
Ontwikkelingen 2023



De RDW kijkt weer 
een jaar met u vooruit

Met dit Prinsjesdagboekje kijkt de RDW weer 

een jaar met u vooruit. Welke ontwikkelingen 

en activiteiten kunnen in 2023 van invloed 

zijn op uw bedrijfsvoering en dienstverlening? 

Algemeen directeur Jantina Woudstra 

en directeur bedrijfsvoering Zeger Baelde 

vertellen welke thema’s en onderwerpen  

de agenda van de RDW bepalen. En met  

welke uitdagingen we te maken krijgen. 
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“We zitten in een onzekere economische 
context. Inflatie, een krappe arbeidsmarkt, 
oorlog in Europa, stikstofproblematiek: 
allemaal ontwikkelingen die invloed 
hebben op de RDW en de branche”, vertelt 
Zeger Baelde. “Je ziet in veel sectoren 
dat dit invloed heeft op de productie van 
voertuigen. Daardoor worden er meer ge
bruikte voertuigen geïmporteerd dan een 
paar jaar geleden. Die voertuigen moeten 
we stuk voor stuk beoordelen. En dat 
zorgt soms voor langere wachttijden bij 
de RDW. We zetten ons in om dit zo snel 
mogelijk weer op het gebruikelijke niveau 
te krijgen.”

“We hebben de ambitie 
om onze dienstverlening 
zo toegankelijk mogelijk te 
maken én te houden.”

3

Eenvoudige en toegankelijke 
dienstverlening
Juist te midden van allerlei onzekerheden 
zet de RDW in op eenvoudige en klant
vriendelijke dienstverlening. “We zijn geen 
commercieel bedrijf als Coolblue of Apple; 
we voeren een wettelijke taak uit en daar
door zitten er grenzen aan hoe we ons aan 
de klantwens kunnen aanpassen”, zegt 
Jantina Woudstra. Zij is sinds 1 april 2022 
algemeen directeur van de RDW. “Tegelij
kertijd hebben we wel de ambitie om onze 
dienstverlening zo toegankelijk mogelijk 
te maken én te houden. Dit doen we door 
de processen zo simpel te houden dat 
iedereen het snapt en ondersteuning te 
organiseren waar het moet. Dát is een 
klantvriendelijke benadering.”

Oude en nieuwe wereld
Het eenvoudig maken van ingewikkelde 
zaken wordt steeds lastiger, merkt 
Woudstra. “De veranderingen in de wereld 



om ons heen gaan steeds sneller. We 
hebben hierin een dubbele opgave: we 
moeten meegaan met deze dynamiek, 
maar we willen het tegelijkertijd ook 
simpel houden. Een voorbeeld hiervan 
is de snelheid waarmee nieuwe techno
logische ontwikkelingen op de markt 
komen. Elektrisch rijden en autonoom 
rijdende voertuigen zijn de toekomst.  
Dat raakt ons als RDW: het zorgt voor 
nieuwe manieren van testen, keuren en 
toezicht houden. Tegelijkertijd is er nog 
een ‘oude’ wereld. Er zijn in Nederland 
immers nog volop auto’s die op benzine 
of diesel rijden en die periodiek een APK 
moeten hebben. Daar moeten we oog 
voor houden. Die tweedeling zie je ook in 
onze branche: men moet kennis vergaren 
over nieuwe technologie, maar ook de 
oude wereld bedienen. Daarin vinden we 
elkaar: maatschappelijke organisaties, 
andere overheden, kennisinstellingen, 
branche en RDW. We proberen die 
twee werelden aan elkaar te knopen en 
daarvoor zoeken we elkaar op. Je kunt 
het niet alleen en je hebt elkaar nodig 
om scherp te blijven en de burger zo 
klantvriendelijk mogelijk te bedienen.”

Europese wet- en 
regelgeving 
Ook komend jaar krijgt de branche 
te maken met nieuwe of aangepaste 
Europese wet en regelgeving. Een 
belangrijk voorbeeld is de Europese 
Green Deal. De maatregelen uit dit pakket 

“Je kunt het niet alleen en je 
hebt elkaar nodig om scherp 
te blijven en de burger zo 
klantvriendelijk mogelijk  
te bedienen.”
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moeten leiden tot klimaatneutraliteit in 
2050 en hebben een grote impact op het 
verduurzamen en digitaliseren van de 
vervoerssector. Zo is recent regelgeving 
vastgesteld voor de toelating van volledig 
geautomatiseerde voertuigen en komen 
er Europese verplichtingen om elektrisch 
rijden te bevorderen. “Vanuit Brussel komt 
veel wet en regelgeving in het kader van 
duurzaamheid en digitalisering. Als RDW 
zijn we daar nauw bij betrokken”, vertelt 
Baelde. “We zitten daar regelmatig aan 
tafel om mee te denken en we voeren 
pilots uit om nieuwe, slimme oplossingen 
te testen, zoals de succesvolle proef met 
mobiele eendagskentekenbewijzen via de 
RDWvoertuigapp. Burgers zijn gewend 
om veel zaken met hun mobiele telefoon 
te regelen, daar sluit zo’n pilot goed 
op aan. We gaan dus zeker verder met 
digitalisering.”

Iedereen vellig en vertrouwd  
op weg 
Een mooi en bereikbaar Nederland waarin 
iedereen op een veilige manier van A naar 
B kan reizen: dat is waar de RDW met haar 
partners elke dag aan werkt. Veiligheid in 



het verkeer staat daarbij voorop. Baelde: 
“Daarom willen we dat elk motorvoertuig 
op de weg een kenteken heeft. Dan 
weet je dat het is toegelaten en dat het 
voertuig dus is gekeurd. Lichte elektrische
voertuigen – LEV’s – zoals elektrische 
stepjes zien we steeds meer. We zien als 
RDW de meerwaarde wel van zo’n estep: 
het is een handig, snel middel en het kan 
een duurzame manier van reizen zijn. 
Maar we vragen ons ook altijd af: is het 
veilig? Het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat stelt daarom samen met ons 
richtlijnen op voor de verschillende LEV’s. 
Zodat áls ze de weg op gaan, het veilig 
gebeurt.”

 

 

Mobiliteit is vrijheid
Met de escooter of met de auto kunnen 
gaan en staan waar je wilt: het is een 
groot goed, vindt Woudstra. “Mobiliteit 

betekent vrijheid en daarvoor hebben we 
de juiste infrastructuur nodig. De RDW is 
de centrale uitvoeringsorganisatie van  
de tijdelijke tolheffing, bijvoorbeeld op het 
traject Blankenburgverbinding. Tol draagt 
bij aan de realisatie van infrastructuur. 
Zonder tol zouden deze trajecten er niet 
kunnen komen  dat zou de bereikbaarheid 
van de regio’s en de reistijden niet ten 
goede komen. Onze taak is zorgen voor 
een gebruiksvriendelijk en betrouwbaar 
tolsysteem. Alleen zo blijf je die vrijheid 
ervaren.”

De ontwikkelingen die in dit boekje 
worden beschreven, kunt u ook 
terugvinden op onze website. Heeft u 
vragen of wilt u over een onderwerp van 
gedachten wisselen? Neem dan contact 
op met uw vaste contactpersoon bij  
de RDW.
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Duurzaamheid
Duurzaamheid heeft een prominente plek in de missie 

van de RDW. De RDW werkt via zijn taken mee aan 

nationale en internationale doelen op het vlak van 

klimaat, circulaire economie en luchtkwaliteit.  

Onze ambitie: iedereen schoon, zuinig en stil op weg. 

Sinds 2020 werken we samen met het ministerie  

van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan de hand 

van een strategische milieu agenda, waarin de  

belangrijkste aandachtsgebieden staan. Denk aan 

de vermindering van uitstoot, emissiecontrole-

systemen, verduurzaming van mobiliteit en  

monitoring. Deze agenda stippelt de koers uit voor  

de komende jaren. 
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Emissie- en duurzaamheidslab
In 2022 wordt besloten of de RDW  
een nieuw lab zal ontwikkelen
De laatste jaren zijn er nieuwe eisen 
gesteld aan het monitoren van de 
werkelijke CO2emissies en het werkelijke 
brandstof of energieverbruik. Lidstaten 
van de Europese Unie moeten controleren 
of de emissies van voertuigen nog 
overeenkomen met de gemeten emissies 
op basis waarvan de goedkeuring van 
het voertuig is afgeven. De nieuwe eisen 
gelden voor nieuwe personenauto’s,  
lichte en zware bedrijfsvoertuigen.  
In Nederland voert de RDW deze taak 
uit. We hebben op dit moment geen 
eigen testfaciliteiten om deze testen 
uit te voeren en zijn voor deze taak 
afhankelijk van derden die deze testen 
in het buitenland verrichten. Daarom 
zijn we voornemens hiervoor een 
emissie en duurzaamheidslaboratorium 
te ontwikkelen op de nog te realiseren 
locatie van het RDWtestcentrum in 
Marknesse. Een dergelijk laboratorium 
draagt bij aan kennisontwikkeling 
en de ontwikkeling van beleid en 
regelgeving van de gebruiksfase. Het 
lab wordt nadrukkelijk neergezet als 
duurzaamheidslaboratorium om ook 
de vraagstukken van de nieuwe type 
voertuigen goed te kunnen beantwoorden. 
Denk aan banden en remslijtage, 
rijhulpsystemen, camera’s en sensoren, 
autonoom rijden en levensduur van accu’s 
en de actieradius van elektrische auto’s. 

Naar verwachting wordt nog in 2022 
besloten of de RDW dit laboratorium zal 
ontwikkelen.

Duurzaamheidsbeleid
De RDW adviseert over maatregelen  
die bijdragen aan duurzaamheids
doelstellingen
Het ministerie van IenW heeft de 
RDW gevraagd advies te geven over 
maatregelen die bijdragen aan de (inter)
nationale duurzaamheidsdoelstellingen. 
Voorbeelden van deze maatregelen zijn de 
komende EUregelgeving op het vlak van 
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circulariteit (zoals de wrakkenrichtlijn),  
het roadworthiness package en de nieuwe 
uitstootnormen (Euro 7). We verwachten 
hierdoor meer werk binnen de uitvoering. 
Bijvoorbeeld door de ontwikkeling van 
innovatieve voertuigen met alternatieve 
aandrijvingen zoals lichte en zware 
elektrische voertuigen, de invoering 
van het LEVkader en het gebruik van 
waterstof voor mobiele machines, zoals 
kranen en bulldozers. 

In 2023 werkt de RDW samen met zijn 
omgeving verder aan het klaar maken 
voor de sprong naar 100% elektrisch 
rijden. In het Klimaatakkoord staat 
de afspraak om per 2030 alleen nog 
emissievrije voertuigen te verkopen. Om 
deze ambitie te realiseren is kennis en 
samenwerking nodig om het grote aantal 
elektrische voertuigen te kunnen toelaten, 
APK te keuren, te recyclen, enzovoorts. 
Deze ambitie raakt al onze taken. 

Markttoezicht 
Tijdelijke taakverdeling RDW en ILT
Op 1 september 2020 is de nieuwe 
Europese Kaderverordening 2018/858 
ingegaan. Deze verordening regelt het 
Europese systeem van typegoedkeuringen 
van motorvoertuigen, aanhangwagens 
en onderdelen. De belangrijkste 
aanpassingen zijn: het verhogen van 
de kwaliteit en onafhankelijkheid van 
typegoedkeuringen en tests, betere 
controle op voertuigen die in de markt 

worden aangeboden en toezicht op 
Europees niveau. Met de nieuwe 
verordening kan de hele keten, van 
fabrikant tot voertuigregistratie, beter 
voldoen aan de actuele eisen van 
veiligheid en duurzaamheid in heel 
Europa. In deze verordening is een 
verdeling opgenomen tussen taken en 
rollen van de goedkeuringsautoriteit en  
de markttoezichtautoriteit. Het minis
terie van IenW heeft in een tijdelijke 
regeling twee tijdelijke toezichthouders 
aangewezen: de Inspectie Leefomgeving 
en Transport (ILT) en de RDW. Beide 
organisaties waren al betrokken bij 
toezichtactiviteiten. De verwachting is  
dat definitieve besluitvorming over  
de taakverdeling eind 2022 plaatsvindt. 

Open Data
Open data van de RDW als hulpmiddel bij 
de inzet van slimme mobiliteit
In 2020 heeft het kabinet het wetsvoorstel 
Differentiatie parkeertarieven ingediend 
bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel 
maakt het voor gemeenten mogelijk 
om zeroemissievoertuigen een 
lager parkeertarief aan te bieden dan 
reguliere voertuigen. Voor gemeenten 
is dit een manier om de luchtkwaliteit 
in binnensteden te verbeteren. De RDW 
beschikt over informatie over zowel 
emissies als parkeertarieven. De eerste 
ligt vast in het kentekenregister, de 
laatste in het Nationaal Parkeer Register 
(NPR). Gemeenten kunnen deze registers 
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raadplegen om parkeertarieven vast te 
stellen. Gemeenten kunnen het NPR, de 
Open Data en Online Voertuiginformatie 
Zakelijk (OVIZakelijk) van de RDW 
ook inzetten voor de handhaving van 
een milieuzone. Als een camera met 
automatische kentekenplaatherkenning 
het kenteken fotografeert van een 
voertuig dat de milieuzone inrijdt, dan 
wordt er een koppeling gemaakt met de 
voertuigkenmerken. 
 
De RDW onderzoekt de mogelijkheid 
om ook dynamische parkeerdata te 
delen. Als wij de actuele bezetting van 
parkeerplaatsen delen (via Open Data), 
dan kan die worden gebruikt in mobiele 
apps en systemen van bijvoorbeeld 
TomTom en Google en voor diensten van 
Mobility as a Service (MaaS). Hierdoor 
kunnen automobilisten snel en efficiënt 
een parkeerplaats vinden. Dat zorgt voor 
minder CO2uitstoot, verbetering van de 
luchtkwaliteit en minder brandstofkosten 
voor de consument. Ook vergroot het 
de veiligheid op de weg, omdat betere 
begeleiding van de bestuurder gevaarlijke 
situaties en manoeuvres op de weg 
voorkomt.
 
De RDW neemt momenteel deel aan een 
pilot met deelauto’s, samen met het SHPV, 
een coöperatie van gemeenten. Er wordt 
gekeken of het mogelijk is om flexibele 
parkeervergunningen af te geven, zodat 
deelauto’s in meerdere gemeenten kunnen 

parkeren. De uitkomsten van deze pilot 
zijn in 2023 bekend. 
 
Brandstof- en energieverbruik
Nieuwe scantools bij keuringsstations 
voor nauwkeurige monitoring
Door nieuwe Europese regelgeving 
moeten lidstaten nieuwe taken uitvoeren 
rond het monitoren, rapporteren en 
verifiëren van CO2uitstoot en brandstof 
of energieverbruik. Tijdens de APK 
moeten daarvoor boordinstrumenten 
worden uitgelezen die het brandstof of 
elektriciteitsverbruik en de elektrische 
actieradius meten. Hiervoor moeten 
APKkeuringsstations speciale 
scantools hebben, en de verzamelde 
gegevens moeten op de goede manier 
worden verwerkt. Die gegevens worden 
vervolgens naar de RDW verzonden. 
Wij houden toezicht op het uitlezen 
van de gegevens en de verzending 
ervan. Naar verwachting moeten APK
keuringsstations medio 2023 de speciale 
scantools gebruiken. Er wordt gekeken 
naar een manier om (zo veel mogelijk) 
extra kosten voor erkenninghouders te 
voorkomen. 

Wrakkenrichtlijn
Nieuwe richtlijnen voor hergebruik, 
recycling en nuttige toepassing
Duurzame voertuigen stoten gedurende 
hun hele levensduur minder of 
geen schadelijke stoffen uit. Maar 
duurzaamheid gaat verder dan dat. 
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Het gaat ook om grondstofgebruik 
en emissies tijdens de productie van 
voertuigen en in hoeverre materialen en 
onderdelen herbruikbaar zijn. Daarom 
komt de RDW begin 2023 met een visie 
op voertuigcirculariteit voor de herziening 
van de Europese wrakkenrichtlijn. 
Deze richtlijn bevat maatregelen om 
afval van autowrakken en onderdelen 
ervan te voorkomen en te beperken 
door hergebruik, recycling en nuttige 
toepassing. De komende jaren wordt ook 
de Europese APKregelgeving herzien. 
Samen met het ministerie van IenW zetten 
we ons in om de regelgeving voor APK 
beter aan te laten sluiten op die voor 
typegoedkeuring. Zo voldoet een voertuig 
tijdens de hele levensduur aan de eisen. 
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Marc Feijen
senior adviseur Typegoedkeuring

14



“Sinds 2020 werk ik bij de RDW als senior adviseur Typegoed
keuring. Hiervoor heb ik jarenlang bij een vrachtwagenfabrikant 
gewerkt, waar ik onder andere de emissiemetingen coördi
neerde en klanten adviseerde over Europese wetgeving. 
Daardoor heb ik veel juridische kennis op zak – iets dat me 
nu bij de RDW goed van pas komt. In mijn werk heb ik veel 
contact met fabrikanten. Stel: er is nieuwe wetgeving, dan 
willen fabrikanten weten of en hoe dit op hen van toepassing 
is. Juridische teksten zijn soms op meerdere manieren te 
interpreteren. Om niet voor verrassingen te komen te staan, 
help ik ze bij de interpretatie van de wetgeving. Zo komt eind 
2022 waarschijnlijk Euro 7, de Europese emissiewetgeving. 
Daarin wordt al veel verder gekeken dan enkel de uitstoot van 
de motor. Er zijn ook richtlijnen voor remslijtage, bandenslijtage 
– het gaat dus om de emissie van het voertuig als geheel. 
Dat is ingrijpend voor de branche: elke rijder rijdt anders en 
heeft een ander slijtageprofiel. Dus hoe vertaal je dat dan naar 
wetgeving die enigszins robuust is? Hierover discussiëren we 
als RDW volop in Brussel.

Wij zijn als RDW echt de spil. We moeten aan de ene kant
het ministerie en de Europese Commissie voeden met 
informatie, en aan de andere kant faciliteren we fabrikanten 
zodat ze de juiste tools hebben om te kunnen verduurzamen. 
Onze rol is groter dan de openbare weg. We moeten de branche 
helpen verduurzamen.”
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Veiligheid
Mensen moeten veilig aan het verkeer kunnen 

deelnemen, nu en in de toekomst. Het gaat daarbij 

niet alleen om de veiligheid van het voertuig, maar 

ook om het samenspel tussen voertuig, bestuurders 

en omgeving. We laten veilige voertuigen toe op  

de weg, we dragen als onafhankelijke expert 

nationaal en internationaal bij aan de ontwikkeling 

van toekomstbestendige regelgeving en we hebben 

een signalerende rol. 
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Lichte elektrische voertuigen
De RDW is betrokken bij de implementatie 
van een nationaal toelatingskader
Lichte elektrische voertuigen (LEV’s) zijn 
enorm in opkomst. Dit zijn voertuigen 
waarvoor (nog) geen Europese typegoed
keuring is vereist (zoals de elektrische 
bakfiets), die momenteel als categorie 
bijzondere bromfietsen zijn aangewezen 
(bijvoorbeeld de bsobus) of die nog geen 
goedkeuring hebben voor het in de handel 
brengen (zoals de meeste esteps). 

In 2019 bracht de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid (OvV) het rapport ‘Veilig 
toelaten tot de weg’ uit, naar aanleiding 
van het tragische ongeval met de Stint. 
In dit rapport doet de OvV aanbevelingen 
over de voorwaarden voor een veilige 
toelating tot de weg van LEV’s. Om de 
verkeersveiligheid te waarborgen is er 
behoefte aan eenduidige regelgeving 
voor de toelating van deze LEV’s. Daarom 
werken het ministerie van IenW, SWOV 
(Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid) en de RDW samen 
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aan een nationaal toelatingskader voor 
dit type voertuigen: het LEVkader. Binnen 
dit kader worden de technische eisen, de 
afgifte van de goedkeuring en het toezicht 
hierop geregeld. Zo kunnen LEV’s veilig 
worden toegelaten tot de weg en legaal 
gebruikt worden in de openbare ruimte. 

In aanloop naar het LEVkader wordt de 
RDW aangewezen als nationale goed
keuringsinstantie voor bijzondere brom
fietsen. De wijziging van de wetgeving 
wordt naar verwachting in 2022 nog naar 
de Tweede Kamer gestuurd. De RDW  
had voor deze voertuigen tot nu toe een  
adviserende rol aan de minister van IenW, 
die wettelijk het besluit neemt of een voer
tuig mag worden toegelaten. Deze verant
woordelijkheid gaat dan geheel over naar 

de RDW. Op die manier wordt voldaan aan 
de aanbeveling van de OvV om een onaf
hankelijke goedkeuringsinstantie te laten 
besluiten over de toelating van voertuigen 
op de weg. Vanaf dat moment starten  
we ook met het registeren en kentekenen 
van de bijzondere bromfietsen die al  
zijn toegelaten. Het kentekenen zal in 
eerste instantie beperkt zijn tot een groep 
van ongeveer 3.750 voertuigen. In een 
later stadium, bij de invoering van het  
LEVkader, wordt dit aantal hoger,  
aangezien er dan meer LEV’s kunnen 
worden gekentekend. 

Geautomatiseerde voertuigen
Nieuwe Europese wet en regelgeving 
voor ondersteunende rijsystemen
De automatisering van voertuigen 
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gaat steeds verder. Er komen meer 
rijhulpsystemen (Advanced Driver 
Assistance Systems, afgekort ADAS) 
en geautomatiseerde systemen 
(Automated Driving Systems, afgekort 
ADS) die de rijtaak voor langere tijd 
geheel zelfstandig kunnen uitvoeren. 
De vernieuwde Europese General Safety 
Regulation ((EU) 2019/2144) scherpt 
bestaande veiligheidseisen aan en stelt 
een aantal ADASsystemen verplicht 
in nieuwe voertuigen. Denk hierbij aan 
bandenspanningscontrolesystemen, 
intelligente snelheidsassistentie, 
geavanceerde noodremsystemen en een 
gegevensrecorder voor incidenten. 
In voorbereiding op geautomatiseerd 
rijden is er nu verplichte regelgeving voor 
cybersecurity en softwareupdates. 

De eerste ADSfunctie ALKS (Automated 
Lane Keeping Systems) is niet verplicht 
in nieuwe voertuigen, maar mag met het 
inwerkingtreden van deze regelgeving  
wel op de markt worden gebracht.  
Verder bevat de General Safety Regu
lation eisen voor de typegoedkeuring 
van specifieke vormen van volledig 
geautomatiseerd transport van personen 
en goederen, zoals bezorgrobots, 
robottaxi’s, hubtohub en valet parking. 
Verder zal de Europese Commissie 
binnenkort ook regelgeving publiceren 
voor EUtypegoedkeuring van volledig 
geautomatiseerde voertuigen in bepaalde 
use-cases in kleine series (maximaal 1500 
voertuigen per type per jaar).
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De vernieuwde General Safety Regulation 
maakt de introductie van geautomati
seerde systemen op de Europese wegen 
mogelijk. Deze nieuwe regelgeving 
vraagt om andere kennis, methodieken 
en middelen voor de uitvoering van onze 
taken, zoals testen, goedkeuren, periodiek 
beoordelen (APK) en registreren. Ook het 
markttoezicht wordt steeds belangrijker, 
bijvoorbeeld om signalen van burgers en 
bedrijven te verzamelen over de werking 
van ADAS en ADS in de dagelijkse praktijk. 
De ADSregelgeving heeft eveneens 
impact op de dagelijkse werkzaamheden 
van andere uitvoeringsorganisaties in 
Nederland, zoals het CBR, wegbeheerders, 
hulpdiensten, dealers en verzekeraars. 
Daarnaast zijn er aanpassingen nodig aan 
nationale wet en regelgeving, bijvoor
beeld op het gebied van aansprakelijkheid. 
Wij willen dat de introductie van voer
tuigen met ADS in Nederland beheerst 
verloopt. Daarom wordt onderzocht in 
welke gebieden deze veilig en verant
woord zouden kunnen worden ingezet. 
Het ministerie van IenW bereidt een  
nationale aanpak voor, in nauw contact 
met de verschillende stakeholders. 

Mobiele machines
Nationale typegoedkeuring in 2023  
van start
Per 1 januari 2022 moeten mobiele 
machines (zoals graafmachines en 
strooiwagens) bij een keuringsstation 

goedgekeurd worden voor ze de weg 
op mogen. Als de mobiele machine is 
goedgekeurd, dan wordt deze geregistreerd 
en krijgt de machine een kenteken. Het 
kentekenen van deze voertuigen draagt bij 
aan voertuigveiligheid, omdat alleen nog 
gekeurde voertuigen de weg op kunnen. 
Eerder al werd de APK, registratie en 
kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen 
ingevoerd. 

De RDW werkt aan het mogelijk maken 
van het afgeven van een nationale 
typegoedkeuring voor mobiele machines. 
De nationale typegoedkeuring maakt het 
mogelijk om het registratieproces van 
deze mobiele machines te versnellen. 
De nationale typegoedkeuring mobiele 
machines gaat in 2023 van start. Als 
overbrugging naar deze versnelde 
inschrijving biedt de RDW een tijdelijke 
regeling aan voor fabrikanten en 
importeurs die zich nu al aanmelden 
voor een nationale typegoedkeuring. 
Die regeling houdt in dat wanneer 
een fabrikant of importeur zich 
heeft aangemeld en is getoetst, hij 
deze mobiele machines versneld 
kan inschrijven  totdat de nationale 
typegoedkeuring in de nationale wet en 
regelgeving is opgenomen. Hierna is 
versneld inschrijven alleen nog mogelijk 
als een fabrikant of importeur ook 
werkelijk een nationale typegoedkeuring 
van de mobiele machine heeft.
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Gehandicaptenvoertuigen
De RDW is betrokken bij een nieuw kader 
voor gehandicaptenvoertuigen 
Het aantal ongevallen met 
gehandicaptenvoertuigen in Nederland 
moet omlaag. Daarom werken 
we samen met het ministerie van 
IenW aan een nieuw kader voor 
gehandicaptenvoertuigen dat de veiligheid 
van deze voertuigen moet vergroten. 
Daarvoor kijken we welke eisen er aan 
het gebruik en aan de bestuurder kunnen 
worden gesteld om het veilige gebruik 
van deze voertuigen te bevorderen. En we 
kijken naar de gevolgen voor gebruikers 
en leveranciers en per type voertuig welke 
gebruikerseisen we logischerwijs moeten 
stellen. We hebben een verdiepend 
onderzoek naar de randvoorwaarden voor 
een nieuw kader opgeleverd. Samen met 
het ministerie van IenW zijn we in gesprek 
met betrokken partijen over de resultaten 
van dit onderzoek. 
Daarnaast laat het ministerie van IenW 
op dit moment een onderzoek uitvoeren 
waarbij de regels van verschillende 
Europese landen op het gebied van 
gehandicaptenvoertuigen worden 
vergeleken. Dit onderzoek is naar 
verwachting in het najaar van 2022 
afgerond.

Een veilig voertuig,  
ook na schade
De RDW werkt samen met de keten
partners aan verbeteringen in het 
schadeherstelproces
Voertuigen die niet goed zijn hersteld 
na schade, kunnen gevaarlijk zijn voor 
inzittenden en andere weggebruikers. 
De RDW is verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van schadeherstel en voor 
het toezicht op partijen die betrokken 
zijn bij schadeherstel. In opdracht van 
het ministerie van IenW werken we 
daarom samen met de ketenpartners 
aan voorstellen die het proces van 
schadeherstel verbeteren. Dit doen we 
in het project Schade. Hierin maken we 
bijvoorbeeld onderscheid in de reden 
voor een rijverbod, zodat duidelijk is 
waarom een voertuig een rijverbod heeft 
gehad. En we verkrijgen meer inzicht in 
schadeaantallen en verbetervoorstellen 
voor de instroom. Hiermee komt de 
omvang beter in beeld en zoeken we 
met ketenpartners efficiënte en effec
tieve manieren om voertuigen die na 
schade een rijverbod moeten krijgen, 
dit daadwerkelijk te laten krijgen. Dit 
alles staat in een blauwdruk die de RDW 
uiterlijk in het vierde kwartaal van 2022 
aan het ministerie van IenW aanbiedt. 
Als het ministerie akkoord gaat met de 
blauwdruk, starten we in 2023 met een 
project om de gekozen richting uit te 
werken en uit te voeren. 
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EU roadworthiness package
Nieuwe regels voor bevordering 
voertuigveiligheid en duurzaamheid
De EU streeft naar een grotere verkeers
veiligheid en nul dodelijke verkeersslacht
offers in 2050. Daarom wil de Europese 
Commissie de wetgeving dusdanig 
aanpassen dat voertuigen tijdens hun 
volledige levensduur aan de emissie en 
veiligheidsnormen voldoen, de zogeheten 
roadworthiness. In 2023 komt de  
Europese Commissie naar verwachting 
met een voorstel voor de herziening van  
de regelgeving van het roadworthiness 
package. Dit is een pakket wet en  
regelgeving dat de voertuigveiligheid  
moet garanderen, moet zorgen voor  
meer duurzame vervoerssystemen en  
de verkeersveiligheid in de Europese 
Unie moet vergroten. Het roadworthiness 
package bestaat uit richtlijnen voor de 
periodieke technische controle van motor
voertuigen en hun aanhangwagens,  
de technische controle langs de weg van  
bedrijfsvoertuigen en de kenteken
bewijzen van voertuigen. Deze regels 
hebben niet alleen te maken met voer
tuigveiligheid maar ook met milieu en 
duurzaamheid. Een goed onderhouden 
voertuig gaat immers langer mee en heeft 
minder uitstoot. De laatste versie van het 
package stamt uit 2014. De RDW is zich 
samen met het ministerie van IenW aan 
het voorbereiden op de mogelijke veran
deringen die het pakket met zich mee zal 
brengen.
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Rick Liemburg
unitmanager Informatieverstrekking 
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“Mijn afdeling is verantwoordelijk voor het ontsluiten 
van informatie aan externe partijen, zoals de politie, 
Belastingdienst, lokale overheden of verzekeraars – zowel 
nationaal als internationaal. Die informatie komt voornamelijk 
uit ons kenteken en rijbewijsregister. 

Omdat de informatie ook regelmatig wordt gedeeld met 
partijen uit andere landen, moet de manier waarop aan 
nationale en internationale wet en regelgeving voldoen.  
We controleren altijd of wij als RDW de informatie überhaupt 
mogen delen en of de ander recht heeft op de informatie.  
En als het juridisch mag, moet het dan ook? Of is de vraag van 
de klant misschien buitenproportioneel? Daar gaan we heel 
zorgvuldig mee om, we zijn een soort poortwachter.  
Daarom houden we bij bepaalde partijen ook extra toezicht op 
het gebruik, zoals verzekeringsmaatschappijen. Dit alles gaat 
voor 95% digitaal en is geautomatiseerd, heel soms komt er 
een verzoek dat we handmatig afhandelen. 

De eisen rondom veiligheid worden steeds hoger. Iets dat  
vijf jaar geleden goed genoeg was, voldoet niet meer. En dit 
stopt nooit: we moeten altijd scherp blijven. Alleen door  
de randvoorwaarden op orde te hebben, kunnen we 
klantvriendelijk en dienstgericht informatie delen.”
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Rechtszekerheid
We nemen burgers en bedrijven als uitgangspunt in 

onze dienstverlening. Zij moeten kunnen vertrouwen 

op een overheid die hun rechten en plichten 

borgt. Hierbij hoort de onafhankelijke, juiste en 

veilige registratie van gegevens. We registreren en 

beheren voertuig-, rijbewijs- en parkeerinformatie, 

borgen de beschikbaarheid en de kwaliteit ervan 

en leggen verantwoording af over het gebruik 

van deze gegevens. We werken continu aan onze 

dienstverlening, zoals het verbeteren van inzicht in 

eigen gegevens van burgers en bedrijven. Up-to-date 

registers en informatieverstrekking hierover vormen 

ook de bron voor adequate handhaving en toezicht. 
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Tolheffing 
De RDW heeft een nieuwe divisie voor 
tolheffing en vrachtwagenheffing 
De RDW bereidt zich samen met het  
ministerie van IenW en uitvoeringsorgani
saties Rijkswaterstaat, het Centraal  
Justitieel Incassobureau (CJIB) en ILT 
voor op de invoering van twee nieuwe 
heffingen: tijdelijke tolheffing voor twee 
specifieke wegen (Blankenburgverbinding 
en later ook ViA15) en de vrachtwagen
heffing. Met de tijdelijke tolheffing worden 
de twee infrastructurele investeringen  
gefinancierd. Met de invoering van de 
vrachtwagenheffing gaan binnenlandse 
en buitenlandse vrachtwagens per gere
den kilometer betalen voor het gebruik 
van de Nederlandse wegen. De netto 
opbrengst uit de vrachtwagenheffing zal 
in overleg met de vervoerssector worden 
teruggesluisd voor innovatie en verduur
zaming van de vervoerssector. 

De RDW is de centrale uitvoerings
organisatie voor tolheffing. Dit betekent 
dat de RDW de regie voert over de tot
standkoming en uitvoering van tolheffing 
in Nederland, in goede samenwerking 
met de uitvoeringsorganisaties. Om deze 
taken uit te voeren heeft de RDW sinds  
1 januari 2022 de divisie Tolheffing.  
De nieuwe divisie werkt aan de ontwik
keling van betrouwbare en gebruiksvrien
delijke heffingssystemen, richt een 
klantenservice in en verzorgt de commu
nicatie over de introductie van tolheffing.  
De tijdelijke tolheffing wordt op zijn vroegst 
ingevoerd vanaf 2024, als de Blanken
burgverbinding (A24) opengaat. Naar 
verwachting gaat de vrachtwagenheffing 
in 2026 in. 
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Online verlengen rijbewijs
Pilot digitale aanvraag rijbewijzen is  
een groot succes
Steeds meer gemeenten sluiten zich aan 
bij de pilot van de RDW waarmee burgers 
het rijbewijs online kunnen verlengen.  
Het doel van de pilot: een eenvoudigere 
manier van aanvragen voor burgers, 
gemeenten en de RDW, betere kwaliteit 
foto’s op rijbewijzen en het tegengaan van 
fraude. Op dit moment doen 125 gemeen
ten mee met de pilot. In 2021 is meer dan 
110.000 keer online een verlenging van 
het rijbewijs aangevraagd. Dit aantal zal in 
2022 waarschijnlijk stijgen naar 170.000. 
Bij de gemeenten die zijn aangesloten, 
maakt gemiddeld 30% van de burgers 
gebruik van de mogelijkheid om het rijbe
wijs online te verlengen. Veel aanvragen 
vinden plaats buiten de openingstijden 
van de gemeenten en relatief vaak in het 
weekend. De burgers die hiervan ge
bruikmaakten, geven bij een evaluatie de 
dienstverlening een 8.

Inmiddels heeft de minister van IenW 
besloten het digitaal aanvragen van het 
rijbewijs uiterlijk 10 oktober 2024 landelijk 
in te voeren, zodat dit bij elke gemeente 
mogelijk wordt. Tot die tijd loopt de pilot 
door en kunnen meer gemeenten zich 
hierbij aansluiten. 

Het eID op het rijbewijs  
Veilig communiceren met de overheid  
en digitale diensten gebruiken
Het ministerie van Binnenlandse Zaken  
en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt –  
in samenwerking met onder andere het 
ministerie van IenW – aan de Wet digitale 
overheid. In deze wet wordt onder andere 
geregeld dat de RDW op het rijbewijs een 
publiek identificatiemiddel (eID) plaatst. 
Sinds medio 2018 hebben rijbewijzen een 
chip met eIDfunctionaliteit. De bezitter 
kan in de toekomst met DigiD én het 
rijbewijs inloggen op websites van de 
overheid, zorginstellingen, pensioenfond
sen en verzekeraars. Deze manier van 
inloggen geeft extra zekerheid over  
de identiteit van de persoon die inlogt. 
De burger kan hiermee zeer veilig com
municeren met de overheid en digitale 
diensten afnemen. Dat maakt het mogelijk 
om vertrouwelijke informatie en gevoelige 
diensten online aan te bieden. Burgers 
kunnen zelf beslissen of zij het rijbewijs 
hiervoor willen gebruiken. 

De RDW heeft alle voorbereidingen  
succesvol afgerond om het eID in te zet
ten zodra de Wet digitale overheid wordt 
ingevoerd. Dit hebben we gedaan in nau
we samenwerking met het ministerie van 
IenW, het ministerie van BZK, Logius en  
de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. 
Het wachten is nu op de inwerkingtreding 
van de Wet digitale overheid. De landelijke 
invoering van het eID als autorisatie
middel staat gepland voor 2023. 
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Richtlijn rijbewijzen
Nieuwe regels ter bevordering van 
de verkeersveiligheid en het vrije 
personenverkeer
De Europese Commissie bereidt een 
herziening van de huidige Europese 
rijbewijsrichtlijn voor (richtlijn 2006/ 
126/EG). Een voorstel hiervoor wordt 
in het voorjaar van 2023 verwacht. 
Het doel van de rijbewijsrichtlijn is het 
verbeteren van de verkeersveiligheid 
en het vergemakkelijken van het vrije 
personenverkeer. De herziening speelt in 
op de actuele mobiliteitsproblematiek, 
met name op digitaal vlak, en draagt bij 
aan de realisatie van de EUdoelstellingen 
die zijn vastgelegd in de EUstrategie 
voor slimme en duurzame mobiliteit van 
2020. De herziening zal naar verwachting 
het rijbewijsdomein op verschillende 
onderwerpen raken, zoals het digitale 
rijbewijs, het motorstelsel, exameneisen, 
voertuigautomatisering, Europese  
regels voor 2todrive, medische eisen,  
de verschillende rijbewijscategorieën en 
de geldigheid van strafmaatregelen.
 
Online aangifte 
Niet meer naar het gemeentehuis als je  
je rijbewijs kwijt bent
De vermissing, diefstal of vermoeden van 
fraude van je rijbewijs digitaal doorgeven, 
zonder dat je daarvoor naar het gemeen
tehuis hoeft. Vooral voor een rijbewijs 
voorzien van elektrische identificatie (eID) 
is het van groot belang dat de vermissing 
snel kan worden gemeld, om misbruik 

van elektronische identiteit te voorkomen. 
Op dit moment is het al mogelijk om via 
www.rdw.nl, met DigiD, een vermissing 
door te geven. Na de online melding is 
het rijbewijs direct ongeldig. Je ontvangt 
daarna nog een schriftelijke bevestiging. 
Met deze nieuwe dienst ben je niet meer 
afhankelijk van de openingstijden van de 
gemeente en kan je op elk moment het 
verlies van het rijbewijs laten registreren. 
Momenteel maken circa 6.000 mensen 
per maand gebruik van de mogelijkheid 
om hun rijbewijs digitaal als vermist op  
te geven. Het ministerie van IenW werkt 
momenteel aan wetgeving om deze prak
tijk te verankeren in wetgeving. 

Mobiel rijbewijs 
De RDW start marktconsultatie voor 
speciale rijbewijsapp
Aan mobiele telefoons worden steeds 
meer functies toegevoegd, zoals contact
loos betalen. De RDW houdt deze ont
wikkelingen scherp in de gaten en werkt 
daarom aan het toevoegen van het kente
kenbewijs en het rijbewijs op de mobiele 
telefoon. Een mobiele variant van deze 
bewijzen is snel te actualiseren en geeft 
de burger controle over wat hij deelt. 

In april 2022 zijn we gestart met een proef 
met een mobiel rijbewijs voor een beperkt 
aantal gebruikers. Ook is die maand de 
marktconsultatie gestart voor een aparte 
rijbewijsapp. Na deze consultatie onder
zoeken we – in samenwerking met het 
ministerie van IenW en handhavers –  
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vervolgstappen voor de verdere ontwik
keling en juridische invoering van het 
mobiele rijbewijs, aansluitend op Europe
se ontwikkelingen op dit onderwerp. 

Herregistratie voertuigen
De RDW maakt van succesvolle tijdelijke 
procedure een officiële erkenningsvorm
In de coronaperiode is de RDW gestart 
met een digitale beoordeling voor voer
tuigen die erkenninghouders willen laten 
herregistreren (importeren) binnen de  
EU. Dat houdt in dat (het merendeel van 
de) voertuigen worden gekeurd aan de 
hand van foto’s en digitale documenten, 
en niet fysiek. Als daar aanleiding toe is, 
worden voertuigen alsnog opgeroepen 
voor een fysieke controle. Op basis van 
een risicoanalyse wordt gekeken onder 
welke voorwaarden erkenninghouders 
gebruik kunnen maken van deze digitale 
werkwijze. Aanvragen voor voertuigen  
die niet voldoen aan de voorwaarden  
kunnen niet digitaal worden ingediend. 
Deze digitale beoordeling ontwikkelen  
we nu tot een officiële erkenningsvorm:  
de erkenning ‘Inschrijven 2’. De voorde
len van deze manier van beoordelen zijn 
dat wij de inschrijving zo sneller kunnen 
afhandelen, de kwaliteit van het proces 
behouden blijft en dat erkenninghouders 
minder hoeven te reizen. Deze werkvorm 
‘Inschrijven 2’ kan permanent worden zo
dra de wetgeving over het moderniseren 
van het erkenningenstelsel is aangepast. 
Het wetsvoorstel hiervoor ligt ten tijde van 

het schrijven van dit Prinsjesdagboekje bij  
de Tweede Kamer.

Langzaam Rijdende Voertuigen
De RDW handhaaft op verzekeringsplicht
Voor de Langzaam Rijdende Voertuigen 
(LRV) bestaat sinds 1 januari 2021 
een kentekenplicht. Dit betekent ook 
dat voertuigen moeten voldoen aan de 
verzekeringsplicht. De RDW is belast met 
de handhaving op de verzekeringsplicht 
van de LRV’s door middel van register
vergelijking. In 2022 zijn we begonnen 
met de voorbereidingen hiervoor. 

Vanaf 1 september 2022 controleren we 
of LRV’s zijn verzekerd. De eigenaren van 
voertuigen die niet zijn verzekerd, krijgen 
van ons een brief waarin we uitleggen dat 
ze hun voertuig zo snel mogelijk moeten 
verzekeren. Vanaf 1 januari 2023 contro
leren we of deze voertuigen inmiddels 
verzekerd zijn. Zo niet, dan krijgen de 
eigenaren een boete. 
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Jan Strijk
divisiemanager Tolheffing 
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“Sinds begin dit jaar hebben we een nieuwe divisie, specifiek 
voor twee tolprojecten: tijdelijke tolheffing op de Blankenburg
verbinding en later ook op de ViA15 en landelijke vrachtwagen
heffing. Ik geef leiding aan deze divisie die hard werkt om tol op 
deze nieuw aan te leggen trajecten te realiseren. De opening van 
de Blankenburgverbinding bij Vlaardingen staat gepland voor 
2024 – die kan niet open als wij niet klaar zijn. Dat is natuurlijk 
wel spannend, al streven we ernaar om een half jaar voor de 
opening klaar te zijn. 

We gaan straks van de een op de andere dag tolheffen:  
van 0 naar 100. Dan moeten we een organisatie hebben die 
goed draait, met voldoende en opgeleide mensen. Dat is een 
flinke uitdaging in deze tijd. 

Een andere uitdaging waar we voor staan is: hoe neem je de 
weggebruiker mee in het proces? Hoe zorg je ervoor dat hij tol 
afdraagt? Wat communiceer je, en vooral: hoe? Daar buigen we 
ons nu over. De weggebruiker moet straks zelf zorgen dat hij  
de tol betaalt, bijvoorbeeld door middel van een abonnement.  
Je wil niet dat hij in de problemen komt omdat hij geen tol 
betaalt. Hiervoor bekijken we allerlei klantreizen, werken we 
nauw samen met onder andere het CJIB en maken we maxi
maal gebruik van de kennis van andere landen, zoals België en 
Ierland. Dit geldt ook voor de vrachtwagenheffing. We proberen 
zo goed mogelijk aan te sluiten bij landen om ons heen, zodat 
het voor de transportsector een soepele overgang wordt.” 
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Betalen naar gebruik
Motorrijtuigenbelasting wordt in 2030 
vervangen door belasting voor aantal 
gereden kilometers
In het coalitieakkoord is afgesproken 
om in 2030 voor alle personen en 
bestelauto’s de motorrijtuigenbelasting 
te vervangen door een belasting op basis 
van het aantal gereden kilometers, oftewel
betalen naar gebruik. Dit vervangt de 
dan nog bestaande toltracés. Op verzoek 
van het ministerie van Financiën en het 
ministerie van IenW brengt de RDW kennis
en expertise in bij de uitwerking van dit 
heffingenstelsel. 
 
In het nieuwe stelsel blijft de 
Belastingdienst verantwoordelijk voor 
het heffen en innen van de belasting. 
De RDW is vanuit zijn wettelijke taak 
met betrekking tot het kentekenregister 
verantwoordelijk voor het aanleveren 
van de vaste voertuiggegevens aan de 
Belastingdienst (zoals eigenaar/houder, 
gewicht, brandstof, voertuigcategorie). 
Op basis van de keuze voor de regi
stratiewijze bekijkt het kabinet welke 
organisatie het aantal gereden kilometers 

kan registreren en doorgeven aan  
de Belastingdienst.   

Eenvoudige en toegankelijke 
dienstverlening 
De RDW werkt continu aan het verbeteren 
van de (online) dienstverlening
De strategie van de RDW geeft richting 
aan de manier waarop we de dienstver
lening aan burgers en bedrijven verlenen. 
Hierbij hebben we gekeken naar de leer
punten vanuit de Parlementaire onder
vragingscommissie Kinderopvangtoeslag 
en het overheidsprogramma Werk aan Uit
voering. De strategie is verder uitgewerkt 
in het zogeheten dienstverleningsconcept. 
Dit concept maakt aan onze klanten en  
relaties duidelijk wat zij van de RDW en 
onze dienstverlening kunnen verwachten. 
Meer hierover leest u op rdw.nl/overrdw.

Daarnaast zijn we bezig met een her
beoordeling van de communicatiekanalen 
die we gebruiken, zoals RDW.nl en onze 
servicebalies. Begin 2023 moet deze 
afgerond zijn. In 2022 hebben we al extra 
aandacht besteed aan het optimaliseren 
van de klantreis op al onze kanalen.  



Onder andere door beter samen te werken
is de dienstverlening beter afgestemd op 
de klant en de betreffende kanalen.  
Dit proces gaan we in 2023 verder 
optimaliseren. Met behulp van data en 
klantfeedback is veel content op RDW.nl 
herschreven. De content is begrijpelijker, 
toegankelijker en hetzelfde op alle kana
len. Daarnaast zijn we gestart met een 
pilot met een chatbot, een geautomati
seerde gesprekspartner op onze website. 
In 2023 werken we die verder uit. 
  
Beheer van gegevens
Informatiehuishouding RDW moet 
voldoen aan nieuwe wetten
De digitale informatiehuishouding  
bestaat uit de opslag, het beheer en  
de verstrekking van gegevens binnen de 
RDW. Het is belangrijk dat dit praktisch 
en professioneel is ingericht. Zo zijn alle 
documenten en gegevens op het juiste 
moment in een bepaald werkproces, 
voor de juiste mensen, in de juiste vorm 

 beschikbaar. De RDW werkt continu aan 
transparantie en verbetering van onze 
informatiehuishouding, bijvoorbeeld 
rondom archivering. We moeten komend 
jaar bijvoorbeeld voldoen aan de op  
1 mei 2022 in werking getreden Wet open 
overheid, naast de al bestaande Algemene 
verordening gegevensbescherming en 
Archiefwet. Er komen steeds nieuwe  
eisen bij. Reden genoeg om te komen  
tot een aanpak voor verbeteringen, zodat 
we ons beter kunnen verantwoorden,  
de transparantie verder kunnen vergroten 
en de dienstverlening effectiever en 
efficiënter kunnen maken. 

Handhaven met menselijke 
maat
De RDW kijkt naar de mens achter  
het kenteken
Bij het controleren en handhaven op een 
geldige APK en WAMverzekering heeft  
de RDW oog voor de omstandigheden.  
Zo waarschuwen we mensen eerst 
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voordat ze een boete krijgen en nemen 
we contact op met mensen die meerdere 
boetes hebben. Dat noemen we 
maatschappelijk verantwoord handhaven. 
Ondanks de goede resultaten, blijft er een 
groep burgers die geen actie onderneemt 
en (nog) niet voldoet aan de APK of 
verzekeringsplicht. Daarom breiden 
we de samenwerkingen met sociale 
partijen uit. Zo krijgen we beter inzicht 
in de situaties waarin personen uit deze 
groep zich bevinden en kunnen we onze 
dienstverlening verbeteren, bijvoorbeeld 
door tijdig hulp in te schakelen van 
andere overheden. Daarnaast zetten we 
de eerste stappen voor het opzetten van 
een zogenoemde interne maatwerkplaats. 
Individuele casussen die in het reguliere 
proces vastlopen, bespreken we met 
meerdere afdelingen, om samen een 
oplossing op maat te vinden. Ook onder
zoekt de RDW de mogelijkheid aan te 
sluiten bij bestaande maatwerkplaatsen 
van andere organisaties. 

Bestrijding voertuigcriminaliteit
Landelijk expertisecentrum 
speelt cruciale rol in aanpak 
voertuigcriminaliteit
Voertuigen zijn een middel geworden 
voor vele vormen van criminaliteit, zoals 
mensen, drugs, wapen en geldtransport. 
Er is behoefte aan maatwerk als het gaat 
om intelligence. Daarvoor is het Landelijk 
Intelligence en expertisecentrum Voer
tuigcriminaliteit (LIV). Dit is een samen

werkingsverband van de RDW, de politie 
en Stichting Verzekeringsbureau Voer
tuigcriminaliteit. Onderzoeksspecialisten 
en datawetenschappers v an het LIV gaan 
complexe problematiek zoals katvangers 
en huur en leasefraude onderzoeken  
in praktijkomgevingen (fieldlabs).  
Zo hopen ze methoden te ontwikkelen 
die het gehele criminele proces versto
ren. Daarnaast levert LIV expertise op 
gebied van identificatieinformatie en 
onderzoek en is het ook het centrale punt 
van aangifte van gestolen voertuigen. 
Door diepgaande kennis van registraties, 
publiekprivate samenwerking en continue 
vernieuwing van methoden en technieken 
vervult het LIV een cruciale rol bij het 
bestrijden van voertuig gerelateerde 
criminaliteit. 

EU Data Act
Nieuwe Europese regelgeving voor 
toegang tot (voertuig)data
De Europese Commissie heeft in 
februari 2022 een eerste conceptversie 
voor een EU Data Act gepubliceerd. 
Dat is een stap in de regulering van 
de omgang met data in Europa. De 
Dataverordening moet het gebruik van 
data bevorderen en verzekeren dat de 
waarde uit data gelijkwaardiger wordt 
verdeeld. Consumenten en bedrijven 
moeten meer controle gaan krijgen over 
data die betrekking op hen heeft, doordat 
zij meer rechten krijgen op toegang tot 
data. En er wordt hiermee gewerkt aan 
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een redelijk en betrouwbaar kader voor 
bedrijven en publieke instellingen om 
grote maatschappelijke uitdagingen aan 
te pakken.   

De Commissie is ook bezig met voor
bereidingen voor regelgeving voor de 
toegang tot voertuigdata, functies en 
hulpmiddelen. Moderne voertuigen 
produceren, verzamelen en delen steeds 
grotere hoeveelheden data. Dat biedt in 
potentie veel nieuwe mogelijkheden, zoals 
voorspelbaar onderhoud, verzekerings
modellen of directe communicatie met 
consumenten. De Europese Commissie 
komt eind van dit jaar of begin volgend 
jaar met nieuwe wetgeving. De RDW is, in 
afstemming met het ministerie van IenW, 
betrokken bij de voorbereiding van deze 
regelgeving. 

Nieuwe tachograaf 
EUmaatregelen moeten zorgen voor 
eerlijker transport en betere registratie 
van rusttijden
De EU heeft een nieuw pakket aan 
maatregelen opgesteld om een eerlijker 
transport en een betere registratie van 
rij en rusttijden te krijgen: het EU Mobility 
Package. Veel van de eisen uit het pakket 
hebben te maken met rij en rusttijden en 
zijn gedeeltelijk al ingevoerd. Zo moet het 
cabotagevervoer inzichtelijker worden. 
Cabotagevervoer is het vervoer dat door 
een buitenlandse onderneming binnen de 
Nederlandse landsgrenzen plaatsvindt. 

Hieraan zijn spelregels verbonden.  
Zo mag een buitenlandse onderneming 
na het passeren van onze landsgrens 
maximaal drie transporten achter 
elkaar verrichten binnen zeven dagen, 
daarna is er een cooling offperiode van 
vier dagen. Om de controle hierop te 
verbeteren is het van belang om de positie 
(geografische coördinaten) te registreren 
als een transport de landsgrens passeert, 
wanneer het transport wordt geladen en 
gelost en bij aanvang en einde werktijd. 

De nieuwe tachograaf G2V2 kan dit alle
maal registreren. Voor deze tachograaf is 
nieuwe wetgeving gemaakt. De G2V2 
tachograaf moet zijn ingebouwd in alle 
nieuwe voertuigen die vanaf 21 augustus 
2023 worden toegelaten, gekentekend 
en tenaamgesteld. Naast de inbouw van 
nieuwe tachografen in nieuwe voertuigen, 
is ook een retrofitprogramma opgenomen 
in de regelgeving voor de bestaande ‘oude’ 
tachografen. Retrofit is het aanpassen 
van machines en werktuigen zodat deze 
weer voldoen aan de moderne eisen. 
Het retrofitprogramma geldt alleen voor 
voertuigen die bij vervoer landsgrenzen 
passeren. Vanaf 19 augustus 2025 moe
ten alle voertuigen van meer dan 3500 kg 
die buitenlands vervoer doen zijn voorzien 
van een G2V2tachograaf.
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Liza Abrahamse
senior adviseur Strategie en omgeving
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“Ik volg ontwikkelingen die raken aan de digitale dienstverlening 
van de overheid – en dus van de RDW. Denk hierbij aan wet 
en regelgeving uit Den Haag, maar zeker ook uit Brussel, 
waar steeds meer wet en regelgeving vandaan komt. Ik 
bekijk de impact: wat komt er op ons af en wat betekent dat 
voor de RDW? Daarvoor breng ik intern de juiste mensen bij 
elkaar en overleg ik met het ministerie van IenW en andere 
uitvoeringsorganisaties in de zogeheten Manifestgroep.

Die samenwerking is heel belangrijk. Om onze dienstverlening 
zo goed mogelijk uit te voeren en de burger zo goed mogelijk 
te bedienen, moeten uitvoeringsorganisaties, ministeries en 
andere betrokken partijen korte lijnen hebben. Zodat als er iets 
gebeurt, je ook snel kunt schakelen. Dat zorgt voor vertrouwen 
bij de burger. Vertrouwen is een thema dat overal in mijn werk 
terugkomt. Data zijn waardevol, maar we moeten er wel secuur 
mee omgaan. We zien dat burgers meer regie willen over hun 
gegevens en daar gaan we in mee. Het overheidsprogramma 
Werk aan Uitvoering moet ervoor zorgen dat de overheid beter 
aansluit bij de verwachtingen en behoeften van burgers. Daar 
werken we bij de RDW elke dag aan. We houden oog voor 
de menselijke maat en behouden alternatieven om mensen 
tegemoet te komen die niet meegaan in al deze nieuwe 
ontwikkelingen, bijvoorbeeld omdat ze minder digivaardig zijn. 
Zo stellen we de mens centraal.”
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	Lichte elektrische voertuigen
	De RDW is betrokken bij de implementatie van een nationaal toelatingskader
	Lichte elektrische voertuigen (LEV’s) zijn enorm in opkomst. Dit zijn voertuigen waarvoor (nog) geen Europese typegoedkeuring is vereist (zoals de elektrische bakfiets), die momenteel als categorie bijzondere bromfietsen zijn aangewezen (bijvoorbeeld de bsobus) of die nog geen goedkeuring hebben voor het in de handel brengen (zoals de meeste esteps). 
	In 2019 bracht de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) het rapport ‘Veilig toelaten tot de weg’ uit, naar aanleiding van het tragische ongeval met de Stint. In dit rapport doet de OvV aanbevelingen over de voorwaarden voor een veilige toelating tot de weg van LEV’s. Om de verkeersveiligheid te waarborgen is er behoefte aan eenduidige regelgeving voor de toelating van deze LEV’s. Daarom werken het ministerie van IenW, SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) en de RDW samen 
	aan een nationaal toelatingskader voor dit type voertuigen: het LEVkader. Binnen dit kader worden de technische eisen, de afgifte van de goedkeuring en het toezicht hierop geregeld. Zo kunnen LEV’s veilig worden toegelaten tot de weg en legaal gebruikt worden in de openbare ruimte. In aanloop naar het LEVkader wordt de RDW aangewezen als nationale goedkeuringsinstantie voor bijzondere bromfietsen. De wijziging van de wetgeving wordt naar verwachting in 2022 nog naar de Tweede Kamer gestuurd. De RDW  had
	de RDW. Op die manier wordt voldaan aan de aanbeveling van de OvV om een onafhankelijke goedkeuringsinstantie te laten besluiten over de toelating van voertuigen op de weg. Vanaf dat moment starten  we ook met het registeren en kentekenen van de bijzondere bromfietsen die al  zijn toegelaten. Het kentekenen zal in eerste instantie beperkt zijn tot een groep van ongeveer 3.750 voertuigen. In een later stadium, bij de invoering van het  LEVkader, wordt dit aantal hoger,  aangezien er dan meer LEV’s kunnen w
	Geautomatiseerde voertuigen
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	De automatisering van voertuigen 
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	gaat steeds verder. Er komen meer rijhulpsystemen (Advanced Driver Assistance Systems, afgekort ADAS) en geautomatiseerde systemen (Automated Driving Systems, afgekort ADS) die de rijtaak voor langere tijd geheel zelfstandig kunnen uitvoeren. De vernieuwde Europese General Safety Regulation ((EU) 2019/2144) scherpt bestaande veiligheidseisen aan en stelt een aantal ADASsystemen verplicht in nieuwe voertuigen. Denk hierbij aan bandenspanningscontrolesystemen, intelligente snelheidsassistentie, geavanceerde 
	De eerste ADSfunctie ALKS (Automated Lane Keeping Systems) is niet verplicht in nieuwe voertuigen, maar mag met het inwerkingtreden van deze regelgeving  wel op de markt worden gebracht.  Verder bevat de General Safety Regulation eisen voor de typegoedkeuring van specifieke vormen van volledig geautomatiseerd transport van personen en goederen, zoals bezorgrobots, robottaxi’s, hubtohub en valet parking. Verder zal de Europese Commissie binnenkort ook regelgeving publiceren voor EUtypegoedkeuring van vo
	Artifact
	De vernieuwde General Safety Regulation maakt de introductie van geautomatiseerde systemen op de Europese wegen mogelijk. Deze nieuwe regelgeving vraagt om andere kennis, methodieken en middelen voor de uitvoering van onze taken, zoals testen, goedkeuren, periodiek beoordelen (APK) en registreren. Ook het markttoezicht wordt steeds belangrijker, bijvoorbeeld om signalen van burgers en bedrijven te verzamelen over de werking van ADAS en ADS in de dagelijkse praktijk. De ADSregelgeving heeft eveneens impact
	Mobiele machines
	Nationale typegoedkeuring in 2023  van start
	Per 1 januari 2022 moeten mobiele machines (zoals graafmachines en strooiwagens) bij een keuringsstation 
	goedgekeurd worden voor ze de weg op mogen. Als de mobiele machine is goedgekeurd, dan wordt deze geregistreerd en krijgt de machine een kenteken. Het kentekenen van deze voertuigen draagt bij aan voertuigveiligheid, omdat alleen nog gekeurde voertuigen de weg op kunnen. Eerder al werd de APK, registratie en kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen ingevoerd. De RDW werkt aan het mogelijk maken van het afgeven van een nationale typegoedkeuring voor mobiele machines. De nationale typegoedkeuring maakt het 
	Gehandicaptenvoertuigen
	De RDW is betrokken bij een nieuw kader voor gehandicaptenvoertuigen 
	Het aantal ongevallen met gehandicaptenvoertuigen in Nederland moet omlaag. Daarom werken we samen met het ministerie van IenW aan een nieuw kader voor gehandicaptenvoertuigen dat de veiligheid van deze voertuigen moet vergroten. Daarvoor kijken we welke eisen er aan het gebruik en aan de bestuurder kunnen worden gesteld om het veilige gebruik van deze voertuigen te bevorderen. En we kijken naar de gevolgen voor gebruikers en leveranciers en per type voertuig welke gebruikerseisen we logischerwijs moeten st
	Een veilig voertuig,  ook na schade
	De RDW werkt samen met de ketenpartners aan verbeteringen in het schadeherstelproces
	Voertuigen die niet goed zijn hersteld na schade, kunnen gevaarlijk zijn voor inzittenden en andere weggebruikers. De RDW is verantwoordelijk voor de kwaliteit van schadeherstel en voor het toezicht op partijen die betrokken zijn bij schadeherstel. In opdracht van het ministerie van IenW werken we daarom samen met de ketenpartners aan voorstellen die het proces van schadeherstel verbeteren. Dit doen we in het project Schade. Hierin maken we bijvoorbeeld onderscheid in de reden voor een rijverbod, zodat duid
	EU roadworthiness package
	Nieuwe regels voor bevordering voertuigveiligheid en duurzaamheid
	De EU streeft naar een grotere verkeersveiligheid en nul dodelijke verkeersslachtoffers in 2050. Daarom wil de Europese Commissie de wetgeving dusdanig aanpassen dat voertuigen tijdens hun volledige levensduur aan de emissie en veiligheidsnormen voldoen, de zogeheten roadworthiness. In 2023 komt de  Europese Commissie naar verwachting met een voorstel voor de herziening van  de regelgeving van het roadworthiness package. Dit is een pakket wet en  regelgeving dat de voertuigveiligheid  moet garanderen, m
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	Rick Liemburgunitmanager Informatieverstrekking 
	“Mijn afdeling is verantwoordelijk voor het ontsluiten van informatie aan externe partijen, zoals de politie, Belastingdienst, lokale overheden of verzekeraars – zowel nationaal als internationaal. Die informatie komt voornamelijk uit ons kenteken en rijbewijsregister. Omdat de informatie ook regelmatig wordt gedeeld met partijen uit andere landen, moet de manier waarop aan nationale en internationale wet en regelgeving voldoen.  We controleren altijd of wij als RDW de informatie überhaupt mogen delen en 
	Rechtszekerheid
	We nemen burgers en bedrijven als uitgangspunt in onze dienstverlening. Zij moeten kunnen vertrouwen op een overheid die hun rechten en plichten borgt. Hierbij hoort de onafhankelijke, juiste en veilige registratie van gegevens. We registreren en beheren voertuig-, rijbewijs- en parkeerinformatie, borgen de beschikbaarheid en de kwaliteit ervan en leggen verantwoording af over het gebruik van deze gegevens. We werken continu aan onze dienstverlening, zoals het verbeteren van inzicht in eigen gegevens van bu
	Artifact
	Tolheffing 
	De RDW heeft een nieuwe divisie voor tolheffing en vrachtwagenheffing 
	De RDW bereidt zich samen met het  ministerie van IenW en uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat, het Centraal  Justitieel Incassobureau (CJIB) en ILT voor op de invoering van twee nieuwe heffingen: tijdelijke tolheffing voor twee specifieke wegen (Blankenburgverbinding en later ook ViA15) en de vrachtwagenheffing. Met de tijdelijke tolheffing worden de twee infrastructurele investeringen  gefinancierd. Met de invoering van de vrachtwagenheffing gaan binnenlandse en buitenlandse vrachtwagens per gereden
	De RDW is de centrale uitvoeringsorganisatie voor tolheffing. Dit betekent dat de RDW de regie voert over de totstandkoming en uitvoering van tolheffing in Nederland, in goede samenwerking met de uitvoeringsorganisaties. Om deze taken uit te voeren heeft de RDW sinds  1 januari 2022 de divisie Tolheffing.  De nieuwe divisie werkt aan de ontwikkeling van betrouwbare en gebruiksvriendelijke heffingssystemen, richt een klantenservice in en verzorgt de communicatie over de introductie van tolheffing.  De t
	Online verlengen rijbewijs
	Pilot digitale aanvraag rijbewijzen is  een groot succes
	Steeds meer gemeenten sluiten zich aan bij de pilot van de RDW waarmee burgers het rijbewijs online kunnen verlengen.  Het doel van de pilot: een eenvoudigere manier van aanvragen voor burgers, gemeenten en de RDW, betere kwaliteit foto’s op rijbewijzen en het tegengaan van fraude. Op dit moment doen 125 gemeenten mee met de pilot. In 2021 is meer dan 110.000 keer online een verlenging van het rijbewijs aangevraagd. Dit aantal zal in 2022 waarschijnlijk stijgen naar 170.000. Bij de gemeenten die zijn aange
	Het eID op het rijbewijs  
	Veilig communiceren met de overheid  en digitale diensten gebruiken
	Het ministerie van Binnenlandse Zaken  en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt –  in samenwerking met onder andere het ministerie van IenW – aan de Wet digitale overheid. In deze wet wordt onder andere geregeld dat de RDW op het rijbewijs een publiek identificatiemiddel (eID) plaatst. Sinds medio 2018 hebben rijbewijzen een chip met eIDfunctionaliteit. De bezitter kan in de toekomst met DigiD én het rijbewijs inloggen op websites van de overheid, zorginstellingen, pensioenfondsen en verzekeraars. Deze manier v
	Richtlijn rijbewijzen
	Nieuwe regels ter bevordering van de verkeersveiligheid en het vrije personenverkeer
	De Europese Commissie bereidt een herziening van de huidige Europese rijbewijsrichtlijn voor (richtlijn 2006/ 126/EG). Een voorstel hiervoor wordt in het voorjaar van 2023 verwacht. Het doel van de rijbewijsrichtlijn is het verbeteren van de verkeersveiligheid en het vergemakkelijken van het vrije personenverkeer. De herziening speelt in op de actuele mobiliteitsproblematiek, met name op digitaal vlak, en draagt bij aan de realisatie van de EUdoelstellingen die zijn vastgelegd in de EUstrategie voor slimm
	Online aangifte 
	Niet meer naar het gemeentehuis als je  je rijbewijs kwijt bent
	De vermissing, diefstal of vermoeden van fraude van je rijbewijs digitaal doorgeven, zonder dat je daarvoor naar het gemeentehuis hoeft. Vooral voor een rijbewijs voorzien van elektrische identificatie (eID) is het van groot belang dat de vermissing snel kan worden gemeld, om misbruik 
	van elektronische identiteit te voorkomen. Op dit moment is het al mogelijk om via www.rdw.nl, met DigiD, een vermissing door te geven. Na de online melding is het rijbewijs direct ongeldig. Je ontvangt daarna nog een schriftelijke bevestiging. Met deze nieuwe dienst ben je niet meer afhankelijk van de openingstijden van de gemeente en kan je op elk moment het verlies van het rijbewijs laten registreren. Momenteel maken circa 6.000 mensen per maand gebruik van de mogelijkheid om hun rijbewijs digitaal als v
	Mobiel rijbewijs 
	De RDW start marktconsultatie voor speciale rijbewijsapp
	Aan mobiele telefoons worden steeds meer functies toegevoegd, zoals contactloos betalen. De RDW houdt deze ontwikkelingen scherp in de gaten en werkt daarom aan het toevoegen van het kentekenbewijs en het rijbewijs op de mobiele telefoon. Een mobiele variant van deze bewijzen is snel te actualiseren en geeft de burger controle over wat hij deelt. In april 2022 zijn we gestart met een proef met een mobiel rijbewijs voor een beperkt aantal gebruikers. Ook is die maand de marktconsultatie gestart voor een a
	vervolgstappen voor de verdere ontwikkeling en juridische invoering van het mobiele rijbewijs, aansluitend op Europese ontwikkelingen op dit onderwerp. 
	Herregistratie voertuigen
	De RDW maakt van succesvolle tijdelijke procedure een officiële erkenningsvorm
	In de coronaperiode is de RDW gestart met een digitale beoordeling voor voertuigen die erkenninghouders willen laten herregistreren (importeren) binnen de  EU. Dat houdt in dat (het merendeel van de) voertuigen worden gekeurd aan de hand van foto’s en digitale documenten, en niet fysiek. Als daar aanleiding toe is, worden voertuigen alsnog opgeroepen voor een fysieke controle. Op basis van een risicoanalyse wordt gekeken onder welke voorwaarden erkenninghouders gebruik kunnen maken van deze digitale werkwi
	het schrijven van dit Prinsjesdagboekje bij  de Tweede Kamer.
	Langzaam Rijdende Voertuigen
	De RDW handhaaft op verzekeringsplicht
	(LRV) bestaat sinds 1 januari 2021 een kentekenplicht. Dit betekent ook dat voertuigen moeten voldoen aan de verzekeringsplicht. De RDW is belast met de handhaving op de verzekeringsplicht van de LRV’s door middel van registervergelijking. In 2022 zijn we begonnen met de voorbereidingen hiervoor. Vanaf 1 september 2022 controleren we of LRV’s zijn verzekerd. De eigenaren van voertuigen die niet zijn verzekerd, krijgen van ons een brief waarin we uitleggen dat ze hun voertuig zo snel mogelijk moeten verzeke
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	Jan Strijkdivisiemanager Tolheffing 
	“Sinds begin dit jaar hebben we een nieuwe divisie, specifiek voor twee tolprojecten: tijdelijke tolheffing op de Blankenburgverbinding en later ook op de ViA15 en landelijke vrachtwagenheffing. Ik geef leiding aan deze divisie die hard werkt om tol op deze nieuw aan te leggen trajecten te realiseren. De opening van de Blankenburgverbinding bij Vlaardingen staat gepland voor 2024 – die kan niet open als wij niet klaar zijn. Dat is natuurlijk wel spannend, al streven we ernaar om een half jaar voor de open
	Aanvullendeontwikkelingen
	Betalen naar gebruik
	Motorrijtuigenbelasting wordt in 2030 vervangen door belasting voor aantal gereden kilometers
	In het coalitieakkoord is afgesproken om in 2030 voor alle personen en bestelauto’s de motorrijtuigenbelasting te vervangen door een belasting op basis van het aantal gereden kilometers, oftewelbetalen naar gebruik. Dit vervangt de dan nog bestaande toltracés. Op verzoek van het ministerie van Financiën en het ministerie van IenW brengt de RDW kennisen expertise in bij de uitwerking van dit heffingenstelsel.  In het nieuwe stelsel blijft de Belastingdienst verantwoordelijk voor het heffen en innen van de b
	kan registreren en doorgeven aan  de Belastingdienst.   
	Eenvoudige en toegankelijke dienstverlening 
	De RDW werkt continu aan het verbeteren van de (online) dienstverlening
	De strategie van de RDW geeft richting aan de manier waarop we de dienstverlening aan burgers en bedrijven verlenen. Hierbij hebben we gekeken naar de leerpunten vanuit de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag en het overheidsprogramma Werk aan Uitvoering. De strategie is verder uitgewerkt in het zogeheten dienstverleningsconcept. Dit concept maakt aan onze klanten en  relaties duidelijk wat zij van de RDW en onze dienstverlening kunnen verwachten. Meer hierover leest u op rdw.nl/over
	Onder andere door beter samen te werken
	is de dienstverlening beter afgestemd op de klant en de betreffende kanalen.  Dit proces gaan we in 2023 verder optimaliseren. Met behulp van data en klantfeedback is veel content op RDW.nl herschreven. De content is begrijpelijker, toegankelijker en hetzelfde op alle kanalen. Daarnaast zijn we gestart met een pilot met een chatbot, een geautomatiseerde gesprekspartner op onze website. In 2023 werken we die verder uit. 
	Beheer van gegevens
	Informatiehuishouding RDW moet voldoen aan nieuwe wetten
	De digitale informatiehuishouding  bestaat uit de opslag, het beheer en  de verstrekking van gegevens binnen de RDW. Het is belangrijk dat dit praktisch en professioneel is ingericht. Zo zijn alle documenten en gegevens op het juiste moment in een bepaald werkproces, voor de juiste mensen, in de juiste vorm 
	 beschikbaar. De RDW werkt continu aan transparantie en verbetering van onze informatiehuishouding, bijvoorbeeld rondom archivering. We moeten komend jaar bijvoorbeeld voldoen aan de op  1 mei 2022 in werking getreden Wet open overheid, naast de al bestaande Algemene verordening gegevensbescherming en Archiefwet. Er komen steeds nieuwe  eisen bij. Reden genoeg om te komen  tot een aanpak voor verbeteringen, zodat we ons beter kunnen verantwoorden,  de transparantie verder kunnen vergroten en de dienstverlen
	Handhaven met menselijke maat
	De RDW kijkt naar de mens achter  het kenteken
	Bij het controleren en handhaven op een geldige APK en WAMverzekering heeft  de RDW oog voor de omstandigheden.  Zo waarschuwen we mensen eerst 
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	voordat ze een boete krijgen en nemen we contact op met mensen die meerdere boetes hebben. Dat noemen we maatschappelijk verantwoord handhaven. Ondanks de goede resultaten, blijft er een groep burgers die geen actie onderneemt en (nog) niet voldoet aan de APK of verzekeringsplicht. Daarom breiden we de samenwerkingen met sociale partijen uit. Zo krijgen we beter inzicht in de situaties waarin personen uit deze groep zich bevinden en kunnen we onze dienstverlening verbeteren, bijvoorbeeld door tijdig hulp i
	Bestrijding voertuigcriminaliteit
	Landelijk expertisecentrum speelt cruciale rol in aanpak voertuigcriminaliteit
	Voertuigen zijn een middel geworden voor vele vormen van criminaliteit, zoals mensen, drugs, wapen en geldtransport. Er is behoefte aan maatwerk als het gaat om intelligence. Daarvoor is het Landelijk Intelligence en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Dit is een samen
	werkingsverband van de RDW, de politie en Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit. Onderzoeksspecialisten en datawetenschappers v an het LIV gaan complexe problematiek zoals katvangers en huur en leasefraude onderzoeken  in praktijkomgevingen (fieldlabs).  Zo hopen ze methoden te ontwikkelen die het gehele criminele proces verstoren. Daarnaast levert LIV expertise op gebied van identificatieinformatie en onderzoek en is het ook het centrale punt van aangifte van gestolen voertuigen. Door diep
	EU Data Act
	Nieuwe Europese regelgeving voor toegang tot (voertuig)data
	De Europese Commissie heeft in februari 2022 een eerste conceptversie voor een EU Data Act gepubliceerd. Dat is een stap in de regulering van de omgang met data in Europa. De Dataverordening moet het gebruik van data bevorderen en verzekeren dat de waarde uit data gelijkwaardiger wordt verdeeld. Consumenten en bedrijven moeten meer controle gaan krijgen over data die betrekking op hen heeft, doordat zij meer rechten krijgen op toegang tot data. En er wordt hiermee gewerkt aan 
	een redelijk en betrouwbaar kader voor bedrijven en publieke instellingen om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.   De Commissie is ook bezig met voorbereidingen voor regelgeving voor de toegang tot voertuigdata, functies en hulpmiddelen. Moderne voertuigen produceren, verzamelen en delen steeds grotere hoeveelheden data. Dat biedt in potentie veel nieuwe mogelijkheden, zoals voorspelbaar onderhoud, verzekeringsmodellen of directe communicatie met consumenten. De Europese Commissie komt ein
	Nieuwe tachograaf 
	EUmaatregelen moeten zorgen voor eerlijker transport en betere registratie van rusttijden
	De EU heeft een nieuw pakket aan maatregelen opgesteld om een eerlijker transport en een betere registratie van rij en rusttijden te krijgen: het EU Mobility Package. Veel van de eisen uit het pakket hebben te maken met rij en rusttijden en zijn gedeeltelijk al ingevoerd. Zo moet het cabotagevervoer inzichtelijker worden. Cabotagevervoer is het vervoer dat door een buitenlandse onderneming binnen de Nederlandse landsgrenzen plaatsvindt. 
	Hieraan zijn spelregels verbonden.  Zo mag een buitenlandse onderneming na het passeren van onze landsgrens maximaal drie transporten achter elkaar verrichten binnen zeven dagen, daarna is er een cooling offperiode van vier dagen. Om de controle hierop te verbeteren is het van belang om de positie (geografische coördinaten) te registreren als een transport de landsgrens passeert, wanneer het transport wordt geladen en gelost en bij aanvang en einde werktijd. De nieuwe tachograaf G2V2 kan dit allemaal regi
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	Liza Abrahamsesenior adviseur Strategie en omgeving
	“Ik volg ontwikkelingen die raken aan de digitale dienstverlening van de overheid – en dus van de RDW. Denk hierbij aan wet en regelgeving uit Den Haag, maar zeker ook uit Brussel, waar steeds meer wet en regelgeving vandaan komt. Ik bekijk de impact: wat komt er op ons af en wat betekent dat voor de RDW? Daarvoor breng ik intern de juiste mensen bij elkaar en overleg ik met het ministerie van IenW en andere uitvoeringsorganisaties in de zogeheten Manifestgroep.Die samenwerking is heel belangrijk. Om onze
	Deze publicatie is tot stand gekomen met behulp van vele RDWafdelingen, onder de verantwoordelijkheid van Public Affairs (onderdeel van de stafafdeling Strategie en Omgeving). Voor vragen of meer informatie over de onderwerpen uit dit Prinsjesdagboekje kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon of een email sturen naar  relatiemanagement@rdw.nl.
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