

Met deze functie trekt u bestanden in. Met de functie intrekken 
raadpleegt u altijd de actuele status van de bestanden. Dit houdt in dat 
u de status krijgt van een bestand zoals het op dat moment bij ons is 
geregistreerd.  
 

  
 

Mogelijkheden op dit scherm: 
 

Bestand         
Door met de linkermuisknop op deze hyperlink te klikken kunt u het  
bestand intrekken. Status van de in te trekken bestanden kunnen zijn: 
 

 Opgestuurd 
 Te verwerken  

 

Als het resultaat van de functie "Intrekken" leeg is, staan er geen 
bestanden voor intrekking klaar.  
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13 Bestand bevragen 

Als u de voortgang van de verwerking van uw bestanden wilt raadplegen 
kunt u gebruik maken van de functie bevragen. U kunt een aantal 
(zoek)criteria specificeren waarmee u de door u gewenste selectie kunt 
opvragen.   
Met deze functie raadpleegt u altijd op de actuele status van de 
bestanden.  
 
  

 
 

Mogelijkheden op dit scherm: 
 
Proc-ident 
In dit veld vult u de proces-identifier in, deze kenmerkt de dienst of  
het onderdeel van een dienst waarvoor u een bestand wil bevragen. 
 
Proc-func 
Als u specifiek naar een bepaald soort RDW bestand zoekt, kunt u bij  
het bevragen op bestanden van de proc-func gebruikmaken om het 
soort bestand te selecteren. De volgende proc-func(s) worden hiervoor 
gebruikt:   

- Proc-func 1 wordt gebruikt voor aangeleverde 
bestanden; 

- Proc-func 8 wordt gebruikt voor het overzicht 
openstaande dekkingen en de detailoverzichten. 
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13.1 Status bestand 
Als u een selectie wilt maken op de (verwerkings)status van bestanden 

die u heeft aangeleverd of die wij voor u hebben klaargezet, kunt u 
een status opgeven. Gebruik dit criterium om bijvoorbeeld een 
overzicht van alle verwerkte bestanden te verkrijgen. Op de volgende 
pagina lichten we de statussen nader toe. 
 
N.B. Alle zoekcriteria zijn optioneel. Als u geen criteria opgeeft worden 
alle bestanden getoond.  
 
Statussen van door u aan ons  aangeleverde bestanden: 

Geregistreerd 
ingaand 

Wij hebben het bestand niet correct 
ontvangen. Lever het bestand opnieuw aan 
met dezelfde condities. Als deze poging 
succesvol wordt afgerond, wordt de status 
overschreven. 

 

Opgestuurd, 
nog niet 
verwerkt  

Het bestand is opgestuurd en door ons 
ontvangen. Het bestand staat klaar om te 
worden verwerkt. 

 

Wordt 
verwerkt 

Het bestand wordt door ons verwerkt. 

Geschoond Wij hebben het bestand geschoond. Bestanden 
worden na twee maanden automatisch 
geschoond. 

 
Statussen van door ons klaar gezette bestanden: 
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Op te halen Deze bestanden hebben wij voor u klaar gezet. U 
heeft deze bestanden nog niet eerder opgehaald. 

 

Opgehaald  Als u bestanden die voor u klaarstaan opgehaald 
heeft, krijgen deze bestanden de status 
"Opgehaald". 

Bevestigd 
opgehaald  

Als u heeft bevestigd dat u het opgehaalde 
bestand correct heeft ontvangen krijgt het 
bestand de status "Bevestigd". Het bestand is 
niet meer beschikbaar om op te halen. 

 

Geschoond Het bestand is door ons geschoond. Bestanden 
worden na twee maanden automatisch 
geschoond. Dit geldt ook voor bestanden die u 
nog niet heeft opgehaald. 

Verwerkt Het bestand is door ons met succes verwerkt. 
Met de functie “Bestand ophalen” kunt u de 
verwerkingsresultaten ophalen. 
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Bijlage 1 informatie- en foutmeldingen 
applicatie CRWAM 

 
Informatiemeldingen WAM 
Een informatiemelding geeft informatie over een mutatie die wel in het 
register is vastgelegd.  
 

Nummer Tekst Toelichting 

I - 511 Het kenteken is ongeldig, het vervangende kenteken is ________ De melding wordt aangevuld met het 
opgemaakte kenteken (met streepjes) 

I - 512 Het kenteken is vervallen per __-__-____ De melding wordt aangevuld met de datum in 
het formaat dd-mm-jjjj. Dit betreft voertuigen 
die zijn  gesloopt of geëxporteerd. 

I - 513 Het voertuig staat als gestolen geregistreerd  

I - 518 De dekking is afgemeld per __-__-____ vanwege wettelijke 
bepaling van 30 dagen 

De melding wordt aangevuld met de 
systeemdatum in het formaat dd-mm-jjjj 

I - 524 Bij dit kenteken heeft u nog een of meer andere dekkingen zonder 
einddatum 

 

I - 530 De startdatum ligt meer dan 6 maanden in ____________ De melding wordt aangevuld met 'de 
toekomst' danwel 'het verleden' 

I - 531 De startdatum ligt ruim 1 maand voor de inschrijvingsdatum van 
het voertuig 

 

I - 536 De einddatum ligt meer dan 6 maanden in de toekomst  

I - 538 De opgegeven einddatum ligt meer dan 6 maanden in het verleden  

I - 542 Het kenteken is ongeldig per __-__-____ De melding wordt aangevuld met de datum in 
het formaat dd-mm-jjjj. 
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Foutmeldingen WAM 
Een foutmelding geeft informatie over waarom een mutatie niet in het 

register kan worden vastgelegd. 
 

Nummer Tekst Toelichting 

F - 501 Het kenteken is onbekend  

F - 502 Bij een kenteken zijn maximaal 10 dekkingen met dezelfde 
startdatum toegestaan 

 

F - 503 De einddatum mag niet voor de startdatum liggen  

F - 504 De startdatum mag maximaal 18 maanden in de toekomst liggen  

F - 505 De einddatum mag maximaal 24 maanden in de toekomst liggen  

F - 506 De startdatum is ongeldig  

F - 508 De startdatum is niet gevuld  

F - 509 Het kenteken is niet gevuld  

F - 510 Voor dit kenteken geldt geen verzekeringsplicht in het kader van 
de WAM 

 

F - 514 Het polisnummer is niet gevuld  

F - 515 De meldcode is niet gevuld  

F - 516 De combinatie van het kenteken en de meldcode is onjuist  

F - 517 De einddatum is ongeldig  

F - 519 De code van de verzekeringsmaatschappij is niet gevuld  

F - 520 De code van de verzekeringsmaatschappij is onbekend  

F - 521 De code van de gevolmachtigde is onbekend   

F - 522 De registratie van de gevolmachtigde is beëindigd  

F - 523 De registratie van de verzekeringsmaatschappij is beëindigd  

F - 525 De volmachtrelatie is onbekend  

F - 526 De volmachtrelatie is nog niet van kracht  

F - 527 De einddatum is niet gevuld  

F - 528 Er is geen dekking gevonden op basis van de aangeleverde 
gegevens 

 

F - 529 U bent niet bevoegd mutaties aan te leveren  

F - 532 U bent niet bevoegd deze mutatie aan te leveren voor een 
gevolmachtigde 

Een verzekeringsmaatschappij is niet bevoegd 
mutaties door te voeren voor dekkingen gedaan 
door een gevolmachtigde, met uitzondering van 
het afmelden van een dekking. 

F - 533 De code van het rekencentrum is onbekend of is beëindigd  

F - 534 Deze dekking is niet gevonden, wel een dekking met afwijkend 
polisnummer 

 

F - 535 Deze dekking is niet gevonden, wel een dekking met afwijkende 
startdatum 

 

F - 537 De dekking heeft al een einddatum van __-__-____ De melding wordt aangevuld met de datum in 
het formaat dd-mm-jjjj. 

F - 539 De nieuwe startdatum is niet gevuld  

F - 540 De nieuwe startdatum is ongeldig  

F - 541 De startdatum kan niet worden gewijzigd, omdat de dekking een 
einddatum heeft 

 

F - 543 De verzekeringsmaatschappij is niet bevoegd op de startdatum 
van de dekking 

 

F - 544 De volmachtrelatie is reeds beëindigd  
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Nummer Tekst Toelichting 

F - 545 De volmachtrelatie is nog niet van kracht op de startdatum van 
de dekking 

 

F - 546 De volmachtrelatie is reeds beëindigd op de startdatum van de 
dekking 

 

F - 547 Deze dekking is niet gevonden, wel een met afwijkende 
verzekeringsmaatschappij 

 

F - 548 De opgegeven nieuwe startdatum mag niet hetzelfde zijn als de 
huidige 

 

F - 549 Het nieuwe polisnummer is niet gevuld  

F - 550 Het opgegeven nieuwe polisnummer mag niet hetzelfde zijn als 
het huidige 

 

F - 551 Het polisnummer kan niet worden gewijzigd, de dekking heeft 
een einddatum 

 

F - 552 De huidige einddatum is niet gevuld  

F - 553 De nieuwe einddatum is niet gevuld  

F - 554 De opgegeven nieuwe einddatum mag niet hetzelfde zijn als de 
huidige 

 

F - 556 Het huidige polisnummer is niet gevuld  

F - 557 De nieuwe einddatum is ongeldig  

F - 558 Deze dekking is niet gevonden, wel een dekking met afwijkende 
einddatum 

 

F - 559 De einddatum kan niet worden gewijzigd, omdat de dekking 
geen einddatum heeft 

 

F - 560 De einddatum kan niet worden verwijderd, omdat de dekking 
geen einddatum heeft 

 

F - 561 Deze dekking is niet gevonden, wel een dekking zonder een 
einddatum 

 

F - 562 Deze dekking is niet gevonden, wel een dekking met een 
einddatum 

 

F - 569 Exact dezelfde dekking staat al geregistreerd  

F - 573 De startdatum moet ook worden opgegeven, omdat geen unieke 
dekking is gevonden 

 

F - 575 Voor dit kenteken heeft u al een dekking met hetzelfde 
polisnummer aangemeld 

 

F - 999 Technische storing, neem contact op met de RDW Servicedesk  
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Informatiemeldingen RDB 
Een informatiemelding geeft informatie over een mutatie die wel in het 

register is vastgelegd.  
 

Nummer Tekst Toelichting 

I - 518 De dekking is afgemeld per __-__-____ vanwege wettelijke 
bepaling van 30 dagen 

De melding wordt aangevuld met de 
systeemdatum in het formaat dd-mm-jjjj. 

I - 530 De startdatum ligt meer dan 6 maanden in ____________ De melding wordt aangevuld met 'de toekomst' 
danwel  
'het verleden' 

I - 536 De einddatum ligt meer dan 6 maanden in de toekomst  

I - 538 De opgegeven einddatum ligt meer dan 6 maanden in het 
verleden 

 

I - 571 Voor dit bedrijf heeft u nog een openstaande dekking  
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Foutmeldingen RDB 
Een foutmelding geeft informatie over waarom een mutatie niet in het 

register kan worden vastgelegd. 
 

Nummer Tekst Toelichting 

F - 503 De einddatum mag niet voor de startdatum liggen  

F - 504 De startdatum mag maximaal 18 maanden in de toekomst liggen  

F - 505 De einddatum mag maximaal 24 maanden in de toekomst liggen  

F - 506 De startdatum is ongeldig  

F - 508 De startdatum is niet gevuld  

F - 514 Het polisnummer is niet gevuld  

F - 517 De einddatum is ongeldig  

F - 519 De code van de verzekeringsmaatschappij is niet gevuld  

F - 520 De code van de verzekeringsmaatschappij is onbekend  

F - 521 De code van de gevolmachtigde is onbekend   

F - 522 De registratie van de gevolmachtigde is beëindigd  

F - 523 De registratie van de verzekeringsmaatschappij is beëindigd  

F - 525 De volmachtrelatie is onbekend  

F - 526 De volmachtrelatie is nog niet van kracht  

F - 527 De einddatum is niet gevuld  

F - 528 Er is geen dekking gevonden op basis van de aangeleverde 
gegevens 

 

F - 529 U bent niet bevoegd mutaties aan te leveren  

F - 532 U bent niet bevoegd deze mutatie aan te leveren voor een 
gevolmachtigde 

Een verzekeringsmaatschappij is niet bevoegd 
mutaties door te voeren voor dekkingen gedaan 
door een gevolmachtigde, met uitzondering van 
het afmelden van een dekking. 

F - 533 De code van het rekencentrum is onbekend of is beëindigd  

F - 534 Deze dekking is niet gevonden, wel een dekking met afwijkend 
polisnummer 

 

F - 535 Deze dekking is niet gevonden, wel een dekking met afwijkende 
startdatum 

 

F - 543 De verzekeringsmaatschappij is niet bevoegd op de startdatum 
van de dekking 

 

F - 544 De volmachtrelatie is reeds beëindigd  

F - 545 De volmachtrelatie is nog niet van kracht op de startdatum van 
de dekking 

 

F - 546 De volmachtrelatie is reeds beëindigd op de startdatum van de 
dekking 

 

F - 547 Deze dekking is niet gevonden, wel een met afwijkende 
verzekeringsmaatschappij 

 

F - 549 Het nieuwe polisnummer is niet gevuld  

F - 550 Het opgegeven nieuwe polisnummer mag niet hetzelfde zijn als 
het huidige 

 

F - 551 Het polisnummer kan niet worden gewijzigd, de dekking heeft 
een einddatum 

 

F - 556 Het huidige polisnummer is niet gevuld  

F - 558 Deze dekking is niet gevonden, wel een dekking met afwijkende 
einddatum 
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Nummer Tekst Toelichting 

F - 560 De einddatum kan niet worden verwijderd, omdat de dekking 
geen einddatum heeft 

 

F - 562 Deze dekking is niet gevonden, wel een dekking met een 
einddatum 

 

F - 563 Het bedrijfsnummer is niet gevuld  

F - 564 Het KvK-nummer is niet gevuld  

F - 565 De startdatum mag niet voor __-__-____ liggen De melding wordt aangevuld met een datum in 
het formaat dd-mm-jjjj. 

F - 566 Het bedrijfsnummer is onbekend  

F - 567 De combinatie van het bedrijfsnummer en het KvK-nummer is 
onjuist 

 

F - 568 Het bedrijf heeft geen erkenning bedrijfsvoorraad  

F - 569 Exact dezelfde dekking staat al geregistreerd  

F - 570 Er staat al een dekking met dezelfde startdatum geregistreerd 
voor dit bedrijf 

 

F - 572 Voor dit bedrijf heeft u al een openstaande dekking  

F - 573 De startdatum moet ook worden opgegeven, omdat geen unieke 
dekking is gevonden 

 

F - 999 Technische storing, neem contact op met de RDW Servicedesk  
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