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Foto voorkant: 
Met de juiste bandenspanning en voldoende profieldiepte rijden automobilisten veiliger, zuiniger en stiller. De RDW 
informeert automobilisten hierover op de achterkant van de APK-herinneringsbrief. Want duurzame mobiliteit staat 
hoog op onze agenda. Inmiddels zijn ruim 11 miljoen brieven verstuurd. De RDW is dan ook ambassadeur van de 
campagne Kies de beste band. 
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‘Digitalisering vraagt om nieuwe 
vormen van samenwerking’ 
De directie van de RDW blikt terug op een uitdagend jaar 

Een overvolle vernieuwingsagenda, een snel innoverende 
branche en mondiale samenwerkingsprojecten: 2017 was 
een druk en uitdagend jaar. Algemeen directeur Ab van  
Ravestein en directeur Bedrijfsvoering Zeger Baelde 
blikken terug. ‘Ons werk verandert flink. Dat vraagt veel 
van onze mensen.’ 

‘2017 was een jaar van hoogconjunctuur,’ vertelt Ab van Ravestein. ‘We 
hebben een topproductie gedraaid.’ Zeger Baelde knikt: ‘De omzet steeg 
met € 15 miljoen. De meeste volumes namen toe, zoals meer testen, meer 
importauto’s en meer nieuwe voertuigen.’ 

Intussen rondde de RDW het strategietraject af en gingen er twee nieuwe 
divisies van start. In het managementteam werden nieuwe gezichten verwel-
komd. Van Ravestein: ‘Voornamelijk doorstroom, we hebben veel talent in 
huis.’ Ook de ICT draaide prima. Baelde: ‘We hebben in 2017 weinig inciden-
ten gehad. Goed om te merken dat onze structuurversterkende maatregelen 
vruchten afwerpen. Het interne bewustzijn groeit: onze dienstverlening moet 
24/7 draaien.’ 

De automotive branche is volop in beweging. Van Ravestein: ‘De sector 
innoveert in hoog tempo. Nieuwe auto’s zijn computers op wielen geworden. 
Het dataverkeer met en uit voertuigen groeit enorm. En als het gaat om 
zelfrijdende voertuigen willen alle fabrikanten de eerste zijn. De druk is groot. 
Ook zien we schaalvergroting in de retailmarkt. Al die partijen kloppen aan 
onze deur. Onze vernieuwingsagenda is dan ook overvol.’ 

Samenwerken loont 
‘Vernieuwen kun je niet meer alleen,’ meent Baelde. ‘Digitalisering dwingt 
nieuwe vormen van samenwerking af.’ Door alle lagen heen: tussen afdelin-
gen, tussen overheden én tussen markt en overheid. ‘De digitale aanvraag 
van inschrijving van importauto’s is een goed voorbeeld van samenwerking 
tussen afdelingen van de RDW. Dit project kon alleen slagen als de keu-
ringsstations, Registratie & Informatie en ICT goed samenwerken. Dat is 
gelukt: de klant wordt beter en sneller geholpen en de digitale aanvraag 
verlicht het werk op de keuringsstations zelf.’ 

Het eID (elektronische identiteit) is ook een samenwerkingsproject waar de 
RDW trots op is. Baelde: ‘Het ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de 
generieke infrastructuur, wij bouwen mee. Wij hebben de kennis en de daad-
kracht om het te realiseren. Cruciaal daarbij is dat we het vertrouwen en de 
ruimte krijgen van IenW. Dat lukt alleen als je de boel intern op orde hebt. En 
dat hebben we: de klant is tevreden, de tarieven blijven gemiddeld gelijk en 
we hebben aangetoond dat we hogere volumes aankunnen.’ 

Zijn er dan helemaal geen dingen die beter moeten? Van Ravestein: ‘Natuur-
lijk wel. Het gaat dan vaak om verbeteringen in het samenspel met de bran-
che. Zoals het keuren na schade. Er mag niet met een auto gesjoemeld zijn 
zonder dat dat in de keten wordt opgemerkt. Als een consument een auto bij 
een erkende dealer koopt, moet hij ervan uit kunnen gaan dat alle gegevens 
kloppen. Een ander voorbeeld is de BPM-fraude bij import. Ook daar zie ik 
mogelijkheden om nog nauwer samen te werken met de Belastingdienst.’ 

‘Vernieuwen  
kun je niet 
meer alleen’ 
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Rijbewijs op je mobiel 
Dat de RDW als voertuigautoriteit een prominente rol 
speelt in Europa, is bekend. Maar voor sommige projec-
ten is Europa al te klein geworden. Die vragen om mon-
diale samenwerking. Baelde: ‘Samen met de AAMVA, 
de American Association of Motor Vehicle Administrators, 
werken we aan de ontwikkeling van het mobiele rijbewijs. 
Het datamodel voor de elektronische uitwisseling van 
rijbewijsgegevens is in concept klaar. Op dit moment 
voeren de AAMVA en de RDW gesprekken met Apple 
en Samsung. We hebben toegang tot de chip nodig en 
dat ligt gevoelig. Toch verwachten we in 2018 de eerste 
pilots te kunnen draaien. We hebben van Samsung hon-
derd toestellen gekregen om mee te experimenteren.’ 

Wendbare mensen in dynamische tijden 
Wendbare mensen zijn van groot strategisch belang 
voor de RDW. Van Ravestein: ‘We vragen veel van onze 
mensen. Dat ze nieuwsgierig zijn. Dat ze hun ogen en 
oren openhouden en de maatschappelijke ontwikkelin-
gen op de voet volgen. En dat ze denken vanuit de klant. 
Zo kunnen we onze dienstverlening steeds beter op die 
klant toesnijden. Maatschappelijk verantwoord handha-
ven vind ik hier een mooi voorbeeld van. Niet boete op 
boete stapelen, maar de telefoon pakken om te kijken 
wat er aan de hand is als mensen niet betalen.’ 

‘Ons werk verandert. Jezelf ontwikkelen, opleidingen 
volgen’, zegt Baelde, ‘het is nodig om mee te komen. 
Leeftijd is minder belangrijk. Het gaat om je lenigheid 
van geest. Je hoeft niet jong te zijn om vernieuwend te 
zijn.’ Tegelijkertijd is er veel werk bijgekomen. Baelde: 
‘In vijf jaar tijd is de productie op de keuringsstations 

‘Niet boete op 
boete stapelen, 
maar de telefoon 
pakken’ 

bijvoorbeeld verdubbeld. Daarnaast wordt het tijd om 
te bezien hoe we verder willen met het bijna twintig jaar 
oude SAP-applicatielandschap. Het ziekteverzuim is in 
2017 iets opgelopen. Werkdruk is dus een belangrijk 
punt van aandacht. We proberen ruimte te scheppen, 
onder andere door het aannemen van tijdelijk personeel 
en het digitaliseren van processen. Maar het kost tijd 
voordat dit verlichting brengt.’ 

De directie hecht veel waarde aan een goede samen-
werking met de Raad van Toezicht. Van Ravestein: 
‘De gezamenlijke werkbezoeken dragen daaraan bij. 
In 2017 zijn we bijvoorbeeld in Frankfurt geweest en 
hebben daar tal van bedrijven en organisaties bezocht. 
Op zo’n moment is er voldoende ruimte om door te 
praten over de strategische implicaties van allerlei 
ontwikkelingen. We betreuren het dat voorzitter Pauline 
Krikke stopt met haar werkzaamheden voor de raad. 
Wel een begrijpelijk keuze, gezien haar burgemeester-
schap. We zijn enorm dankbaar voor haar adviezen en 
ondersteuning.’ 

Directeur Bedrijfsvoering Zeger Baelde Algemeen directeur Ab van Ravestein 
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Regeerakkoord vol met ambities
De komende jaren gaat er veel veranderen in onze mobiliteit. Zoals de vei-
lige introductie van zelfrijdende auto’s in het reguliere verkeer. Ook worden 
duurzaamheid en klimaat steeds belangrijker. Baelde: ‘Diesels worden 
minder populair, ze kunnen op termijn niet meer aan bijvoorbeeld de fijn-
stofnormen voldoen. We krijgen steeds beter zicht op hoe schadelijk fijnstof 
kan zijn. Onze registratie op milieunormen is cruciaal, omdat die bepaalt of 
je wel of niet een milieuzone in mag rijden. Ook zien we een forse toename 
van de verkoop van elektrische auto’s. Deze voertuigen vragen andere 
competenties van onze medewerkers. En het heeft gevolgen voor onder 
andere de typegoedkeuring en de APK. Misschien gaat de APK op termijn 
wel helemaal verdwijnen. Voertuigen geven dan zelf door als er iets met ze 
aan de hand is.’ 

‘Ook het regeerakkoord staat vol met ambities die de RDW direct raken. 
Denk aan de kilometerheffing op het vrachtvervoer. Mooi dat er steeds 
weer nieuwe uitdagingen op ons pad komen,’ besluit Van Ravestein. 

Omzet

€ 230.386.000
(€ 215.350.000) 

Netto resultaat

€ 9.026.000
(€ -7.339.000)

Financiën

Gemiddelde
tariefontwikkeling

€

0 
%

(-0
,5%

)

Bedrijfsvoering in aantallen

Typegoedkeuringen (inter)nationaal

35.436
(35.989)

Individuele keuringen

355.831
(321.450)

Ontheffingen

37.905
(35.793) 

Erkenninghouders

34.239
(33.516) 

Bedrijfsbezoeken

20.031
(21.580) 

Steekproeven

224.036
(228.183) 

Informatieverstrekking 
uit de registers

4.556.300.000
(4.389.800.000)

Afgegeven kentekencards

3.937.408
(3.792.535) 

Personeel

Gemiddelde bezetting 
in fte

1.487
(1.448)

Kerncijfers 2017 (2016)

Benieuwd naar het verhaal achter de cijfers en  
aantallen? Lees dan ons volledige jaarverslag  
over 2017 op www.rdw.nl/over-rdw.



 

 

Duurzaam op weg, met betere banden 

Arjan van Vliet 

‘Duurzame mobiliteit gaat uiteindelijk over je gezond-
heid, over een goed leefklimaat en over schone 
lucht.’ – Arjan van Vliet, senior adviseur strategie en 
externe ontwikkelingen 

Schone lucht is van vele factoren afhankelijk, zoals van 
de uitstoot van het luchtverkeer, van fabrieken en van 
houtstook in huizen. Wat kan de RDW doen voor een 
schonere lucht en een beter milieu? Arjan van Vliet: 
‘De RDW draagt op zijn eigen werkterrein bij. Die verant-
woordelijkheid nemen we graag.’ De RDW heeft samen 
met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat drie 
thema’s gekozen waar op korte termijn veel winst te 
behalen is: betere banden, milieuzones in de stad en 
slimmer parkeren. 

Milieuwinst door betere banden 
Van Vliet: ‘Neem bijvoorbeeld banden. Omdat motoren 
steeds schoner worden, hebben banden relatief een 
steeds groter aandeel in de luchtvervuiling. Daarbij blijft 
het zoeken naar de juiste balans. Een band met een 
behoorlijk profiel en slap rubber remt bijvoorbeeld het 
beste. Maar zo’n band maakt veel herrie en veroorzaakt 
veel fijnstof. Het is dus balanceren tussen veiligheid, 
comfort en duurzaamheid.’ De RDW maakt burgers 
bewust van de invloed van bandenspanning en profiel-
diepte op het verbruik van de auto, en dus de uitstoot. 
Onder andere in de APK-oproepbrief aan autobezitters 
vraagt de RDW hier aandacht voor. Inmiddels zijn er 
al 11 miljoen brieven verstuurd. 

Van tevoren weten waar een parkeerplek is 
Duurzaamheid raakt alle werkgebieden van de RDW. 
Van het verbeteren van het testen van voertuigen naar 
aanleiding van de diesel-fraude tot het beschikbaar stel-
len van open parkeerdata. Van Vliet: ‘Het mooiste zou 
zijn als je als bestuurder een app hebt die van tevoren 
weet waar een parkeerplaats vrij is. Zo blijf je geen rond-
jes rijden in de binnenstad op zoek naar een parkeerplek. 
Want dat zorgt voor onnodige uitstoot.’ De RDW wil 
daarvoor parkeerinformatie beter ontsluiten, zodat deze 
informatie makkelijk te gebruiken is door app-bouwers, 
en vervolgens door de burgers. 

Duidelijke milieuzones 
In het regeerakkoord is verder afgesproken dat er gedif-
ferentieerde parkeertarieven komen. Van Vliet: ‘Parkeren 
wordt voor elektrische auto’s goedkoper dan voor auto’s 
die rijden op benzine of diesel, om het gebruik van 
fossiele brandstoffen te ontmoedigen. Veel gemeenten 
stellen daarnaast milieuzones in, om vervuilend verkeer 
te weren. De RDW werkt met IenW en in Europa aan 
eenduidige regels voor parkeren en milieuzones. Zodat 
bestuurders niet geconfronteerd worden met allerlei 
verschillende regels, en niet onnodig worden geweerd.’ 

Verbod op verwijderen van roetfilters 
En wat heeft 2017 voor goeds gebracht voor schonere 
lucht? Van Vliet: ‘Eén van de mooie dingen die is bereikt 
in 2017 is het verbod op het verwijderen van roetfilters 
uit voertuigen. Een roetfilter kon je eerder straffeloos 
uit je auto halen. Nu niet meer! Weer een stap in de 
goede richting.’ 
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‘Straks krijgt de auto ook een rijbewijs’ 

‘Voertuigen zijn enorm veilig geworden. Ongelukken 
worden vooral veroorzaakt door de bestuurder. 
Daarom werken we aan wet- en regelgeving die 
op termijn toelaat dat systemen de rijtaken van de 
mens volledig overnemen.’ – Gerben Feddes, senior 
adviseur intelligente mobiliteit en programmamanager 
innovatie 

De RDW werkt al vanaf zijn oprichting aan veilige 
voertuigen op de weg. Gerben Feddes: ‘90% van de 
ongelukken wordt veroorzaakt door menselijke fouten. 
Denk aan vermoeidheid, te hard rijden of een verkeerd 
ingeschatte situatie.’ De RDW laat daarom voertuigen 
toe met systemen die mensen helpen veiliger te rijden: 
slimme adaptive cruise control, systemen die je in je 
eigen rijbaan houden en camera’s voor de dode hoek. 

Alleen veilige systemen komen op de markt 
Feddes: ‘De RDW werkt mee door regelgeving te maken 
op nationaal en internationaal niveau, samen met 
andere overheden. Want alleen als een nieuw product of 
nieuwe oplossing echt een veiliger alternatief is, maken 
we daar regels voor. En mogen fabrikanten het verko-
pen. Zoals eerder ook gebeurd is met de gordel en met 
ABS.’ Voor systemen die de rijtaken volledig overnemen, 
bestaat nog geen regelgeving. In Nederland mogen 
partijen sinds 2015 op de openbare weg praktijkproeven 
doen. ‘Hierin loopt Nederland voorop. Met de komende 
Experimenteerwet kunnen we straks zelfs gaan testen 
met auto’s waar geen bestuurder meer in zit. Hiervoor 

doen we natuurlijk eerst uitgebreid onderzoek, waar-
onder stresstesten op een afgesloten baan in het RDW 
Testcentrum.’ 

Rijbewijs voor de zelfrijdende auto 
Ook in 2017 heeft de RDW weer mooie stappen gezet, 
vindt Feddes: ‘Ik vind het bijvoorbeeld erg goed dat het 
RDW-idee van een “rijbewijs voor een zelfrijdende auto” 
echt geland is bij andere overheden.’ Naast de mens 
krijgt straks de zelfrijdende auto ook een rijbewijs. ‘Dit 
wordt nog wel een kluif. Het is heel waarschijnlijk dat in 
de toekomst zelfrijdende auto’s en auto’s met bestuurder 
tegelijkertijd op de weg zijn. Daarom moeten zelfrijdende 
auto’s zich in de ogen van de mens veilig en voorspel-
baar gedragen.’  

Slimme mobiliteit is van ons allemaal 
De RDW werkt samen met universiteiten, bedrijven en 
andere overheden. ‘De RDW is altijd van het voertuig 
geweest, de wegbeheerder van de infrastructuur en het 
CBR was de opleider voor de mens. Dit onderscheid 
vervaagt. Zo werken we onder andere samen met het 
bedrijf robotTUNER en het CBR aan het rijbewijs voor 
de zelfrijdende auto. En met Rijkswaterstaat werken we 
aan verkeersinformatiesystemen, waardoor voertuigen 
kunnen communiceren met hun omgeving. Hierdoor krij-
gen bestuurders actuele informatie over files, wegwerk-
zaamheden, wegafsluitingen en vrije parkeerplaatsen. 
Het CBR, Rijkswaterstaat, de RDW, onderzoeksinstel-
lingen en marktpartijen: we staan samen aan de lat om 
mensen veilig thuis te krijgen.’ 

Gerben Feddes (zittend) en René Claesen, manager Research & Development CBR 
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Digitale data: beschermen en benutten 

‘De RDW heeft privacy en de bescherming van 
gevoelige gegevens hoog in het vaandel staan. 
Daarom hebben we een zorgvuldig verstrekkingen-
beleid. Elk nieuw verzoek wordt uitgebreid getoetst 
aan dit beleid.’  – Ilse Wilkens-Steenhuis, adviseur 
Informatieverstrekking 

De RDW beheert een grote hoeveelheid gegevens. 
Denk aan het kentekenregister en het nationaal par-
keerregister. Hierin staan gegevens van voertuigen en 
eigenaren, zoals naam- en adresgegevens en unieke 
kenmerken van het voertuig. Wilkens: ‘Gevoelige infor-
matie uit de registers mogen én willen wij niet zomaar 
delen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat de 
informatie bij ons in goede handen is. En dat wij ons 
aan de regels houden. Dit gaat overigens niet alleen 
om persoonsgevoelige gegevens zoals naam en adres, 
maar ook om informatie die fraudegevoelig of concur-
rentiegevoelig is. Bijvoorbeeld welke voertuigen bij een 
bedrijf in bedrijfsvoorraad staan.’ 

Open data deelt de RDW graag 
De niet-gevoelige informatie stelt de RDW wel beschik-
baar, als open data. Hierdoor zijn voertuiggegevens snel 
en eenvoudig beschikbaar voor burgers en bedrijven. 
Wilkens: ‘Dit wordt vanuit wetgeving van ons verlangd, 
maar we willen ook graag transparant zijn. Wij geven 
deze data zo terug aan de maatschappij. Bijvoorbeeld 
voor het ontwikkelen van nieuwe diensten. Ook ont-
sluit de RDW sommige data zelf, denk aan de gratis 
kentekencheck op onze website.’ In 2017 is de dataset 
‘keuringen’ toegevoegd aan de open data van de RDW. 

Ook heeft de RDW de datasets ‘voertuiggegevens’ en 
‘terugroepacties’ uitgebreid met extra gegevens. 

Zorgvuldig met gevoelige data 
De gevoelige informatie wordt opgevraagd door bur-
gers die gegevens van hun eigen voertuig willen inzien. 
Of door overheidspartijen zoals het CJIB, Politie en 
gemeenten. Maar ook door verzekeraars. Wilkens: ‘Ver-
zekeraars hebben gegevens nodig uit het kentekenregis-
ter om schade aan voertuigen af te handelen. Elke orga-
nisatie krijgt altijd, na toetsing aan het verstrekkingen-
beleid, alleen de gegevens die ze nodig heeft.’ 

De nieuwe privacywet 
Vanaf mei 2018 geldt nieuwe privacywetgeving in 
de hele Europese Unie. Wilkens: ‘Belangrijk in de 
nieuwe privacywet is dat burgers meer rechten krijgen. 
Er wordt binnen de RDW natuurlijk hard gewerkt aan 
de implementatie van de wet. Maar veel veranderingen 
zijn minder ingrijpend, omdat de RDW al zo werkte: 
burgers konden eigen gegevens al inzien en corrigeren.’ 

Privacy-keurmerk in 2017 
In 2017 heeft de RDW het privacy-keurmerk voor 
het kentekenregister en het nationaal parkeerregister 
gehaald. Jaarlijks toetsen onafhankelijke auditors of 
de RDW op een juiste wijze omgaat met gevoelige 
gegevens. Wilkens: ‘Dat is toch elke keer weer een mijl-
paal. Het kentekenregister heeft in 2017 voor de vierde 
keer het privacy-keurmerk gehaald. Voor het nationaal 
parkeerregister hebben we in 2017 voor het eerst het 
keurmerk aangevraagd. En gehaald.’Ilse Wilkens-Steenhuis 
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Belangrijke gebeurtenissen van 2017 

1 april 2017 
Start risicogestuurd 
toezicht APK 

Het toezicht op de uitvoering van 
de APK wordt steeds meer risico-
gestuurd. Keurders die het goed 
doen worden beloond; het toezicht 
gaat zich meer richten op hen die 
het minder goed doen. Zo verhoogt 
de RDW samen met de branche de 
kwaliteit van de APK in Nederland. 

16 mei 2017 
Gele kentekenplaten voor 
speed-pedelecs 

De RDW heeft vanaf mei 2017 
pluksgewijs gele kentekenplaten 
verstuurd naar 10.750 eigenaren 
van speed-pedelecs. Ook kregen 
zij een aangepast kentekenbewijs. 
Vanaf 2017 is de speed-pedelec 
voor de wet een bromfiets in plaats 
van een snorfiets. Zo wil de overheid 
de veiligheid op de weg verbeteren. 

19 mei 2017 
Privacykeurmerk voor 
kenteken- en parkeerregister 

Een onafhankelijke audit heeft uitge-
wezen dat de RDW alle regels rond 
privacy op de juiste wijze naleeft. De 
auditor keek naar de naleving van 
de voorschriften en het niveau van 
de beveiligingseisen. Het keurmerk 
betekent dat de burger erop kan ver-
trouwen dat zijn persoonsgegevens 
bij de RDW in goede handen zijn en 
dat zijn privacy is gewaarborgd. 

8 juni 2017 

Betere opsporing 
internationale fraude 
en criminaliteit 

Door een EUCARIS-verdragswijzi-
ging wordt opsporing van fraude en 
criminaliteit met rijbewijzen en voer-
tuigen eenvoudiger. De belangrijkste 
wijziging is het waarborgen van het 
gebruik door derden. Ook wordt 
het aantal (technische) gegevens, 
dat met het systeem kan worden 
uitgewisseld, uitgebreid. Zoals type, 
tankcapaciteit, wielbasis en kilome-
terstanden. 

10 juli 2017 
NOx-uitstoot twee autotypes 
onnodig hoog 

Dat blijkt uit het tweede tussen-
rapport van de RDW over afwijkend 
emissiegedrag. Het emissiebe-
strijdingssysteem van deze twee 
voertuigen werd buiten de goedkeu-
ringstest anders aangestuurd dan in 
de praktijk. Dit mag alleen wanneer 
het noodzakelijk is om de motor te 
beschermen. 

13 september 2017 
RDW beoordeelt smart 
technieken voertuigen 
in EU-pilot 

In het Europese project L3Pilot gaan 
100 auto’s met de nieuwste smart 
technieken testrijden in Europa. 
Deze technieken beloven verbete-
ringen op het gebied van veiligheid, 
energieverbruik, CO2-emissie, 
luchtkwaliteit en files. De RDW 
doet mee en gaat nieuwe voertui-
gen beoordelen op bestaande en 
toekomstige wetgeving. 
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22 september 2017 
Eerste elektrische APK-
erkenning 

De RDW heeft de eerste APK-er-
kenning afgegeven voor elektrische 
voertuigen. Een garage met deze 
erkenning mag motorvoertuigen 
keuren die uitsluitend elektrisch 
worden aangedreven. Zij hoeft het 
keuringsstation dan niet te voorzien 
van afzuiging en meetapparatuur 
voor uitlaatgassen. Hiermee is weer 
een stap gezet in het volgen van de 
ontwikkelingen in de autobranche. 

2 oktober 2017 
Proef met digitaal aanvragen 
rijbewijs 

Digitaal je rijbewijs aanvragen en 
thuis laten bezorgen: de RDW 
heeft dit samen met de gemeenten 
technisch mogelijk gemaakt. Doel 
is meer gemak voor de burger, het 
verbeteren van de kwaliteit van het 
rijbewijs en het verlagen van de 
kans op fraude. De RDW werkt aan 
een pilot voor digitaal aanvragen in 
een aantal gemeenten. 

1 november 2017 
Waarschuwing bij verlopen 
schorsing 

Mensen die de schorsing van hun 
voertuig zijn vergeten te verlengen, 
krijgen voortaan na twee weken een 
extra herinneringsbrief. De RDW 
verwacht op die manier 15.000 
boetes per jaar te voorkomen. Een 
mooi voorbeeld van maatschappelijk 
verantwoord handhaven. 

16 november 2017 
Nieuwe websites live 

De RDW-website en online APK-re-
gelgeving zijn vernieuwd. De web-
sites hebben een nieuwe uitstraling 
gekregen die beter aansluit bij de 
RDW. De site is nu op mobiele tele-
foons en tablets goed te gebruiken. 
Ook is de navigatiestructuur van 
RDW.nl verbeterd. De RDW zet 
hiermee een belangrijke stap in het 
volledig responsive aanbieden van 
de online dienstverlening. 

28 november 2017 

Veilig en zuiniger rijden met 
juiste bandenspanning 

De RDW verstuurt sinds twee jaar 
informatie over het belang van de 
juiste band naar automobilisten. 
Inmiddels zijn er ruim 11 miljoen van 
deze brieven verstuurd, op de ach-
terkant van de APK-herinnerings-
brief. Met de juiste bandenspanning 
en voldoende profieldiepte rijden 
automobilisten veiliger, zuiniger 
en stiller. 

14 december 2017 
RDW eerste aanbieder 
DigiD-app 

Particulieren kunnen voertuigen 
online overschrijven met de DigiD-
app waarmee een eenmalige 
controle van het identiteitsbewijs is 
uitgevoerd. De RDW is de eerste 
overheidspartij die gebruik maakt 
van de DigiD-app met deze con-
trole. Zo is er meer zekerheid over 
identiteit van de persoon. 

18 19 
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Strategische pijlers

In 2017 werkte de RDW vanuit drie strategische pijlers:
• Vernieuwen vanuit continuïteit
  Onze bedrijfsvoering is toekomstbestendig en we 

investeren in kennis en in medewerkers.
• Toegesneden dienstverlening
  We bieden digitale diensten aan en werken zo veel 

mogelijk risicogestuurd. Data zijn bij ons in veilige 
handen. We garanderen de datakwaliteit en 
beschermen de privacy.

•  Samenwerken 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

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

De RDW in het kort

Onze missie 
De RDW staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechts-
zekerheid in mobiliteit. 

Onze organisatie 
De RDW is een tarief gefinancierd zelfstandig bestuurs-
orgaan onder verantwoordelijkheid van het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat. 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 Europese 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 voer-
tuigdocumenten en het verstrekken van informatie 
aan belanghebbenden.

• Documenten afgeven die nodig zijn voor 
voertuigen of eigenaren, zoals kentekenbewijzen 
en rijbewijzen.

   

   

   

     

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
EN WATERSTAAT

Kennisinstellingen

Rijkswaterstaat
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Kantoor Zoetermeer

Kijk voor de openingstijden en 
contactgegevens van de RDW-
kantoren en -keuringsstations  
op: www.rdw.nl



Lees meer over onze uitdagingen 
en resultaten in het volledige 
jaarverslag over 2017 op: 
www.rdw.nl/over-rdw




