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Beschrijving dataset Terugroepregister 
 

Gegeven Betekenis 

Beschrijving van het 
herstel 

Hier vindt u informatie over wat er moet gebeuren om het defect te herstellen. 

Datum aankondiging 
producent 

De datum waarop de producent bekend heeft gemaakt dat er sprake is van een 
gevaarlijk product waarvoor een terugroepactie wordt georganiseerd. 

Datum melding bij RDW De datum waarop de producent/distributeur de RDW heeft geïnformeerd over 
het defect, het gevaar en de maatregelen van het product, dat wordt 
teruggeroepen. 

Datum informeren 
eigenaar 

De datum waarop de eigenaren volgens opgave van de producent/distributeur 
gaan worden geïnformeerd. 

Datum eigenaren 
geïnformeerd 

De datum waarop de eigenaren volgens opgave van de producent/distributeur 
zullen zijn geïnformeerd. 

Categorie defect Deze omschrijving geeft op hoofdlijnen aan bij welk onderdeel van het voertuig 
een defect is geconstateerd. 

Code mogelijk gevaar De code voor het mogelijke gevaar: 

 ONG= Een (verkeers)ongeval met letselschade 

 TEL= Verhoogde kans op letsel bij een ongeval 

 BRA= Brand met letselschade 

 MIL= Het belasten van het milieu 

Code Status De code van de status van het voertuig: 

 O= Openstaande terugroepactie 
P= Producent heeft herstel gemeld 

Code wijze informeren De code voor de wijze van informeren van de consument: 

 BRI= Een brief 

 BEL= Opbellen of persoonlijk benaderen 

 ADV=  Een advertentie in landelijke dagbladen 

 NTB= Nader te bepalen 

Kenteken Het kenteken van een voertuig bestaat uit een combinatie van cijfers en letters. 
Deze combinatie is vermeld op het kentekenbewijs en de kentekenplaat. Het 
wordt met 6 karakters zonder tussenliggende streepjes weergegeven.  

Materiële gevolgen Uitleg over de gevolgen van het defect die u mogelijk merkt als u het voertuig 
gebruikt. 

Meer informatie op 
internet 

Hier vindt u, indien aan de RDW doorgegeven, de website van producent of 
distributeur met meer informatie over de terugroepactie. 

Meer informatie via 
telefoonnummer 

Hier vindt u, indien aan de RDW doorgegeven, het telefoonnummer van de 
producent of distributeur waarmee u contact kunt opnemen. 

Meldende 
producent/distributeur 

De producent of distributeur die de RDW heeft geïnformeerd over een door de 
producent georganiseerde terugroepactie. 

Merk Het merk waarvoor de terugroepactie is georganiseerd. Er kunnen meerdere 
merken van toepassing zijn. 

Mogelijk gevaar Uitleg over wat het gevaar van het defect is voor de bestuurder van het 
voertuig en eventueel de medeweggebruikers. Er kunnen meer gevaren van 
toepassing zijn. 

Nationaal opgegeven 
aantal voertuigen 
terugroepactie. 

Het totaal aantal voertuigen dat volgens opgave van de producent/distributeur 
in Nederland betrokken is bij de terugroepactie. 

Omschrijving defect De omschrijving van het defect, waarvoor deze terugroepactie is georganiseerd. 

Opmerkingen RDW  Hier worden eventuele extra opmerkingen vanuit de RDW over de 
terugroepactie vermeld. 
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Publicatiedatum RDW De datum waarop de RDW de terugroepactie in het terugroepregister heeft 
gepubliceerd. 

Referentiecode 
producent 

De code die de producent aan de terugroepactie heeft gegeven. Met deze code 
is de terugroepactie bij de dealer bekend. 

Referentiecode RDW Dit is de referentiecode waaronder de RDW de terugroepactie heeft 
geregistreerd. 

Risicobeoordeling RDW De uitkomst van de risicobeoordeling door de RDW op basis van de door de 
producent/distributeur verstrekte informatie. 
 
Mogelijke waarden: 
ERN   Ernstig 
GEM  Gemiddeld 
GNR  Geen risico 
LG     Laag 
NTB   Nader te bepalen 

Status De door de producent/distributeur doorgegeven status van het terugroepbare 
voertuig: 

 Openstaande terugroepactie= De producent/distributeur heeft de 
RDW geïnformeerd, dat het voertuig moet worden hersteld. (=0) 

 Producent heeft herstel gemeld= De producent/distributeur heeft de 
RDW geïnformeerd, dat het voertuig is hersteld. (=1) 

Opmerking: er kunnen meer terugroepacties op een voertuig van toepassing 
zijn. Kentekens van voertuigen, die vanwege een wijziging van de registratie 
niet meer terugroepbaar zijn (o.a. sloop en export), zijn gedurende 2 jaar na 
wijziging nog zichtbaar in deze Open Data set. 

Totaal aantal voertuigen 
terugroepactie 

Het totaal aantal voertuigen wereldwijd dat volgens opgave van de 
producent/distributeur betrokken is bij de gehele terugroepactie. 

Type Het type, waarvoor de terugroepactie is georganiseerd. Na 1995 is de term 
‘type’ op het kentekenbewijs vervangen door ‘handelsbenaming’. Er kunnen 
meerdere types van toepassing zijn. 

Wijze waarop u wordt 
geïnformeerd 

Hier staat beschreven hoe de producent of distributeur de voertuigeigenaar 
benadert over de terugroepactie. Er kunnen meer manieren van toepassing 
zijn. 

 

 

Datum tijd velden 

Met de release van eind 2021 hebben alle datum en tijd velden een dubbele uitvoering. Naast de 
eerder gepubliceerde numerieke waarde worden ze ook in ‘datum tijd’ type aangeboden (ISO 8601). 
Deze gegevens zijn te herkennen aan de ‘DT’ toevoeging. Bijv. Datum tenaamstelling en Datum 
tenaamstelling DT. Met deze gegevens kan met name op het Socrata platform makkelijker gewerkt 
worden met tijd reeksen.  
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Structuur dataset Terugroepregister 
 

 
 

 

  Terugroep_actie_status   
 

Kenteken Eenvoudige tekst 

  Referentiecode RDW  Eenvoudige tekst 

  Code Status Eenvoudige tekst 

  Status Eenvoudige tekst 
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  Terugroep_actie   
 

Referentiecode RDW  Eenvoudige tekst 

  Publicatiedatum RDW  Eenvoudige tekst 

  Meldende producent/distributeur Eenvoudige tekst 

  Referentiecode producent Eenvoudige tekst 

  Omschrijving defect Eenvoudige tekst 

  Categorie defect  Eenvoudige tekst 

  Materiële gevolgen Eenvoudige tekst 

  Beschrijving van het herstel Eenvoudige tekst 

  Meer informatie op internet  Eenvoudige tekst 

  Meer informatie via telefoonnummer Eenvoudige tekst 

  Opmerkingen RDW Eenvoudige tekst 

 Datum aankondiging producent Numeriek 

 Datum melding bij RDW Numeriek 

 Risicobeoordeling RDW Eenvoudige tekst 

 Datum informeren eigenaar Numeriek 

 Datum eigenaren geïnformeerd Numeriek 

 Totaal aantal voertuigen terugroepactie Numeriek 

 Nationaal opgegeven aantal voertuigen terugroepactie Numeriek 

  API Terugroep_ actie_status Datasetlink 

  API Terugroep_actie_risico Datasetlink 

  API Terugroep_voertuig_merk_type Datasetlink 

  API Terugroep_voertuig_merk_type Datasetlink 

  API Terugroep_infomeren_eigenaar Datasetlink 

 

 

 

  Terugroep_voertuig_merk_type   
 

Referentiecode RDW  Eenvoudige tekst 

  Merk Eenvoudige tekst 

  Type Eenvoudige tekst 

 

 

 

  Terugroep_actie_risico   
 

Referentiecode RDW  Eenvoudige tekst 

  Code mogelijk gevaar Eenvoudige tekst 

  Mogelijk gevaar  Eenvoudige tekst 

 

 

 

  Terugroep_informeren_eigenaar   
 

Referentiecode RDW  Eenvoudige tekst 

  Code wijze informeren Eenvoudige tekst 

  Wijze waarop u wordt geïnformeerd  Eenvoudige tekst 

 

 


