
LVLB Inform achter eHerkenning 

 

Wat is InfoRM? 

InfoRM is een webapplicatie van de RDW benaderbaar via een specifiek internetadres. Met deze 

webapplicatie kunnen de volgende gegevens worden geraadpleegd: 

Aansprakelijkheidsgegevens, Voertuiggegevens, Verzekeringsgegevens, Verificatie geldigheid rijbewijs 

en Voertuigregistratie (op naam, adres, BSN en KvK- en vestigingsnummer). 

Wat verandert er? 

De webapplicatie InfoRM kunt u benaderen via een certificaat dat door de RDW is uitgereikt. De RDW 

kan daarmee uw organisatie herkennen. Het is echter niet mogelijk voor u om te herleiden welke 

persoon binnen uw organisatie de bevraging doet. Door InfoRM achter e-Herkenning te plaatsen kan de 

RDW u beter faciliteren bij het toezicht houden op en het gebruik van onze dienst door uw 

medewerkers. Elke raadpleging wordt dan bij de RDW gelogd in combinatie met het zgn. pseudo-ID van 

de betreffende medewerker. 

De dienst InfoRM achter e-Herkenning is met ingang van maandag 13 september 2021 in productie is 

gegaan. De deadline om over te stappen naar Inform achter e-Herkenning is 13 september 2022. Vanaf 

deze datum wordt het RDW certificaat dat toegang geeft, ingetrokken en is alleen toegang mogelijk 

via e-Herkenning. 

 

Wat moet u doen? 

Uw medewerkers dienen te beschikken over een e-Herkenningsmiddel (minimaal 

betrouwbaarheidsniveau 3). Vervolgens kunt u bij ons een aanvraag indienen voor het gebruik van 

InfoRM achter eHerkenning. Het formulier is bijgevoegd.  

De RDW autoriseert vervolgens uw organisatie. U hoeft dus niet per medewerker een aanvraagformulier 

bij ons in te dienen; één formulier waarop uw organisatiegegevens staan vermeld, is voldoende. 

 

Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de RDW via iv@rdw.nl 

 

 

mailto:iv@rdw.nl


 

Beslag inschrijven of stopzetten in het kentekenregister 

Als beslag wordt gelegd op een voertuig moet de deurwaarder dit beslag inschrijven in het 
kentekenregister van de RDW. Die inschrijving zorgt er voor dat een voertuig niet meer op naam gezet 
kan worden van iemand anders. We noemen dit een tenaamstellingsblokkade. Een beslag op een 
voertuig kan ook weer stopgezet worden en door de deurwaarder uit het kentekenregister worden 
verwijderd.   
 
Een aantal gemeenten hebben de dwanginvordering uitbesteed aan een extern deurwaarderskantoor. 
De eventuele beslagen worden dan veelal door het externe deurwaarderskantoor geregistreerd bij de 
RDW.  

Het is ook mogelijk ook mogelijk om de beslagen rechtstreeks bij de RDW in te schrijven of te 
beëindigen. Mocht u de beslagen in de huidige situatie rechtstreeks bij de RDW inschrijven dan krijgt u 
bij de overstap naar InformRM achter e-Herkenning hiervoor een ander certificaat. De dienst is in de 
huidige situatie toegankelijk via hetzelfde RDW certificaat dat toegang geeft tot InfoRM. Dit staat ook in 
de bijlage op het aanvraagformulier vermeld. 

 

Alternatief voor Inform 

Een alternatief voor InfoRM is, dat uw organisatie inleesfunctionaliteit (XML berichten) van de RDW 

afneemt en uw softwareleverancier de functionaliteit beschikbaar maakt in de applicatie die u afneemt. 

InfoRM biedt onder andere de functionaliteit zoeken op adres en huisnummer. Deze functionaliteit 

wordt door belastingkantoren gebruikt om uit te zoeken of bijvoorbeeld de partner van een 

belastingplichtige een voertuig op naam heeft staan. 

In de huidige XML-based applicaties die door externe softwareleveranciers zijn ontwikkeld, is dit bericht 

niet opgenomen. 

Mocht dit noodzakelijk zijn, dan kan uw softwareleverancier contact opnemen met de RDW via 

iv@rdw.nl om de specificaties van dit bericht op te vragen. 
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