
ORB   

MELDING-NR  KORTE-MELDING  Toelichting / noodzakelijke actie  

Indien fout: 99, indien informatief: 1 
 

 

2: U heeft geen geldige erkenning. 
 

 

Indien fout: 99, indien informatief: 1 
 

3: U mag niet geautomatiseerd aanmelden  
 

 

   1 10: Let op, voertuig moet nog worden gekeurd, wilt 
u het nu in bedrijfsvoorraad nemen? 

 

 

 Indien fout: 99, indien informatief: 1  
 

11: Aanmelding niet geaccepteerd; voertuig is reeds aangemeld  
 

 

 Indien fout: 99, indien informatief: 1  
 

12: Aanmelding niet geaccepteerd; voertuig is nog niet tenaamgesteld.  
 

 

99  
 

 023 Tenaamstellen met deze papieren kentekendocumenten niet meer toegestaan  
 

 Voertuig kan alleen tenaamgesteld worden door invoeren 
van documentnummer en tenaamstellingscode. Voertuig 
staat in bedrijfsvoorraad van een ander bedrijf of…  

 

Indien fout: 99, indien informatief: 1  
 

 35: Uw bedrijfsnummer is niet correct  
 

 

 99  
 

 39: Aanmelding niet geaccepteerd; voertuig wacht op keuring  
 

 

Indien fout: 99, indien informatief: 1   40: Aanmelding niet geaccepteerd; raadpleeg leasemij. voor overschrijvingsbewijs.  
 

 

Indien fout: 99, indien informatief: 1   48: Een of meer gegevens voor vrijwaringsbewijs niet gevonden  
 

 

Indien fout: 99, indien informatief: 1   49: Achterhouden kentekencard niet toegestaan icm nieuwe kentekencard  
 

 Een card achterhouden terwijl een nieuwe wordt 
aangevraagd heeft geen zin. Kies voor óf alleen ingenomen 
document wordt overgedragen óf alleen nieuwe 
kentekencard aanmaken  

 

Indien fout: 99, indien informatief: 1  50: Achterhouden kentekencard is niet toegestaan  
 

 Aangeven dat de kentekencard niet wordt 
achtergehouden. (Alleen als de card op naam van een 
natuurlijk persoon staat moet worden aangegeven of de 
kentekencard wordt achtergehouden. Bij cards op naam 
van een rechtspersoon hoeft niet expliciet toestemming te 
worden gevraagd)  

 

Indien fout: 99, indien informatief: 1  51: Documentnummer niet gevonden  
 

 Controleer of het documentnummer goed is ingevuld. 
Indien de fout blijft komen, is de kentekencard of het 
tijdelijk documentnummer mogelijk niet meer actueel.  

 

Indien fout: 99, indien informatief: 1  52: Een of meer gegevens voor instemmingsformulier niet gevonden  
 

 



Indien fout: 99, indien informatief: 1  064: T- code geblokkeerd voor 24 uur  
 

 De tenaamstellingscode is dan 24 uur geblokkeerd door 
herhaalde foute ingave of doordat de tenaamcodes niet bij 
dit documentnr horen. Na 24 uur staat de code weer open 
en kan opnieuw gebruikt worden.  

 

Opvragen geldigheid kentekencard / 
tenaamstellingscodes  

 

 Als u twijfelt of de combinatie van document nr en tenaamstellinsgcodes correct is, 
kosteloze dienst op www.rdw.nl  

 

 www.rdw.nl / Blad Particulier Kies ‘’het kentekenbewijs’’ 
Kies ‘’over het kentekenbewijsdocument’’ Kies 
‘kentekencard controleren’’ Maak juiste vervolgkeuzen.  

 

Indien fout: 99, indien informatief: 1  90: Registratie mislukt   

1 710: Let op; tellerstand niet logisch verklaarbaar  Voertuig is in bedrijfsvoorraad genomen. Melding is ter 
informatie.  

1 711: Let op; Voertuig moet nog worden gekeurd/tellerstand niet logisch verklaarbaar  Voertuig is in bedrijfsvoorraad genomen. Melding is ter 
informatie.  

99  712: Aanmelding niet geaccepteerd; tellerstand niet logisch verklaarbaar  Controleer of de ingevoerde tellerstand correct is en corrigeer 
deze indien onjuist. Indien wel de juiste tellerstand is 
doorgegeven: Overweeg of u het voertuig na deze 
waarschuwing nog in bedrijfsvoorraad wilt nemen. Zo ja, ga 
door, zo nee, annuleer de transactie.  

99 713: Voertuig moet nog worden gekeurd/tellerstand niet logisch verklaarbaar  Controleer of de ingevoerde tellerstand correct is en corrigeer 
deze indien onjuist. Indien wel de juiste tellerstand is 
doorgegeven: Overweeg of u het voertuig na deze 
waarschuwing nog in bedrijfsvoorraad wilt nemen. Zo ja, ga 
door, zo nee, annuleer de transactie.  

1 714: Let op; niet te beoordelen tellerstand  Voertuig is in bedrijfsvoorraad genomen. Melding is ter 
informatie.  

1 715: Let op; Voertuig moet nog worden gekeurd/niet te beoordelen tellerstand  Voertuig is in bedrijfsvoorraad genomen. Melding is ter 
informatie.  

99 716: Aanmelding niet geaccepteerd; niet te beoordelen tellerstand  Controleer of de ingevoerde tellerstand correct is en corrigeer 
deze indien onjuist. Indien wel de juiste tellerstand is 
doorgegeven: Overweeg of u het voertuig na deze 
waarschuwing nog in bedrijfsvoorraad wilt nemen. Zo ja, ga 
door, zo nee, annuleer de transactie.  

99 717: Voertuig moet nog worden gekeurd/niet te beoordelen tellerstand Controleer of de ingevoerde tellerstand correct is en corrigeer 
deze indien onjuist. Indien wel de juiste tellerstand is 
doorgegeven: Overweeg of u het voertuig na deze 
waarschuwing nog in bedrijfsvoorraad wilt nemen. Zo ja, ga 
door, zo nee, annuleer de transactie.  

99 17: Onjuiste combinatie van gegevens gevuld Controleer of de ingevoerde voertuiggegevens kloppen: 
kentekencard, papieren kentekenbewijs of een 
kenteken/meldcode 



99 56: Combinatie documentnummer/tenaamstellingscode onjuist  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OREH/ED:   

MELDING-NR  KORTE-MELDING  Toelichting / noodzakelijke actie  

02  U heeft geen geldige erkenning   

04  De combinatie kenteken/meldcode is onjuist   

06  Aanmelding niet geaccepteerd; kentekenbewijs 
niet meest recente  

 

07  Aanmelding niet geaccepteerd; neem contact op 
met de RDW  

 

09  Aanmelding niet geaccepteerd; voertuig eerst 
importeren  

 

12  Aanmelding niet geaccepteerd; voertuig is nog niet 
tenaamgesteld.  

 

14 Aanmelding niet geaccepteerd; bedrijfsnummer 
niet ingevuld 

 

16  Aanmelding niet geaccepteerd; kenteken niet 
ingevuld  

 

17  Aanmelding niet geaccepteerd; meldcode niet 
ingevuld  

 

18  Aanmelding niet geaccepteerd; duplicaatcode niet 
ingevuld  

 

22 Aanmelding niet geaccepteerd; voertuig al gemeld 
voor demontage 

 

23  Aanmelding niet geaccepteerd; verplichting APK 
niet voldaan  

 

24  U heeft geen geldige bevoegdheid voor melden 
uitvoer  

 

25  Aanmelding niet geaccepteerd; voertuig niet in 
bedrijfsvoorraad  

 

26  Aanmelding niet geaccepteerd; naam exporteur is 
niet ingevuld  

 

27  Aanmelding niet geaccepteerd; adres exporteur is 
niet ingevuld  

 

28  Aanmelding niet geaccepteerd; plaats exporteur is 
niet ingevuld  

 

29  Aanmelding niet geaccepteerd; land exporteur is 
niet ingevuld  

 



30  Aanmelding niet geaccepteerd; soort legitimatie is 
niet ingevuld  

 

31  Aanmelding niet geaccepteerd; legitimatienummer 
is niet ingevuld  

 

32  Aanmelding niet geaccepteerd; herkomst 
legitimatie niet ingevuld  

 

33  Aanmelding niet geaccepteerd; kentekenbewijs bij 
RDW  

 

35  Uw bedrijfsnummer is niet correct   

37  Kenteken is opgenomen in schoningsregister   

38 Aanmelding niet geaccepteerd; land-code is niet 
volgens ISO standaard 

 

40  Aanmelding niet geaccepteerd; overschr. code 
mag niet gelijk zijn aan 'L'  

Er zit nog een Registratie Tenaamstelling Lease op het voertuig. Contact opnemen met de RDW  

41  Aanmelding niet geaccepteerd; voertuig in eigen 
bedrijfsvoorraad  

Alleen bij ED: Voertuig staat in de bedrijfsvoorraad van de erkenninghouder die met ED de export probeert te melden. Gebruik OREH.  

42  Aanmelding niet geaccepteerd; Controleletter 
kentekenbewijs ontbreekt  

 

43  Aanmelding niet geaccepteerd; Controleletter 
kentekenbewijs is onjuist  

 

44  Tenaamstellingscode ontbreekt i.v.m. verstr. 
voorbehoud  

Het voertuig is gefinancierd en kan niet voor export gemeld worden zonder  
tenaamstellingscode. Mogelijke acties:  
- De tenaamstellingscode opvragen bij de financieringsmaatschappij  
of  
- Vraag de financieringsmaatschappij het verstrekkingsvoorbehoud op te heffen.  

45  Tenaamstellingscode is niet correct  Controleer of de juiste tenaamstellingscode is ingevoerd. Indien de fout blijft komen, is de tenaamstellingscode mogelijk niet meer 
actueel of al gebruikt.  

46  Voertuig heeft nog papieren kenteken  Er mag alleen een nieuwe kentekencard worden aangevraagd als er voor het voertuig al eerder een kentekencard is afgegeven. 
Mogelijke acties:  
- Geef het nog aanwezige papieren kentekenbewijs mee naar het buitenland  
of  
- Vraag een kentekencard aan voordat het voertuig voor export wordt gemeld.  

47  Invoer: doc.nr en tenaam.codes OF 
kenteken,meldcode,duplcode en controleletter  

Alleen bij ED:  
- Bij papieren kentekenbewijs: Voer kenteken, meldcode, duplicaatcode en controleletter in.  
- Bij kentekencard: Voer alleen documentnummer en tenaamstellingscode in  

48  Aanmelding niet geaccepteerd; aanmelden 
middels documentnummer  

Voertuig staat in de bedrijfsvoorraad van een ander bedrijf en kan alleen gemeld worden voor export m.b.v het geldige 
documentnummer en tenaamstellingscode.  



52  Aanmelding niet geaccepteerd; export met 
demontage niet mogelijk  

Het ingevoerde documentnummer is uitsluitend te gebruiken voor een demontagemelding van dit voertuig. Gebruik het 
documentnummer van de kentekencard of vraag een tijdelijk documentnummer.  

53 Aanmelding niet geaccepteerd; postcode is onjuist  

56 Combinatie kenteken/documentnummer onjuist  

90  Aanmelding niet geaccepteerd; storing bij de RDW   

341  Tellerstandgegevens zijn niet ingevuld   

342  Tellerstand invullen als eenheid is ingevuld   

343  Status en eenheid niet tegelijk invullen   

344  Status en tellerstand niet tegelijk invullen   

345  Eenheid invullen als tellerstand is ingevuld   

351  Eenheid tellerstand is onjuist  “Mijl” i.p.v. “km” of andersom.  

352  Statuscode tellerstand is onjuist   

353 Organisatieonderdeel mag niet worden 
doorgegeven 

 

354 Statuscode mag niet gelijk zijn aan -  

355 Statuscode moet gelijk zijn aan X  

356 Tellerstand kan fout zijn, corrigeer zo nodig en 
verstuur opnieuw 

 

999 Technische storing, neem contact op met de ICT 
servicedesk 

 

4 (AMS) Rubriek heeft een ongeldige waarde  

22 (AMS) Ongeldig documentnummer  

23 (AMS) Gebruik van deze papieren kentekendocumenten 
niet meer toegestaan 

 

43 (AMS) Aangeleverde combinatie is niet toegestaan  

 

 

 

 

 

 



ORAD   

MELDING-NR KORTE-MELDING  Toelichting / noodzakelijke actie  

02  U heeft geen geldige erkenning   

04  De combinatie kenteken/meldcode is onjuist   

06  Aanmelding niet geaccepteerd; kentekenbewijs 
niet meest recente  

 

07  Aanmelding niet geaccepteerd; neem contact op 
met de RDW  

 

12  Aanmelding niet geaccepteerd; voertuig is nog niet 
tenaamgesteld.  

 

14 Aanmelding niet geaccepteerd; bedrijfsnummer 
niet ingevuld 

 

17 Aanmelding niet geaccepteerd; meldcode niet 
ingevuld 

 

18 Aanmelding niet geaccepteerd; duplicaatcode niet 
ingevuld 

 

19  U heeft geen geldige bevoegdheid tot het melden 
van demontage  

 

20  Kenteken (en meldcode) OF documentnummer en 
tenaamst.codes vullenAanmelding niet 
geaccepteerd; verplichting APK niet voldaan  

 

21  U heeft geen geldige bevoegdheid voor melden 
uitvoer  

 

22  Aanmelding niet geaccepteerd; voertuig niet in 
bedrijfsvoorraad  

 

35  Uw bedrijfsnummer is niet correct   

43  Aanmelding niet geaccepteerd; Controleletter 
kentekenbewijs is onjuist  

 

48  Aanmelding niet geaccepteerd; aanmelden 
middels documentnummer  

- Het voertuig staat in de bedrijfsvoorraad van een ander bedrijf, en kan daarom alleen o.b.v. documentnummer en tenaamstellingscode 
worden gemeld voor demontage: Vraag bij het bedrijf waar het voertuig in bedrijfsvoorraad staat het documentnummer en de 
tenaamstellingscode op.  
Of  
- Voor het voertuig is een kentekencard afgegeven. Aanmelden kan alleen o.b.v. documentnummer en tenaamstellingscode. Indien één 
van beiden niet beschikbaar is, kan een demontagecode worden aangevraagd door óf  
- De eigenaar/houder  
Of  
- ORAD-erkenninghouder zelf  



Of  
- Een daarvoor geautoriseerde overheidsinstantie  
 
Deze demontagecode kan vervolgens voor de demontagemelding worden gebruikt. 

90 Aanmelding niet geaccepteerd; storing bij de RDW   

341  Tellerstandgegevens zijn niet ingevuld   

342  Tellerstand invullen als eenheid is ingevuld   

343  Status en eenheid niet tegelijk invullen   

344  Status en tellerstand niet tegelijk invullen   

345  Eenheid invullen als tellerstand is ingevuld   

351  Eenheid tellerstand is onjuist  “Mijl” i.p.v. “km” of andersom.  

352  Statuscode tellerstand is onjuist   

353 Organisatieonderdeel mag niet worden 
doorgegeven 

 

354 Statuscode mag niet gelijk zijn aan -  

355 Statuscode moet gelijk zijn aan X  

356 Tellerstand kan fout zijn, corrigeer zo nodig en 
verstuur opnieuw 

 

999 Technische storing, neem contact op met de ICT 
servicedesk 

 

4 (AMS) Rubriek heeft een ongeldige waarde  

22 (AMS) Ongeldig documentnummer  

188 (KPB) Invoer niet volledig  

 


