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RDW Online – per 1 januari 2022 stopt de 

verwerking van aangeleverde bestanden en vindt 

dit alleen nog online plaats 

 

 

Ter verbetering van de actualiteit van het verzekeringsregister gaat de RDW de 

vastlegging van aanmeldingen, correcties, beëindigingen en verwijderingen van 

kentekens online vastleggen. Per 1 januari 2022 stopt de verwerking van aangeleverde 

bestanden en zal de verwerking in het vervolg online plaatsvinden. 

 

Aanpassingen in de berichtgeving 

Bij de online vastlegging in het verzekeringsregister worden een aantal aanpassingen 

doorgevoerd in de berichtgeving zoals: 

 

• het registreren van starttijd (optioneel) en startdatum bij dekkingen op een 

aanmelding; 

• het vastleggen van de einddatum en eindtijd bij dekkingen bij het verwijderen 

van een dekking. 

 

Daarnaast worden een aantal nieuwe berichten in gebruik genomen: 

 

• Aanmelden dekking; 

• Verwijderen dekking; 

• Corrigeren aanvang dekking; 

• Corrigeren polisnummer; 

• Beëindigen dekking; 

• Corrigeren einde dekking; 

• Verwijderen einde dekking. 
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Aanpassing in CCS-software 

CCS zal haar software aanpassen naar de nieuwe wijze van berichtverwerking door de 

RDW zodat RDW Online per 1 januari a.s. in gebruik kan worden genomen. Deze nieuwe 

functionaliteit zal in een nieuwe module worden opgenomen en zal via Marketplace 

worden ontsloten. 

 

We verwachten de functionaliteit in de 1ste week van november 2021 als pilot op te 

kunnen leveren en in de 2e week van november de software breed uit te rollen. De 

software wordt opgeleverd in de volgende releases: 

 

• release 14.1.14s (Spoed); 

• release 14.3.3; 

• release 15.1.6s (Spoed); 

• release 15.3 (hoogste versie). 

Deze functionaliteit wordt beschikbaar gesteld via het CCS-netwerk. 

 

Aanvragen account en certificaat bij de RDW 

Om gebruik te kunnen maken van RDW Online moet bij de RDW een account en 

certificaat worden aangevraagd voor online muteren CRWAM via XML. De 

aanvraagformulieren zijn te vinden op ons customer portal, zie de link onderaan dit 

bericht. 

  

• Aanvraagformulier applicatie account - Gevolmachtigden  

• Aanvraagformulier applicatie account - Verzekeraars 

   

Houd er rekening mee dat indien door verschillende organisaties gebruik wordt gemaakt 

van het verzekeringsregister, voor elke organisatie een eigen certificaat moet worden 

aangevraagd. De formulieren kunnen worden gemaild naar iv@rdw.nl. 

 

 Marketplace connectie 

De RDW Online koppeling wordt via Marketplace ontsloten. Klanten die nog geen gebruik 

maken van Marketplace worden apart geïnformeerd over hoe we hier mee omgaan. 
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Vragen 

Voor vragen over de installatie van RDW Online kan contact worden opgenomen met 

CCS Client Services. 

Voor het inplannen van een release update kan contact worden opgenomen met CCS 

Release Updates. 

Voor vragen over Marketplace kan contact worden opgenomen met Myrte Postma. 

 

Bovenstaand bericht is hier te vinden op ons customer portal. NB de link werkt alleen als je 

bent ingelogd op ons customer portal. 

 

mailto:support@ccs.nl
mailto:Releaseupdates@ccs.nl
mailto:Releaseupdates@ccs.nl
mailto:myrtepostma@ccs.nl
https://customerportal.ccs.nl/secure/Content/NewsPage.aspx?news=c1a86a74-4b4e-4a92-a6e4-38631c011499&utm_campaign=CCS%20Algemeen&utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz-8y07KcpNYIFLh4UhUDCTGQFd7wj8Cz7QtYHbCbftwaVFb7L4wonLV5xSFSBF84PYEBLZ7JQM7cUzSK08dbt3wHcqzuTA&utm_content=2&utm_source=hs_email

