
Geachte heer, mevrouw,

De coronabesmettingen in Nederland zijn weer opgelopen. Samen met u willen we ervoor
zorgen dat we ons werk op een veilige manier kunnen blijven doen. Zo willen we verdere
verspreiding van het virus voorkomen.

Mondkapjes bij RDW-bezoek
In overleg met de branche hebben wij besloten dat het dragen van een mondkapje verplicht is
vanaf 8 november. Dit hebben wij gedaan naar aanleiding van het kabinetsbesluit. Iedereen
die contact heeft met onze medewerkers moet een mondkapje dragen. Dit moet tijdens de
uitvoering van steekproeven en alle andere (toezicht)bezoeken.

Medewerking verplicht
Dragen u of uw medewerkers geen mondkapje tijdens een RDW-bezoek? Wij zien dat als het
niet verlenen van medewerking aan ons toezicht. U bent dan in overtreding. Deze overtreding
valt onder categorie-III van de Toezichtbeleidsbrief RDW 2021. Hiervoor kunt u een sanctie
krijgen.

Mondkapjes bij de RDW-keuringsstations
Ook voor uw bezoeken aan de RDW-keuringsstations en het RDW-testcentrum is dit verplicht.
U moet zich houden aan de regels die daar gelden. Ook moet u de aanwijzingen opvolgen.

Kijk voor de laatste corona-informatie en -maatregelen op www.rdw.nl. Daar leest u het ook
als het niet meer verplicht is om een mondkapje te dragen. Voor uw en onze veiligheid reken ik
op uw medewerking en begrip.
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Heeft u vragen?

Heeft u na het lezen van deze brief vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op

met onze klantenservice. Het telefoonnummer is 088 008 74 77.

Hoogachtend,
de directie van de RDW,

De heer Z. Baelde

Directeur bedrijfsvoering


