
Veilig en 
vertrouwd  
op weg
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Iedereen wil veilig aan het 

verkeer kunnen deelnemen. Nu 

én in de toekomst. De RDW ziet 

er op toe dat deze veiligheid 

gewaarborgd blijft. Als voertuig

autoriteit in Nederland volgt de 

RDW de ontwikkelingen in de 

mobiliteit op de voet.  
Mensen bewegen zich steeds vaker grensoverschrijdend. We reizen 
meer en ook het bedrijfsleven is afhankelijk van mobiliteit. Daarnaast 
maken fossiele brandstoffen in voertuigen plaats voor duur zamere 
alternatieven. Dit stelt nieuwe eisen aan auto’s. 

Er komen steeds meer technieken in de auto die rijtaken van de 
bestuurder overnemen. Het verkeer moet hierdoor veiliger worden, 
beter doorstromen en minder energie verbruiken. Voertuigen gene-
reren data die worden opgeslagen en opnieuw gebruikt. Dit leidt tot 
nieuwe mogelijkheden om slimmer te reizen, maar ook tot vragen op 
gebied van privacy en security.
 

Onder één dak
De RDW houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.  
Als publieke uitvoeringsorganisatie hebben we een bijzondere  
positie in Nederland. Onze primaire taak is om in opdracht van de  
Nederlandse overheid de veiligheid- en milieuaspecten van  
voertuigen te controleren. We zijn kenniscentrum, dienstverlener, 
toezichthouder en handhaver in één. We werken hiervoor samen met 
uiteenlopende partijen: van brancheorganisaties tot partijen in de 
belasting- en handhavingsketen. 
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Door onze rol zien we snel verbanden en kunnen we de beleids-
makers gericht adviseren over mobiliteitsvraagstukken. Zo dragen we 
bij aan moderne regelgeving die uitvoerbaar en betaalbaar is. 

Internationale speler
De Europese Unie en de Verenigde Naties spelen een grote rol bij 
de regulering van voertuigen en data. RDW’ers zijn daarom overal 
ter wereld aan het werk; ook in Brussel, Detroit en Seoel houden we 
kantoor. 

De RDW stond aan de wieg van EReg, de koepelorganisatie van  
Europese registratieautoriteiten. Ook EUCARIS – het systeem waar-
mee lidstaten voertuig- en mobiliteitsgegevens uitwisselen – is ont-
staan uit een initiatief van een groep Europese voertuigorganisaties 
waaronder de RDW. We zijn altijd op zoek naar betere manieren van 
samenwerken bij voertuigvraagstukken. 

Gestage groei
De omvang van ons werk is sinds onze oprichting in 1949 enorm toe-
genomen. Dat komt onder andere door de groei van het Nederlandse 
wagenpark, de uitbreiding van het aantal registratie- en keurings-
taken en door intensieve internationale samenwerking. Zo zijn we 
langzaam gegroeid tot de publieke dienstverlener die we nu zijn. Met 
ruim 1.400 medewerkers zien we elke dag toe op de identiteit, de 
veiligheid en de duurzaamheid van de mobiliteit op de Nederlandse 
en Europese wegen.
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Een veilig Nederlands 
wagenpark

Met tien miljoen voertuigen is het druk op de Nederlandse wegen. Veilige 
voertuigen zijn cruciaal. De RDW houdt van alle motorvoertuigen de 
gegevens bij in het kentekenregister. We houden toezicht en handhaven 
als dat nodig is. 

De RDW beslist over de toelating van voertuigen op de Nederlandse 
en Europese wegen. Van elk voertuig kennen we de exacte specifica
ties. Bij nieuwe auto’s geven we een Europese typegoedkeuring af 
aan de fabrikant. Fabrikanten kiezen zelf welke Europese voertuig-
autoriteit hun auto keurt. De RDW is de vaste voertuigautoriteit voor 
onder andere DAF, Hyundai, Tesla en Suzuki. 

Eenmaal toegelaten is het zaak dat voertuigen blijven voldoen aan 
de normen. De RDW houdt wereldwijd toezicht op de productie-
processen van bekende autofabrikanten. Ook houden we toezicht op 
technische diensten die testrapporten aanleveren en op het correct 
naleven van bijvoorbeeld terugroepacties in de markt.
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Individuele keuring
Mensen die een auto aanpassen of importeren, kunnen terecht bij 
een van onze zestien keuringsstations. Ook na grote schade moet een 
auto opnieuw worden gekeurd om er zeker van te zijn dat de auto 
weer veilig de weg op kan. De gegevens worden opgenomen in het 
nationale kentekenregister. 

Slim en uniek systeem
Nederland was een van de eerste landen die de verplichte periodieke 
keuring voor auto’s invoerde. Particuliere garagebedrijven voeren 
de keuringen uit. Hierdoor kunnen we in Nederland dichtbij huis en 
tegen lage kosten onze auto laten keuren. Veel consumenten combi-
neren de keuring met onderhoud. Gunstig voor de markt, comfortabel 
voor de consument. 

De RDW erkent garagebedrijven om keuringen uit te mogen voeren. 
Om de kwaliteit ervan te bewaken, voeren we steekproeven uit. Een 
continue registercheck maakt rondrijden met een ongekeurde auto 
onmogelijk.

Eén loket voor grote transporten
Bijna dagelijks gaan er grote transporten over de Neder-
landse wegen: enorme zeilboten, torenhoge windmolens 
of reusachtige bouwmachines. Is een transport groter of 
zwaarder dan de wet toestaat? Dan kan de RDW ontheffing 
verlenen. De RDW overlegt met alle betrokken wegbeheer-
ders. Dit zijn er in Nederland meer dan vierhonderd. Denk 
aan gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswater-
staat. Zo heeft het bedrijfsleven één centraal loket.
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Mobiliteit is van vitaal belang voor onze economie en onze samenleving. 
Bedrijven zijn gebaat bij een vlot transport van hun goederen. En mensen 
willen ongehinderd naar hun werk of op bezoek. Maar al dat verkeer heeft 
ook een keerzijde. Voor de natuur, het milieu en de gezondheid van mensen. 
Duurzaamheid staat daarom hoog op de prioriteitenlijst van de RDW.

Mobiliteit in 
een duurzame 
samenleving 

De RDW controleert in Nederland of voertuigen voldoen aan de 
milieueisen, zoals de normen voor emissie en geluid. De uitstoot 
van schadelijke stoffen is een groot probleem, vooral in de stede-
lijke gebieden. 

In Europees verband werkt de RDW aan strengere regels. Een 
nieuwe test geeft beter zicht op de werkelijke uitstoot van voer-
tuigen, omdat hij de uitstoot onder verschillende, realistische 
omstandigheden meet.

Duurzaam wegverkeer
De Nederlandse overheid wil dat in 2035 alleen nog emissieloze 
nieuwe voertuigen worden verkocht. De RDW denkt mee als 
expert op het gebied van testen en certificeren. 
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De RDW ondersteunt actief initiatieven met duurzame auto’s. Zo 
kan de auto bijvoorbeeld energie opwekken als er niet mee gereden 
wordt. Waterstof, biobrandstof of elektrisch: we vinden het belangrijk 
dat onze medewerkers vertrouwd zijn met de brandstoffen van de 
toekomst. 

Duurzame organisatie
Onze gebouwen rusten we uit met slimme isolatie, met zonnepane-
len en met warmte-koudeopslag. In de datacenters kijken we voort-
durend hoe het energieverbruik omlaag kan. Ook kijken we kritisch 
naar ons wagenpark en rijden RDW’ers steeds minder kilometers 
in de auto. Onder andere door het gebruik van videoconferencing, 
OVkaarten en (snelle) elektrische fietsen.

Ruimte voor nieuwe technologieën
Nederland geeft graag ruimte aan grootschalige 
testen met zelfrijdende voertuigen. Bijvoorbeeld 
aan truck platooning waarbij achter elkaar rij-
dende vrachtwagens elektronisch zijn gekoppeld. 
De voorste vrachtwagen leidt de colonne en kan 
communiceren met de vrachtwagens erachter. 

Truck platooning bevordert de verkeersveiligheid 
en de doorstroming. Ook hebben de vrachtwa-
gens een aerodynamisch voordeel. Dat levert tot 
10 procent brandstofbesparing op. 

Een ander voorbeeld is de zelfrijdende elektrische 
pendelbus in Wageningen en Oostellingwerf. De 
bus rijdt autonoom: hij wordt bestuurd met onder 
andere gps, 3D-beeld en een radarsysteem. Op 
termijn kunnen deze proeven uitgroeien tot een 
volwaardig alternatief voor onrendabel openbaar 
vervoer.  
De RDW is het centrale loket voor organisaties die 
nieuwe technologieën op de openbare weg willen 
beproeven. De RDW werkt hierbij nauw samen 
met wegbeheerders en onderzoeksinstituten.
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Als nationale voertuigautoriteit beschikt de RDW over enorme hoeveelheden 
data. En de omvang ervan neemt exponentieel toe. Daarom investeert de RDW 
in informatiebeveiliging en privacybescherming. 

Iedereen in Nederland moet veilig online zaken kunnen doen met de 
overheid. Dat is ons uitgangspunt. Privacygevoelige gegevens zijn bij 
de RDW in goede handen. Dit laten we jaarlijks toetsen door onaf-
hankelijke deskundigen. 
We zijn transparant over de gegevens die we verzamelen en wat we 
daarmee doen. Mensen hebben inzage- en correctierecht op hun 
gegevens. Zo werken we elke dag aan betrouwbare data. Want het 
zorgen voor vertrouwen van burgers in de overheid staat voorop.

Menselijke maat
Bij het verwerken van data houden we rekening met de menselijke 
maat. We gebruiken digitale data om onze klanten beter te bedienen. 
Bijvoorbeeld door automobilisten te waarschuwen voor een  
on logische kilometerstand van hun auto. Of door mensen te  
attenderen op een overtreding die zij zelf wellicht nog niet hebben 
opgemerkt. Zoals een verlopen APK.

Digitale data: benutten 
en beschermen
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Meer betrouwbare data maakt risicogestuurd werken mogelijk. Met 
data uit het verleden krijgt de RDW meer zicht op risico’s. Dit leidt tot 
intensiever toezicht op risicovolle bedrijven. Zo wordt ons toezicht 
steeds efficiënter. 

Gestolen auto’s 
Digitale data benutten we voor het bestrijden van voertuigcriminali-
teit. Door één meldpunt te vormen met de Belastingdienst, gemeen-
ten en politie worden diefstallen sneller geregistreerd. Zo worden 
meer gestolen auto’s teruggevonden. 

Verkeersvraagstukken overschrijden de internationale grenzen. De 
RDW wisselt steeds meer gegevens uit met andere Europese lidsta-
ten. Daarvoor ontwikkelden we in 1995 al het systeem EUCARIS. Zo 
komen we in Europa bijvoorbeeld sneller fraude met geïmporteerde 
auto’s op het spoor.

Open data voor de markt 
De RDW maakt openbare overheidsinformatie toegan-
kelijk. Deze open data zijn gegevens die niet privacy-, 
fraude- of concurrentiegevoelig zijn. De RDW biedt 
onder andere data over voertuigen en parkeren aan. De 
markt krijgt zo de kans om eigen producten en diensten 
te ontwikkelen, zoals apps. https://opendata.rdw.nl

Rijbewijs- en kentekencard
In Veendam draaien onze persen op volle toeren. We 
personaliseren elk jaar ruim drie miljoen kentekenbe-
wijzen en ruim anderhalf miljoen rijbewijzen op credit-
cardformaat. Beide pasjes hebben een onzichtbare chip 
met data over het voertuig en de eigenaar. De nieuwste 
kentekencard bevat ook een digitaal certificaat van 
overeenstemming met de type goedkeuring van de 
fabrikant.
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De RDW in het kort 

Onze missie 
De RDW staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in 
mobiliteit. 

Onze organisatie 
De RDW is een tarief gefinancierd zelfstandig bestuursorgaan onder 
verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.  
Er werken ruim 1.400 medewerkers bij de RDW.

Onze taken 
De RDW heeft vier wettelijke taken: 

Toelaten van voertuigen(onderdelen) op de Nederlandse en Euro-
pese markt.
Toezicht houden op erkende bedrijven en controle uitoefenen op 
de technische staat van voertuigen.
Verzamelen, opslaan, bewerken en beheren van gegevens over 
voertuigen, hun eigenaren en voertuigdocumenten en het ver-
strekken van informatie aan belanghebbenden. 
Documenten afgeven die nodig zijn voor voertuigen of eigenaren, 
zoals kentekenbewijzen en rijbewijzen.
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Onze strategie 
Onze strategie kent drie pijlers: 

We vernieuwen vanuit continuïteit. Onze bedrijfsvoering is toe-
komstbestendig en we investeren in kennis en in medewerkers.  
De RDW streeft naar toegesneden dienstverlening. We bieden 
digitale diensten aan en werken zo veel mogelijk risicogestuurd.

  Data zijn bij ons in veilige handen. We garanderen de datakwali-
teit en beschermen de privacy.
De RDW werkt samen in ketens. We gaan allianties aan die  
meerwaarde bieden voor de samenleving. We werken mee aan 

 overheidsbrede dienstverlening. En investeren in (internationale)  
 gegevensuitwisseling. 

Onze samenwerkingspartners 

TOEZICHT
EN CONTROLE  

TOELATING

 DOCUMENTAFGIFTE

In- en exportbedrijven van voertuigen

Lease- en verzekeringsbedrijven

Carosseriebouwers

Testhuizen

Voertuigfabrikanten

Transporteurs en wegbeheerders

Politie

APK keuringsinstanties

Garagebedrijven

Rijwielhandel (e-bikes, bromfietsen)

Informatieproviders
OM

Demontagebedrijven

CBR

CJIB

Justitie/BZK
Verzekeraars

Europol/interpol

Voertuigbranche

Europese registratieautoriteiten

Bedrijven

Gemeenten
Voertuigbedrijven

Kentekenloketten Parkeergarages

Parkeerbeheerders

Burgers

RDW
Belastingdienst/Douane

REGISTRATIE
EN INFORMATIEVERSTREKKING

MINISTERIE VAN
INFRASTRUCTUUR

& MILIEU

Kennisinstellingen

Rijkswaterstaat

De RDW is een zelfstandig werkende uitvoeringsorganisatie van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu. Bij de uitvoering van onze wettelijke taken werken 
we nauw samen met veel organisaties. In dit overzicht staat een groot aantal 
daarvan op een rij. 



22 23

Bandenlaboratorium
Banden zijn belangrijk voor de veiligheid van het wegverkeer. 
85% van de bandencertificaten wereldwijd wordt verzorgd 
door de RDW. Het gaat om een certificaat met milieu label, dat 
informatie bevat over brandstofverbruik, geluid en grip op nat 
wegdek.

Het label is verplicht voor alle banden in Europa. De RDW test 
veel van de banden in het testcentrum in Lelystad. Certificaten 
van de RDW zijn te herkennen aan code E4.



Zwolle

Veendam

Groningen

Heerenveen

Almelo

Lelystad

Nieuwegein

Amsterdam

Schiedam

Zwijndrecht

Roosendaal

Rijen
Den Bosch

Helmond

Venlo

Elsloo

Arnhem

Zoetermeer

Waddinxveen

 Hoofdkantoor, Zoetermeer 
 Kantoor R&I, Veendam
 Kantoor ICT, Groningen
 

 Kantoor op automotive campus Helmond
 RDW Testcentrum, lelystad
 RDW APK-Centrum Nederland

 Keuringsstation

www.rdw.nl De Europese Unie en de Verenigde Naties spelen een grote rol bij de 
regulering van voertuigen en data. RDW’ers werken daarom overal 
ter wereld. Ook in Brussel, Detroit en Seoul hebben we kantoren.

Veldhoven


