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Status  

Vastgesteld op 8 maart 2018 door de directie van de RDW met instemming van de Raad van Toezicht.  

Goedgekeurd op 30 april 2018 door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

 

Verspreiding 

Openbaar 

 

Foto voorkant 

Met de juiste bandenspanning en voldoende profieldiepte rijden automobilisten veiliger, uiniger 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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1. Bestuursverslag 

1.1. Voorwoord van de directie  

‘Digitalisering vraagt om nieuwe vormen van samenwerking’ 

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 verwelkomd. Van Ravestein: ‘Voornamelijk doorstroom, 

we hebben veel talent in huis.’ Ook de ICT draaide prima. Baelde: ‘We hebben in 2017 weinig 

incidenten 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 afdelingen, 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 keuringsstations, 

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 daadkracht 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: ‘Natuurlijk wel. Het gaat dan 

vaak om verbeteringen in het samenspel met de branche. 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.’ 
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Rijbewijs op je mobiel  

Dat de RDW als voertuigautoriteit een prominente rol speelt in Europa, is bekend. Maar voor 

sommige projecten is Europa al te klein geworden. Die vragen om mondiale 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 honderd 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 ontwikkelingen op de voet volgen. En dat ze denken vanuit de klant. Zo kunnen we 

onze dienstverlening steeds beter op die klant toesnijden. Maatschappelijk verantwoord handhaven 

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 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 samenwerking 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 burgemeesterschap. We zijn enorm dankbaar voor haar adviezen en 

ondersteuning.’ 

Regeerakkoord vol met ambities 

De komende jaren gaat er veel veranderen in onze mobiliteit. Zoals de veilige 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 fijnstofnormen 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.   
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1.2. Kerngegevens 
De belangrijkste cijfers over 2017 (afgezet tegen 2016) op gebied van financiën, bedrijfsvoering en 

personeel. 

Kerncijfers 

 

2017 

 

2016 

Financiële cijfers 

Netto resultaat 
 

€ 9.026.000 
 

€ -7.339.000   

Omzet € 230.386.000  € 215.350.000   

Gemiddelde tariefontwikkeling 0% -0,5% 

   

Resultaten bedrijfsvoering (in aantallen) 

Typegoedkeuringen (internationaal/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 

   

Personele gegevens 

Gemiddeld aantal fte 
1.487 1.448 
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1.3. Financiële resultaten en vooruitzichten 

Financiële resultaten 2017 

Het jaar 2017 is een druk jaar geweest dat ook in financieel opzicht positief is verlopen. De omzet is 

6,3% hoger dan begroot, terwijl het kostenniveau op peil is gebleven. In 2017 is ook veel aandacht 

gegaan naar het operationaliseren van de nieuwe strategie 2016-2020. 

De omzet van kentekenonderzoeken bleef verder stijgen als gevolg van aanhoudende import van 

voertuigen. Dit leverde wederom flinke werkdruk op bij de keuringsstations.  

De afgifte rijbewijzen kent een cyclus van vijf jaar met hoge volumes en vijf jaar met lage volumes, 

wat een flinke schommeling in de omzet veroorzaakt. 2017 is het tweede jaar van de cyclus met hoge 

volumes. De realisatie is in lijn met de begroting, maar een grote stijging ten opzichte van vorig jaar. 

Door de diesel-affaire is de aandacht voor het werk en de verantwoordelijkheid van de RDW 

toegenomen. De splitsing van de divisie Voertuigtechniek om een nadrukkelijkere scheiding aan te 

brengen tussen toezicht en typegoedkeuring is per 1 januari 2017 formeel in gang gezet. 

Er was in 2017 veel aandacht voor kostenbeheersing. De dienstverlening en belangrijke projecten zijn 

desondanks gecontinueerd, afgerond en opgestart. Gevolg was wel dat de projectenbegroting niet 

geheel kon worden ingezet om alle ambities te realiseren. 

Voor de invoering van het GDI-stelsel zijn belangrijke vorderingen gemaakt met het eID op het 

rijbewijs. De datum waarop het nieuwe rijbewijs met de eID-applet wordt uitgeleverd, is 

opgeschoven van januari naar mei 2018. Hier is hard aan gewerkt in 2017 en dit zal ook doorgaan in 

2018. 

Het jaar 2017 is anders gelopen dan verwacht toen de begroting werd opgesteld. Zo is het 

wetsvoorstel voor het kentekenen van landbouwtrekkers in december 2016 in de Tweede Kamer 

verworpen, waardoor de geplande conversie van langzaam rijdende voertuigen niet is doorgegaan.  

Op financieel gebied was 2017 een positief jaar en het verschil met 2016 is daarom groot. Hoewel er 

een nettoresultaat van -€ 3,7 miljoen begroot was, was het beeld in de eerste helft van 2017 dat het 

jaar positief zou eindigen. De omzet is € 13,7 miljoen hoger dan begroot en dat komt doordat meer 

kentekenonderzoeken en afgifte documenten dan verwacht hebben plaatsgevonden en er meer 

aanvullende inkomsten voor de projecten waren. De kosten zijn daarentegen nauwelijks boven het 

niveau van de begroting uitgekomen. 

Resultaatrekening 

In miljoenen euro’s 2017 

Begroot  

2017 2016 

Omzet 230,4 216,7 215,4 

Kosten 221,3 220,3 222,6 

Bedrijfsresultaat 9,1 -3,6 -7,2 

Financiële baten en lasten -0,1 -0,1 -0,1 

Netto resultaat 
9,0 -3,7 -7,3 
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Opbrengsten 

De omzet steeg in 2017 met € 13,7 miljoen (6%) ten opzichte van begroting en met € 15,0 miljoen 

(7%) ten opzichte van 2016. De meest opvallende omzetcategorieën die de stijging verklaren zijn de 

afgifte documenten, kentekenonderzoeken en overige opbrengsten. De omzet van 

kentekenonderzoeken en afgifte documenten is wederom gestegen door een doorgaande groei van 

de parallelle import, waarvoor een kentekenonderzoek verplicht is.  

Het project eID op het rijbewijs wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties en de projectkosten worden aan de RDW vergoed. De omvang daarvan 

was niet bekend bij het opstellen van de begroting 2017. Van het ministerie van Justitie en Veiligheid 

is een aanvullende opdracht gekregen voor Maatschappelijk Verantwoord Handhaven, waardoor de 

opbrengsten van ‘opgedragen taken’ hoger zijn dan begroot. 

Kosten 

De kosten stegen ondanks de hogere omzet in 2017 met maar € 0,9 miljoen ten opzichte van de 

begroting en daalden met € 1,3 miljoen ten opzichte van 2016. 

De personele kosten zijn in 2017 € 2,3 miljoen hoger dan begroot en € 1,1 miljoen lager dan 2016. 

Het gemiddelde aantal fte groeide in 2017 met 39, met name door hogere volumes 

kentekenonderzoeken. Verder zijn de salarissen in 2017 met € 1 miljoen en de pensioenlasten met 

€ 2,2 miljoen gestegen.  

De externe inhuur voor projecten kwam in totaal € 5,1 miljoen lager uit dan in 2016 door krimp van 

de projectenportefeuille in 2017. Daarnaast moesten meer externe medewerkers dan begroot 

ingehuurd worden, deels om de hogere productie te faciliteren en deels omdat vacatures niet tijdig 

ingevuld konden worden.  

De algemene kosten zijn in 2017 met € 1,8 miljoen gedaald ten opzichte van 2016. De grootste 

verschillen zijn te zien bij een lagere inhuur van organisatie- en adviesbureaus en hogere SAP-

licentiekosten. 

Projecten worden bij de RDW overwegend onder eigen regie en met eigen personeel of ingeleend 

personeel uitgevoerd.  

In 2017 is er één project geïdentificeerd dat voor activering in aanmerking kwam.  

Hieronder zijn de kosten (personeelskosten en externe projectkosten) van de grootste in 2017 

uitgevoerde projecten weergegeven. 
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Projectkosten 

In miljoenen euro’s 2017 

Digitaal inschrijven voertuigen 1,7 

Digitalisering aanvraagproces rijbewijzen 0,8 

eID op rijbewijs 3,2 

Borging snelle motorboten 0,9 

FLORIS (intranet) 1,9 

IT4IT 0,8 

Ontheffingenprogramma MINT (Met Inzicht Naar Toezicht) 0,9 

Vernieuwing werkplekomgeving 2,2 

Programma Beveiliging 1,2 

  

Wet Markt en Overheid 

In 2012 trad de wet Markt en Overheid in werking. Deze wet is bedoeld om oneerlijke concurrentie 

tussen overheid en bedrijfsleven te voorkomen en is ook van toepassing op de RDW. In een 

inventarisatie met het ministerie van IenW is in 2013 vastgesteld dat de wet van toepassing is op de 

verhuur van het RDW Testcentrum in Lelystad en op een paar (in omvang bescheiden) activiteiten. 

Met het ministerie van IenW is afgesproken dat hiervoor separaat verantwoording wordt afgelegd. 

Voor 2017 kwamen de activiteiten in het kader van de wet Markt en Overheid uit op: 

Markt en Overheid 

In duizenden euro’s Realisatie 2017 Begroot 2017 Realisatie 2016 

RDW Testcentrum Lelystad (verhuur)    

Opbrengsten 552 800 554 

Integrale kosten 553 800 837 

Resultaat -1 - -283 

% kostendekkendheid 100% 100% 66% 

Vodafone zendmast Veendam    

Opbrengsten - - 5 

Kosten - - 5 

Saldo zendmast Veendam - - - 

Het RDW Testcentrum in Lelystad is voor 100% kostendekkend. De lagere opbrengsten zijn het 

resultaat van een niet verhuurde hal en minder verhuur van baandelen. In de nacalculatorische 

kostendekkendheid is rekening gehouden met de bezettingsverschillen in verhuur aan derden.  

Vennootschapsbelastingplicht  

De vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven is in werking getreden per 1 januari 2016. 

De inventarisatie is afgestemd met de Belastingdienst en voor een groot aantal wettelijke taken is de 

RDW niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting. In januari 2018 gaf de Belastingdienst 
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duidelijkheid over de fiscale behandeling van drie onderwerpen waarvoor formeel vooroverleg is 

gevoerd. Het betreft nader gespecificeerde activiteiten vanwege het Testcentrum Lelystad, de 

vrijwillige APK en het Nationaal Parkeerregister. Dit is in lijn met de rapportage over de Wet Markt en 

Overheid en afdracht van BTW voor deze activiteiten. De aangifte wordt voorbereid en als de 

uitkomst van het aangifteproces is dat alle activiteiten niet zijn onderworpen ofwel zijn vrijgesteld, 

dan zal de RDW de Belastingdienst verzoeken om het indienen van een aangifte achterwege te laten 

of te versimpelen. 

Eigen vermogen en reserve 

Vermogenspositie 

In miljoenen euro’s 2017 2016 

Structurele reserve 25,2 23,2 

Conjuncturele reserve 9,1 8,2 

Reserve heropzet kentekenregister 4,4 4,9 

Bestemmingsreserve rijbewijzen 6,4 3,5 

Reserve flankerend beleid 0,2 0,9 

Reserve beleidsinitiatieven 12,8 7,8 

Wettelijke reserve immateriële vaste activa 2,1 2,8 

Eigen vermogen en reserves 60,2 51,2 

 

De reserves zijn in 2017 toegenomen met het behaalde positieve exploitatieresultaat van 

€ 9,0 miljoen.  

De bestemming van de reserve flankerend beleid, de conjuncturele reserve en de rijbewijsreserve 

vond plaats volgens de daarvoor geldende afspraken en werkwijzen. Omdat de structurele reserve 

gemaximeerd is op 20% van het balanstotaal is het resterende deel van de reserves opgenomen bij 

de reserve beleidsinitiatieven; deze reserve is daarmee met € 5,0 miljoen toegenomen. 

Op de balansdatum bedroeg de solvabiliteit 47,8% (2016: 44,1%). Deze stijging wordt verklaard door 

het positieve resultaat en het gestegen balanstotaal. Het hogere balanstotaal wordt verklaard door 

de toename van de liquide middelen als gevolg van de hogere omzetvolumes. 

Investeringen 

Er is in 2017 € 10,2 miljoen geïnvesteerd, waarvan € 7,1 miljoen materieel en € 3,1 miljoen 

immaterieel (2016: € 12,7 miljoen, waarvan € 11,1 materieel en € 1,6 immaterieel). De RDW nam het 

gerenoveerde pand in Groningen in gebruik en investeerde verder in ICT-middelen, kantoorinventaris 

en apparatuur voor de keuringsstations. 

Er is in 2017 één project uitgevoerd dat is geactiveerd als nieuw immaterieel actief. Het betreft het 

project DRIVE (fase 1), waarin voor de divisie VRT de uniformiteit van de processen vergroot wordt 

en de dienstverlening beter en efficiënter. 
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Treasury en financiering 

Sinds 2003 participeert de RDW in het zogeheten schatkistbankieren. De RDW heeft voor de 

financiering van potentiële risico’s een leencapaciteit in rekening courant bij het ministerie van 

Financiën van € 10 miljoen tot eind 2020.  

Voor de renovatie van het pand in Veendam is in 2015 een lange termijnfinanciering aangetrokken 

van € 13,5 miljoen. Deze wordt in tien gelijke jaarlijkse termijnen terugbetaald. Het ministerie van 

IenW staat hiervoor garant. 

De liquiditeit is in 2017 met € 9,7 miljoen toegenomen. Dit is het gevolg van de hogere 

omzetvolumes en het positieve exploitatieresultaat dat hiermee samenhangt. 

Financiële vooruitzichten 

De begroting 2018 is opgesteld in de zomer van 2017. De verwachting was dat de omzet met 4% zou 

stijgen ten opzichte van de begroting 2017 tot € 225 miljoen en dat de kosten met 3,9% zouden 

stijgen ten opzichte van de begroting 2017 tot € 229 miljoen. Het begrote resultaat voor 2018 is 

€ 4,1 miljoen negatief. Het was een bewuste keuze om ondanks de voorzienbare kostenstijging de 

tarieven voor 2018 gemiddeld niet te verhogen en een negatief exploitatieresultaat te accepteren. 

Dit was ingegeven door de hogere omzetvolumes en het verwachte resultaat voor 2017 en de 

ontwikkeling van de reserves die reeds in de loop van 2017 zichtbaar werden.  

De begrote omzet voor 2018 is € 5,3 miljoen lager dan de gerealiseerde omzet over 2017, met name 

door incidentele projectopbrengsten in 2017. De gerealiseerde kosten over 2017 zijn € 8,6 miljoen 

lager dan begroot, maar zullen in 2018 zeker stijgen door kostenontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de 

veel hogere bijdrage die de RDW verschuldigd zal zijn voor de Generieke Digitale Infrastructuur. 

Met deze inzichten kan de begroting 2018 als een minimumpositie worden gezien en in het eerste 

kwartaal van 2018 nader geanalyseerd worden om tot een actuele inschatting te komen voor 2018. 

De conjunctuurreserve bereikt het maximumniveau in 2017. Het conjunctuurmodel laat in 2018 geen 

onttrekking zien. Aan de rijbewijsreserve zal in 2018 zeker weer gedoteerd worden vanwege de hoge 

volumes in de rijbewijscyclus voor de afgifte van rijbewijzen.  

De huidige liquiditeitspositie zorgt ervoor dat de rekening courant faciliteit bij het ministerie van 

Financiën in 2018 niet wordt aangesproken voor de reguliere bedrijfsvoering. 

De onderhandelingen met luchthaven Schiphol over de verkoop en verplaatsing van het RDW 

Testcentrum in Lelystad hebben in 2017 nog niet tot overeenstemming geleid. Indien hiertoe 

besloten wordt in 2018 zullen de consequenties voor vermogen en liquiditeit inzichtelijk gemaakt 

worden en stappen worden gezet voor de financiering van het gehele traject.  

Investeringen in 2018 

De investeringen voor 2018 zijn begroot op € 13,7 miljoen, dit is inclusief € 2,5 miljoen voor 

immaterieel vast actief. De overige investeringsruimte wordt met name ingezet voor ICT-apparatuur 

en onderhoud van de keuringsstations. Dit brengt het investeringsniveau weer op het niveau van 

eerdere jaren zonder grootschalige verbouwingen.  
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1.4. Strategische pijlers en activiteiten 

De RDW wil koploper zijn in slimme mobiliteit. Daarom zet de RDW de komende tijd flinke stappen 

op het gebied van veiligheid en duurzaamheid. Op het gebied van dienstverlening wil de RDW 

blijvend vertrouwen realiseren van burgers en organisaties. Daarnaast streeft de RDW naar een 

uitstekende samenwerking met (innovatieve) partners. Om deze doelstellingen te bereiken zijn drie 

pijlers benoemd waar de RDW aan werkt: vernieuwen vanuit continuïteit, toegesneden 

dienstverlening en samenwerking in ketens. 

1.4.1. Strategische pijler 1: Vernieuwen vanuit continuïteit 

Het bieden van goedlopende, ongestoorde dienstverlening vormt de basis. Tegelijkertijd moeten ook 

de veranderingen in de gaten worden gehouden. Daar waar nodig moet de RDW actie ondernemen. 

Als de continuïteit van de dienstverlening is geborgd, ontstaat er ruimte om de toekomstige 

veranderingen aan te kunnen. Daarom blijft de RDW ook de komende jaren in zijn bedrijfsvoering de 

nadruk leggen op ‘de basis op orde’.  

Organisatieverandering ICT 

De RDW heeft bewezen complexe projecten met succes af te kunnen ronden. Er gaan veel dingen 

goed, maar tegelijk kan en moet de uitvoering van projecten beter en efficiënter. De bedrijfsvoering 

van de RDW is sterk afhankelijk van specifieke bedrijfssoftware en vernieuwingen volgen zich steeds 

sneller op. Om dit tempo bij te benen, moet de ICT vernieuwend, voorspelbaar, beheersbaar en 

wendbaar (agile) zijn. Dit kan alleen als de business en ICT nog intensiever samenwerken. Agile 

werken moet leiden tot een sturing waarbij de business aan het roer staat en ICT met minder 

mensen winst boekt in tijd, flexibiliteit, kwaliteit en kosten.  

Na een aantal jaren experimenteren en leren van een andere manier van werken, zoals Agile en 

Devops, is de formele organisatiewijziging van ICT voorbereid en goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2018 

wordt gewerkt in vaste serviceteams. Deze serviceteams zijn verantwoordelijk voor een deel van de 

dienstverlening. Dit geldt voor zowel beheer als vernieuwing. Projecten worden opgedeeld in kleine 

stukjes werk, die worden uitgevoerd door de serviceteams. De aansturing van deze serviceteams is 

nog veelal bij ICT belegd. De komende jaren wordt bekeken of de business een rol kan spelen in de 

aansturing van de teams.  
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Onderhoud ICT-systemen  

De dienstverlening van de RDW is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van de onderliggende IT-

systemen. Verstoringen in deze IT-systemen hebben direct impact op de digitale dienstverlening van 

de RDW aan burgers en bedrijven. Tegelijkertijd is de RDW zijn dienstverlening steeds verder aan het 

digitaliseren, neemt het gebruik van deze dienstverlening verder toe en verwachten burgers, 

bedrijven en overheden dat ze systemen 24/7 kunnen raadplegen of muteren. 

Het onderhouden en verder ontwikkelen van de ICT-systemen is onderdeel van het programma 

Releasemanagement IT-diensten (RIT). Dit programma moet ervoor zorgen dat de ICT-systemen nu 

en in de toekomst actueel en beschikbaar blijven. Dit betekent concreet het werken aan een 

flexibele, stabiele, veilige en toekomstbestendige IT door het tijdig migreren naar nieuwe versies, 

werken aan security by design, het investeren in complexiteitsreductie en het ontwikkelen van een 

wendbare IT. In 2017 is onder andere gewerkt aan de volgende projecten: 

• het moderniseren van de netwerkinfrastructuur; 

• het vervangen en moderniseren van het kernsysteem (Winframe); 

• het neerzetten van moderne en geautomatiseerde platformen; 

• het dubbel uitvoeren van verschillende componenten in de infrastructuur. 

CIO-overleggen: verbinding tussen ICT en bedrijfsvoering 

Alleen door een goede verbinding tussen ICT en bedrijfsvoering kan de RDW zijn taken blijven 

uitoefenen en voorbereid zijn op de toekomst. Om deze verbinding te bevorderen is de RDW in 2017 

themagerichte CIO-overleggen gestart. Thema’s in deze overleggen zijn bijvoorbeeld: de 

projectenportefeuille, de enterprisearchitectuur van de RDW en de generieke platformen 

(gebundelde ICT-systemen).  

Verdere professionalisering van de platformen  

De RDW is voor het uitvoeren van zijn taken afhankelijk van ICT-systemen. De RDW-afdelingen 

zorgen samen voor beheer, onderhoud én vernieuwing van deze systemen. De ICT-systemen zijn 

gebundeld in platformen. In deze platformen komen project- en portfoliomanagement, ICT-

architectuur en ICT-governance bij elkaar. In 2017 is besloten om twee platformen samen te voegen 

en twee nieuwe platformen in te richten. Ook kijkt de RDW naar mogelijkheden om de financiering 

van de platformen beter te structureren, waardoor we werkzaamheden beter kunnen prioriteren en 

de inzet van mensen beter te voorspellen is.  

Transparantie en inzage data 

De RDW vindt het belangrijk dat de kwaliteit van de informatie continu verbetert en dat de 

organisatie transparant is. Door transparant te zijn over gegevensstromen krijgen burgers en 

bedrijven inzicht in hoe de RDW hun gegevens registreert en deelt met anderen. Hierdoor kunnen zij 

invloed uitoefenen op een goed gebruik van hun gegevens en wordt fraude en misbruik zo veel 

mogelijk voorkomen. In 2017 is gewerkt aan een standpuntbepaling over transparantie en inzage van 

data, met het doel deze steeds verder te verbeteren. Zo verbetert de RDW de mogelijkheid voor 

bedrijven en burgers om de eigen gegevens in te zien en aan te passen. De RDW heeft in 2017 ook 

nieuwe open datasets met voertuiggegevens gepubliceerd, zodat niet-gevoelige informatie 

beschikbaar is voor marktpartijen.  

Informatie- en archiefmanagement 

In een samenleving waarin data steeds belangrijker zijn, moet overheidsinformatie toegankelijk en 

vindbaar zijn. Daarom werkt de RDW aan constante verbetering van informatie- en 

archiefmanagement. Het informatie- en archiefmanagement van de RDW zorgt zo voor toegankelijke 
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en transparante overheidsinformatie en een toekomstbestendige bedrijfsvoering. De 

Erfgoedinspectie houdt toezicht op het informatie- en archiefmanagement van 

overheidsorganisaties. In 2017 zijn stappen gezet op het informatie- en archiefmanagement van 

ongestructureerde informatie, zoals e-mails. Ook in 2018 werkt de RDW hieraan verder.  

Informatiebeveiliging 

De RDW zorgt voor de algemene bescherming van zijn informatie, de informatiebeveiliging. Het doel 

is om via een bewuste afweging van risico’s en kosten te komen tot het juiste beveiligingsniveau. In 

2010 werd het ICT-bedrijf van de RDW voor het eerst gecertificeerd conform ISO 27001. Dit is een 

internationale standaard voor informatiebeveiliging en biedt een model voor het vaststellen, 

implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een 

managementsysteem voor informatiebeveiliging. Met ISO 27001 wordt ook invulling gegeven aan 

Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR). De gehele RDW werd in 2012 gecertificeerd. Eind 

2017 is de tweede surveillance audit uitgevoerd, met goed gevolg.  

In 2018 zullen de processen rondom informatiebeveiliging worden uitgebreid met privacy. Voor elk 

systeem wordt bepaald hoe gevoelig het is voor beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid én 

of het privacy gevoelige gegevens bevat. Afhankelijk van de uitkomst kunnen een risicoanalyse en 

een privacy impact analyse worden uitgevoerd. Hierna worden de maatregelen geïmplementeerd die 

risico’s reduceren. 

Voorbereiden op nieuwe AVG  

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vervangt per 25 mei 2018 de huidige 

Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze heeft als doel persoonsgegevens 

beter te beschermen en die bescherming in de gehele EU gelijk te trekken.  

In 2017 heeft de RDW zich voorbereid om tijdig aan de AVG te voldoen. Van alle dataverzamelingen 

is geïnventariseerd in hoeverre ze persoonsgegevens bevatten en hoe de bescherming ervan 

technisch en procedureel geregeld is. Op basis daarvan zijn actieplannen gemaakt die in 2018 

ingevoerd worden. Ook is in kaart gebracht welke generieke maatregelen nodig zijn, zoals een 

privacyverklaring. Hoewel de bescherming van persoonsgegevens bij de RDW goed geregeld is, is 

extra aandacht nodig voor onder meer de bewaarplicht, de rechten van betrokkenen en opzetten 

van een verwerkingsregister.  

Security Operations Center 

Het Security Operations Center (SOC) van de RDW heeft als doel om de RDW-bedrijfsvoering te 

beschermen tegen cybercriminaliteit. Ook het detecteren van kwetsbaarheden en onbedoelde 

toegang van de RDW-infrastructuur behoort tot de taken. Het SOC heeft in 2017 zijn toegevoegde 

waarde getoond bij verschillende interne onderzoeken, het signaleren van kwetsbaarheden in de IT-

systemen en het voorkomen van aanvallen met ransomware. De komende jaren wordt cybersecurity 

alleen maar belangrijker. Daarom blijft de RDW het SOC verder ontwikkelen om een veilige 

dienstverlening van de RDW aan de afnemers te garanderen. 

Migratie naar SharePoint 2013  

De RDW is eind 2017 overgestapt naar SharePoint 2013 voor het intranet en voor de samenwerkings- 

en projectsites. Ook zijn de werkprocessen geoptimaliseerd en is een betere samenwerking mogelijk 

gemaakt. Door de migratie naar één gestandaardiseerde functionaliteit wordt het beheer en het 

onderhoud goedkoper en efficiënter. Ook toekomstige migraties, bijvoorbeeld naar Sharepoint 2016, 
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worden eenvoudiger. De vastgestelde Governance biedt goede kaders en voldoende ruimte om ook 

toekomstige verbeteringen vorm te geven. 

De RDW heeft nieuwe website 

De RDW-website en online APK-regelgeving zijn in november 2017 vernieuwd. De websites hebben 

een nieuwe uitstraling gekregen die beter aansluit bij de RDW. De site is nu ook op mobiele telefoons 

en tablets goed te gebruiken. Maar liefst 61% van de bezoekers bezoekt RDW.nl via een tablet of 

smartphone. De RDW zet hiermee een belangrijke stap in het volledig responsive aanbieden van de 

online dienstverlening. Ook is de navigatiestructuur van RDW.nl geoptimaliseerd. Hierdoor kan de 

bezoeker sneller en beter bij de gewenste informatie komen. De RDW vindt het belangrijk dat de 

website voor iedereen goed toegankelijk is. De komende tijd wordt de site verder verbeterd, onder 

andere met behulp van een gebruikersonderzoek. 

Risicogestuurd toezicht APK 

Sinds 1 april 2017 is het toezicht op de uitvoering van de APK meer risicogestuurd. De RDW wil graag 

dat de keurders die het goed doen beloond worden en dat het toezicht zich meer richt op hen die het 

minder goed doen. Zo verhogen we, samen met de branche, de kwaliteit van de APK in Nederland. 

De implementatie van deze veranderingen is goed verlopen, een mijlpaal in de modernisering van 

het toezicht op de APK. Het toezichtsysteem voor uitvoering van de APK (CUSUM-systeem1) is 

hiervoor aangepast en conform de Richtlijn 2014/45 is de keuringsaspectenlijst aangepast.  

Vernieuwingen typegoedkeuring 

De maatschappij verwacht een meer transparant typegoedkeuringsproces. De processen en de 

digitale ondersteuning van het typegoedkeuringsproces worden daarom sterk gemoderniseerd en 

datagestuurd. Eindbeeld is dat typegoedkeuringen digitaal worden aangevraagd, waar mogelijk ook 

geautomatiseerd beoordeeld én gepubliceerd. Om dit mogelijk te maken, heeft de RDW een eerste 

digitaal typegoedkeuringsbericht ontwikkeld voor banden. De aanvraag wordt volledig 

geautomatiseerd afgehandeld. Dit is in 2017 deels gerealiseerd. In 2018 staat onder andere een 

digitaal klantportaal en een verbeterde nummergenerator op het programma. Doel is de kwaliteit 

hoger en de doorlooptijd lager te krijgen met een efficiënter, transparanter en beter meetbaar 

proces. 

eID op het rijbewijs 

Het kabinet heeft met de doelstellingen van ’Digitaal 2017’ de norm gezet: burgers moeten zaken die 

ze met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen. Daarvoor is een toekomstbestendige 

identiteitsinfrastructuur nodig. In opdracht van het ministerie van BZK en in samenwerking met 

Logius/DigiD en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) maakt de RDW het rijbewijs geschikt 

als authenticatiemiddel om bij overheidsdiensten in te loggen. Uitgangspunt is dat in het tweede 

kwartaal van 2018 alle rijbewijzen bij afgifte standaard voorzien zijn van een eID-applet. Vanaf 2019 

kunnen burgers met een rijbewijs voorzien van een eID-applet gebruikmaken van dit nieuwe 

authenticatiemiddel. 

Digitaliseren aanvraagproces rijbewijzen 

Digitaal je rijbewijs aanvragen en thuis laten bezorgen: samen met de gemeenten heeft de RDW 

hiervoor een pilot voorbereid. Doel is het voor de burger makkelijker te maken, de kwaliteit van het 

rijbewijs te verbeteren en de kans op fraude te verlagen. 

                                                           
1 CUSUM-systeem: bonus-malussysteem voor RDW-erkenninghouders. 

https://www.rvig.nl/
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De digitale aanvraag is inmiddels technisch mogelijk gemaakt. Samen met de gemeenten is een 

aantal voorverkenningen uitgevoerd naar de werking van het nieuwe proces. In de loop van 2018 

wordt bij 15 gemeenten gestart met de proef. Na een jaar wordt deze geëvalueerd. Intussen wordt 

het bezorgen van rijbewijzen voorbereid en wordt samen met het ministerie van IenW gekeken naar 

mogelijkheden om de rijbewijsprocessen nog verder te moderniseren. 

Digitale aanvraag inschrijving 

Het is voor RDW-erkenninghouders mogelijk gemaakt om een digitale aanvraag voor inschrijving van 

buitenlandse voertuigen in het Nederlandse kentekenregister te doen. Hiervoor is de dienst 

'Versnelde individuele inschrijving aanvragen' gerealiseerd. Het betreft aanvragen voor inschrijving 

van personenauto’s die aan bepaalde eisen voldoen. Inmiddels draait de dienst enkele maanden met 

succes. 

In de vervolgfase wordt de mogelijkheid onderzocht voor het uitbesteden van identificeren van 

voertuigen in de vorm van een erkenningsregeling. Er wordt dan door de RDW toezicht gehouden op 

deze erkenning. De RDW wil met deze uitbreidingen het verschil tussen een overschrijving van een 

Nederlands voertuig en een voertuig vanuit een ander Europees land verkleinen. 

Heropzet datamodel kentekenregister  

Het huidige Basis Kenteken Register (BKR) is twintig jaar oud. Nieuwe data passen niet altijd binnen 

het huidige datamodel. Door alle wijzigingen van het systeem is de complexiteit van het datamodel in 

de tijd toegenomen. Nieuwe voertuigsoorten en de vele verordeningen die worden aangenomen, 

maken het noodzakelijk te kijken naar een architectuur die toekomstbestendig is op deze 

veranderingen. Daarom is er tijd en geld gereserveerd voor herontwerp van het datamodel. Ook zijn 

er maatregelen getroffen om de risico’s te beperken tot het nieuwe model in gebruik is genomen.In 

2017 is onderzocht op welke wijze het datamodel kan worden gesplitst in domeinen om de 

onderhoudbaarheid en daardoor de wendbaarheid van de organisatie te verbeteren. Daarnaast is 

gestart met de verbetering van de huidige structuur waardoor het eenvoudiger wordt om de nieuwe 

structuur te implementeren. In 2018 wordt de impact op alle processen rondom het 

kentekenregister in kaart gebracht. 

Conversie high speed e-bike tot bromfiets  

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor speed-pedelecs (fietsen met elektrische trapondersteuning 

met een maximale snelheid tussen de 25 en de 45 km per uur) veranderd. Door nieuwe Europese en 

Nederlandse regels werd de speed-pedelec voor de wet een bromfiets en mogen deze voertuigen 

maximaal 45 km per uur rijden. Voorheen werden speed-pedelecs geregistreerd als snorfietsen en 

mochten daarom niet harder dan 25 km per uur rijden.  

In 2017 was een omwisselactie nodig om de speed-pedelecs te laten voldoen aan deze nieuwe 

Europese wetgeving. In het eerste half jaar van 2017 hebben meer dan 10.000 geregistreerde 

eigenaren van speed-pedelecs een gele kentekenplaat en een aangepast kentekenbewijs gekregen. 

De omwisselactie is daarmee met succes afgerond. 

Digitalisering van erkenningsaanvraag 

In 2017 is de interne verwerking van de erkenningsaanvraag gedigitaliseerd, zodat aanvragers sneller 

kunnen worden geholpen. Zij krijgen nu vijf dagen eerder, binnen 15 dagen, uitsluitsel.  
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1.4.2. Strategische pijler 2: Toegesneden dienstverlening 

De RDW biedt producten en diensten zoveel mogelijk digitaal aan. Digitaal waar het kan, persoonlijk 

waar het moet. Ter ondersteuning van de dienstverlening zet de RDW in op technologisch up-to-date 

en betrouwbare digitale identificatiemiddelen. Ook maakt de toegenomen hoeveelheid (big) data 

veilige en juiste registratie noodzakelijk. Een randvoorwaarde voor goede dienstverlening, want de 

RDW wil datakwaliteit garanderen en de veiligheid en privacy beschermen. Een goed voorbeeld van 

toegesneden dienstverlening is verder het risicogestuurd toelaten en toezicht: een gerichte inzet met 

maximaal resultaat. Er vindt controle plaats daar waar een potentieel risico dreigt.  

Modernisering Erkenningen  

In samenwerking met de voertuigbranche werkt de RDW aan de modernisering van het erkenningen- 

en toezichtstelsel (MERK) en de praktische toepassing daarvan. In 2017 is het eerste ontwerp van een 

nieuw Huis van Erkenningen op papier gezet. Dat bestaat uit twee lagen. De eerste laag regelt de 

toegangseisen voor bedrijven. De tweede laag regelt de afzonderlijke bevoegdheden, die flexibeler 

worden en sneller aan de ontwikkelingen van markt en samenleving aan te passen zijn. Ten behoeve 

van besluitvorming over deze modernisering vindt in 2018 nadere afstemming met het ministerie van 

IenW plaats over de beleidsmatige aspecten en wetgevingseffecten ervan. 

Ook werken RDW en branche aan oplossingen voor knelpunten in het beleid en de uitvoering rond 

erkenningen. Een knelpunt is bijvoorbeeld het bepalen van eigendom van een voertuig. 

Als laatste wil MERK het toezichtsbeleid moderniseren. Kernpunten daarin zijn risicogeoriënteerd, 

evenredig en proportioneel. In de voorbereiding hebben de brancheverenigingen op verzoek van de 

RDW hun visie op het toezicht van de toekomst gegeven. 

Ontheffingenprogramma Met Inzicht Naar Toezicht (MINT) 

Doel van het programma MINT is een innovatieve ontheffingenomgeving. Hiermee kunnen 

stakeholders, zoals transporteurs en wegbeheerders, beter in hun werkzaamheden worden 

ondersteund en wordt de uitvoering van nieuwe taken mogelijk. Belangrijke uitgangspunten zijn ook 

dat de verkeersveiligheid is geborgd en Nederlandse economie wordt ondersteund.  

Binnen het programma is de Digitale wegenkaart ontheffingen (DWO) gerealiseerd. Sinds 2016 draait 

de basisversie. In 2017 is de kaart verder verrijkt, zodat transporteurs hun routes grotendeels zelf 

kunnen plannen. De gerealiseerde vernieuwingen leveren positieve reacties op. In 2018 worden de 

administratieve processen verder verbeterd, zodat de doorlooptijd van ontheffingsaanvragen verder 

kan worden teruggebracht. 

Berichtenbox 

De Berichtenbox van MijnOverheid is een elektronische mailbox waarmee overheidsinstanties 

informatie kunnen versturen naar burgers. De RDW verzorgt de hosting en het beheer van de 

Berichtenbox. In 2016 is besloten dat de eigenaar van de Berichtenbox (Logius) een nieuwe 

berichtenvoorziening realiseert. Daarom heeft Logius de RDW verzocht de exploitatie van de 

bestaande Berichtenbox te continueren tot uiterlijk 1 juli 2017. De realisatie van de nieuwe 

berichtenvoorziening is echter vertraagd. Op verzoek van Logius beheert de RDW de bestaande 

Berichtenbox nog tot in 2018. In totaal werden er dit jaar 75 miljoen berichten verwerkt (2016: 69 

miljoen). Eind 2017 had de Berichtenbox 7 miljoen actieve mailboxen (eind 2016: 6 miljoen). 

Maatschappelijk verantwoord handhaven  

In 2017 is de werkwijze van Maatschappelijk Verantwoord Handhaven (MVH) integraal doorgevoerd. 

MVH voorkomt een verdere stapeling van boetes bij mensen die twee of meer boetes hebben 
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gekregen in de afgelopen twee jaar. De RDW zoekt actief (eventueel meermalig) contact met deze 

mensen om ze op basis van hun persoonlijke situatie te helpen en een gedragsverandering te 

bewerkstelligen waardoor ze weer aan de verzekerings- en APK-keuringsplicht voldoen.  

Op basis van de individuele situatie wordt beoordeeld of een boete opgelegd moet worden. Deze 

persoonlijke manier van werken wordt als zeer positief ervaren door zowel de kentekenhouders als 

de RDW-medewerkers.  

Vanaf eind 2017 worden zowel gewone zaken als BIR-zaken (Betekenisvolle Interventie 

Registervergelijking) behandeld vanuit de MVH-gedachte. Ook zijn de volgende acties gestart: 

• Er wordt een extra waarschuwingsbrief APK verstuurd. Deze heeft geleid tot minder APK-

overtredingen en een toename in het aantal schorsingen in 2017. 

• In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid is de RDW gestart met een pilot voor 

het versturen van een waarschuwingsbrief na afloop van de schorsing van een voertuig.  

Ook zijn er stappen gezet in het verbeteren en moderniseren van de programmatuur voor het beheer 

van het verzekeringsregister.  

Bestrijden tellerstandfraude 

In 2017 is actief vervolg gegeven aan de campagne om consumenten op te roepen een tellerrapport 

te vragen bij de aankoop van een voertuig. Er is gericht aandacht besteed aan websites die relatie 

hebben met het verhandelen van auto’s. Hiervoor is een nieuw weblabel met bijbehorend beleid 

geïntroduceerd. Ook is de rol van de tellerproducten in het aankoopproces van autokopers en de 

communicatie met erkende bedrijven onderzocht. Om zo veel mogelijk tellerstanden te verkrijgen, 

zijn in 2017 meer tellerstanden geregistreerd bij reparatie, onderhoud en bandenwissel. Zo is het 

onterechte gebruik van de optie ‘Geen Teller’ verder teruggedrongen. Daarnaast is het onderwerp 

tellerfraude in Europees verband prominenter op de agenda gezet door een tweedaagse conferentie 

voor EReg-landen met presentaties, workshops en een bezoek aan een keuringsstation. 

Reductie administratieve lasten 

Ook in 2017 werkte de RDW op verschillende manieren aan het verlagen van de administratieve 

lasten voor burgers en bedrijven: 

• Reductie artikel 34 WAM 

• Uitbreiding open data 

• e-Herkenning: makkelijker schorsen voor bedrijven 

• Digitalisering registratie snelle motorboten 

• Digitale wegenkaart ontheffingen 

• Nationaal parkeerregister 

Reductie artikel 34 WAM 

Dankzij het project ‘Reductie artikel 34 WAM’ krijgen minder voertuigbezitters een onterechte 

vorderingsbrief voor onverzekerd rijden. Dit kwam doordat verzekeraars de nieuwe verzekering te 

laat aanmeldden. Dat probleem is aangepakt door de brief richting de voertuigbezitter aan te passen, 

verzekeraars een nieuwsbrief met uitleg over de procedures te sturen en waar nodig maandelijks 

telefonisch met verzekeraars contact op te nemen. Hierdoor is het aantal te verwerken artikel 34-

verklaringen teruggebracht met 92% en is het aantal aanmeldingen van verzekeringen na 28 dagen 

teruggebracht van 3,1% naar 2,1%.  
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Uitbreiding open data 

De RDW maakt delen van zijn registers toegankelijk als open data. Hierdoor zijn voertuiggegevens 

snel en eenvoudig beschikbaar voor burgers en bedrijven. In 2017 is de dataset keuringen 

toegevoegd en zijn de datasets voertuiggegevens en terugroepacties uitgebreid.  

e-Herkenning: makkelijker schorsen voor bedrijven 

Vanaf januari 2017 is het voor elk bedrijf mogelijk zijn voertuig online te schorsen of de schorsing te 

beëindigen door in te loggen met zijn e-Herkenningsmiddel. Voor bedrijven is het daardoor niet meer 

nodig om bij een kentekenloket langs te gaan. 

Digitalisering registratie snelle motorboten 

Het project digitalisering snelle motorboten is afgerond. Door de transitie van een papieren 

aanvraagformulier naar een digitaal formulier wordt de registratie een stuk eenvoudiger en sneller. 

Ook de afhandeling van de aanvraag is een stuk sneller waardoor de RDW in sommige gevallen 

dezelfde dag een registratiebewijs kan versturen.  

Digitale wegenkaart ontheffingen (DWO) 

Door de implementatie van de DWO voor de incidentele ontheffing hebben transporteurs minder 

administratieve lasten. In het verleden moesten transportafmetingen en -gewicht, start- en eindpunt 

opgegeven worden, waarna de RDW een route opstelde. Met de DWO kan de transporteur zelf een 

optimale route voorstellen rekening houdend met fysieke beperkingen zoals de doorrijhoogten van 

viaducten. Dit resulteert in minder communicatie tussen de transporteur, de RDW en 

wegbeheerders. De ontheffing kan met een verkeersveilige route sneller worden afgegeven. 

Nationaal parkeerregister 

Het Nationaal Parkeerregister (NPR) is een landelijke database die digitale parkeerdiensten mogelijk 

maakt. Steeds meer gemeenten gebruiken het Nationaal Parkeer Register (NPR) om 

parkeertransacties in vast te leggen. In 2017 zijn vier gemeenten (Tiel, Geldermalsen, Harderwijk en 

Venlo) aangesloten op het NPR. Per 1 januari 2018 staat het totaal op 80 gemeenten, waaronder de 

vier grootste Nederlandse steden. De vergunning Parkeren in het NPR wordt ingericht. 

Automobilisten hoeven daardoor minder lang te zoeken naar een parkeerplek en kunnen achteraf 

per minuut mobiel betalen. Dit systeem maakt digitale, snelle en efficiënte handhaving mogelijk. In 

2017 heeft het parkeer- en verblijfsregister 55% meer transacties afgehandeld (totaal: 290 miljoen) 

dan in 2016. 

Ontwikkeling schorsen 

In 2014 is in opdracht van IenW een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor flexibilisering van 

de schorsingsduur. Op verzoek van de Minister zijn in 2017 twee varianten verder uitgewerkt. Deze 

uitwerking is eind 2017 aan het ministerie opgeleverd. De Minister heeft de kamer geïnformeerd 

over haar voornemen om schorsen mogelijk te maken voor één, twee of drie jaar. De inhoudelijke 

behandeling van de brief in de Tweede Kamer gaat in 2018 plaatsvinden. Eventuele realisatie is 

afhankelijk van de politieke besluitvorming. 

Criminaliteitsbestrijding en data-analyse  

Voor de bestrijding van voertuigcriminaliteit werkt de RDW samen met de politie en de verzekeraars 

in het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Het LIV ondersteunt de partners met 

informatie bij hun onderzoeken. Een van de speerpunten op dit moment is het ontwikkelen van 

(realtime) intelligence: Het met elkaar vergelijken van zoveel mogelijk actuele data om hiermee hits, 

trends en fenomenen in kaart te brengen.  
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Het afgelopen jaar is op die manier een samenwerking tussen de RDW, de Amsterdamse politie en de 

gemeente Amsterdam tot stand gekomen. Hierbij worden parkeergegevens vergeleken met het 

kentekenregister. Op het moment dat de vergelijking een hit oplevert op een voertuig met een 

kenteken die als gestolen staat geregistreerd, geeft het LIV een signaal naar de Amsterdamse politie, 

die dan de handhaving in gang zet. Zo kan het bij elkaar brengen en vergelijken van grote 

hoeveelheden data helpen voertuigcriminaliteit gerichter aan te pakken. 

eHerkenning  

Voor het authentiseren van bedrijven voor onze openbaar toegankelijke digitale diensten heeft de 

RDW zich aangesloten bij eHerkenning| Idensys. Door aan te sluiten bij dit stelsel is de RDW al een 

eind op weg om ook aan de Europese verordening eIDAS te voldoen. In 2017 zijn de eerste diensten 

aangesloten. Zo is het voor elk bedrijf mogelijk een voertuig (dat op zijn naam staat) online te 

schorsen of de schorsing te beëindigen. Hiervoor hoeft de medewerker van het bedrijf alleen maar in 

te loggen met zijn e-Herkenningsmiddel. Voor bedrijven is het daardoor niet meer nodig om bij een 

kentekenloket langs te gaan. De RDW wil meer diensten aansluiten en heeft hiertoe met het 

ministerie van Economische Zaken en Klimaat een intentieovereenkomst getekend. Bekende 

bedrijven, zoals de RDW-erkenninghouders, die een RDW-certificaat gebruiken, blijven gebruik 

maken van het RDW-certificaat. Deze blijft nodig om toegang te krijgen tot de besloten diensten. 

Eén loket voor (land)bouwontheffingen 

De RDW verbindt de behoefte van gebruikers van te brede (land)bouwvoertuigen en wegbeheerders 

steeds beter. In 2017 zijn enkele informatiedagen georganiseerd waarop wegbeheerders informatie 

over ontheffingsverlening konden krijgen. In samenwerking met het CROW (non-profit kennispartner 

voor (decentrale) overheden) zijn beoordelingscriteria opgesteld waaraan de wegbeheerder kan 

toetsen of wegen geschikt zijn voor te breed (land)bouwverkeer. 

Correctie datum eerste toelating oldtimer bromfietsen  

Op het kentekenbewijs van historische bromfietsen stond een datum eerste toelating van 

31 augustus 2005. Met de komst van gemeentelijke milieuzonering voor bromfietsen is het nodig om 

meer duidelijkheid te hebben over de leeftijd van de bromfiets. Een grote groep eigenaren van 

bromfietsen van 30 jaar en ouder heeft daarom in 2017 een kentekencard toegestuurd gekregen met 

daarop een aangepaste datum eerste toelating. Met de gekozen oplossing is aan de wensen van de 

bromfietsbezitters voldaan om de leeftijd van bromfietsen ouder dan 30 jaar te registeren. De 

samenwerkende partijen hebben een landelijke oplossing gerealiseerd waar andere gemeenten in de 

toekomst ook gebruik van kunnen maken. 

2toDrive opgenomen in wetgeving  

Bij evaluatie van het experiment Begeleid Rijden (2toDrive) is gebleken dat dit een positief effect 

heeft op de verkeersveiligheid. De minister van IenW heeft daarom besloten om 2toDrive definitief 

op te nemen in de wetgeving, na afloop van de experimentfase (november 2017). Het tarief voor de 

begeleiderspas is voor 2018 vastgesteld op € 25. In de experimentfase was dit € 35. 
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1.4.3. Strategische pijler 3: Samenwerken in ketens 

De RDW is onderdeel van de publieke sector en levert met zijn specifieke kennis, competenties en 

data een bijdrage aan de overheidsbrede dienstverlening. Het belang van de burger staat hierbij 

steeds voorop. De RDW investeert ook continu in allianties met nieuwe partners. Dit maakt een 

betere publieke dienstverlening mogelijk over de hele keten, zowel in nationale als internationale 

context. Bijvoorbeeld bij de bestrijding van fraude en criminaliteit.  

Intelligente Transportsystemen (ITS)  

De Europese Commissie en het ministerie van IenW hebben van ITS een prioriteit gemaakt. Met ITS 

(Intelligente Transportsystemen) worden de gecombineerde toepassingen bedoeld van 

telecommunicatie, elektronica, informatietechnologieën en verkeers- en vervoerstechniek. De 

toepassing van ITS leidt tot nieuwe vraagstukken op het gebied van communicatie, registratie, 

toelating en toezicht(sregelgeving). En vraagt om een intensievere samenwerking tussen de RDW en 

andere overheidsinstanties, marktpartijen en kennisinstituten.  

De RDW focust vanwege zijn kerntaken op ITS-technologie in en rond het voertuig. In 2017 droeg de 

RDW bij aan verschillende ITS-ontwikkelingen: fabrikanten, maar ook universiteiten en provincies 

hebben in 2017 praktijkproeven gedaan met zelfrijdende voertuigen. De RDW heeft daarnaast van 

het ministerie de opdracht gekregen om toezicht te houden op verschillende soorten 

verkeersinformatie. Denk bijvoorbeeld aan actuele informatie over files, wegwerkzaamheden, 

wegafsluitingen en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen.  

De ‘Experimenteerwet zelfrijdende auto’s’ moet het testen van de nieuwste zelfrijdende auto's 

mogelijk maken. Als de Tweede Kamer het wetsvoorstel aanneemt, kan de minister van IenW 

vergunningen afgeven voor tests met zelfrijdende auto's op de openbare weg. De RDW zal voor deze 

vergunning het voorbereidende testwerk doen. Op initiatief van de RDW is ook het ‘rijbewijs voor de 

zelfrijdende auto’ gelanceerd. Als het voertuig alle bestuurderstaken overneemt, zal deze (als proef 

van bekwaamheid) zijn rijbewijs moeten halen. Verder onderzoekt de RDW in 2018 hoe veilig en 

voorspelbaar weggedrag in geautomatiseerde voertuigen betrouwbaar kan worden aangetoond. 

Duurzaamheid in mobiliteit 

In de nieuwe RDW-strategie is duurzaamheid in mobiliteit vastgesteld als een van de drie kernmissies 

van de organisatie. De RDW wil in woord en daad vooroplopen als het gaat om duurzaamheid en is 

bij veel van de ontwikkelingen voor schone, stille en zuinige voertuigen actief. Bij het stimuleren van 

duurzame mobiliteit werkt de RDW nauw samen met IenW en Rijkswaterstaat. Samen met IenW is 

besloten dat RDW zich richt op drie onderwerpen: bandenspanning, parkeren en milieuzones. Zo 

attendeerde de RDW in 2016 en 2017 automobilisten via de achterkant van de APK-herinneringsbrief 

op het belang van banden keuze, de juiste bandenspanning en profieldiepte. Samen met IenW en de 

branche wordt uitgewerkt welke andere stappen nodig zijn om de ambities uit het regeerakkoord 

met energiezuinige banden te realiseren.  

In 2017 heeft bij IenW de eerste strategische bijeenkomst plaatsgevonden over de milieuzones. 

Parkeren en milieuzones hangen nauw samen. Het gaat hier immers over de verblijfs- en 

toegangsrechten. In het regeerakkoord is afgesproken dat er gedifferentieerde parkeertarieven 

komen. Parkeren met een elektrische auto wordt goedkoper dan fossiel. Ook wordt gekeken hoe 

gemeenten die een milieuzone willen inrichten dat eenduidiger kunnen doen. Voor vrachtverkeer is 

dat al het geval; voor automobilisten, bromfietsen en bestelauto’s echter nog niet. Daarom zet de 

RDW zich in nationaal en Europees verband in voor eenduidigere eisen en controle.  
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De RDW is tevens voorzitter van de UNECE-werkgroep over emissies en energie. Meer daarover in de 

alinea Emissie en energie verderop in dit hoofdstuk. Wat de RDW doet aan duurzaamheid in de eigen 

bedrijfsvoering, wordt beschreven in paragraaf 1.8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen.  

Internationale gegevensuitwisseling via EUCARIS  

EUCARIS is een Europees systeem waarmee lidstaten allerlei gegevens over vervoer en transport 

uitwisselen. Alle 28 Europese lidstaten en IJsland, Noorwegen en Zwitserland doen mee. EUCARIS is 

inmiddels uitgegroeid tot hét gegevensuitwisselingssysteem in Europa voor transportdata. In de 

afgelopen periode lag de nadruk daarom op het voortbouwen op dit succes. Dat gebeurde onder 

andere door intensiever samen te werken met de Europese Commissie en door te kijken naar 

governance-structuren voor EUCARIS voor de lange termijn.  

 

De RDW voert het EUCARIS-secretariaat en ontwikkelt en beheert de ICT van EUCARIS. Ook 

ondersteunt de RDW de uitrol van het systeem in heel Europa. In 2017 speelden onder andere de 

volgende EUCARIS-ontwikkelingen:  

• Nu de onderhandelingen over de conceptverordening herinschrijving zijn vastgelopen, is in 

2017 door de EUCARIS-verdragspartijen besloten dat alle EU-lidstaten de uitwisseling van 

technische voertuiggegevens mogen gebruiken; ook als een land niet is aangesloten op het 

EUCARIS-verdrag. 

• In 2016 werd EUCARIS uitgebreid voor een pilot voor de uitwisseling van CvO-gegevens 

(Certificaat van Overeenstemming2) tussen de RDW en zijn Duitse tegenhanger KBA 

(Kraftfahrt-Bundesamt). Inmiddels zijn diverse lidstaten aangesloten bij deze pilot.  

• In EUCARIS-verband wordt gewerkt aan een nieuw wetsvoorstel voor het tegengaan van 

btw-fraude en aan een EETS-voorstel over het Europese tolsysteem. EUCARIS wordt in beide 

gevallen ingezet voor de uitwisseling van voertuig- en eigenaar/houdergegevens. 

• In 2017 is de samenwerking tussen EUCARIS en de Police Cooperation Convention for South 

East Europe (PCC SEE) geïntensiveerd. Het gaat hier om een samenwerking tussen vijf EU-

lidstaten en verschillende landen in het zuidoosten van Europa, zoals Servië, Bosnië-

Herzegovina en Moldavië. Ook de Europese Commissie werkt hieraan mee. EUCARIS wordt 

ingezet voor de uitwisseling van voertuiggegevens.  

• In 2017 heeft de Europese Commissie EUCARIS gevraagd mee te werken aan een nieuw EU-

voorstel over de digitale uitwisseling van transportbrieven.  

• In 2017 heeft EUCARIS een zogenoemd ‘open data’-bericht ontwikkeld. Via dit bericht kan 

voertuiginformatie worden uitgewisseld tussen lidstaten zonder specifieke wettelijke basis. 

Het bericht kan bijvoorbeeld worden ingezet bij de handhaving van milieuzones. 

Samenwerking met zusterorganisaties 

In de Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities (EReg) werken 27 Europese 

registratieautoriteiten samen. De samenwerking richt zich op diverse onderwerpen rond 

documentatie-, registratie- en informatie-uitwisseling over voertuigen en rijbewijzen. Ook houdt 

EReg zich bezig met het beïnvloeden van Europese besluitvorming. De RDW is een van de 

grondleggers van EReg, levert op dit moment de voorzitter en voert het secretariaat. In 2017 was 

EReg actief betrokken bij de verankering van de digitale uitwisseling van Certificaten van 

Overeenstemming (CvO) in het nieuwe kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en 

                                                           
2 Het Certificaat van Overeenstemming (CVO) is het 'geboortebewijs' van een voertuig. De fabrikant geeft een 
Certificaat van Overeenstemming af voor een voertuig dat is gebouwd volgens een Europese typegoedkeuring.  
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aanhangwagens (herziening van kaderrichtlijn 2007/47/EC). Een permanente EReg Topic Group 

werkt aan internationale gegevensuitwisseling (via EUCARIS). In 2017 zijn twee nieuwe werkgroepen 

in het leven geroepen. De eerste brengt de ontwikkelingen van rijbewijskaart naar een rijbewijs op 

een mobiele telefoon in Nederland en andere Europese landen in kaart en biedt aanbevelingen 

welke wijzigingen in het (Europese) wettelijke kader nodig zijn om deze ontwikkelingen mogelijk te 

maken. De tweede Topic Group werkt aan een gedragscode voor gegevensbescherming in 

internationale gegevensuitwisseling tussen de Europese registratieautoriteiten3.  

EReg heeft twee nieuwe bijeenkomsten geïntroduceerd. In juli vond de eerste CEO-bijeenkomst 

plaats, waarin de CEO’s van de Europese voertuig- en registratieautoriteiten met elkaar in gesprek 

gaan over de ontwikkelingen die op hen af komen. Ook vond een eendaagse EReg academy plaats 

over de impact van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor registratieautoriteiten. 

Beide bijeenkomsten worden vervolgd in 2018.  

Bureau Brussel 

De RDW heeft in Brussel een werkplek in het kantoor van Rijkswaterstaat. Dit draagt bij aan een 

goede samenwerking met Europese partijen. En het is tegelijkertijd een thuisbasis voor RDW’ers die 

in Brussel werken. Ook EReg zetelt in het kantoor. Het kantoor is zo een ontmoetingsplek voor 

medewerkers van verschillende organisaties uit binnen- en buitenland.  

EU-verordening herinschrijving 

Sinds 2012 onderhandelen de EU-lidstaten over de conceptverordening herinschrijving van 

voertuigen uit andere lidstaten. De onderhandelingen zijn in 2016 vastgelopen op een artikel dat 

voorschrijft in welk land een voertuig ingeschreven moet staan. Dat heeft onder andere 

consequenties voor de belastingheffing. Als de nu voorgestelde tekst doorgaat, verwacht de RDW dat 

voertuigen vaker buiten Nederland worden geregistreerd. Ook andere landen hebben bezwaar tegen 

dit onderdeel van de conceptverordening. De onderhandelingen over dit voorstel lagen in 2017 stil. 

De Europese Commissie zal in 2018 de kwestie opnieuw beoordelen..  

Internationaal overleg voertuigreglementering 

De RDW vervult voor Nederland een actieve rol in de internationale ontwikkeling van voertuig 

gerelateerde eisen. In 2017 is het werkpakket van de RDW rond de ontwikkeling van 

voertuigreglementering herijkt. Hiermee spelen we in op de ingrijpende wijzigingen die de 

ontwikkelingen in de markt (nieuwe aandrijvingen zoals waterstof, digitalisering, verduurzaming , 

andere rol van de bestuurder) op onze taken hebben. In het verlengde van deze herijking trekt de 

RDW medewerkers aan die de benodigde competenties en kennis meebrengen. 

Het internationale overleg rond voertuigreglementering speelt zich vooral af in de gremia van de 

United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) en de Europese Unie (EU). De RDW stemt 

zijn bijdrage af met Nederlandse kennisinstituten, branche en overheden, in het bijzonder het 

ministerie van IenW. In 2017 was de RDW nauw betrokken bij de volgende ontwikkelingen op het 

gebied van voertuigreglementering: 

                                                           
3 Informatie over de activiteiten van de verschillende Europese registratieautoriteiten is te vinden op de 
website van The Vehicle Chain in Europe (www.vehicle-chain.eu). In 2018 komt de nieuwe Vehicle Chain in 
Europe-publicatie uit.  
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Internationale typegoedkeuring van voertuigen 

Eind 2017 heeft de UNECE een besluit genomen over wereldwijd geharmoniseerde procedures voor 

typegoedkeuring van personenauto’s. Deze procedures worden opgenomen in de bestaande 

nationale typegoedkeuringsprocedures voor voertuigen. Op de lange termijn worden zo de 

internationale voertuigeisen steeds meer op elkaar afgestemd. Vanaf maart 2019 moeten de 

goedkeuringen worden geaccepteerd door de deelnemende landen. De RDW heeft belangrijke input 

geleverd voor de benodigde aanpassing van het VN-verdrag hierover.  

Nieuwe EU-Kaderverordening Typegoedkeuring en Markttoezicht 

In 2017 is overeenstemming bereikt over de nieuwe Kaderverordening Typegoedkeuring en 

Markttoezicht Motorvoertuigen. Deze verordening regelt het Europese systeem van typegoedkeuren 

van motorvoertuigen, aanhangers en onderdelen. En het introduceert het markttoezicht daarop. De 

belangrijkste aanpassingen zijn het verhogen van de kwaliteit en onafhankelijkheid van 

typegoedkeuringen en tests, betere controle van voertuigen die in de markt worden aangeboden en 

toezicht op Europees niveau. De verordening wordt waarschijnlijk vanaf 1 september 2020 verplicht. 

Dit brengt nieuwe taken en werkwijzen voor de RDW met zich mee. De RDW moet waarschijnlijk zijn 

werkwijze rond testen, certificeren, toezichthouden en administratie aanpassen. Dit maakt de RDW 

in 2018 inzichtelijk. 

Actieve veiligheid en geautomatiseerde stuurfuncties 

Euro NCAP is een onafhankelijke internationale organisatie die de veiligheid van voertuigen test en 

scores toekent. Als gevolg van automatisering wordt naast ‘passieve veiligheid’ (impact van botsing 

beperken) ook ‘actieve veiligheid’ (botsingen voorkomen) een aandachtspunt. De RDW heeft hierin 

forse bijdragen geleverd. De ontwikkelde testdummy-fiets heeft in de wandelgangen zelfs de bijnaam 

‘Dutch bike’ gekregen. Binnen de UNECE werkte de RDW in 2017 daarnaast mee aan technische 

voorschriften voor systemen die de bestuurder assisteren bij het besturen van de auto. Deze kunnen 

een voertuig binnen een rijbaan houden, en het voertuig van rijbaan laten wisselen als de bestuurder 

hierom vraagt. Dit kan alleen als de bestuurder de handen aan het stuur houdt. Hij heeft altijd de 

mogelijkheid om het systeem uit te schakelen. 

Emissies en energie 

Sinds 2017 levert de afdeling Ontwikkeling Voertuigreglementering (OVR) van de RDW de voorzitter 

van de UNECE-werkgroep over emissies en energie. Deze werkgroep stelt mondiaal reglementen op 

voor alle denkbare voertuigcategorieën rond de thema’s emissie en energie. Er is onder andere 

gezorgd dat bestaande dieselmotoren van vrachtwagens mogen worden omgebouwd naar ‘Dual 

Fuel’-motoren, geschikt voor zowel gas als diesel. Daarnaast heeft de RDW in de EU onderhandeld 

over het verder uitwerken van de gewijzigde internationale testprocedure voor emissies, en de 

uitwerking van het markttoezicht door derde partijen op deze emissietesten. Diverse Nederlandse 

voorstellen zijn overgenomen in de voorstellen van de Europese Commissie. Ook zijn eisen aan het 

software-informatie pakket voor een typegoedkeuring aangevuld, zodat verboden sjoemelsoftware 

kan worden opgespoord. In een aparte werkgroep heeft de RDW onderhandeld over de CO2-

certificering bij vrachtwagens en over verbeteringen van de test op de weg voor vrachtwagens. Dit 

heeft geresulteerd in nieuwe verordeningen voor personenauto’s en vrachtwagens.  

Tol  

Het ministerie van IenW is van plan om vanaf de openstelling van twee nieuwe trajecten (ViA15 en 

Blankenburgverbinding) tijdelijke tolheffing met automatische kentekenplaatherkenning in te 
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voeren. De tolheffing in Nederland wordt samen met Rijkswaterstaat, het CJIB, de Inspectie 

Leefomgeving en Transport (ILT) en de RDW voorbereid. 

 

In 2017 is onder leiding van het ministerie verder gewerkt aan het ketenontwerp, het 

governancemodel en de Basecase. In het eerste en tweede kwartaal heeft de RDW een herijking van 

de in 2016 opgestelde uitvoeringstoets uitgevoerd. De belangrijkste conclusie van de herijking was 

dat de aan de RDW toebedeelde werkpakketten (Registratie, Matching en Gegevensverstrekking) en 

de ondersteunende rol van informatiemanager (architectuur- en ICT-management, koppelvlakbeheer 

en privacy en beveiligingsmanagement) voor de RDW nog altijd uitvoerbaar en haalbaar zijn. Het 

departement vroeg de RDW ook om de impact van het werkpakket Bezwaar en Beroep in kaart te 

brengen en om deze taak uit te voeren. Na afstemming met de Raad van Toezicht heeft de RDW 

hierover positief besloten. In het laatste kwartaal van 2017 werd bekend dat de openstelling ViA15 

met anderhalf jaar wordt verschoven (van 2022 naar het derde kwartaal van 2023). 
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1.5. Wendbare mensen en organisatie 

 
1.5.1. Human resources: wendbare organisatie en medewerkers  

In- en externe ontwikkelingen leiden continu tot aanpassing en modernisering van de RDW-

organisatie. Dit vraagt om goed werkgeverschap waarbij het management in gesprek met 

medewerkers duidelijkheid schept over de toekomstige organisatie. De medewerker stelt zich actief 

op in deze dialoog en neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontwikkeling. De HR-strategie 

2012-2017 beschrijft hoe het personeelsbeleid bijdraagt aan de RDW-missie en -strategie.  

Om de RDW-strategie waar te maken is een wendbare organisatie nodig met wendbare 

medewerkers en managers die klaar zijn voor de toekomst.  

Wendbare organisatie  

De snelheid van de digitalisering en technologische ontwikkelingen vraagt om een organisatie die 

snel kan schakelen wanneer de omgeving dat vraagt. Een wendbare organisatie heeft dynamische 

structuren. In 2017 zijn al stappen gezet om de organisatie anders in te richten en meer wendbaar te 

maken. De divisiestructuur is gewijzigd en bij ICT is een agile werkwijze ingevoerd. 

Wendbare medewerkers  

Voor een gezonde, wendbare organisatie zijn medewerkers de belangrijkste basis. De organisatie 

vraagt om mensen die wendbaar, dienstbaar en betrouwbaar zijn en deze kernwaarden in de praktijk 

brengen. Van medewerkers wordt flexibiliteit en duurzame inzetbaarheid verwacht. 

Nieuwe kennis is nodig en vraagt dat we deze kennis verwerven en organiseren in mensen en 

processen. Ook geldt dat we mensen met specifieke kennis die cruciaal is voor de organisatie willen 

behouden voor de organisatie. Ook gaan we beter samenwerken om interne kennis en competenties 

te benutten. 

De belangrijkste focus voor de komende jaren is: 

• Aantrekken van nieuwe kennis en organiseren van interne opleidingen; 

• Ontwikkelen van talenten en managers door programma’s zoals Leiderschap van de 

Toekomst; 

• Strategische Personeelsplanning;  

• Programma cultuurverandering vanuit de kernwaarden: wendbaar, dienstbaar en 

betrouwbaar. 

Deze focus wordt begin 2018 vastgelegd in de HR Strategie 2018-2020. 

Alle HR-projecten en -werkzaamheden dragen bij aan de gewenste richting van de organisatie. De 

relevante thema’s in 2017 waren: 

Management Development programma Tools 

De toekomst van de RDW vraagt ook om ander leiderschap: leiderschap dat mensen verbindt en 

waarin aanspreken en aanspreekbaar zijn essentieel zijn. Vanuit de strategie is een nieuw 

leiderschapsprofiel vastgesteld dat richting geeft aan de ontwikkeling van het RDW-management. 

Eind 2017 heeft de eerste managementbijeenkomst plaatsgevonden waarbij een duidelijke koppeling 

werd gemaakt tussen strategie en de rol van leidinggevenden. In 2018 zal het 

ontwikkelingsprogramma voor managers verder vorm krijgen. 
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Leren en ontwikkelen 

De RDW wil een werkomgeving scheppen waarin leren en ontwikkelen vanzelfsprekend zijn, zodat 

medewerkers hun talenten optimaal kunnen ontplooien en duurzaam inzetbaar zijn. Medewerkers 

die zich blijven ontwikkelen zorgen ervoor dat de RDW wendbaar kan zijn. De RDW investeert 

daarom doelbewust in de ontwikkeling van management en medewerkers. 

RDW Opleidingscatalogus 

In 2017 is de online RDW Opleidingscatalogus beschikbaar gekomen. Met de online 

opleidingscatalogus wil de RDW medewerkers en managers faciliteren om zichzelf en hun teams te 

blijven ontwikkelen. 

In-company opleidingsaanbod 

Naast het faciliteren van individuele opleidingen organiseert de RDW ook in-company opleidingen 

voor zijn medewerkers. In 2017 bevatte het RDW-brede in-company opleidingsaanbod de volgende 

nieuwe trainingen: leergang voor senior adviseurs, training Ynnovate, training Morele 

Oordeelsvorming, masterclass position papers, workshops actualiteiten rechtspositie, workshops 

regie op duurzame inzetbaarheid. 

1.5.2. Arbeidsmarkstrategie 

Nu de RDW-strategie en -kernwaarden zijn vastgesteld is de volgende logische stap een vertaling 

naar hoe de RDW zich als organisatie profileert op de arbeidsmarkt. De automotive sector verandert 

momenteel drastisch. Hierdoor verandert ook de groep medewerkers die we in de toekomst nodig 

hebben. Het is duidelijk dat de manier waarop we hen bereiken en het werven anders wordt. 

Daarom is dit het goede moment om de arbeidsmarktstrategie te herijken. Zodat de RDW in staat is 

de juiste talenten te werven, nu en in de toekomst. Hiervoor wordt eerst het RDW-

werkgeversverhaal vernieuwd. Daarna worden deze bouwstenen toegespitst op de verschillende 

doelgroepen. Vervolgens benaderen we de arbeidsmarkt in drie stappen: in beeld komen, 

ontmoeten en werven. Hiermee levert de herijkte arbeidsmarkstrategie een belangrijke bijdrage aan 

het aantrekken en behouden van mensen met specifieke kennis die cruciaal is voor de organisatie.  

CAO 

In 2017 zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe CAO. Deze onderhandelingen lopen door 

in 2018.  

Integriteit  

Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor het vertrouwen van de samenleving in de RDW als 

betrouwbare publieke dienstverlener. In 2017 is een nieuwe gedragscode opgesteld en is het 

integriteitsbeleid herijkt. De gedragscode beschrijft de kernwaarden, normen en regels van de RDW 

en geeft een helder kader voor integer handelen. Als gevolg van de veranderende samenleving wordt 

een hoog integriteitsbewustzijn van medewerkers verlangd. In 2017 zijn hiervoor workshops 

georganiseerd die het bewustzijn over integer handelen stimuleren en handvatten geven voor het 

omgaan met dilemma’s. Het jaar 2018 wordt benut om de bewustwording over integriteit verder te 

vergroten. Met deze activiteiten wordt invulling gegeven aan een structureel (in plaats van een 

incidentgedreven) integriteitsbeleid.  
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1.5.3. Human resources: de cijfers 

Personele bezetting  

De gemiddelde bezetting over 2017 (na correctie PAS-regeling) was 1.486,8 fte. De gemiddelde 

bezetting is gestegen met 38,8 fte ten opzichte van 2016. De verdeling van de eindbezetting over de 

verschillende organisatieonderdelen was als volgt: 

 

De personele bezetting per  

31 december 2017 

In personen en fte (na correctie PAS-regeling) 

2017 

personen 

2017 

fte 

2016 

personen 

2016 

fte 

Registratie & Informatie 320 282,2 369 327,9 

Voertuigtechniek n.v.t. n.v.t. 778 729,7 

Toezicht & Beoordeling 662 621,4 n.v.t. n.v.t. 

Voertuig Regelgeving & Toelating 187 177,8 n.v.t. n.v.t. 

Informatie & Communicatie Technologie 235 227,3 237 228,1 

Directie en stafafdelingen 202 182,6 197 175,9 

Totaal 1.606 1491,3 1.581 1461,6 

 

In 2017 steeg het aantal fte’s met 29,7 ten opzichte van het jaar 2016. In 2017 waren de divisies 

Voertuig Regelgeving & Toelating en Toezicht & Beoordeling (de voormalige divisie Voertuigtechniek) 

en de divisie Registratie & Informatie verantwoordelijk voor deze stijging. Dit komt vooral door de 

toename van de werkdruk door hogere volumes. Dit wordt opgevangen met overwegend tijdelijk 

personeel, zodat de RDW voldoende flexibel blijft. 

Leeftijdsopbouw 

In 2017 was de gemiddelde leeftijd van de RDW-medewerker 48,6 jaar. Dit is een stijging van 0,2 jaar 

ten opzichte van 2016. Het Facilitair Bedrijf (FB) is de afdeling met de hoogste gemiddelde leeftijd 

(53,7 jaar). De afdeling met de langste gemiddelde diensttijd (23,2 jaar) is eveneens de afdeling FB. 

De afdeling SEO is met een gemiddelde leeftijd van 43,6 jaar de ‘jongste’ afdeling. Deze afdeling is 

ook de afdeling met de kortste gemiddelde diensttijd (10,3 jaar). De gemiddelde diensttijd bij de 

RDW is 16,8 jaar. Van de medewerkers is 32% vrouw, dit is vrijwel gelijk aan het percentage 

werkzame vrouwen in voorgaande jaren. 

In- en uitstroom 

In 2017 traden er 83 nieuwe medewerkers in dienst (2016: 91). 58 medewerkers hebben de RDW 

verlaten (2016: 75). 

Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim in 2017 bedroeg 5,5%. Dat is een stijging van 0,7% ten opzichte van 2016. 

Gemiddeld meldt een medewerker zich 1,1 keer per jaar ziek, dit is 0,1 keer minder dan in het jaar 

2016. 
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Onderverdeling verzuimpercentage 2017 2016 

Kort verzuim 0,8% 0,8% 

Middellang verzuim 0,6% 0,7% 

Lang verzuim 2,1% 1,6% 

Openstaand verzuim 2,0% 1,7% 

Totaal 5,5% 4,8% 

 

Het verzuim is RDW-breed gestegen van 4,8% (2016) naar 5,5% in 2017. Eind 2017 is op basis van een 

uitgebreide analyse op de stijging de huidige aanpak op de verzuimbegeleiding, zowel curatief als 

preventief, versterkt. Deze aanpak richt zich op het toenemende spanningsveld tussen de huidige 

inzetbaarheid van de medewerkers in bepaalde groepen (oudere medewerkers, medewerkers in 

lagere functies) en de efficiencydoelstelling van de RDW.  

De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door het lang verzuim en het openstaand verzuim, dat is 

het verzuim van de medewerker die op het einde van de gevraagde periode nog ziek is. Pas wanneer 

de medewerker 100% hersteld is, kan een toewijzing plaatsvinden naar de onderverdeling ‘kort, 

middellang en lang verzuim’. Dit betekent dat bij het afsluiten van het jaar 2017 meer medewerkers 

ziek waren dan eind 2016. Van het openstaand verzuim is ruim 75% (1,5%) toe te rekenen aan het 

lang verzuim. Dit betekent dat het lang verzuim in principe tussen de 3,6% en 3,9% zal uitkomen. 

Bij het opmaken van het jaarverslag 2017 zijn de CBS-tabellen over het jaar 2017 nog niet (volledig) 

bekend. Voor 2017 was het verzuim van ‘BV Nederland met een bedrijfsgrootte > 100 werknemers’ 

over de eerste drie kwartalen circa 4,8%. Het verzuimpercentage over het jaar 2016 was 4,7%. Het 

verzuim van de bedrijfstak ‘Openbaar bestuur’ was in 2016 5,3%, over de eerste drie kwartalen van 

2017 was dit ook 5,3%. 

Opleidingskosten 

Per medewerker investeerde de RDW in 2017 gemiddeld € 1.766 in opleidingen en training. Dat komt 

overeen met 2,59% van de loonsom. Dit is inclusief training ‘on the job’, heroriëntatie, persoonlijk 

opleidingsbudget, managementleergang Tools en de O&P-trajecten (Ontwikkeling & 

Professionalisering). In 2017 is er bij alle afdelingen minder uitgegeven aan opleidingen.  

Opleidingskosten (euro) 2017 2016 

Totale opleidingskosten 2.833.343 3.024.495 

Gemiddeld aantal medewerkers (in personen) 1.605 1.569 

Gemiddeld per medewerker 1.766 1.927 

Opleidingskosten in % van de loonsom 2,59% 2,86% 
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1.6. Normen en resultaten 
In overleg met het ministerie van IenW heeft de RDW een set externe kritische prestatie-indicatoren 

(KPI’s) vastgesteld. De RDW maakt onderscheid tussen normen en kengetallen. De normen inclusief 

een toelichting op de behaalde resultaten in 2017 zijn opgenomen in dit hoofdstuk. Een overzicht van 

alle resultaten (kengetallen incl normen) staat in dit jaarverslag in bijlage 6.1 ‘Bedrijfsresultaten’. 

 Voor de normen maken we gebruik van een raamwerk ingedeeld naar maatschappelijke relevantie:  

• Juiste voertuigen op de weg 

• Gegevensverwerking op orde 

• Best mogelijke klantbeleving 

• Gematigde tariefontwikkeling 

De normen zijn opgesteld toen in 2013 een nieuw Toezichtsarrangement IenW-RDW werd ingevoerd. 

In overleg met het ministerie van IenW zijn in de afgelopen jaren enkele normen aangepast. Aan het 

eind van het hoofdstuk is ook een aantal normen opgenomen die de RDW intern hanteert. Daarnaast 

staan in dit hoofdstuk ook de resultaten van de volgende onderwerpen: 

• Bezwaar en beroep 

• Wob, klachten en ombudsmanzaken 

1.6.1. Juiste voertuigen op de weg 

KPI 1 – Steekproefpercentage 

 

Norm  

2017 

Resultaat 

2017 

Norm  

2016 

Resultaat  

2016 

APK 1 3% 2,9% 3% 3,1% 

APK 2 3% 3,0% 3% 3,1% 

LPG 5% 5,0% 5% 5,3% 

Tacho 5% 4,9% 5% 5,0% 

ASP - n.v.t4 5% 5,2% 

 

KPI 1 – De RDW heeft in 2017 het wettelijk vastgestelde steekproefpercentage van 3,0 % voor de 

gezamenlijke APK erkenningen behaald. De steekproefpercentages voor APK-zwaar en de tachograaf 

liggen iets onder de norm. Dit komt door een focus van toezicht op APK-licht en een onverwachte 

stijging van het aantal afmeldingen van tachografen. De goede resultaten zijn te danken aan het 

effectief en efficiënt aansturen van de steekproeven, ondanks het grote werkaanbod op de RDW-

keuringslocaties en het hogere aantal afmeldingen. 

 

 

                                                           
4 In het najaar van 2015 heeft het ministerie van IenW besloten om geen nieuwe deelnemers meer toe te laten tot het 
Alcoholslotenprogramma (ASP) naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State. Het ministerie van IenW heeft 
daarom besloten om het ASP-programma per 21 september 2016 definitief te stoppen. Hierdoor zijn er in 2017 geen 
alcoholsloten meer afgemeld. 
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KPI 2 – Bedrijfsbezoeken  

Norm  

2017 

Resultaat 

2017 

Norm  

2016 

Resultaat  

2016 

Risicogestuurd toezicht: bedrijfsbezoeken 

Toezicht & Beoordeling (T&B): 

percentage bedrijven dat maximaal 36 maanden 

resp. 24 maanden geleden is bezocht (APK resp. 

LPG en Tacho)  

Minimale 

bezoekfrequen

tie per bedrijf: 

APK: 1x per 3 

jaar 

LPG en Tacho: 

1x per 2 jaar 99% 

Minimale 

bezoekfrequen

tie per bedrijf: 

VT APK: 1x per 

3 jaar 

VT overig: 1x 

per 2 jaar 97% 

Percentage controlebezoeken binnen 9 maanden 

na afgifte erkenning 

100%   43% 100% 53% 

Bedrijfsbezoeken Registratie & Informatie (R&I): 

percentage bedrijven dat maximaal 36 maanden 

geleden is bezocht 100% 97% 100% 100% 

Percentage controlebezoeken binnen 9 maanden 

na afgifte erkenning 100% 65% 100% 96% 

 

KPI 2 – Het percentage controlebezoeken binnen 9 maanden na afgifte van een erkenning is dit jaar, 

zowel bij de technische als de registratieve erkenningen, relatief laag. Dit komt enerzijds door 

oorzaken in de bedrijfsvoering, zoals langdurig ziekteverzuim van bedrijvencontroleurs en het in een 

aantal gevallen later inplannen van een bezoek omdat dat beter uitkwam voor planning en efficiency. 

In zijn algemeenheid zal de kwetsbaarheid van het toezichtteam worden verminderd als gevolg van 

het samenvoegen van het “technische” en “administratieve” team als gevolg van de reorganisatie. 

Anderzijds wordt hogere prioriteit toegekend aan de verdere doorgroei van risicogestuurd toezicht 

wat ten koste gaat van de capaciteit voor de “standaard” controlebezoeken. In de komende jaren zal 

deze ontwikkeling zich naar verwachting doorzetten. Dit heeft naar verwachting effect op de met het 

ministerie van IenW overeen te komen prestatie-indicatoren. Hierover treden we in overleg met het 

Ministerie.  

KPI 3 – COP typegoedkeuring 

Norm  

2017 

Resultaat 

2017 

Norm  

2016 

Resultaat  

2016 

Percentage fabrikanten met geldige COP 95% 98,6% 95% 97% 

KPI 3 – De RDW houdt toezicht op productie van voertuigen en voertuigonderdelen met een 

typegoedkeuringen van de RDW. Fabrikanten met een hoog risico worden bezocht, bij fabrikanten 

met een laag risico wordt een administratieve controle uitgevoerd. Bij een positieve beoordeling 

geeft de RDW een compliance statement af. 98,6% van de fabrikanten had eind 2017 een geldig 

compliance statement. 
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1.6.2. Gegevensverwerking op orde 

 

KPI 4 – Dienstverlening kernregisters 

Norm  

2017 

Resultaat 

2017 

Norm  

2016 

Resultaat  

2016 

Beschikbaarheid Winframe 99% 99,99% >99% 99,98% 

 

KPI 5 – BKR- en CBR-systemen 

Norm  

2017 

Resultaat 

2017 

Norm  

2016 

Resultaat  

2016 

Mededeling van de externe auditor m.b.t. opzet, 

bestaan en werking van de interne 

beheersingsmaatregelen ter waarborging van de 

betrouwbaarheid van de gegevensverwerking in 

en rondom BKR- en CRB- systemen. 
Positieve 

mededeling Behaald 

Positieve 

mededeling Behaald 

 

 

KPI 6 – Kentekenregister 

Norm  

2017 

Resultaat 

2017 

Norm  

2016 

Resultaat  

2016 

Mededeling van de externe auditor m.b.t. opzet, 

bestaan en werking van de interne 

beheersingsmaatregelen ter waarborging van de 

privacy rondom het kentekenregister. 

 

Keurmerk 

‘Privacy-audit-

proof’ Behaald 

Keurmerk 

‘Privacy-audit-

proof’ Behaald 

 

1.6.3. Best mogelijke klantbeleving 

 

KPI 7 - Klanttevredenheid 

Norm  

2017 

Resultaat 

2017 

Norm  

2016 

Resultaat  

2016 

Klanttevredenheid blijkens periodieke meting 

RDW-breed of deelmetingen bijvoorbeeld 

per proces of klantgroep 

 

Rapportcijfer 

minimaal een 7 

of beschrijving 

van positieve 

resultaten n.v.t5 

Rapportcijfer 

minimaal een 7 

of beschrijving 

van positieve 

resultaten n.v.t6 

 

KPI 7 – Er vond in 2017 geen RDW-brede klanttevredenheidsmeting plaats. Per organisatieonderdeel 

vinden periodiek wel metingen plaats. Zie voor een toelichting hoofdstuk 2.2. 

  

                                                           
5 Er vond in 2017 geen RDW-brede klanttevredenheidsmeting plaats.  
6 Er vond in 2016 geen RDW-brede klanttevredenheidsmeting plaats. 
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KPI 8 – Doorlooptijden 

Norm  

2017 

Resultaat 

2017 

Norm  

2016 

Resultaat  

2016 

Kentekenonderzoek     

Gemiddelde doorlooptijd keuren van 

kentekenonderzoek, vanaf start afgifteproces (niet 

modificaties) tot afgifte document (voor zover aan 

de afgiftevoorwaarden is voldaan). < 72 uren 54,55 uur < 72 uren 60,03 uren 

Ontheffingen  

Gemiddelde doorlooptijd van afgifte ontheffingen     

• Incidentele ontheffing 2 dagen < 2 dagen 1,45 dagen < 2 dagen 1,04 dagen 

• Incidentele ontheffing 4 dagen < 4 dagen 3,18 dagen < 4 dagen 2,83 dagen 

• Incidentele ontheffing 10 dagen < 10 dagen 4,60 dagen < 10 dagen 4,25 dagen 

• Jaarontheffing < 5 dagen 1,04 dagen < 5 dagen 1,32 dagen 

Kentekencards     

Doorlooptijd afgifte kentekencards (van ontvangst 

tot aanvragen tot verzendklaar staan 

kentekencard) 

90% binnen 1 

werkdag Gerealiseerd 

90% binnen 1 

werkdag Gerealiseerd 

Rijbewijscards     

Doorlooptijd afgifte rijbewijscard gemeente (van 

ontvangst aanvragen bij de RDW tot verzendklaar 

staan rijbewijscard)  

 

90% binnen 3 

werkdagen Gerealiseerd 

90% binnen 3 

werkdagen Gerealiseerd 

Brieven en e-mails     

Doorlooptijd beantwoording brieven 

95% binnen 5 

werkdagen 100% 

95% binnen 5 

werkdagen 100% 

Doorlooptijd beantwoording e-mails 

Binnen 3 

werkdagen 0,7 dagen 

Binnen 3 

werkdagen 0,6 dagen 

KPI 8 – De RDW heeft voorgesteld aan het ministerie van IenW om de norm voor de doorlooptijd van 

“Incidentle ontheffing 10 dagen” te verlagen naar maximaal 5 dagen, vanwege gerealiseerde 

procesoptimalisatie met behulp van automatisering.  

De RDW verwacht dat vanaf 2018 de gemiddelde doorlooptijd van een kentekenonderzoek nog 

verder daalt, omdat inschrijven vanaf 2018 ook digitaal kan. In 2017 steeg het aantal afgeven 

ontheffingen aanzienlijk, waardoor de doorlooptijden iets opliepen. Er zijn maatregelen genomen om 

ook in de komende periode binnen de gestelde normen voor doorlooptijden te blijven. 
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KPI 9 – Wachttijd gesprekken 

Norm  

2017 

Resultaat 

2017 

Norm  

2016 

Resultaat  

2016 

Wachttijd gesprekken 80% van de 

calls wordt 

binnen 30 

seconden 

aangenomen 80% 

80% van de 

calls wordt 

binnen 30 

seconden 

aangenomen 80% 

 

KPI 10 – Klantcontactcentrum 

Norm  

2017 

Resultaat 

2017 

Norm  

2016 

Resultaat  

2016 

Kwaliteit klantcontactcentrum ITO-certificaat Behaald ITO-certificaat Behaald 

 

KPI 10 – De RDW heeft het ITO-certificaat in 2017 behaald met de kwalificatie ‘uitstekend’.  

KPI 11 – Klachtenafhandeling 

Norm  

2017 

Resultaat 

2017 

Norm  

2016 

Resultaat  

2016 

Klachtenafhandeling binnen wettelijke 

doorlooptijd.  
100% < 6 

weken. 

Afwijking 5% 

toelaatbaar. 

Onder 95% 

motiveren en 

zo nodig 

maatregelen 

nemen. 97% 

100% < 6 

weken. 

Afwijking 5% 

toelaatbaar. 

Onder 95% 

motiveren en 

zo nodig 

maatregelen 

nemen. 96% 

 

1.6.4. Gematigde tariefontwikkeling 

KPI 12 – Gemiddelde tariefontwikkeling 

Norm  

2017 

Resultaat 

2017 

Norm  

2016 

Resultaat  

2016 

Gemiddelde tariefontwikkeling + of - 5% excl 

inflatie  0% 

+ of - 5% excl 

inflatie -0,5% 

 

1.6.5. Interne normen RDW 

 

Norm  

2017 

Resultaat 

2017 

Norm  

2016 

Resultaat  

2016 

Ziekteverzuim 5% 5,5% 5% 4,8% 

Functioneringsgesprekken 85% 85% 85% 87% 

Doorlooptijd klachtenafhandeling (interne norm) < 4 weken 87% < 4 weken 91% 

Voor een toelichting bij het behaalde percentage ziekteverzuim zie hoofdstuk 1.5.3 . 
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1.6.6. Bezwaar en beroep 

Aantallen ingediend 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 

Ingediende bezwaarschriften 1.438 1.678 1.264 -14% 

Ingediende voorlopige voorzieningen 58 48 51 21% 

Ingediende (hoger) beroepen 152 207 181 -27% 

Het aantal ingediende bezwaarschriften daalde in 2017 ten opzichte van 2016 met 240 naar in totaal 

1.438. Een groot aantal daarvan, namelijk 431, waren gelijksoortige bezwaarschriften ingediend door 

één gemachtigde. Het betrof bezwaren  tegen de tarieven die worden berekend in het kader van de 

herinschrijving van voertuigen, alsmede tegen de vermelding in het kentekenregister dat er een 

verbod voor het rijden op de weg is opgelegd. Ook het aantal (hoger) beroepen is in 2017 gedaald 

ten opzicht van het voorafgaande jaar. Dit is een logisch gevolg van het aantal gedaalde 

bezwaarschriften. 

Aantallen afgehandeld 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 

Gegrond/gedeeltelijk gegrond 184 137 162 34% 

Ongegrond/niet-ontvankelijk 898 946 1.096 -5% 

Totaal 1.082 1.083 1.258 0% 

Ingetrokken of anders afgehandeld 150 171 149 -12% 

Totaal 1.232 1.254 1.407 -2% 

Het aantal afgehandelde bezwaren is niet noemenswaardig veranderd. Het aantal (gedeeltelijk) 

gegronde zaken is toegenomen. Op de eerste plaats is het aantal gegrond verklaarde bezwaren op 

het gebied van sancties voor erkende bedrijven en keurmeesters toegenomen. In het algemeen geldt 

dat gegrondverklaringen in dit soort zaken zijn ingegeven doordat de RDW in bezwaar tot het 

oordeel komt dat de verweten overtreding niet aangetoond kan worden of dat de sanctie te zwaar 

wordt geacht, met als gevolg dat de opgelegde sanctie wordt gematigd of dat wordt afgezien van een 

sanctie. Verder blijkt dat uit veel processen-verbaal niet is op te maken of een verbod op rijden op de 

weg op juiste gronden is opgelegd. Hierdoor is het aantal gegrond verklaarde bezwaren met 

betrekking tot het verbod tot rijden op de weg toegenomen. 

1.6.7. Wob, klachten en ombudsmanzaken 

Wob-verzoeken 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 

Aantal Wob-verzoeken 50 134 293 -63% 

Wob-verzoeken – Het aantal Wob-verzoeken aan de RDW daalde van 134 verzoeken in 2016 naar 50 

in 2017. De oorzaak van deze uitzonderlijke daling is mogelijk de wijziging van de Wob op 1 oktober 

2016. Hierdoor hoeven overheden geen 'boete' (dwangsom) meer te betalen als ze te laat op een 

Wob-verzoek reageren. Ook heeft de RDW zelf veel informatie openbaar gemaakt over de 

buitengewoon opsporingsambtenaren. Deze documenten werden regelmatig opgevraagd in Wob-

verzoeken.  



Jaarverslag RDW 2017 
 

37 

Klachten 2017 2016 2015 
Verschil 

2017-2016 

Aantal klachten 788 971 1.061 -19% 

% gegronde klachten 43% 37% 49% - 

Klachtenindex (aantal klachten versus productie) 0,008% 0,010% 0,011% - 

Gemiddelde doorlooptijd: < 4 weken (RDW-norm) 87% 91% 90% - 

Gemiddelde doorlooptijd: < 6 weken (Awb-norm) 97% 96% 97% - 

Klachten – In 2017 ontving de RDW in totaal 788 klachten. Dat is een daling van 19% ten opzichte van 

2016. Bij de divisie Registratie & Informatie (R&I) daalde het aantal klachten met 21% van 516 naar 

406. Waarschijnlijk heeft het ontbreken van grote veranderingen in de processen bij R&I ervoor 

gezorgd dat het aantal klachten is afgenomen. De burgers zijn inmiddels meer gewend aan de diverse 

wijzigingen in de procedures vanuit het project Modernisering Tenaamstelling Voertuigen drie jaar 

geleden. Het bellen van mensen met een klacht in plaats van het alleen schriftelijk afdoen van 

klachten heeft zijn vruchten afgeworpen. Zowel de medewerker als de indiener van de klacht 

waardeert het persoonlijke telefonische contact. In een tiental gevallen heeft de indiener van de 

klacht aangegeven dat zijn klacht als niet ingediend kan worden beschouwd. Met name omdat men 

aangaf dat het vertrouwen was hersteld of dat het oorspronkelijke ongenoegen was verdwenen.  

Bij de divisies Toezicht & Beoordeling (T&B) en Voertuig Regelgeving & Toelating (VRT) daalde het 

aantal klachten ook met 16% ten opzichte van het voorgaande jaar (van 455 naar 382). De daling van 

het aantal klachten wordt deels veroorzaakt door het juist toepassen van de definitie van een klacht. 

In het verleden werden ten onrechte ook door het proces geconstateerde fouten als klachten 

geregistreerd. De klachtenindex is in 2017 gedaald en ligt evenals voorgaande jaren nog steeds fors 

onder de 1%. Dat betekent dat het aantal klachten ten opzichte van de geleverde productie (zoals 

aantal uitgevoerde keuringen, gefactureerde orders en afgegeven ontheffingen) zeer laag is. Er wordt 

veel belang gehecht aan een professioneel klachtenproces. In 2017 is het proces verder 

geoptimaliseerd wat heeft geresulteerd in een hoger percentage klachten dat binnen de wettelijke 

termijn van 6 weken is afgehandeld (97%). 

Ombudsmanzaken 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 

Aantal klachten 34 26 18 31% 

Ombudsmanzaken – De Nationale ombudsman ontving in 2017 meer klachten over de RDW dan in 

2016. Van de 34 klachten heeft de RDW 17 zaken in behandeling genomen via de interne 

klachtenprocedure. Van deze klachten zijn er tien ongegrond verklaard en vijf gegrond verklaard. 

Twee klachten zijn nog in behandeling. Drie van de klachten zijn ingetrokken na uitleg van de RDW. 

Naar aanleiding van vier klachten zijn er voor bezwaar vatbare besluiten genomen. Tot slot is één 

klacht niet behandeld omdat er een beroepsmogelijkheid openstond. In drie aangedragen zaken 

heeft de Nationale ombudsman aanvullende informatie opgevraagd. De Nationale ombudsman heeft 

zes zaken verder onderzocht. De ombudsman heeft in één geval de klacht gegrond verklaard. Dit 

rapport bevat ook een aanbeveling. Deze aanbeveling is opgevolgd door de RDW. In de andere vijf 

zaken loopt het onderzoek nog. 
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1.7. Medezeggenschap 

Dagelijks bestuur ondernemingsraad (OR) 

Dhr. R. Welling   voorzitter (FNV Overheid)  

Dhr. J. Krol   1e vicevoorzitter (onafhankelijk) 

Mw. M.T. Daniëls  2e vicevoorzitter (onafhankelijk) 

Dhr. F.H.G. Frielink  lid (onafhankelijk) 

Mw. F.J.H. van der Snoek ambtelijk secretaris  

 

Het dagelijks bestuur is tot en met medio juli 2017 ondersteund door dhr. Oosting en dhr. Slor van de 

OR. 

Leden OR 

Dhr. T. André (onafhankelijk) 

Dhr. R. Ariaans (CNV) – vanaf 1 september 2017 

Dhr. M.M. Brandwijk (FNV) – tot medio augustus 2017 

Dhr. C.M.M. Didden (onafhankelijk) 

Mw. I. de Hoop (onafhankelijk) 

Dhr. H.G. Kaap (onafhankelijk) 

Dhr. J. Blokzijl (CNV) 

Dhr. H.J. Mulder (FNV) 

Dhr. A.K. Oosting (CNV) 

Dhr. P. Slor (onafhankelijk) 

Dhr. M.P. Sprangers (FNV) 

Dhr. K. Westerhuis (CNV) 

Niet OR-leden (ondersteunend aan OR-commissies) 

Dhr. R. Ariaans (commissie VGW) – vanaf 1 september 2017 lid OR 

Dhr. M. Meijerink (commissie ICT) 

Secretariaat 

Het secretariaat van de OR bestaat uit mw. F.J.H. van der Snoek (ambtelijk secretaris) en  

mw. M.C. Snijders (managementondersteuner). 

Commissies 

Commissie R&I (Registratie en Informatie) 

Commissie T&B (Toezicht & Beoordeling) 

Commissie VRT (Voertuig Regelgeving & Toelating) 

Commissie FinEcZa (Financieel Economische Zaken) 

Commissie HR (Human Resources) 

Commissie ICT (Informatie Communicatie Technologie) 

Commissie VGW (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) 

Ontvangen instemmingsaanvragen 2017 

• Technische samenvoeging mobiliteit en KOM 

• Brandstofpas buitenland 

• Gedragscode 2017 RDW & Richtlijn ICT-middelen 

• Digitaal functioneringsformulier 
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• Vergoeding werkkostenregeling 

• Nota Pilot gewijzigde werkwijze RI&E 

• Invoer ritregistratie 

Ontvangen adviesaanvragen 2017 

• Aanpassing HR-organisatie 

• Format reorganisatierapport CFB en grootboekadministrateur 

• Start werving management Facilitair Bedrijf 

• Organisatierapport Werkplekomgeving 

• Organisatierapport ICT 2017 Clusters Continuïteit en Projecten 

• Organisatierapport Autoriseren RDW 

Vergaderingen 

In 2017 is de ondernemingsraad meerdere keren bijeen geweest: 

• Zes OR-vergaderingen (26 januari, 23 maart, 1 juni, 7 september, 12 oktober, 16 november) 

• Twee extra OR-bijeenkomsten (20 juli, 10 augustus)  

• Vijf overlegvergaderingen (16 februari, 11 april, 22 juni, 28 september, 7 december) 

• Acht OR-themadagen (2 februari, 9 maart, 30 maart, 11 mei, 8, 29 juni, 19 oktober, 30 

november) 

Tijdens deze bijeenkomsten zijn onder meer de volgende thema’s besproken: 

communicatie op nieuwe intranetsite RDW; mobiliteitsbeleid; HR-strategie; arbo-

ontwikkelingen; OR-verkiezingen 2018; gesprekken met de vertrouwenspersonen en met 

de bedrijfsartsen van de RDW; gesprek met vakbondsbestuurders en ervaringsdeskundigen 

over generatiepact en Individueel Keuzebudget; een presentatie van de loopbaanadviseurs 

RDW. 

• Een jaarlijkse bijeenkomst met de Raad van Toezicht (23 november)  

Met de Raad van Toezicht is onder andere gesproken over de impact van het 

regeerakkoord; ontwikkelingen en veranderingen van buiten die van invloed kunnen zijn op 

de RDW; de veranderingen van voertuigen en processen; wendbaarheid van de organisatie 

en medewerkers; agile werken; wijziging van de topstructuur RDW; leiderschap. Ook was er 

aandacht voor de vertrekkende leden van de Raad van Toezicht. 
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1.8. Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
Het programmaplan MVO dat in 2015 werd opgesteld ging vorig jaar het laatste jaar in. In dit plan 

staat hoe de RDW wil bijdragen aan een duurzamere wereld. Dit doet de RDW via duurzaam inkopen, 

maatschappelijke betrokkenheid, verkleinen van de CO2-voetafdruk en goed werkgeverschap. 

MVO algemeen 

Om de verschillende divisies en afdelingen meer bij MVO te betrekken, ging de programmamanager 

langs bij de managementteams. Dat leidde tot meer afspraken om verder invulling te geven aan de 

vier pijlers. Vervolgens zijn er ook gesprekken gevoerd met medewerkers uit verschillende lagen van 

de organisatie, om zo informatie op te halen voor verbetering van het mobiliteitsbeleid van de RDW.  

De inzet van meer elektrische auto’s en plaatsing van zonnepanelen op het kantoor in Zoetermeer 

droeg bij aan het verkleinen van de CO2-voetprint. Het streven is dat in 2020 zo’n 100 leaserijders zijn 

over gestapt op een elektrische auto. Eind 2017 waren dat er 14 en stonden er nog auto’s in 

bestelling. 

Ook is gestart met de voorbereidingen voor nieuwe ruimtes voor videoconferencing, plaatsing van 

zonnepanelen bij de keuringsstations en het aanbrengen van ledverlichting. Tenslotte is de daling van 

het energieverbruik door de renovatie van de drie kantoren inmiddels goed zichtbaar. 

Op de Dag van de Duurzaamheid (10 oktober) vonden door het hele land duurzaamheidsactiviteiten 

plaats. De RDW deed hier aan mee en organiseerde het symposium 'Circulaire Mobiliteit'. RDW’ers 

gingen op zoek naar het antwoord op de vraag hoe de herbruikbaarheid van producten en 

grondstoffen kan worden gemaximaliseerd. Dit symposium was een het resultaat van mooie 

samenwerking tussen Jong RDW en het MVO-Team. 

E-Driver 
De RDW behaalde als eerste in Nederland niveau 3 voor leaserijders binnen het keurmerk ‘Veilig en 

Duurzaam op weg’. Daarnaast ontving de RDW ook niveau 2 voor niet-leaserijders. Niveau 3 

betekent dat 65% van de medewerkers meedoet, bij kennistesten 75% van de vragen goed werden 

beantwoord en dat leaserijders minimaal 5% brandstof en 10% schadelastreductie hebben behaald 

sinds met e-Driver begonnen is. Bovendien heeft e-Driver bij de RDW effectief 20% 

schadelastreductie en 8% brandstofreductie opgeleverd.  

Sinds 2011 doet de RDW mee aan het Lean & Green programma van Connekt. Doel hiervan is om de 

CO2-uitstoot van onze mobiliteit terug te dringen. Door onder andere in te zetten op video-

vergaderen, NS-businesscards, carpoolen en zuinige en elektrische leaseauto's is er maar liefst 21,9% 

CO2-reductie per gereden kilometer gerealiseerd. De RDW verdiende daarmee de Lean & Green Star 

Award. In 2017 ontving de RDW ook een nominatie voor de zogenoemde Mobiliteit Award, een 

tweejaarlijkse prijs van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland. 

CO2-emissies 
De RDW gebruikt emissiefactoren om zijn effect op het milieu te kunnen bepalen. Het gaat daarbij 

om uitstoot door energieverbruik, brandstof voor vervoer, OV- en vliegkilometers, afval en 

papierverbruik. 
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CO2-uitstoot naar emissiebron 

(in tonnen CO2, 1 ton = 1.000 kg) 2017 

2016 
Nieuwe 

emissiefactoren 

2016 
Oude 

emissiefactoren 2015 

Verschil  

2017-2016 
(o.b.v. oude 

emissiefactoren) 

Aardgas 1.246 1.421 1.346 1.456 -12% 

Elektriciteit 252 2.447 2.427 2.285 -90% 

Transportbrandstof, zakelijk 2.310 2.365 2.015 2.120 -2% 

OV-kilometers, zakelijk 32 42 55 48 -24% 

Afval 198 244 244 285 -19% 

Kerosine, vliegkilometers 638 682 494 376 -7% 

Papier 310 350 350 295 -11% 

Woon-werkverkeer 1.7727 1.772 - - 0% 

Totaal 6.758 9.323 6.931 6.865 -28% 

Aardgas 

De CO2-uitstoot van aardgasverbruik daalde in 2017 met 12% ten opzichte van het jaar daarvoor. 

Naast weersinvloeden is ook de verbetering van de kantoorgebouwen en WKO-installatie (warmte-

koudeopslag) in Veendam merkbaar in het energieverbruik.  

Elektriciteit 

De CO2-uitstoot van het elektriciteitsverbruik is drastisch gedaald (90%) mede als gevolg van een, dit 

jaar éénmalige correctie in het zogenoemde stroometiket.  

Transportbrandstof 

Het aantal zakelijke kilometers met de privéauto is gestegen. Het totaal aantal gereisde kilometers is 

iets gedaald (1,4%). Het aantal kilometers gereden met een benzineauto daalde met 13% en het 

gebruik van dieselauto’s bleef ongeveer gelijk. Het rijden met hybride dan wel elektrische auto’s 

stijgt en zorgt daarmee ook voor stijging van het aantal ‘schonere’ kilometers (9%). De uitstoot van 

de transportkilometers bleef in 2017 nagenoeg gelijk. 

Afval 

De hoeveelheid afval is behoorlijk gedaald (18%) doordat er in 2017 geen grote verbouwingen waren. 

Daarnaast zijn de resultaten zichtbaar van het scheiden van afval. Het gaat dan met name om papier 

en afval uit de bedrijfsrestaurants.  

OV-kilometers 

Net als in 2016 steeg het aantal treinkilometers in 2017 opnieuw, dit jaar met 18%. Reizen per trein 

gebeurt vaak in combinatie met een taxirit. Die kilometers verdubbelden daarom. 

                                                           
7 Het cijfer voor woon-werkverkeer wordt om de twee jaar geactualiseerd. 
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Kerosine 

Het aantal vliegkilometers dat RDW’ers maken, daalde met 6%. Er vond een verschuiving plaats van 

korte en lange naar meer middellange vluchten. Dat leidt eveneens tot een daling van 6% minder 

CO2-uitstoot voor kerosine. Alle CO2-emissie door vliegen wordt gecompenseerd. 

Papier 

Na een stijging van het papiergebruik in 2016, gebruikte de RDW dit jaar minder papier (11%). De 

uitdaging is om de ingezette digitalisering te benutten om het papierverbruik verder te laten dalen.  
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1.9. In-controlverklaring 
De directie van de RDW is verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van een adequate 

interne beheersingsomgeving, conform de geldende wet- en regelgeving. Deze interne 

beheersingsomgeving is ontworpen met als doel een redelijke mate van zekerheid te kunnen 

verschaffen omtrent het gevoerde financieel beheer en de financiële verslaggeving. 

De RDW heeft het gehele stelsel aangaande de interne beheersingsomgeving financieel beheer, 

financiële verslaggeving van het ministerie van IenW vastgelegd in het RDW Business Support 

Framework, aan de hand van de geldende wet- en regelgeving (waaronder de criteria als opgenomen 

in de Handreiking Sturing Semipublieke Sector: Normenkader financieel beheer voor instellingen met 

een publiek belang). De directie heeft de effectiviteit (in opzet, bestaan en werking) van het RDW 

Business Support Framework vastgesteld en concludeert dat deze beheersmaatregelen en 

procedures in het verslagjaar effectief zijn geweest.  

In 2017 is de met het ministerie van IenW overeengekomen set aan externe kritische prestatie-

indicatoren opgenomen in het RDW Business Support Framework. De komende jaren worden ook de 

kwaliteitsindicatoren voor de bedrijfsvoering van de RDW opgenomen in het Business Support 

Framework. In aanvulling op het RDW Business Support Framework heeft de directie ook adequate 

beheersmaatregelen (in opzet, bestaan en werking) in de bedrijfsvoering geïmplementeerd op het 

gebied van betrouwbaarheidsmanagement8. 

De interne beheersingsomgeving beoogt een redelijke mate van zekerheid te bieden ten aanzien van 

de identificatie en het beheersen van risico’s. De directie van de RDW merkt hierbij op dat zekerheid 

geen garantie geeft voor het daadwerkelijk behalen van de strategische, operationele en financiële 

doelstellingen. Noch dat het systeem alle fouten, fraudegevallen en non compliance aan relevante 

wet- en regelgeving volledig kan voorkomen. De directie wil benadrukken dat de aard van sommige 

risico’s buiten haar invloedssfeer liggen, zoals innovatieve ontwikkelingen en ontwikkelingen op het 

gebied van (inter)nationale wet- en regelgeving. Hier zijn, waar nodig, maatregelen getroffen die de 

kans en impact van het risico beperken. 

1.9.1. Risicomanagement 

De werkzaamheden en beheersmaatregelen aangaande het risicomanagement, strategisch 

planningsproces en het risicobeheersplan liggen grotendeels besloten in het RDW Business Support 

Framework. Daarom beperkt de RDW zich tot een uiteenzetting van de strategische risico’s en 

maatregelen gegroepeerd naar externe en interne context. 

Externe context 

De RDW is voor de taakuitvoering afhankelijk van besluitvorming op nationaal en in toenemende 

mate op Europees en mondiaal niveau (UN). Deze afhankelijkheid van de politiek beïnvloedt de 

bedrijfsvoering en daarmee de dienstverlening aan de verschillende doelgroepen. De RDW hecht 

daarom aan goede samenwerking en overleg, zowel nationaal (bijvoorbeeld met ministeries) als 

internationaal (bijvoorbeeld met Europese zusterorganisaties). Transparante communicatie en 

verantwoording over meerjarenplannen en bedrijfsvoering horen daarbij.  

                                                           
8 In de volgende paragrafen wordt het betrouwbaarheidsmanagement ter aanvulling en verduidelijking op het 
RDW Business Support Framework separaat uiteengezet.  
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1. Het herinschrijvingsproces bij import van voertuigen  

Wijzigingen in Europese regelgeving kunnen ertoe leiden dat voertuigen die in Nederland ingevoerd 

worden vanuit een ander Europees land, niet meer fysiek geïdentificeerd mogen worden op de 

Nederlandse keuringsstations. De RDW is tegen deze wijzigingen omdat het kan leiden tot 

onzuiverheid in nationale kentekenregisters, verschuiving van belastinginkomsten en het beperken 

van controle van voertuigcriminaliteit. Doordat het herinschrijvingsproces stap voor stap 

gedigitaliseerd en onder toezicht gebracht wordt, vermindert de impact van wijzigingen in de 

Europese regelgeving op de werkprocessen van de RDW.  

2. Verplaatsing RDW Testcentrum  

Met het luchthavenbesluit en het uitstel van een jaar zal vliegveld Lelystad vanaf 2020 gebruikt gaan 

worden voor het reguliere luchtverkeer. Door de geluidsoverlast van de nieuwe luchthaven worden 

de intervallen waarin goed kan worden getest op het RDW Testcentrum dermate ingeperkt, dat de 

verplaatsing naar een andere locatie nodig is voor het realiseren van de strategische doelen van de 

RDW. Risico bestaat dat de verkoop aan Schiphol minder oplevert dan de kosten van herbouw elders. 

Risico’s worden beperkt door enerzijds een goede bestuurlijke inbedding van de onderhandelingen 

en anderzijds door heldere definitie van de scope en business case van de verplaatsing.  

3. Gat tussen innovatie en regelgeving toelating nieuwe voertuigen  

In toenemende mate bouwen fabrikanten intelligente ICT-systemen in voertuigen. Deze systemen en 

de beheersing van de risico’s op het gebied van cybersecurity zijn momenteel geen onderdeel van 

voertuigreglementering en bijbehorende certificering door de RDW. In internationaal verband wordt 

er gewerkt aan aanvullende regelgeving op het gebied van het draadloos updaten van software in 

het voertuig en het risico van het hacken van voertuigen. Vooruitlopend op deze regelgeving 

onderzoekt de RDW samen met experts en fabrikanten hoe met software-updates en veiligheid van 

voertuigen om te gaan, ook als dat nog niet internationaal is geharmoniseerd. 

4. Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG)  

Het recht van individuen is versterkt in de AVG, die mei 2018 van kracht wordt. De rechten zijn (1) 

het recht op het vorderen van schadevergoeding op overtreding van de AVG, (2) het recht tot 

indienen van een klacht bij niet-conforme verwerking van persoonsgegevens, (3) het recht op het 

kunnen indienen van een klacht bij de toezichthouder en (4) het recht tot een effectief rechtsmiddel 

tegen de toezichthouder bij niet correct afhandelen van een klacht. De wetgeving is ingrijpend en 

nog niet alle bestaande systemen en archieven zijn ingericht volgens deze nieuwe wetgeving. Indien 

de RDW niet op tijd gereed is met inrichten, bestaat het risico dat de Autoriteit Persoonsgegevens 

een boete oplegt. Het project is gericht op implementatie in mei 2018. 

5. Beschikbaarheid en afhankelijkheid van digitale omgeving  

In het digitale tijdperk zijn de RDW en ketenpartners steeds meer afhankelijk van connectiviteit met 

publieke en private netwerken. IT-systemen en netwerken zijn bovendien gevoelig voor 

cyberaanvallen. Als er verstoringen optreden in de digitale omgeving, dan kan dat ernstige gevolgen 

hebben voor de primaire processen en daarmee voor de dienstverlening van de RDW. Om de hoge 

service levels van de RDW dienstverlening te blijven garanderen neemt de RDW passende 

beheersmaatregelen, zoals het inrichten van operationeel security management, meer aandacht 

voor patch management en voorlichting van gebruikers.  
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Interne context 

Het is belangrijk dat de RDW slagvaardig kan inspelen op veranderingen in zijn omgeving. Om dit 

goed en vooral tijdig te doen moet de interne organisatie, de personele kwantiteit en kwaliteit 

afgestemd zijn op de marktbehoefte. Voorwaarden zijn onder meer een goede financiële basis, 

innovatief vermogen (bijvoorbeeld het doorzetten van ICT-vernieuwing) en een goede monitoring 

van trends en beleidsontwikkelingen (public affairs).  

7. Kennis en vaardigheden RDW-medewerkers  

Door demografische, arbeidsmarkt- en technologische ontwikkelingen zijn er zorgen over de kloof 

tussen de beschikbare en benodigde kennis en vaardigheden. Als deze kloof niet tijdig wordt gedicht 

(door vervanging bij natuurlijke uitstroom of op andere wijze), is de RDW niet in staat zijn kerntaken 

met voldoende kwaliteit uit te blijven voeren. Aandachtspunten zijn: kennis over nieuwe gebieden, 

bijvoorbeeld software in voertuigen en bijbehorende regelgeving, een andere set competenties van 

medewerkers (meer vaardigheden op het gebied van ICT en techniek) en een nieuwe werkfilosofie 

(geen baan voor het leven). Risico is dat de huidige bezetting niet aan de gestelde eisen kan voldoen 

en niet of beperkter inzetbaar is en dat daarmee de continuïteit van de bedrijfsvoering in gevaar 

komt. Daarnaast is vergrijzing een issue. Arbeidsmarktstrategie, strategische personeelsplanning en 

flankerend beleid moeten deze risico’s tot een minimum beperken.  

8. Onderhoud datamodel kentekenregister  

Het huidige Basis Kenteken Register (BKR) is twintig jaar oud. Nieuwe data passen niet altijd binnen 

het huidige relationele datamodel. Door alle wijzigingen in de systemen is de complexiteit van het 

datamodel in de tijd toegenomen. Hierdoor nemen de kosten van het ontwikkelen van nieuwe 

systemen toe en bestaat er meer kans op het maken van fouten. Er zijn maatregelen getroffen om de 

risico’s te beperken en het datamodel toekomstvaster te maken. Daarnaast is in totaal € 4,9 miljoen 

gereserveerd voor herontwerp van het datamodel. Er wordt nu verdiepend onderzoek gedaan naar 

de architectuur.  

9. Productie en gebruik chiptechnologie op rijbewijs- en kentekencards  

De nieuwe technologie van chip cards brengt inherente kwetsbaarheden en risico’s met zich mee. 

Cards kunnen worden gehackt en er kunnen cards kapot gaan als gevolg van een fout in het 

productieproces. Kosten van grootschalig herstel of vervanging zijn hoog. Risico’s zijn claims door 

burgers en organisaties, vervanging van grote aantallen cards en in het geval van privacyschending 

boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens. De RDW heeft de technologie, de productieprocessen en 

kwaliteitscontroles met veel zorg ingericht. Daarnaast is er een reserve aangehouden om restrisico’s 

op te vangen. 

1.9.2.  Betrouwbaarheidsmanagement 

Betrouwbaarheidsmanagement 

Overeenkomstig het RDW Business Support Framework zijn voorwaardelijke beheersmaatregelen 

noodzakelijk om een ongestoorde en betrouwbare geautomatiseerde gegevensverwerking te 

waarborgen. Immers, vele partijen maken gebruik van de gegevens die bij de RDW zijn opgeslagen. 

Betrouwbaarheid van deze gegevens is dus uitermate belangrijk. Een goede beveiliging van de 

systemen en van de communicatie met andere organisaties is een vereiste. De RDW wil benadrukken 

dat het betrouwbaarheidsmanagement bij de RDW verder reikt dan het financieel beheer (als 

opgenomen in het RDW Business Support Framework). Betrouwbaarheidsmanagement bestaat ook 

uit de volgende operationele elementen binnen de RDW-procesvoering. 



Jaarverslag RDW 2017 
 

46 

Audits 

De RDW voert diverse audits uit. Eén daarvan is de audit waarbij wordt gekeken of de registers, 

processen en beheersingsmaatregelen voldoen aan het door de directie geaccordeerde 

normenkader. In 2017 werden diverse IT-audits en ISO-certificeringen uitgevoerd ten behoeve van de 

interne beheersing en ter verantwoording aan verschillende belanghebbende partijen en 

toezichthouders. De belangrijkste betreffen de audit van het Basis Kenteken Register (BKR) en het 

Centrale Rijbewijzen- en Bromfietscertificaten Register (CRB) en de Privacy-audits van het BKR. De 

audits toonden aan dat de systemen voldoen aan de daaraan gestelde normen. Ook in 2018 vinden 

audits plaats op in ieder geval het BKR, CRB en ISO 27001. 

BKR en CRB 

De RDW neemt beheersmaatregelen om de betrouwbaarheid te borgen van de gegevensverwerking 

in en rondom de registers BKR en CRB. Dit stelsel van interne beheersmaatregelen moet voldoen aan 

normen. De externe accountant stelde in 2017 vast dat de RDW voldoet aan de normen die worden 

gesteld aan opzet, bestaan en werking. Hoewel op grond van de Wegenverkeerswet minimaal 

eenmaal per drie jaar een toetsing moet plaatsvinden op het BKR, laat de RDW deze toetsing sinds 

2012 jaarlijks uitvoeren. Ook stelde de externe accountant over het jaar 2017 vast dat het BKR 

voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor opzet, bestaan en werking. 

Privacy-audit 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een Handreiking Raamwerk Privacy-audit uitgegeven. De 

beroepsorganisaties van accountants en IT-auditors vertaalden dit in een controlerichtlijn. In 2017 

vond een onafhankelijke toetsing plaats van het kentekenregister tegen deze controlerichtlijn. Op 

grond hiervan werd het keurmerk ‘Privacy-audit-proof’ aan de RDW verleend voor het 

kentekenregister. 

ISO 27001 

De RDW is van mening dat met ISO 27001 voldaan wordt aan het Voorschrift Informatiebeveiliging. 

In 2017 stelde een onafhankelijke certificeringsinstelling vast dat de RDW voldoet aan ISO 27001. 

Hiermee voldoet de RDW aan het toezichtarrangement van het ministerie van IenW.  
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2. Governance 

Dit hoofdstuk schetst de relatie tussen de directie, de Raad van Toezicht en het ministerie van IenW 

(2.1). Ook wordt beschreven hoe de RDW stakeholders en klanten bij de dienstverlening betrekt 

(2.2). Tot slot wordt toegelicht hoe de RDW public affairs heeft ingericht (2.3) en samenwerkt op het 

gebied van publieke dienstverlening en verantwoording (2.4). 

2.1 Besturing en toezicht 
De RDW is een tariefgefinancierd zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat op basis van de 

Wegenverkeerswet wettelijke en door de minister van IenW opgedragen taken uitvoert. In een 

algemene toezichtvisie van het ministerie van IenW staan de uitgangspunten voor het toezicht op de 

onder het ministerie vallende ZBO’s. In het Toezichtarrangement zijn de Kaderwet ZBO’s en de 

instellingswet uitgewerkt. Het arrangement regelt de omvang en inhoud van de ministeriële 

verantwoordelijkheid voor de RDW, het toezicht op de RDW in de praktijk (procedures en 

informatievoorziening en dergelijke) en de interventies die de Minister ter beschikking staan.  

Hieronder een globaal overzicht van de huidige inrichting en de verantwoordelijkheidsverdeling 

tussen de partijen: 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat: 

• heeft ministeriële eindverantwoordelijkheid over de RDW; 

• houdt op hoofdlijnen toezicht op het functioneren van de RDW; 

• wordt geïnformeerd door de Raad van Toezicht en de directie van de RDW; 

• draagt taken op aan de RDW of verleent instemming aan opdrachten van derden; 

• geeft goedkeuring aan onder meer de begroting, de tarieven en de jaarrekening; 

• benoemt de leden van de directie en van de Raad van Toezicht; 

• stelt de bezoldiging van de directie en de vergoeding voor de Raad van Toezicht vast. 

Raad van Toezicht: 

• ziet toe op de werkzaamheden van de directie en staat haar met raad ter zijde; 

• verleent vooraf instemming voor onder meer de begroting en de tarieven, het jaarverslag,  

de jaarrekening, goedkeuring aan het rechtspositiereglement van het personeel en doet niet-

bindende voordrachten voor benoeming van de leden van directie en Raad van Toezicht; 

• legt verantwoording af over het eigen functioneren; 

• heeft een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie; 

• bestaat uit vijf leden. 

Directie RDW: 

• is belast met de dagelijkse leiding van de RDW; 

• is verantwoordelijk voor de taakuitvoering van de RDW; 

• ziet toe op een correcte naleving van mandaatregelingen, het reglement voor het financiële 

beheer, de toezichtregels van de Minister en de overige wet- en regelgeving die van 

toepassing is op het functioneren van de RDW; 

• laat zich daarin bijstaan door een managementteam; 

• legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Raad van Toezicht en de Minister; 

• verstrekt de Minister inlichtingen die deze voor zijn taakuitoefening nodig oordeelt; 

• bestaat uit twee leden. 
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Overleggremia IenW-RDW  

De directie en de Raad van Toezicht hebben periodiek overleg met het ministerie van IenW over 

toezicht en beleid. In hoofdstuk 3 staat beschreven welk overleg de Raad van Toezicht in 2017 heeft 

gevoerd. De directie van de RDW voert naast het jaarlijks overleg met de minister enkele keren per 

jaar overleg met de (loco) Secretaris Generaal van IenW over onderwerpen die relevant zijn voor de 

SG als eigenaar van de RDW. Aan de hand van het jaarverslag wordt een verantwoordingsgesprek 

gevoerd en aan de hand van het Financieel Meerjarenbeleidsplan vindt een startgesprek plaats. 

Daarnaast bespreekt de directie in het periodieke directieoverleg met IenW beleidsontwikkelingen 

en actuele onderwerpen. Beleid geeft in dit overleg invulling aan de opdrachtgeversrol richting de 

RDW. Onderwerpen van gesprek waren in 2017 onder meer het thema duurzaamheid, het 

dieseldossier, de digitale aanvraag van rijbewijzen en de Generieke Digitale Infrastructuur. Naast het 

directieoverleg stemmen IenW- en RDW-medewerkers in projectverband en periodiek in het 

Coördinatieberaad (CB) en het Management Overleg Implementatie (MOI) af over beleidsdossiers en 

wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld over (inter-)nationale ontwikkelingen op het terrein van 

voertuigtechniek, rijbewijzen en kentekens. Het CB organiseert jaarlijks specials waarin dieper wordt 

ingegaan op een actueel thema. In 2017 vonden specials plaats met als thema Testen en toelaten en 

Integrale Transportcontrole door de Politie in samenwerking met onder meer de RDW.  

2.2 Betrokkenheid stakeholders en klanten 

De RDW wil de betrokkenheid van de klant bij de RDW en de tevredenheid van de klant over de 

kwaliteit van de dienstverlening bewaken en verder vergroten. Daarom onderhoudt de RDW op 

gestructureerde wijze relaties met andere ministeries en overheidsinstellingen en met bedrijven en 

brancheorganisaties in verschillende sectoren in de voertuig-, verzekerings-, en leasebranche. Het 

contact vindt plaats in overleggremia en vanuit divisies en afdelingen op verschillende niveaus. Ook 

verricht de RDW klanttevredenheidsmetingen bij mensen en bedrijven die met de RDW in contact 

komen. In 2017 heeft veel afstemming met brancheorganisaties plaatsgevonden in het project MERK. 

In dit project wordt het systeem van erkenningen en het toezicht daarop gemoderniseerd en 

verbeterd aan de hand van onder meer de uitkomsten van een onderzoek onder branchepartijen en 

autobedrijven. Ook heeft de RDW in 2017 een relatiedag georganiseerd rondom ontwikkelingen met 

betrekking tot vervoer en mobiliteit en de strategie van de RDW. 

Overleggremia stakeholders 

Stichting Overlegorgaan APK (SO-APK)  

De Stichting Overlegorgaan APK adviseert de minister van IenW over de APK. Alle bij de APK 

betrokken partijen werken daarin samen aan verdere verbetering van de kwaliteit van het 

Nederlandse APK-systeem. Het SO-APK wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. In 2017 

is verder gewerkt aan de implementatie van de nieuwe EU-richtlijn, de uitwerking van onderdelen 

van MERK en het controleren van de aanwezigheid van een roetfilter bij de APK. 

Overlegorgaan Centrale Ontheffingsverlening (OCOV)  

De RDW is initiatiefnemer van het Overlegorgaan Centrale Ontheffingsverlening (OCOV). Overheden 

en belangenorganisaties zijn door deelname nauw betrokken bij het doorvoeren van verbeteringen 

en het ontwikkelen van een toekomstbeeld. Vanuit werkgroepen komen beleidsvoorstellen tot stand 

die de doorstroming, de veiligheid, behoud van infrastructuur en het economisch belang ten goede 

komen.  



Jaarverslag RDW 2017 
 

49 

Gebruikersoverleg voertuigbranche  

Het Gebruikersoverleg Voertuigbranche bevordert de samenwerking tussen de voertuigbranche en 

de RDW. In het gebruikersoverleg kunnen onderwerpen op voertuiggebied en strategie aan de orde 

komen en worden jaarlijks plannen en tarieven van de RDW besproken. Diverse organisaties uit de 

voertuigbranche nemen deel. In 2017 is het gremium niet bijeengekomen. Er was echter intensief 

contact tussen de RDW en deze organisaties via het project MERK. De leden van het 

Gebruikersoverleg zijn ook uitgenodigd voor de relatiedag die de RDW in 2017 organiseerde. In 

september nam een delegatie van het gebruikersoverleg deel aan het jaarlijkse tarievenoverleg. 

Branche Begeleidingsgroep (BBG) 

De Branche Begeleidingsgroep (BBG) overlegt periodiek over actuele onderwerpen en toekomstige 

ontwikkelingen die relevant zijn voor de voertuigbranche. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van 

de RDW en brancheorganisaties. In 2017 is de BBG niet bijeen geweest. In plaats daarvan vond 

tweewekelijks overleg binnen het project MERK plaats.  

Providers  

De RDW heeft periodiek diverse overleggen met providers op operationeel, tactisch en strategisch 

niveau. Het gaat om overleg met zowel informatie- als communicatieproviders. De 

informatieproviders ontvangen voertuiggegevens waarmee informatiediensten worden ontwikkeld. 

De communicatieproviders zorgen voor de communicatie tussen de RDW en de erkenninghouders. 

Belangrijke onderwerpen die de RDW in 2017 met de providers besprak zijn:  

• een moderne technologische oplossing voor afname van voertuiggegevens. Hiermee is het 

onder andere mogelijk om op maat en realtime gegevens op te halen; 

• het verbeteren van de communicatie in de keten, van de RDW tot aan de erkenninghouders. 

Er is bijvoorbeeld afgesproken dat de RDW de leveranciers van dealer- en 

garagemanagementsystemen vroegtijdig informeert over wijzigingen in processen en 

systemen, zoals de jaarlijkse APK-release.  

Klantcontacten en klanttevredenheidsmeting 

Relatiemanagement 

De afdeling Relatiemanagement onderhoudt samen met andere afdelingen van de RDW het 

structurele relatiebeheer met vele tientallen relaties zoals politie, Openbaar Ministerie, Centraal 

Justitieel Incasso Bureau (CJIB), ministeries, Belastingdienst, CBR, Verzekeringsbureau 

Voertuigcriminaliteit (VbV), Vereniging Aanpak Tellerfraude, Verbond van Verzekeraars, stichting 

Aanpak Voertuigcriminaliteit, de Coöperatie Servicehuis Parkeren, Vereniging Nederlandse 

Gemeenten (VNG), ANWB en partijen in de voertuigbranche. Klantgegevens worden centraal 

vastgelegd in de RDW-brede klantenfile en een CRM-systeem, afspraken vaak in service level 

agreements. Veel externe afstemming verloopt via projecten. De afdeling Relatiemanagement is in 

projecten betrokken vanuit het klantperspectief. Daarnaast maakt de afdeling samen met andere 

afdelingen periodieke omgevingsnotities voor de RDW. Deze notities gaan bijvoorbeeld over 

fiscaliteit en milieu. Voor externe relaties zet de afdeling samen met intern betrokkenen schriftelijk 

halfjaarlijks de belangrijkste ontwikkelingen en projecten van de RDW op een rij. In 2017 is ook 

een relatiedag georganiseerd waar met relaties is gesproken over strategische ontwikkelingen vanuit 

de thema’s Nederland Test, Data en Toezicht.  

Registratie en Informatie, Klantcontactcentrum en RDW-brede metingen 

Het Klantcontactcentrum (KCC) behield in 2017 het ITO-certificaat, met de hoogste score ooit. Dit is 
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een objectief keurmerk voor goede bereikbaarheid en hoge klantvriendelijkheid. Aan de hand van 

mystery calls en e-mails wordt de kwaliteit van de klantkanalen gemeten. De RDW is in 2016 gestart 

met ‘klantreizen’ om samen met klanten processen te verbeteren. In 2017 heeft dit onder meer 

geleid tot het traject Maatschappelijk Verantwoord Handhaven anno 2017. Alle activiteiten binnen 

dit traject zijn erop gericht om de personen die hun voertuig (nog) niet gekeurd of verzekerd hebben, 

aan te sporen de wet na te leven. Ook heeft de RDW in 2017 meerdere RDW-brede 

klanttevredenheidsmetingen uitgevoerd met onder meer telefonische enquêtes, continue metingen 

via e-mail en de RDW-website. 

Toezicht & Beoordeling 

De afdeling Toezicht verricht structureel klantmetingen om de kwaliteit van het RDW-toezicht op een 

grote groep erkenninghouders te monitoren. Het hele jaar voert de afdeling klantonderzoeken uit bij 

de bedrijven waar een RDW-bedrijvencontroleur recent een bezoek aflegde. Ook komen er signalen 

binnen van erkende bedrijven via klantbonnen of via de bedrijvencontroleurs. In 2017 heeft dit 

klantcontact, samen met MERK en de gesprekken met brancheorganisaties en hun leden, geleid tot 

een aantal verbeteringen. Zoals meer maatwerk in het toezicht op tellerstanden en het 

verkoopcriterium. Ook zijn er verbeteringen bij het te naam stellen van een voertuig en bij het 

handelaarskenteken. Tot slot is voorgesteld de plicht van demontagebedrijven om kentekenplaten te 

bewaren af te schaffen. Vanuit het programma Kwaliteitsverbetering APK is een aantal acties 

uitgevoerd om klanten en belanghebbenden nog beter te betrekken bij de APK-dienstverlening. Dit 

betrof een forse aanpassing van het bonus-malussysteem. Vanaf dit jaar worden in de risicobepaling 

per afmelding de resultaten van zowel erkenning als keurmeester meegewogen. Daarnaast is het 

digitale APK-handboek voorzien van verbeterde zoekfuncties. 

De afdeling Beoordeling zorgt er voor dat belangrijke veranderingen via ondernemingsavonden op de 

keuringsstations persoonlijk met klanten worden besproken. Vanaf 1 november 2017 is de registratie 

van voertuigen uit de EU versimpeld en versneld. Erkenninghouders kunnen nu via het portaal van de 

RDW zelf de voertuiggegevens aanbieden. Daarnaast zijn de RDW en de Belastingdienst samen met 

de BOVAG een onderzoek gestart naar potentiële verbeteringen bij het importeren van een voertuig 

vanuit het perspectief van de klant, de zogenoemde ‘klantreis’. 

Voertuigregelgeving en Toelating 

De afdeling Ontheffingen onderhoudt intensief contact met alle partners in de ontheffingsketen door 

klantbezoeken en bijeenkomsten. In 2017 organiseerde de afdeling twee informatiebijeenkomsten 

voor wegbeheerders met workshops over (land)bouwontheffingen. Ook is de Digitale Wegenkaart 

Ontheffingen in gebruik genomen. Op een moderne, gebruiksvriendelijke manier wordt inzichtelijk 

gemaakt waar je mag rijden met een ontheffing en welke beperkingen je op de route kunt 

tegenkomen. De afdeling Toelating & Toezicht Voertuigen (TTV) voert maandelijks 

klanttevredenheidsmetingen uit op orderniveau. Gemiddeld wordt de kwaliteit van dienstverlening 

met een 8 gewaardeerd. De feedback wordt geanalyseerd op trends die mogelijk tot een 

kwaliteitsverbetering kunnen leiden. Een verbeterpunt voor 2017 was de informatievoorziening over 

de tarieven. De orderbevestingsbrief is aangevuld met concretere informatie over tarieven en het 

verstrekken van informatie over tarieven via de verschillende organisatieonderdelen is verbeterd.  

2.3 Public affairs 
De Public Affairs (PA) backoffice volgt actief relevante strategische ontwikkelingen voor de RDW. Het 

gaat met name om voorgesteld beleid of regelgeving waarover Den Haag, Brussel en/of Génève nog 

moeten besluiten. Dergelijke ontwikkelingen kunnen direct van invloed zijn op wettelijke taken en 
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bedrijfsvoering. De RDW wil daarom de uitkomst van dergelijke ontwikkelingen niet afwachten, maar 

juist het besluitvormingsproces beïnvloeden. In dit kader zijn de relevante strategische 

ontwikkelingen gekwalificeerd als strategische dossiers, geprioriteerd naar impact en fase van 

besluitvorming. Onderdeel van het PA-instrumentarium van de RDW is de dienst Political 

Intelligence. Een extern adviesbureau voor communicatie en public affairs (GKSV) volgt politiek-

bestuurlijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de RDW. Op basis van formele en informele 

bronnen houden zij de betrokken RDW-medewerkers op de hoogte. In 2017 heeft PA een aanvullend 

instrument ontwikkeld: tweewekelijks worden collega’s RDW-breed geïnformeerd over externe 

ontwikkelingen en de onderlinge verbanden tussen de onderwerpen. Met als doel te komen tot een 

gedragen intern standpunt en externe boodschap. Ook is in 2017 met een bijeenkomst het 

bewustzijn over de werking en mogelijkheden van PA onder (midden-)management vergroot. 

2.4 Publieke dienstverlening en verantwoording 

De maatschappelijke positie van de RDW vereist een kwalitatief goede dienstverlening en een 

zorgvuldige publieke verantwoording. Daarom is de RDW onder meer aangesloten bij de netwerken 

Handvestgroep Publiek Verantwoorden, Rijksbrede Benchmarkgroep en Manifestgroep. In 2017 

hebben de uitvoeringsorganisaties die zijn aangesloten bij deze drie netwerken en het netwerk Klein 

Lef, de mogelijkheden verkend tot samenwerking binnen één netwerk. Met dit nieuwe netwerk van 

publieke dienstverleners worden de krachten van de bestaande netwerken gebundeld. Inzichten en 

acties komen bij elkaar vanuit thematische bestuurderstafels en een leerhuis en versterken elkaar 

over en weer. In 2018 wordt hier een vervolg aan gegeven. 

Handvestgroep Publiek Verantwoorden en Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners 

Naast de verantwoording aan de minister willen de uitvoeringsorganisaties van de Handvestgroep 

Publiek Verantwoorden zich ook publiek verantwoorden over de kwaliteit van dienstverlening. De 

leden van de Handvestgroep geven uitvoering aan de ‘Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners’. 

De code is in 2016 herijkt en sluit aan op de huidige context: stakeholder centraal. De code bevat 

principes die leidend zijn voor goed bestuur. De RDW onderschrijft de code. Dit jaarverslag met 

daarin de rapportage van de Raad van Toezicht bevat de informatie die volgens de code mag worden 

verwacht, zoals de verklaring over de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, 

de gegevens van de leden van de directie en de Raad van Toezicht en de dialoog die plaatsvindt met 

stakeholders over bijvoorbeeld de strategie. Zie ook www.publiekverantwoorden.nl.  

Rijksbrede Benchmarkgroep 

De Rijksbrede Benchmarkgroep (RBB) bestaat uit een groot aantal uitvoeringsorganisaties die hun 

bedrijfsvoering en dienstverlening regelmatig met elkaar vergelijken om ze te kunnen verbeteren. 

Dat doen de aangesloten organisaties door benchmarks, onderzoeken en kennisdeling. In 2017 was 

de RDW actief betrokken door kennisdeling via onder meer leerplatforms. Daarnaast is op verzoek 

van de RDW vanuit een strategisch (leer)vraagstuk een RBB-onderzoek uitgevoerd. Zie ook www.rbb-

groep.nl. 

Manifestgroep 

De RDW is lid van de Manifestgroep. De Manifestgroep bestaat uit meerdere uitvoeringsorganisaties 

die zich gezamenlijk inspannen om de (digitale) dienstverlening aan burgers en bedrijven te 

verbeteren. In 2017 heeft de Manifestgroep gezamenlijke standpunten bepaald op vraagstukken 

rond de Generieke Digitale Infrastructuur, met name over besturing, financiering en reikwijdte. Eind 

2017 heeft de Manifestgroep besloten dat Ab van Ravestein (algemeen directeur RDW) vanaf 2018 

de voorzitter is van de Manifestgroep. Zie ook www.manifestgroep.nl.  

http://www.manifestgroep.nl/
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3. Raad van Toezicht 
De Raad van Toezicht van de RDW (hierna: de Raad) rapporteert in dit verslag over zijn eigen 

functioneren.  

 

3.1 Bericht van de Raad van Toezicht 
 

Rol van de Raad van Toezicht 

De Raad houdt toezicht op de directie van de RDW en staat deze met advies terzijde. De taken van de 

Raad staan beschreven in de Wegenverkeerswet 1994 en zijn uitgewerkt in Regelingen van de 

minister van IenW en in eigen reglementen van de Raad. De minister beschrijft de rol van de Raad als 

volgt: ‘De Raad van Toezicht oefent onafhankelijk van bestuur en minister toezicht uit. De Raad van 

Toezicht heeft een interne toezichtfunctie en is daarbij gericht op het beleid van de directie en op de 

algemene gang van zaken in de dienst. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van de taak 

naar het belang van de dienst en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de 

dienst betrokkenen af.’ Bij vervulling van deze taak neemt de Raad de volgende uitgangspunten in 

acht: 

• Een kwalitatief goede uitvoering van de publieke taken moet te allen tijde worden 

gewaarborgd. 

• Het totaal van activiteiten en risico’s moeten beheersbaar zijn. 

• De organisatie moet financieel gezond zijn en moet efficiencyverbetering blijven nastreven. 

• De organisatie moet een goede werkgever zijn met een gezond sociaal klimaat. 

• De omgeving dient van invloed te zijn op de strategievorming, taakuitvoering en 

verantwoording.  

Het functioneren van de directie 

De Raad en de directie kwamen in 2017 evenals in voorgaande jaren managementafspraken overeen. 

Aan hand van de RDW-brede doelstellingen zijn hierin de voorgenomen resultaten en doelen 

geformuleerd voor de directie. De voortgang wordt periodiek besproken. In november evalueerde de 

Raad het functioneren van de directie. Gelet op de resultaten, de aansturing van de organisatie en de 

relatie met het externe netwerk, had de Raad een positief oordeel over het functioneren van de 

directie. In 2017 was er geen sprake van een schorsing of ontstentenis van een directielid.  

Kwaliteit dienstverlening en klanttevredenheid 

De rapportages (projecten, klachten en managementafspraken) die de Raad ontving, geven een 

positief beeld van de ontwikkeling van de kwaliteit van dienstverlening en de klanttevredenheid. Het 

aantal bezwaarschriften daalde in 2017. Ook het aantal klachten daalde in 2017;r ten opzichte van de 

totale productie is het aantal klachten gering. De Raad stelde bij bespreking van het jaarverslag 2017 

vast dat de wettelijke en met de minister overeengekomen normen voor het overgrote deel zijn 

gehaald.  

Strategie en externe ontwikkelingen 

Na herijking van de strategie van de organisatie in 2015, is in het daaropvolgende jaar gewerkt aan 

de uitwerking en implementatie van de strategie. In 2017 is meer duiding gegeven aan de missie, 

visie en strategische doelen, door de aanscherping van het visievierluik (kernwaarden, hoger doel, 

gewaagd doel en kernkwaliteiten). Wendbaarheid van medewerkers en organisatie is daarbij 

nadrukkelijk meer naar voren gekomen. De invulling van de strategische doelen door de MT-
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kernteams en de continue monitoring van de omgeving, zoals met de Raad besproken tijdens het 

werkbezoek aan de IAA te Frankfurt, gaat steeds beter lopen. 

Tevens is de Raad gedurende het jaar onder meer geïnformeerd over de voortgang van de 

besprekingen over de mogelijke verplaatsing van het RDW Testcentrum in Lelystad en over de 

implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Personeel en organisatie 

De Raad wordt via de reguliere rapportages, presentaties en het sociaal jaarverslag op de hoogte 

gebracht van de ontwikkelingen op het gebied van personeel en organisatie, en de HR-strategie.  

De Raad voert jaarlijks overleg met de Ondernemingsraad (OR) en ontvangt de verslagen van het 

overleg tussen de directie en de OR en het OR-jaarverslag. De relatie tussen de directie en de OR was 

ook in 2017 goed. De Raad hecht aan voldoende aandacht voor de gevolgen van alle interne en 

externe ontwikkelingen voor de organisatie het personeel.  

ICT en digitalisering 

De Raad steunt het actieve digitaliseringsbeleid van de RDW en de betrokkenheid van de organisatie 

bij overheidsbrede ontwikkelingen op dit terrein. Ter beoordeling van de betrouwbaarheid en de 

integriteit van de registers wordt de Raad jaarlijks geïnformeerd over de EDP9-verklaring voor het 

kentekenregister (BKR) en het rijbewijzen- en bromfietscertificatenregister (CRB). Ook over 2017 

werden verklaringen met positieve strekking afgegeven. Met het oog op beveiliging werd opnieuw 

een ISO 27001-certificaat verstrekt. Ook behaalde de RDW opnieuw het privacy-certificaat voor de 

bescherming van persoonsgegevens in het kentekenregister.  

 

Projecten 

De Raad houdt toezicht op de inzet voor en de realisatie van projecten. Overdracht van de publicatie 

van publieke berichten in de Berichtenbox aan Logius en de heroriëntatie op een nieuwe leverancier 

voor het SAP-landschap zijn besproken. Na goedkeuring van de projectenbegroting ontving de Raad 

in 2017 periodieke kwartaalrapportages over de voortgang van de projecten en de budgettaire 

ontwikkeling. In november 2017 keurde de Raad de projectenbegroting 2018 goed. Invalshoek voor 

de Raad bij beoordeling van deze begroting zijn onder meer de impact van doorlopende projecten op 

vernieuwing. Enkele projecten lopen langer door, waardoor vernieuwing mogelijk minder ruimte 

krijgt. 

Financieel beheer 

Naast periodieke rapportages over de algemene financiële situatie, is de Raad met medewerking van 

de interne en externe accountant betrokken bij het financieel beheer. Dit gebeurt onder meer door 

de behandeling van impact van de Vpb-wetgeving vanaf 1 januari 2016, het Jaarplan audits en de 

statusrapportages over lopende actiepunten op dit terrein door de Auditcommissie. De afhandeling 

van de actiepunten verliep in 2017 goed. Net als in 2016 heeft de RDW in 2017 voldaan aan de norm 

voor rechtmatigheid voor aanbestedingen (99%). 

Risicobeheersing 

De Raad hecht veel belang aan risicomanagement. Het Toezichtsarrangement van het ministerie van 

IenW en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverlening stellen eisen aan de verantwoording over 

de risicobeheersing door de directie. De verantwoording in dit jaarverslag voldoet aan deze eisen. 

                                                           
9 Electronic Data processing. 
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Daarnaast is in het Financieel Meerjarenbeleidsplan (FMB) een uitgebreide risico-paragraaf 

opgenomen. De Raad keurde het Risicobeheersingsplan 2018 goed. Met het oog op risicobeheersing 

besteedde de Raad in 2017 extra aandacht aan het Business Support Framework, de verplaatsing van 

het RDW Testcentrum en de voorbereiding van de overdracht van het beheer van de Berichtenbox.  

Financieel Meerjarenbeleidsplan, begroting, tarieven en investeringen 

De Raad besprak in september het FMB, de begroting en de tarieven voor 2018. Daarbij werd 

aandacht geschonken aan de voorgenomen tariefsverhoging van gemiddeld 1,6%. Door de positieve 

omzetontwikkeling in 2017 kon de eerder voorgenomen tariefstijging met instemming van de Raad 

uiteindelijk worden voorkomen.  

Wettelijk jaarverslag 2017 

De Raad heeft ingestemd met het wettelijk jaarverslag 2017 in de vergadering van 8 maart 2018. Dit 

gebeurde na voorbespreking door de Auditcommissie en in aanwezigheid van de externe accountant 

KPMG. De jaarstukken geven een goed beeld van de resultaten van en ontwikkelingen in het 

afgelopen jaar en zijn voorzien van de Kaderwet ZBO’s (nader uitgewerkt in het Controleprotocol) 

vereiste verklaringen en rapportages, te weten de controleverklaring inzake getrouwheid en 

rechtmatigheid en het verslag van bevindingen, onder meer met betrekking tot doelmatigheid.  

Werkwijze Raad van Toezicht en vermeldingen Code Goed Bestuur Publieke 

Dienstverleners 

De Raad handelt met inachtneming van de binnen de RDW geïmplementeerde Code Goed Bestuur 

Publieke Dienstverleners. De leden van de Raad krijgen bij benoeming door de Minister een 

portefeuille toebedeeld, passend bij de aard van de RDW-organisatie. Het betreft de portefeuilles 

politiek/bestuurlijk, financiën, ICT, personeel, en consument/branche.  

Omdat mw. P.C. Krikke met ingang van 17 maart 2017 burgemeester van Den Haag is geworden, 

heeft zij het voorzitterschap van de Raad per 1 januari 2018 neergelegd. In verband met deze 

tussentijdse beëindiging is gestart met het zoeken naar een nieuwe voorzitter.  

De tweede benoemingsperiode van dhr. mr. N. Ph. Geelkerken (plaatsvervangend voorzitter, 

voorzitter renumeratiecommissie en portefeuille personeel) en mw. drs. M.P.I. ten Kroode MCM 

MIM (lid auditcommissie en portefeuille ICT) loopt met ingang van 1 juli 2018 af. Daarom is inmiddels 

gestart met de gesprekken over de opvolging. 

In 2017 vergaderde de Raad, naast bilaterale en tussentijdse contacten, viermaal voltallig in 

aanwezigheid van de directie. In november voerde de Raad in aanwezigheid van de directie overleg 

met de OR. De Raad sprak met de OR over onder meer de herinrichting van de organisatie en de 

ontwikkelingen die op de RDW afkomen.  

De Auditcommissie kwam in 2017 driemaal bijeen: ter bespreking van de jaarstukken, het FMB, de 

stukken van de interne en externe accountants, de financiële resultaten en ICT-voortgang 

en -verklaringen en de relatie met de externe accountant. De Auditcommissie bracht over 

verschillende stukken advies uit aan de Raad.  

In 2017 heeft de Raad overleg gevoerd met de loco-secretaris-generaal en met de Minister. Er werd 

gesproken over onder meer actuele ontwikkelingen.  
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In hoofdstuk 3.2. staan de personalia inclusief de nevenfuncties van de leden van Raad. Gegevens 

over beloning van de leden van de Raad staan in de jaarrekening onder paragraaf 24. Gelet op de 

Code Goed Bestuur Publieke Dienstverlening wordt verder nog vermeld dat in 2017 geen van de 

leden frequent afwezig was bij de vergaderingen van de Raad. De Raad heeft voldaan aan het 

onafhankelijkheidsvereiste, en er was geen sprake van tegenstrijdige belangen. Als periodieke 

scholingsactiviteit heeft de Raad een werkbezoek gebracht aan de IAA te Frankfurt, waar de Raad op 

hoogte is gebracht over de laatste ontwikkelingen op het gebied van voertuigontwikkeling 

en -toelating. De Raad heeft het eigen functioneren van (de leden en de commissies van) de Raad in 

2017 geëvalueerd. Het resultaat van deze evaluatie was positief. Geconcludeerd is dat de Raad en de 

leden goed functioneren. De onderlinge samenwerking verloopt goed en de Raad wordt tijdig 

geïnformeerd. De destijds door de externe begeleider aan de Raad gegeven aanbevelingen zijn 

geïmplementeerd.   

Tot slot 

De Raad kon de toezicht- en adviestaak in 2017 op goede wijze vervullen. De Raad staat achter het 

door de directie gevoerde beleid en complimenteert de directie en alle medewerkers met de 

prestaties in 2017.  
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3.2. Personalia leden Raad van Toezicht 
 

De samenstelling van de Raad van Toezicht was in 2017 als volgt:  

 

Mw. P.C. Krikke, voorzitter 

Aandachtsgebied: politiek/bestuurlijk 

Benoemingstermijn: van 1 juli 2012 tot 1 juli 2016 en van 1 juli 2016 tot 1 juli 2020  

Tussentijdse beëindiging: per 1 januari 2018  

 

• burgermeester van Den Haag vanaf 17 maart 2017  

• consultant en toezichthouder overheid en bedrijfsleven tot 17 maart 2017 

• lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal tot 17 maart 2017  

• voorzitter Raad van Advies Staatsbosbeheer tot 31 december 2017 

• voorzitter Landelijk overleg consumentenbelangen openbaar vervoer (Locov) tot 17 maart 2017 

 

Dhr. mr. N. Ph. Geelkerken, plaatsvervangend voorzitter 

Aandachtsgebied: personeel 

Benoemingstermijn: van 1 juli 2014 tot 1 juli 2018  

 

• directeur CAOP  

• voorzitter van de Raad van Toezicht van de Haagse Scholen, primair en speciaal openbaar 

onderwijs  

• voorzitter Algemeen bestuur openbaar onderwijs Rotterdam  

• voorzitter Bestuur Oefenen.nl  

 

Dhr. P.J.H. Janssen RC, secretaris 

Aandachtsgebied: consument/branche 

Benoemingstermijn: van 1 juli 2012 tot 1 juli 2016 en van 1 juli 2016 tot 1 juli 2020  

 

• voormalig Directeur RAI Vereniging  

• voorzitter Raad van Commissarissen ARN Holding BV  

• commissaris Stichting VAM (Innovam)  

• voorzitter stichting Paul Nouwen Award  

 

Mw. drs. M.P.I. ten Kroode MCM MIM, lid 

Aandachtsgebied: ICT 

Benoemingstermijn: van 1 juli 2014 tot 1 juli 2018  

 

• voorzitter Raad van Bestuur Rivierduinen, GGZ-instelling Zuid-Holland, portefeuille 

bedrijfsvoering  

• SIOO - docent Masteropleiding Executive Change Management  

• voorzitter van de Landelijke Gebruikersvereniging Psygis Quarant  

• lid Raad van Commissarissen Sleutelnet B.V.  

• lid Raad van Toezicht Nictiz  
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Dhr. drs. J.C. Reichardt MAC, lid 

Aandachtsgebied: financiën 

Benoemingstermijn: van 1 juli 2012 tot 1 juli 2016 en van 1 juli 2016 tot 1 juli 2020 

 

• lid Raad van Bestuur BNG Bank, verantwoordelijkheidsgebieden Finance, Riskmanagement, 

Administraties en Facilitair bedrijf  

• lid Raad van Commissarissen BNG Gebiedsontwikkeling B.V.  

• lid Raad van Commissarissen Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel B.V.  

• lid Raad van Commissarissen BOEI B.V.  

• voorzitter Raad van Commissarissen Data B. Mailservice B.V.  

• lid Commissie Toezichtzaken Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)  

 

Het secretariaat wordt gevoerd door mw. mr. E.D. Houtman.  
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4. Jaarrekening 

4.1. Balans 
Balans per 31 december 2017 

Na verwerking van bestemming van het 

exploitatiesaldo 

Alle bedragen in duizenden euro's Stand per 31-12-2017 Stand per 31-12-2016 

ACTIVA      

 
Vaste activa      

  
Immateriële vaste activa (1)  5.973   5.920  

  
Materiële vaste activa (2) 59.570   62.211  

  
   65.543  68.131 

 
Vlottende activa      

  
Voorraden (3) 5.054   3.892  

  Onderhanden werk (4) 1.623   1.655  

  
Vorderingen (5) 9.495   10.806  

  
Overlopende activa (6) 23.848   21.077  

  
Liquide middelen (7) 20.387   10.638  

  
   60.407  48.068 

Totaal activa   125.950  116.199 

    
    

PASSIVA      

 
Reserves (8)     

  
Structurele reserve  25.190   23.167  

  
Conjuncturele reserve  9.100   8.205  

  Reserve heropzet datamodel kentekenregister 4.462  4.900  

  
Bestemmingsreserve rijbewijzen  6.418  3.506  

  
Reserve flankerend beleid  241  862  

  
Reserve beleidsinitiatieven  12.746  7.757  

  
Wettelijke reserve immateriële vaste activa  2.076  2.810  

   60.233  51.207 

      

 
Voorzieningen (9)  14.615  15.620 

 Langlopende schulden (10)  9.450  10.800 

       

 
Kortlopende schulden      

  
Crediteuren (11) 9.471   9.380  

  
Overige schulden (12) 27.584   27.205  

  
Overlopende passiva (13) 4.597   1.987  

  
   41.652  38.572 

Totaal passiva   125.950  116.199 
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4.2. Exploitatierekening 

Exploitatierekening 2017 
Alle bedragen in duizenden euro's  Realisatie 2017 Begroot 2017 Realisatie 2016 

Bedrijfsopbrengsten         

Omzet (16)       

Typekeuringen  20.397   22.198   20.844  

Ontheffingen  4.926   4.575   4.596   

Erkenningsregelingen   38.599   39.002   37.801   

Kentekenonderzoeken  21.474   19.145   19.192   

Periodieke keuringen  4.147   4.059   4.066   

Informatieverstrekking  4.690   4.722   4.500   

Afgifte rijbewijzen  23.560   24.637   19.176   

Afgifte documenten  97.580   90.638   93.858   

Opgedragen taken  6.686   4.331   5.550   

Overige inkomsten  8.327   3.417   5.767   

    230.386  216.724  215.350  

 Bedrijfslasten        

Variabele kosten (17) 18.513  17.790  16.181   

Personele kosten (18)       

Salarissen/wachtgelden  109.424  110.325  105.875   

Externe inhuur op form.plaatsen 11.373  7.655  11.141  

Externe inhuur projecten  13.403  13.170  18.517  

Overige P-kosten  4.815  5.592  4.603  

Algemene kosten (19)       

Onderhoudskosten  13.726  12.439  12.741  

Huisvestingskosten  5.972  6.101  6.183  

Vervoerskosten  8.647  8.712  8.473  

Overige kosten  19.009  20.417  21.787  

Projectkosten (20)       

Projectkosten  4.262  5.050  4.412  

Projectkosten (de)activeren  -486  -1.500  -  

Afschrijving zelfontw. software  1.220  1.523  1.218  

Afschrijvingskosten (21)       

Afschrijving materieel actief  9.370  10.985  9.823  

Afschrijving koopsoftware  2.003  2.056  1.628  

    221.251  220.315  222.582  

         

Bedrijfsresultaat   9.135  -3.591  -7.232 

        

Financiële baten en lasten 

Interestbaten 

(22)       

Interestbaten  -  -  1  

Interestlasten  -109  -100  -108  

    -109  -100  -107 

Netto resultaat    9.026  -3.691  -7.339 
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4.3. Kasstroomoverzicht 

Kasstroomoverzicht 2017 
Alle bedragen in duizenden euro's  2017 2016 

Bedrijfsresultaat   9.135   -7.232  

Aanpassingen voor:        

Afschrijvingen (20), (21)  12.593   12.669  

Onttrekking voorziening (9)  (2.940)   -3.063  

Mutatie voorzieningen  (9)  1.935   4.173  

Mutatie in werkkapitaal        

Vorderingen overlopende activa (5), (6) -1.460   -294   

Voorraden en onderhanden werk (3), (4) -1.130   -1.156   

Kortlopende schulden 
(11), (12), 

(13) 
3.080   -1.766   

   490    -3.216 

Kasstroom uit bedrijfsoperaties   21.213    3.331 

        

Interest        

Ontvangen interest (22) -   1   

Betaalde interest (22) -109   -108   

   -109   -107  

Kasstroom uit operationele 
activiteiten 

   21.104   3.223 

        

Investeringen / desinvesteringen        

Investeringen        

In immateriële activa (1)  -3.058   -1.574  

In materiële activa (2)  -7.115   -16.581  

Desinvesteringen        

In immateriële activa (1)  149   -  

In materiële activa (2)  19   -  

Kasstroom uit 
investeringsactiviteiten 
(18) 

   -10.006   -18.155 

        

Schulden        

Ontvangsten uit langlopende 
schulden 

(10)  - 
 

 - 
 

Aflossingen van langlopende 
schulden 

(10)  -1.350 
 

 -1.350 
 

Kasstroom uit 
financieringsactiviteiten 
 

   -1.350   -1.350 

        

Mutatie liquide middelen    9.749   -16.281 

Stand per 1 januari  (7)   10.638   26.919 

Stand per 31 december (7)   20.387   10.638 
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4.4. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 
 

Algemeen 

Per 1 juli 1996 trad de wet tot wijziging van de Wegenverkeerswet in werking. De ‘regeling van  de 

verzelfstandiging van de Rijksdienst voor het Wegverkeer’ is hier een onderdeel van. Vanaf deze 

datum is de RDW een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), in het maatschappelijk verkeer aangeduid 

als de RDW. De dienst bezit rechtspersoonlijkheid, is gevestigd in Zoetermeer en is bij de kamer van 

koophandel geregistreerd met nummer 27374436. De RDW, voertuigautoriteit in Nederland, 

bewaakt de veiligheids- en milieuaspecten van het Nederlandse voertuigpark. Daarnaast registreert 

de RDW de gegevens van voertuigen, hun eigenaren en de afgegeven documenten zoals kenteken- 

en rijbewijzen. Ook verstrekt de RDW hierover informatie aan autoriteiten in binnen- en buitenland.  

Verslaggevingsperiode 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.  

Notatie bedragen 

De bedragen in de jaarrekening en de toelichting zijn in duizenden euro's, tenzij anders is 

aangegeven. 

Toegepaste standaarden 

De jaarrekening van de RDW is zoveel als mogelijk opgesteld overeenkomstig de bepalingen van Titel 

9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving en de 

bepalingen van en krachtens de WNT. Aanvullend zijn de regeling Sturing en Toezicht RDW, de 

beleidsregels en de aanvullende informatie inzake het controleprotocol van 2012 van het ministerie 

van IenW van toepassing. Tevens is de verantwoording van het aantal fte’s in deze jaarrekening in 

detail met het ministerie afgestemd. Dit leidt tot het opnemen in de jaarrekening van uitsluitend die 

capaciteit die daadwerkelijk actief voor de RDW werkzaam is.  

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de 

resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.  

Continuïteit 

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 

Waarderingsgrondslagen 

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen verkrijgingsprijs of 

vervaardigingsprijs. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de 

toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan 

betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen als het 

waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de 

omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Baten worden in de 

exploitatierekening opgenomen als een vermeerdering van het  economisch potentieel, 

samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, 

heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden 

verwerkt als een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een 

vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, 

waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
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Als een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of 

nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn overgedragen, 

wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en 

verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan 

aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en 

betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 

Opbrengsten worden verantwoord indien alle belangrijke risico's met betrekking tot de producten en 

diensten zijn overgedragen. 

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de RDW. Het opstellen van 

de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt, schattingen maakt en veronderstellingen 

doet die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa 

en verplichtingen en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze 

schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. 

Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien 

en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 

De volgende waarderingsgrondslagen zijn volgens de directie het meest kritisch voor het weergeven 

van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen: 

• bijzondere waardeverminderingen van bestaande activa 

• voorzieningen 

Grondslagen voor het omrekenen van vreemde valuta 

Transacties in vreemde valuta worden naar euro’s omgerekend tegen op de transactiedatum 

geldende wisselkoers. In vreemde valuta luidende monetaire activa en verplichtingen worden op 

balansdatum naar de functionele valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. 

Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta die tegen historische kostprijs worden 

opgenomen, worden naar euro’s omgerekend tegen de geldende wisselkoersen op de 

transactiedatum. De bij omrekening optredende valutakoersverschillen worden als last in de 

exploitatierekening opgenomen. 

Financiële instrumenten 

Financiële instrumenten in de jaarrekening van de RDW omvatten handels- en overige vorderingen, 

liquide middelen, crediteuren, overige schulden en leningen. De RDW houdt geen 

handelsportefeuille in aandelen en/of obligaties aan en maakt geen gebruik van afgeleide financiële 

instrumenten (derivaten). 

Een financieel vast actief of een financiële verplichting wordt in de balans opgenomen op het 

moment dat contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan. Een 

financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie er toe leidt dat 

alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met 

betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen. Een aankoop of verkoop wordt per 

categorie financiële activa en financiële verplichtingen stelselmatig in de balans opgenomen of niet 

langer opgenomen op de transactiedatum. 

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. 
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In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: 'Verstrekte 

leningen en overige vorderingen' en 'Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële 

verplichtingen'. 

Verstrekte leningen en overige vorderingen 

Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 

geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere 

waardeverminderingsverliezen. De geamortiseerde kostprijs benadert de nominale waarde. 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen 

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname 

gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode. De 

aflossingsverplichtingen van de langlopende schulden voor het komende jaar worden opgenomen 

onder de kortlopende schulden. 

Bijzonder waardeverminderingsverlies financiële activa 

Financiële activa (verstrekte leningen en overige vorderingen) worden op verslagdatum gewaardeerd 

op (geamortiseerde) kostprijs of lagere marktwaarde. Een afwaardering naar lagere marktwaarde 

wordt verwerkt in de winst- en verliesrekening. 

Activa ouder dan een jaar worden voor 100% voorzien. Gedurende het eerste jaar loopt dit 

percentage per kwartaal op, omdat het risico op oninbaarheid groter wordt. 

Immateriële vaste activa 

Ontwikkelingskosten voor de zelfontwikkelde software zijn, voor zover daar een economisch 

voordeel tegenover staat, gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, verminderd met de 

cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn lineair 

berekend en gebaseerd op de geraamde economische levensduur met een maximum van vijf jaar. De 

afschrijving start op het moment van ingebruikname. De restwaarde is op nihil gesteld.  

Voor het nog niet afgeschreven deel van de geactiveerde ontwikkelingskosten wordt een wettelijke 

reserve gevormd. Naar gelang de boekwaarde van dit immaterieel actief vermindert, valt deze 

wettelijke reserve vrij. 

De koopsoftware is gewaardeerd tegen de aanschafprijs, verminderd met de cumulatieve   

afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn lineair berekend en  

gebaseerd op de geraamde economische levensduur. Voor zover niet anders is vermeld, is de  

restwaarde op nihil gesteld. 

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs (voor zover > € 2.500), verminderd 

met de afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn lineair berekend 

en gebaseerd op de geraamde economische levensduur. Hierbij is rekening gehouden met de 

restwaarde. Voor zover niet anders vermeld, is de restwaarde op nihil gesteld. Onderhoudsuitgaven 

worden slechts geactiveerd als zij de gebruiksduur van het object verlengen. 

Gebouwen en terreinen 

De gebouwen zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs verminderd met een afschrijving van 3,33% 

tot 5% per jaar rekening houdend met een restwaarde van 20%. De installaties en overige 

verbouwingen zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs verminderd met een afschrijving van 10% per 
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jaar. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Op de fundering van de testbaan van het RDW 

Testcentrum in Lelystad wordt jaarlijks 3,33% afgeschreven en op de toplaag van de baan wordt 10% 

afgeschreven.  

Machines en installaties 

De machines en installaties zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs verminderd met een afschrijving 

variërend per soort activa van 10% tot 20% per jaar.  

Andere vaste bedrijfsmiddelen 

De andere vaste bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs verminderd met een 

afschrijving variërend per soort activa van 10% tot 33,3% per jaar. 

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering  

Er wordt niet afgeschreven op vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering. 

Bijzondere waardeverminderingen  

Vaste activa met een lange levensduur dienen te worden beoordeeld op bijzondere 

waardeverminderingen als wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen vermoeden dat de 

boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa 

die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde van een actief te vergelijken met de 

realiseerbare waarde van de toekomstige netto kasstromen die het actief naar verwachting zal 

genereren. Als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde van de 

toekomstige kasstromen, worden bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil 

tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van de 

bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. 

Voorraden   

Voorraden zijn gewaardeerd op historische aanschafwaarde, rekening houdend met eventueel op 

balansdatum opgetreden waardeverminderingen. De historische aanschafwaarde is de 

factuurwaarde op het moment van verwerving van de voorraden. 

Onderhanden werk  

Het onderhanden werk is gewaardeerd op basis van het aantal lopende opdrachten per balansdatum 

en betreft met name personeelskosten die direct betrekking hebben op het product.  

Kosten die na de balansdatum tot te verrichten prestaties leiden, worden als onderhanden werk 

verwerkt indien het waarschijnlijk is dat ze in een volgende periode zullen leiden tot opbrengsten. 

Verwerking van de kosten (opbrengsten) in de exploitatierekening vindt plaats als de prestaties 

worden geleverd en zijn gerealiseerd. Onderhanden werk ouder dan een jaar wordt voor 100% 

voorzien, gedurende het eerste jaar loopt dit percentage per kwartaal op omdat het risico op 

oninbaarheid groter wordt.  

Vorderingen  

De grondslagen voor de waardering van vorderingen zijn beschreven in paragraaf 4.5 onder 14. 

Financiële instrumenten. 

Liquide middelen 

Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen niet ter vrije 

beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering. In vreemde valuta luidende 
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liquide middelen worden per balansdatum in de functionele valuta omgerekend tegen de op die 

datum geldende wisselkoers. Verwezen wordt verder naar de prijsgrondslagen voor vreemde valuta. 

Reserves 

De afspraken met het ministerie van IenW over de samenstelling en de omvang van de reserves zijn 

vastgelegd in de regeling Sturing en Toezicht RDW. 

Structurele reserve  

De structurele reserve is de algemene reserve zonder bestemming. Deze is gemaximeerd op 20% van 

het balanstotaal. 

Conjuncturele reserve 

De conjuncturele reserve vormt een buffer voor schommelingen in de inkomsten die rechtstreeks 

zijn gerelateerd aan de conjunctuurgevoelige afgifte van kentekencards, zowel eerste inschrijvingen 

als tenaamstellingen. Dotaties en onttrekkingen zijn gebaseerd op een statistisch model en dragen bij 

aan een stabiel tarief over meerdere jaren. Deze reserve is gemaximeerd op € 9,1 miljoen. 

Reserve heropzet datamodel kentekenregister 

De reserve heropzet kentekenregister is in 2015 gevormd na afstemming met het ministerie van 

IenW. Aan deze reserve zal worden onttrokken voor de heropzet van het datamodel 

kentekenregister. 

Bestemmingsreserve rijbewijzen 

De bestemmingsreserve rijbewijzen is bedoeld om de effecten van oprekking van de geldigheid van 

een rijbewijs van vijf naar tien jaar te nivelleren. In de jaren waarin de aantallen hoog zijn, wordt 

gedoteerd aan deze reserve. In de jaren waarin de aantallen laag zijn, wordt onttrokken aan deze 

reserve. Zo wordt het tarief constant gehouden. De ondergrens van deze reserve is vastgesteld op 

€ 3 miljoen voor operationele schade die kan ontstaan door fraude of schending van de privacy. 

Reserve flankerend beleid 

De reserve flankerend beleid wordt aangehouden voor de overgangsmaatregel van het Flexibele 

Arbeidsvoorwaardenpakket (FAP) en voor maatregelen om medewerkers tot een hogere 

pensioenleeftijd inzetbaar te houden. 

Reserve beleidsinitiatieven 

De reserve beleidsinitiatieven wordt aangehouden om aanvullend beleid te kunnen initiëren. 

Reserve immateriële vaste activa 

De wettelijke reserve immateriële vaste activa bestaat uit het nog niet afgeschreven deel van de 

geactiveerde ontwikkelingskosten van eigen software. De zelfontwikkelde software wordt alleen 

geactiveerd als het toekomstig economisch voordeel groter is dan de vervaardigingsprijs van de 

software. 

Voorzieningen 

Voorzieningen zijn getroffen voor bekende verplichtingen en verliezen. Dit gebeurt eveneens voor de 

risico’s van toekomstige verplichtingen en verliezen, onder de voorwaarden dat hiervan een redelijke 

schatting kan worden gemaakt en dat de oorsprong moet liggen in het huidige boekjaar. Bovendien 

moet waarschijnlijk zijn dat er een uitstroom van middelen zal plaatsvinden. De voorzieningen zijn 

gewaardeerd tegen de contante waarde van de verwachte verplichtingen. De gehanteerde rentevoet 

varieert afhankelijk van de gemiddelde looptijd van de betreffende voorziening.  
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Langlopende en kortlopende schulden 

De waardering van langlopende en kortlopende schulden is toegelicht in paragraaf 4.5 onder 14. 

Financiële instrumenten. 

Pensioenen 

Het uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die 

periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde 

premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als de 

op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een 

overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of 

van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies. 

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele 

verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, als het waarschijnlijk is dat voor de 

afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de 

verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele 

verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de 

pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de 

werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde 

van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. 

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering 

opgenomen als de RDW de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is dat het 

overschot naar de RDW zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Resultaatbepaling  

De RDW is een volledig tariefgestuurde organisatie. Voor alle wettelijke taken is een tarief 

verschuldigd. Overige opbrengsten komen voort uit overige en opgedragen taken waarover 

afstemming met het ministerie van IenW plaatsvindt. In de exploitatierekening zijn opbrengsten en 

kosten verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. De omzet omvat de opbrengst van 

goederen en diensten die gedurende het jaar zijn geleverd, onder aftrek van eventueel over de 

omzet geheven belastingen. De opbrengst wordt in het resultaat verantwoord op het moment dat 

het product of de dienst is geleverd. 

De beloningen van het personeel worden als last in de winst- en verliesrekening verantwoord in de 

periode  waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog niet uitbetaald, als verplichting 

op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen de verschuldigde beloningen overtreffen, 

wordt het meerdere opgenomen als een overlopend actief voor zover er sprake zal zijn van 

terugbetaling door het personeel of van verrekening met toekomstige betalingen.  

Belastingen  

De vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven is in werking getreden per 1 januari 2016. 

De inventarisatie is afgestemd met de Belastingdienst en voor een groot aantal wettelijke taken is de 

RDW niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting. In januari 2018 gaf de Belastingdienst 

duidelijkheid over de fiscale behandeling van drie onderwerpen waarvoor formeel vooroverleg is 

gevoerd. Het betreft nader gespecificeerde activiteiten vanwege het Testcentrum Lelystad, de 

vrijwillige APK en het Nationaal Parkeerregister. Dit is in lijn met de rapportage over de Wet Markt en 

Overheid en afdracht van BTW voor deze activiteiten. De aangifte wordt voorbereid en als de 

uitkomst van het aangifteproces is dat alle activiteiten niet zijn onderworpen ofwel zijn vrijgesteld, 
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dan zal de RDW de Belastingdienst verzoeken om het indienen van een aangifte achterwege te laten 

of te versimpelen. 

Kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in vreemde 

valuta zijn herleid naar euro’s met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde omrekeningskoersen 

voor de betreffende periodes. 

Bepaling reële waarde 

Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening vereist de bepaling van de reële waarde 

van zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Voor waarderings- en 

informatieverschaffingsdoeleinden is deze als volgt bepaald: de reële waarde van niet-afgeleide 

financiële instrumenten wordt berekend op basis van de contante waarde van toekomstige 

aflossingen en rentebetalingen, gedisconteerd tegen de marktrente per verslagdatum.    
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4.5. Toelichting op de jaarrekening 

Algemeen 

De bedragen in de toelichting zijn in duizenden euro's, tenzij anders is aangegeven.  

Vaste activa 

1. Immateriële vaste activa 

Immateriële vaste activa 2017 

Immateriële  

vaste activa 

zelf ontwikkeld 

Immateriële  

vaste activa 

gekocht 

Vaste bedrijfs-

middelen in 

uitvoering Totaal 

Stand per 1 januari 2017        

Aanschafwaarde 8.118 8.569 - 16.687 

Cumulatieve afschrijvingen -5.308 -5.459 - -10.767 

Boekwaarde 2.810 3.110 - 5.920 

Mutaties in de boekwaarde     

Investeringen 486 2.286  286  3.058  

Reclassificatie in gebruik genomen VA van 

MVA 

- 571  -571 -  

Reclassificatie nog niet in gebruik genomen 

VA van MVA 

- -  367  367  

Desinvesteringen - -742 -  -742 

Afschrijvingen -1.220 -2.003 -  -3.223 

Afschrijvingen desinvesteringen - 593  -  593  

Totaal mutatie -734 705  82  53  

Stand per 31 december 2017     

Aanschafwaarde  8.604  10.684  82  19.370  

Cumulatieve afschrijvingen -6.528 -6.869 -  -13.397 

Boekwaarde 2.076 3.815 82 5.973 

     

Investeringen in 2016 - - 1.574 1.574 

 

Immateriële vaste activa zelf ontwikkeld 

De immateriële vaste activa betreffen de geactiveerde kosten van zelfontwikkelde software en de 

kosten van aangekochte software met meerjarig gebruiksrecht. 
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Immateriële vaste activa gekocht 

In 2013 is het project Modernisering Tenaamstelling Voertuigen geactiveerd, in 2014 is het project 

voor de nieuwe  rijbewijscard geactiveerd. In 2017 is het project Drive fase 1 geactiveerd. Voor alle 

projecten wordt een afschrijvingstermijn van vijf jaar gehanteerd. 

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 

De vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering zijn gereclassificeerd van Materieel vaste activa omdat het 

een deel van een aangekocht softwarepakket betreft.     

Onderzoek en ontwikkeling 

De kosten voor onderzoek en ontwikkeling zijn integraal onderdeel van haalbaarheidsonderzoeken 

en uitvoeringstoetsen. Deze kosten komen rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening. 

2. Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa 2017 
Gebouwen 

en terreinen 

Machines en 

installaties 

Andere vaste 

bedrijfs- 

middelen 

Vaste bedrijfs-

middelen in 

uitvoering Totaal 

Stand per 1 januari 2017       

Aanschafwaarde 71.380 12.997 42.162 2.856 129.395 

Cumulatieve afschrijvingen -31.706 -8.791 -26.687 - -67.184 

Boekwaarde 39.674 4.206 15.475 2.856 62.211 

Mutaties in de boekwaarde      

Investeringen 347 685  6.083  -  7.115  

In gebruik genomen vaste activa 2.489 -  -  -3.060 -571 

Reclassificatie in gebruik genomen 

VA naar IVA 
- - - 571  571  

Reclassificatie nog niet in gebruik 

genomen VA naar IVA 
- - - -367 -367 

Desinvesteringen  -578 -423 -9.177 - -10.178 

Afschrijvingen -3.162 -1.516 -4.692 - -9.370 

Afschrijvingen desinvesteringen 572 423 9.164 - 10.159 

Totaal mutatie -332 -831 1.378  -2.856 -2.641 

Stand per 31 december 2017      

Aanschafwaarde  73.638  13.259  39.068  -  125.965  

Cumulatieve afschrijvingen -34.296 -9.884 -22.215 -  -66.395 

Boekwaarde 39.342  3.375  16.853  -  59.570  

    

Investeringen in 2016 6.312 1.834 5.579 2.856 16.581 

 



Jaarverslag RDW 2017 
 

70 

Gebouwen en terreinen 

De investering betreft activering van het gerenoveerde kantoorpand in Groningen. Het grootste deel 

is al in voorgaande jaren geïnvesteerd en is daarom gereclassificeerd van 'Vaste bedrijfsmiddelen in 

uitvoering' naar 'Gebouwen en terreinen'. 

Machines en installaties 

De categorie ‘machines en installaties’ bestaat hoofdzakelijk uit apparatuur voor het verrichten van 

keuringen en voor documentverwerking. In 2017 is geïnvesteerd in nieuwe remmentestbanken en 

meet- en testapparatuur. 

Andere vaste bedrijfsmiddelen 

De andere vaste bedrijfsmiddelen omvatten computerapparatuur, netwerkfaciliteiten, 

kantoorinventaris, servers en software. In 2017 werd vooral geïnvesteerd in gegevensopslag, 

netwerkinfrastructuur en kantoorinventaris. 

Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering 

De vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering is verminderd met het gerenoveerde pand in Groningen. De 

resterende bedrijfsmiddelen in uitvoering zijn gereclassificeerd naar immateriële vaste activa omdat 

het een deel van een aangekocht softwarepakket betreft. 

Vlottende activa 

3. Voorraden  

 

Voorraden Stand per 31-12-2017 Stand per 31-12-2016 

Voorraden 5.054 3.892 

 

De voorraden betreffen de nieuwe voorraad blanco kentekencards, rijbewijscards en drukwerk. De 

voorraad kentekencards is nagenoeg gelijk gebleven. De voorraad rijbewijscards is € 1,1 miljoen 

gestegen nadat een voorziening van € 0,4 miljoen in mindering is gebracht in verband met de 

geplande overgang naar de nieuwe rijbewijscard met een eID-applet vanaf mei 2018. 

4. Onderhanden werk 

 

Onderhanden werk Stand per 31-12-2017 Stand per 31-12-2016 

Onderhanden werk 1.623 1.655 

   
 

In het onderhanden werk zijn de opdrachten voor typekeuringen en testen opgenomen die in 

behandeling zijn. 
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5. Vorderingen 

 

Vorderingen Stand per 31-12-2017 Stand per 31-12-2016 

De specificatie van de vorderingen is:   

Debiteuren 9.495 10.806 

 

De post debiteuren bevat alle vorderingen van gefactureerde diensten en producten van de RDW 

onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Het saldo debiteuren daalde met € 1,3 miljoen 

ten opzichte van 2016. De voorziening debiteuren daalde licht in 2017 van € 0,3 miljoen tot 

€ 0,15 miljoen. De afschrijvingskosten op debiteuren bedroegen € 0,1 miljoen. Alle vorderingen 

hebben een looptijd korter dan één jaar. 

6. Overlopende activa 

 

Overlopende activa Stand per 31-12-2017 Stand per 31-12-2016 

De specificatie van de overlopende activa is:   

Nog te factureren diensten/producten 14.118  15.032  

Voorschotten medewerkers  137  121  

Vooruitbetaalde huren 395  375  

Vooruitbetaalde computerkosten 7.905  4.790  

Overige vooruitbetaalde kosten 1.293  759  

Totaal 23.848  21.077  

De post 'Nog te factureren diensten/producten' bestaat uit nog te factureren reguliere diensten die 

begin 2018 zijn gefactureerd. Het nog te factureren saldo wordt verklaard door de omzet in de 

laatste maand van 2017. De post 'Voorschotten medewerkers' betreft een leningsfaciliteit van de 

RDW aan medewerkers om een pc of een elektrische fiets aan te schaffen. De 'Vooruitbetaalde 

computerkosten' betreffen gebruikerslicenties, die voor een periode langer dan een jaar zijn 

aangeschaft en hierdoor jaarlijks voor een deel vervallen. In 2017 is een aantal meerjarige contracten 

voor gebruikerslicenties afgesloten waardoor deze post gestegen is. De overlopende activa hebben 

een looptijd korter dan een jaar, met uitzondering van het meerjarige deel van de 

gebruikerslicenties. De vooruitbetaalde computerkosten hebben op 31 december 2017 voor 

€ 3,4 miljoen een looptijd langer dan 1 jaar. 
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7. Liquide middelen 

 

Liquide middelen Stand per 31-12-2017 Stand per 31-12-2016 

De specificatie van de liquide middelen is:   

Kassen 194  221  

Rekening Courant Financiën/Banken 20.176  10.400  

Deposito’s uit hoofde van bankgaranties 17  17  

Totaal 20.387  10.638  

 

De liquide middelen stegen per 31 december 2017 met € 9,7 miljoen in vergelijking met het 

voorgaande jaar. Dit is met name het gevolg van het positieve bedrijfsresultaat van € 9,0 miljoen en 

een beperkte daling van het werkkapitaal. 

De RDW heeft bij het ministerie van Financiën een regeling voor de kortetermijnfinanciering 

(schatkistbankieren) en een rekening-courantfaciliteit van € 10 miljoen tegen dagrente tot eind 2020. 

Tot eind 2017 was de hoogte van deze faciliteit € 15 miljoen. 

8. Reserves 

 

Reserves 2017 
Stand per  

1-1-2017 

Exploitatie- 

resultaat 2017 Dotatie Onttrekking 

Stand per  

31-12-2017 

Het verloop van deze posten 

gedurende het boekjaar 2017 was:  
     

Structurele reserve 23.167   2.023   25.190  

Conjuncturele reserve 8.205   895   9.100  

Reserve heropzet datamodel 

kentekenregister 

4.900    -438 4.462  

Bestemmingsreserve rijbewijzen 3.506   2.912   6.418  

Reserve flankerend beleid 862    -621 241  

Reserve beleidsinitiatieven 7.757   4.989   12.746  

Wettelijke reserve immateriële 

vaste activa 

2.810    -734 2.076  

Onverdeeld resultaat 2017 -  9.026  -9.026  -  

Totaal 51.207  9.026  1.793  -1.793 60.233  

 

Structurele reserve 

De structurele reserve van het vermogen van de RDW is bestemd voor het opvangen van 

tegenvallers in de exploitatie die onder het normale bedrijfsrisico van de RDW vallen. Het 
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balanstotaal per 31 december 2017 bedraagt afgerond € 126 miljoen. De structurele reserve kwam 

met € 25,2 miljoen uit op het maximale niveau van 20% van het balanstotaal. 

Conjuncturele reserve 

De reserve wordt berekend met een speciaal ontwikkeld econometrisch conjunctuurmodel dat is 

afgestemd met het ministerie van IenW. Het conjunctuurmodel werd in juli 2015 herzien. De dotatie 

aan de conjuncturele reserve is gebaseerd op het meest recente conjunctuurmodel. 

Reserve heropzet datamodel kentekenregister 

Deze reserve is in 2015 gevormd na afstemming met het ministerie van IenW. Aan deze reserve zal 

worden onttrokken voor de heropzet van het datamodel kentekenregister. Dit heeft in 2017 in 

geringe mate plaatsgevonden.  

Bestemmingsreserve rijbewijzen 

De afgifte van rijbewijzen kent een cyclus van tien jaar. In oktober 2016 was het omslagpunt in de 

cyclus en daarna zijn de aantallen uitgegeven rijbewijzen weer hoger geworden. In 2017 zijn 1,9 

miljoen rijbewijzen uitgegeven. In 2017 bedroeg de dotatie aan de reserve € 2,9 miljoen conform de 

vastgestelde methodiek, waarbij gedoteerd wordt aan de reserve in de jaren van hoge afgifte van 

rijbewijzen en vervolgens weer onttrokken wordt aan de reserve in de laatste vijf jaar van de cyclus 

waarin de aantallen rijbewijzen laag zijn. 

Reserve flankerend beleid 

Bij de vaststelling van het FMB 2014 bevestigde het ministerie van IenW wederom dat de reserve 

flankerend beleid aangehouden wordt voor de overgangsmaatregel van het Flexibele 

Arbeidsvoorwaardenpakket (FAP) en voor maatregelen om medewerkers tot een hogere 

pensioenleeftijd inzetbaar te houden. In 2017 vond een onttrekking plaats conform een afgesproken 

schema. 

Reserve beleidsinitiatieven 

In de afgelopen jaren is deze reserve tijdelijk verhoogd omdat de structurele reserve gemaximeerd is 

op 20% van het balanstotaal. Met het ministerie van IenW zijn in 2016 afspraken gemaakt om de 

reserve beleidsinitiatieven af te bouwen en wordt gesproken over de gewenste hoogte van de 

structurele reserve. In afwachting van besluitvorming over de hoogte van de reserves zijn geen 

nieuwe initiatieven meer in gang gezet in 2017. 

Wettelijke reserve immateriële vaste activa 

Bij de activering van kosten van zelfontwikkelde software dient in overeenstemming met Titel 9 Boek 

2 van het Burgerlijk Wetboek een wettelijke reserve ter hoogte van het geactiveerde bedrag te 

worden opgenomen onder het eigen vermogen. Naar gelang de boekwaarde van dit immaterieel vast 

actief vermindert, valt deze wettelijke reserve vrij. 

Resultaatbestemming 2017 

Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van € 9,0 miljoen te bestemmen zoals in deze 

(paragraaf 8 'Reserves') is opgenomen. 
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9. Voorzieningen 

 

Voorzieningen 
Stand per  

1-1-2017 Dotatie  Vrijval Rente Onttrekking 

Stand per  

31-12-2017 

Het verloop van deze posten gedurende het 

boekjaar 2017 was:  
  

  
  

Voorziening wachtgeld 2.075  127  -72 - -628 1.502  

Voorziening sociaal plan 2.430  1.467  -70 - -952 2.875  

Voorziening PAS-regeling 7.894  515  -557 -15 -1.118 6.719  

Voorziening ambtsjubilea 3.221  419  -49 -65 -208 3.318  

Voorziening ziektewet -  235  - - -34 201  

Totaal 15.620  2.763  -748 -80 -2.940 14.615  

Het totaalbedrag aan voorzieningen van € 14,6 miljoen bestaat uit € 3,2 miljoen aan voorzieningen 

die naar verwachting een looptijd hebben korter dan 1 jaar en € 4,1 miljoen langer dan 5 jaar. Bij het 

berekenen van de voorzieningen is uitgegaan van een jaarlijkse indexatie van de salarissen met 3%. 

Deze indexatie is gebaseerd op de ontwikkeling van de loonkosten in de afgelopen jaren en de 

verwachte ontwikkeling voor de komende jaren. 

Voorziening wachtgeld 

De RDW is risicodrager uit hoofde van de wachtgeldregeling. De dotatie van 2017 bestaat uit nieuwe 

wachtgeldverplichtingen die aan de voorziening zijn toegevoegd. Daarbij is uitgegaan van de 

maximale variant, wat de beste schatting is voor de verplichting van de RDW. De vrijval van 

aflopende verplichtingen is hierop in mindering gebracht. Daarnaast vond een onttrekking plaats 

door de uitbetaling van wachtgeldverplichtingen. Voor deze voorziening is een disconteringsvoet 

gehanteerd van 0% (2016: 0%). 

Voorziening sociaal plan 

De RDW streeft naar een grotere efficiency. Dit heeft gevolgen voor de organisatie. De personele 

consequenties die hieruit voortvloeien in het kader van het sociaal plan zijn, voor zover het 

verplichtingen betreft, opgenomen onder deze voorziening. De dotatie in 2017 was € 1,5 miljoen. 

Voor deze voorziening is een disconteringsvoet gehanteerd van 0% (2016: 0%). 

Voorziening PAS-regeling 

De PAS-regeling houdt in dat oudere medewerkers de mogelijkheid hebben om minder te werken 

tegen een korting op het salaris. Met ingang van 1 december 2012 is de PAS-regeling vervangen door 

de FAP-regeling. Verplichtingen uit hoofde van de FAP zijn opgenomen onder de overige schulden. 

Voor medewerkers die geboren zijn voor 1956 blijft de PAS-regeling van kracht. Voor medewerkers 

die in de periode 1956 tot en met 1962 geboren zijn, geldt een overgangsregeling. In 2017 is er 

€ 0,5 miljoen toegevoegd aan de voorziening. Daarnaast werd een bedrag van € 1,1 miljoen 

onttrokken ter compensatie van de kosten voor medewerkers die gebruikmaken van de PAS-regeling 

of de overgangsregeling. Voor deze voorziening is een disconteringsvoet van 0% (PAS-regeling) en 

0,43% (overgangsregeling) gehanteerd (2016: 0% voor de PAS-regeling en 0,31% voor de 

overgangsregeling). 
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Voorziening ambtsjubilea 

Deze voorziening is bedoeld voor toekomstige uitkeringen bij ambtsjubilea van medewerkers. In 

2017 werd voor € 0,2 miljoen aan ambtsjubilea uitgekeerd. Daarnaast werd € 0,4 miljoen gedoteerd 

voor verplichtingen op termijn. Voor deze voorziening is een disconteringsvoet gehanteerd van 

0,66% (2016: 0,45%). 

Voorziening ziektewet 

De RDW is eigenrisicodrager voor de ziektewet en is in dat kader verplicht gedurende twee jaren het 

salaris van een zieke medewerker met een aflopend tijdelijk dienstverband door te betalen. In 2017 

is er € 0,2 miljoen toegevoegd aan de voorziening. Voor deze voorziening is een disconteringsvoet 

gehanteerd van 0%. 

Langlopende schulden 

10. Langlopende schulden 

 

Langlopende schulden Stand per 31-12-2017 Stand per 31-12-2016 

Langlopende lening 9.450 10.800 

 

Bij het ministerie van Financiën is een leenfaciliteit afgesloten van € 13,5 miljoen voor de renovatie 

van het pand in Veendam. Aflossing geschiedt in 10 gelijke jaarlijkse termijnen, de eerste termijn was 

op 1 december 2016. De rente is vast en bedraagt 0,71%. Het ministerie van IenW staat garant voor 

deze leenfaciliteit. De termijn die binnen een jaar wordt afgelost is gepresenteerd onder 'Overige 

Schulden'. 

Kortlopende schulden 

11. Crediteuren 

 

Crediteuren Stand per 31-12-2017 Stand per 31-12-2016 

Totaal 9.471 9.380 

De crediteuren laten een stijging zien van € 0,1 miljoen ten opzichte van vorig jaar door reguliere 

bedrijfsvoering. Alle crediteuren hebben een looptijd korter dan een jaar. 
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12. Overige schulden 

 

Overige schulden Stand per 31-12-2017 Stand per 31-12-2016 

De specificatie van deze post is als volgt:   

Nog te betalen kosten  5.769  7.814  

Te betalen reiskosten 150  234  

Te betalen pensioenpremie 1.305  1.072  

Te betalen belastingen en sociale verzekeringen 6.770  6.602  

Te betalen personeelskosten 10.932  8.911  

Gelden ontvangen voor derden 1.308  1.222  

Schuld aan kredietinstellingen 1.350  1.350  

Totaal 27.584  27.205  

 

De balanspost 'Nog te betalen kosten' per eind 2017 bestaat voor € 5,6 miljoen uit nagekomen 

facturen en voor € 0,2 miljoen (2016: € 0,3 miljoen) uit lopende schadeclaims voor bedrijfs- en 

beroepsaansprakelijkheid en arbeidsrechtelijke geschillen. De 'Te betalen pensioenpremie' over de 

maand december werd in januari 2018 betaald. De post 'Te betalen belastingen en sociale 

verzekeringen' bestaat uit de loonbelasting en sociale verzekeringen (over de maand december) die 

in januari 2018 werden afgedragen.  

De post 'Te betalen personeelskosten' bevat het gereserveerde vakantiegeld en de gespaarde 

verlofdagen onder andere als gevolg van de FAP-regeling. Deze post nam in 2017 met € 2 miljoen 

toe, met name door toename van de gespaarde vakantiedagen. 

De post 'Gelden ontvangen voor derden' bestaat doordat de RDW de geïnde leges met betrekking tot 

ontheffingen periodiek afdraagt aan gemeentes en provincies. De post 'Schuld aan 

kredietinstellingen' betreft het deel van de langlopende lening met een looptijd minder dan een jaar. 

13. Overlopende passiva 

 

Overlopende passiva Stand per 31-12-2017 Stand per 31-12-2016 

De specificatie van de post overlopende passiva is:   

Ontvangen voorschotten 520  585  

Erfpachtverplichting 562  590  

Vooruitontvangen bedragen 3.515  812  

Totaal 4.597  1.987  

 

De erfpachtverplichting is de contante waarde van toekomstige canonbetalingen. Deze is 

herberekend in 2016 en geactualiseerd in 2017. De rekenrente bedraagt 2,0% en de resterende 
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looptijd is zestien jaar. De post 'Vooruitontvangen bedragen' is met € 2,7 miljoen gestegen ten 

opzichte van 2016. Dit wordt verklaard door een vooruitontvangen bedrag van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor afspraken met betrekking tot het project eID op het 

rijbewijs en een aanvullend contract voor handhaving van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 

Motorrijtuigen (WAM) met het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

14. Financiële instrumenten 

Algemeen 

De RDW maakt in de normale bedrijfsuitoefening geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten 

(derivaten). Wel maakt de RDW in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende 

financiële instrumenten om markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- en liquiditeitsrisico's te 

beheersen. De RDW heeft daartoe een beleid inclusief een stelsel van limieten en procedures 

opgesteld. 

Kredietrisico 

De RDW loopt kredietrisico over leningen, vorderingen en liquide middelen. Omdat de liquide 

middelen en de leningen zijn ondergebracht bij het ministerie van Financiën, mag het kredietrisico 

over deze financiële instrumenten verwaarloosbaar worden geacht. Het maximale kredietrisico dat 

de RDW loopt, bedraagt € 32,0 miljoen, het totaalbedrag aan openstaande debiteuren en 

overlopende activa. De hoogste vordering per jaareinde is op RDC, een van de vijf providers van de 

RDW voor een bedrag van € 1,6 miljoen. Met deze grote providers heeft de RDW een 

'erkenningsrelatie'. De dienstverlening kan opgeschort worden als vorderingen te lang blijven 

openstaan. Het kredietrisico wordt daardoor beperkt geacht. 

Renterisico 

De RDW loopt rente- en kasstroomrisico over rentedragende vorderingen en schulden en voor de 

langetermijnfinanciering bij het ministerie van Financiën. Het rentepercentage op de leenfaciliteit is 

0,71% en staat vast voor de gehele looptijd. Voor de rekening-courantverhouding is dit de dagrente. 

De RDW berekent geen rente over vorderingen en betaalt geen rentevergoeding aan crediteuren. 

Het renterisico wordt beperkt geacht. 

Liquiditeitsrisico 

De RDW bewaakt de liquiditeitspositie door regelmatig de mutaties in de liquiditeit te analyseren. De 

renovatie van het pand in Veendam en de daaraan gerelateerde financiering zijn aangegaan om de 

eigen liquide middelen blijvend te kunnen inzetten voor de reguliere bedrijfsvoering. De RDW 

beschikt over een rekening-courantkrediet bij het ministerie van Financiën tot een maximum van 

€ 10 miljoen tot eind 2020. Deze ruimte wordt voldoende geacht om liquiditeitsrisico's van de 

begroting en ook onvoorziene omstandigheden te dekken. 

Reële waarde 

De reële waarde van de financiële instrumenten benadert de boekwaarde. 
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15. Niet in de balans opgenomen meerjarige verplichtingen 

Hieronder zijn de niet in de balans opgenomen meerjarige verplichtingen met een materieel 

financieel belang vermeld. 

Meerjarige financiële verplichtingen Korter dan 1 jaar 1 tot 5 jaar 

Langer dan 

5 jaar 

Totaal per  

31-12-2017 

Per 31 december 2017 heeft de RDW voor 

een aantal activiteiten verplichtingen:  

    

Huur gebouwen 1.712  6.677  5.212  13.601  

Telecommunicatie, computer hard- en 

software en onderhoud 
4.074  3.287  -  7.361  

Overige verplichtingen 10.576  1.958  -  12.534  

Totaal 16.362  11.922  5.212  33.496  

 

De meerjarige verplichtingen voor de huur van gebouwen hebben een looptijd tot negen jaar. De 

andere verplichtingen hebben een looptijd tot vijf jaar. De overige verplichtingen hebben 

voornamelijk betrekking op inhuur externen, uitbesteding diensten, schoonmaakdiensten en 

leaseauto's. 

Bedrijfsopbrengsten 

16. Omzet 

 

Omzet 2017 Begroot 2017 2016 

Typekeuringen 20.397  22.198  20.844  

Ontheffingen 4.926  4.575  4.596  

Erkenningsregelingen  38.599  39.002  37.801  

Kentekenonderzoeken 21.474  19.145  19.192  

Periodieke keuringen 4.147  4.059  4.066  

Informatieverstrekking 4.690  4.722  4.500  

Afgifte rijbewijzen 23.560  24.637  19.176  

Afgifte documenten 97.580  90.638  93.858  

Opgedragen taken 6.686  4.331  5.550  

Overige inkomsten 8.327  3.417  5.767  

Totaal 230.386  216.724  215.350  

 

Typekeuringen 

De omzet 'Typekeuringen' was in 2017 € 0,4 miljoen lager dan in 2016. De lagere omzet wordt 

voornamelijk veroorzaakt door minder omzet Certificeren door minder dossiercontroles. 
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Ontheffingen 

De omzet voor 'Ontheffingen' steeg in 2017 met € 0,3 miljoen ten opzichte van de omzet in 2016. 

Door de registratie van buitenlandse voertuigen is het aantal jaarontheffingen in 2017 aanzienlijk 

gegroeid en door het positieve economische klimaat is ook het aantal incidentele ontheffingen 

aanzienlijk gestegen. 

Erkenningsregelingen 

De omzet 'Erkenningsregelingen' steeg in 2017 met € 0,8 miljoen ten opzichte van 2016. De stijging 

zit voornamelijk bij APK door groei en de stijging van de gemiddelde leeftijd van het wagenpark in 

Nederland. Verder is het aantal aanvragen voor administratieve erkenningen gestegen en is de omzet 

instandhoudingskosten gestegen. Daarentegen bleef de omzet achter op de begroting. 

Kentekenonderzoeken 

De omzet voor 'Kentekenonderzoeken' steeg met € 2,3 miljoen ten opzichte van 2016. De stijging 

komt voor rekening van de identificaties en herinschrijvingen als gevolg van de opnieuw gestegen 

import door krapte op de occasionmarkt. 

Periodieke keuringen 

De omzet 'Periodieke keuringen' bleef nagenoeg gelijk aan de omzet in 2016 en de begroting 2017. 

Informatieverstrekking 

De omzet 'Informatieverstrekking' was € 0,2 miljoen hoger dan 2016 en bleef enigszins achter bij de 

begroting 2017.  

Afgifte rijbewijzen 

De omzet uit de 'Afgifte rijbewijzen' kwam € 4,4 miljoen hoger uit dan in 2016 en € 1,1 miljoen lager 

dan begroot. De vijfjaarsperiode van hoogconjunctuur startte in oktober 2016, sindsdien zijn de 

aantallen afgegeven rijbewijzen flink gestegen. Daarnaast is het aantal afgegeven begeleiderspassen 

en de spoedaanvragen rijbewijzen hoger dan begroot. 

Afgifte documenten 

De omzet uit de 'Afgifte documenten' was € 3,7 miljoen hoger dan de omzet in 2016 en € 6,9 miljoen 

hoger dan de begroting. Dit wordt met name verklaard door de toename van autoverkopen door de 

groeiende economie en als gevolg van de toegenomen import en export van voertuigen. 

Opgedragen taken 

'Opgedragen taken' bevatten werkzaamheden die worden uitgevoerd in opdracht van het ministerie 

van IenW maar die (nog) niet wettelijk verankerd zijn. De omzet van de 'Opgedragen taken' bevat 

handhaving op de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM), Servicehuis Parkeren en 

het beheer van de Berichtenbox. De omzetstijging van € 1,1 miljoen ten opzichte van 2016 wordt 

grotendeels verklaard door een aanvullende opdracht in het kader van maatschappelijk verantwoord 

handhaven van de WAM en nieuwe prijsafspraken over volume-ontwikkeling (Servicehuis Parkeren). 

Overige inkomsten 

De omzet van 'Overige inkomsten' bestaat voornamelijk uit opbrengsten van projecten voor derden 

en incidentele en nagekomen inkomsten. Hierin zijn de bijdrages opgenomen van de ministeries van 

IenW en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor eID op het rijbewijs, de derde 

rijbewijsrichtlijn, MDT en enkele uitvoeringstoetsen. De overige inkomsten waren in 2017 

€ 2,4 miljoen hoger dan in 2016, vooral door de bijdrage van eID op het rijbewijs. 
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Bedrijfslasten 

17. Variabele kosten 

 

Variabele kosten 2017 Begroot 2017 2016 

Variabele kosten 18.513  17.790  16.181 

 

Variabele kosten bestaan uit de productiekosten van kentekencards en rijbewijzen en de 

verzendkosten daarvan. De totale variabele kosten waren € 2,3 miljoen hoger dan in 2016. Dit is met 

name te verklaren door de hogere volumes van de afgifte kentekencards en de rijbewijzen. 

Daarnaast zijn de verzendkosten hoger dan begroot door de verzending van de 

waarschuwingsbrieven APK. Tevens is er in 2017 een voorziening getroffen voor de incourante 

voorraad van de huidige rijbewijscards van € 0,4 miljoen omdat volgens planning vanaf mei de 

nieuwe rijbewijscard met eID wordt uitgeleverd. 

18. Personeelskosten 

 

Personeelskosten 2017 Begroot 2017 2016 

Salarissen en wachtgelden       

   Lonen en salarissen  88.555  87.566  85.466  

   Mutaties in voorzieningen  -1.005 1.497  1.110  

   Pensioenlasten  11.581  11.182  9.421  

   Sociale lasten  10.293  10.080  9.878  

Externe inhuur op formatieplaatsen 11.373  7.655  11.141  

Externe inhuur projecten 13.403  13.170  18.517  

Overige personele kosten 4.815  5.592  4.603  

Totaal  139.015  136.742  140.136  

De totale personeelskosten waren in 2017 € 1,1 miljoen lager dan in 2016. De belangrijkste oorzaken 

van de daling zijn de mutatie van de voorziening en de kosten voor externe inhuur op projecten, die 

in 2016 hoog waren door een aanzienlijk grotere omvang van de projectenportefeuille. De totale 

personeelskosten zijn € 2,3 miljoen hoger dan begroot door hogere inhuur op formatieplaatsen. Het 

personeelsbestand is met gemiddeld 39 fte gestegen ten opzichte van 2016. De oorzaak van de 

stijging van het aantal fte ligt met name in de toename van de werkdruk en de splitsing van de divisie 

Voertuigtechniek in T&B en VRT. De gemiddelde loonkosten per fte zijn met 2,1% toegenomen ten 

opzichte van 2016. De kosten voor personeelsgerelateerde voorzieningen waren lager dan in 2016 

omdat er in 2017 sprake was van een vrijval van de voorziening voor wachtgeld en de PAS-regeling. 

De externe inhuur projecten kwam in totaal € 5,1 miljoen lager uit dan in 2016, omdat de omvang 

van de projectenportefeuille in 2017 aanzienlijk kleiner is geworden. De externe inhuur op formatie 

was € 0,2 miljoen hoger dan in 2016 door onvervulde vacatures. De overige personele kosten 

bestaan grotendeels uit vormings- en opleidingskosten en arbodiensten. 
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De RDW is risicodragend voor aanspraken uit hoofde van werknemersverzekeringen inzake 

wachtgeld, ziektewet en de Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).De RDW is 

aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De dekkingsgraad en grondslag van ABP zijn 

vermeld in onderstaand schema: 

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Dekkingsgraad Grondslag 

Laatst bekende 

cijfers 

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) 104,4%  Actuele 
marktrente 

31 december 
2017 

 

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van pensioenfondsen. 

Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen en de pensioenen die ABP nu en in de toekomst 

moet uitbetalen. De dekkingsgraad op 31 december 2017 was 104,4% (2016: 96,6%). De gemiddelde 

beleidsdekkingsgraad over geheel 2017 was 101,5%. De kritische dekkingsgraad geeft het niveau van 

de dekkingsgraad aan waarbij een pensioenfonds extra maatregelen moet nemen om de financiële 

positie binnen tien jaar te herstellen. De kritische dekkingsgraad ligt rond 88%. De RDW heeft geen 

verplichting tot bijstorting, wel is het mogelijk dat de premie stijgt. 

De gemiddelde personele bezetting 

(fte´s) 2017 

Begroot  

2017 2016 

Registratie & Informatie 285  291  326  

Voertuigregelgeving & Toelating 175  176  161  

Toezicht & Beoordeling 625  653  556  

ICT Bedrijf 228  241  228  

Stafafdelingen  174  180  177  

Totaal  1.487  1.541  1.448  

In 2017 heeft er een overheveling van 51 fte plaatsgevonden van de divisie Registratie en Informatie 

naar Toezicht & Beoordeling door een clustering van alle activiteiten op het gebied van erkenningen. 

Daarnaast heeft er een stijging van het aantal fte plaatsgevonden bij de divisies Voertuig Regelgeving 

& Toelating, Registratie en Informatie en de divisie Toezicht & Beoordeling. Dit is te verklaren door 

de divisiesplitsing, de autonome groei, stijging van het werkaanbod en het in dienst nemen van een 

aantal reeds bij de RDW werkende uitzendkrachten. 
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19. Algemene kosten 

Algemene kosten 2017 

Begroot  

2017 2016 

Onderhoudskosten  13.726  12.439  12.741  

Huisvestingskosten 5.972  6.101  6.183  

Vervoerskosten  8.647  8.712  8.473  

Overige kosten 19.009  20.417  21.787  

Totaal  47.354  47.669  49.184  

 

De 'algemene kosten' waren in 2017 € 1,8 miljoen lager dan in 2016. Met name de 'overige kosten' 

zijn flink gedaald ten opzichte van 2016. De post 'overige kosten' is € 2,8 miljoen lager en bevat zowel 

stijgingen als dalingen. De kosten voor de tellerstandencampagne en het dossier Swalmen' komen in 

2017 niet meer voor. In 2017 zijn hogere kosten gemaakt voor uitbesteed werk KCC en lagere kosten 

voor inhuur advies- en organisatiebureaus. De 'onderhoudskosten' zijn met € 1,0 miljoen gestegen 

ten opzichte van 2016. Dit wordt met name veroorzaakt door de kosten voor licenties SAP en 

onderhoud voor de verlengde GEB-dienstverlening (Berichtenbox). 

20. Projectkosten 

 

Projectkosten 2017 

Begroot  

2017 2016 

Externe projectkosten  4.262  5.050  4.412  

Projectkosten (de)activeren  -486 -1.500 -  

Afschrijving zelfontwikkelde software 1.220  1.523  1.218  

Totaal  4.996  5.073  5.630  

 

De totale projectkosten zijn € 0,6 miljoen lager uitgekomen dan in 2016. In 2017 is het project Drive 

fase 1 geactiveerd. De externe projectkosten daalden in 2017 met € 0,1 miljoen, het grootste aandeel 

in de kosten van 2017 was voor de projecten eID op het rijbewijs en Vernieuwing Werkplek 

Omgeving. De afschrijvingskosten voor zelfontwikkelde software bestaan voornamelijk uit de 

afschrijving van het project dat geleid heeft tot de introductie van de nieuwe kentekencards en het 

project om te komen tot het zelf produceren van de rijbewijzen. 
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21. Afschrijvingskosten 

Afschrijvingskosten 2017 

Begroot  

2017 2016 

Afschrijving materiële vaste activa 9.370  10.984  9.823  

Afschrijving koopsoftware 2.003  2.056  1.628  

Totaal  11.373  13.040  11.451  

De kosten van afschrijvingen op materiële vaste activa zijn in 2017 in lijn met 2016 en lager dan 

begroot. Het investeringsniveau is gedaald. 

22. Financiële baten en lasten 

Financiële baten en lasten 2017 

Begroot  

2017 2016 

Interestbaten -  -  -1 

Interestlasten 109  100  108  

Totaal  109  100  107  

De liquide middelen stegen in 2017 van € 10,6 miljoen tot € 20,4 miljoen. De leenfaciliteit loopt vanaf 

2015 en het percentage van de interestlasten over deze lening is vast.  

23. Honoraria van de accountant 

Honoraria van de accountant 2017 

KPMG  

Accountants N.V. 

2017 

Overig  

KPMG-netwerk  

2017 Totaal 2017 

Onderzoek van de jaarrekening 58 - 58 

Overige Assurance 2 141 143 

Andere niet-controleopdrachten - 211 211 

Totaal 60 352 412 

Honoraria van de accountant 2016 

KPMG  

Accountants N.V. 

2016 

Overig  

KPMG-netwerk  

2016 Totaal 2016 

Onderzoek van de jaarrekening 63 - 63 

Andere controlegerelateerde opdrachten 2 176 178 

Adviesdiensten op fiscaal terrein - - - 

Andere niet-controleopdrachten 7 18 25 

Totaal 72 194 266 
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24. Beloningen van directie en leden van de Raad van Toezicht en toelichting in het kader 

van de WNT 

Directie 

Dhr. drs. A. van Ravestein 

Algemeen directeur 2017 2016 

Duur dienstverband  1 januari 2017 - 31 december 2017 1 januari 2016 - 31 december 2016 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking Ja Ja 

Bezoldiging   

Beloning 184.686 181.742  

Belastbare onkostenvergoedingen 5.664 5.664  

Beloningen betaalbaar op termijn 18.829 15.965  

Totaal bezoldiging 209.179 203.371  

Toepasselijk WNT-maximum 181.000 179.000  

Motivering indien overschrijding De overschrijding valt onder het 
overgangsrecht WNT 

De overschrijding valt onder het 
overgangsrecht WNT 

   

Dhr. Z. Baelde  

Directeur Bedrijfsvoering 2017 2016 

Duur dienstverband  1 januari 2017 - 31 december 2017 1 juli 2016 - 31 december 2016 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja 

Bezoldiging   

Beloning 158.532 78.239  

Belastbare onkostenvergoedingen - - 

Beloningen betaalbaar op termijn 18.201 7.835  

Totaal bezoldiging 176.733 86.074  

Toepasselijk WNT-maximum 181.000 89.500 

Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t.  
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Gewezen topfunctionaris 

Dhr. Drs. H. van Santen 

Adjunct-directeur 2017 2016 

Duur dienstverband  1 januari 2017 - 31 december 2017 1 juli 2016 - 31 december 2016 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris ja ja 

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja 

Bezoldiging   

Beloning 162.828 80.645 

Belastbare onkostenvergoedingen - - 

Beloningen betaalbaar op termijn 18.199 8.044 

Totaal bezoldiging 181.027 88.689 

Motivering 
Dhr. Van Santen vervulde tot 30 juni 2016 de functie van directeur Bedrijfsvoering, 

hierna kwalificeert dhr. Van Santen als gewezen topfunctionaris. 

   

Raad van Toezicht 

 

Mw. P.C. Krikke 

Voorzitter Raad van Toezicht 2017 2016 

Duur dienstverband 1 januari 2017 - 31 december 2017 1 januari 2016 - 31 december 2016 

Bezoldiging   

Beloning 22.000 22.000 

Belastbare onkostenvergoedingen - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - 

Totaal bezoldiging 22.000 22.000 

Toepasselijk WNT-maximum 27.150 26.850 

Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. 

 
 

 

Dhr. mr. N.Ph. Geelkerken 

Plv. voorzitter Raad van Toezicht 2017 2016 

Duur dienstverband 1 januari 2017 - 31 december 2017 1 januari 2016 - 31 december 2016 

Bezoldiging   

Beloning 15.000 15.000 

Belastbare onkostenvergoedingen - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - 

Totaal bezoldiging 15.000 15.000 

Toepasselijk WNT-maximum 18.100 17.900 

Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. 
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Mw. drs.  

M.P.I. ten Kroode MCM MIM 

Lid Raad van Toezicht 2017 2016 

Duur dienstverband 1 januari 2017 - 31 december 2017 1 januari 2016 - 31 december 2016 

Bezoldiging   

Beloning 15.000 15.000  

Belastbare onkostenvergoedingen 140 160  

Beloningen betaalbaar op termijn - -    

Totaal bezoldiging 15.140 15.160  

Toepasselijk WNT-maximum 18.100 17.900  

Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t.  

 
 

 

Dhr. drs. J.C. Reichardt MAC  

Lid Raad van Toezicht 2017 2016 

Duur dienstverband 1 januari 2017 - 31 december 2017 1 januari 2016 - 31 december 2016 

Bezoldiging   

Beloning 15.000  15.000  

Belastbare onkostenvergoedingen  -     -    

Beloningen betaalbaar op termijn  -     -    

Totaal bezoldiging 15.000  15.000  

Toepasselijk WNT-maximum 18.100 17.900  

Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. 

 

 
 

Dhr. P.J.H. Janssen RC 

Lid Raad van Toezicht 2017 2016 

Duur dienstverband 1 januari 2017 - 31 december 2017 1 januari 2016 - 31 december 2016 

Bezoldiging   

Beloning 15.000  15.000  

Belastbare onkostenvergoedingen  -     -    

Beloningen betaalbaar op termijn  -    -    

Totaal bezoldiging 15.000  15.000  

Toepasselijk WNT-maximum 18.100 17.900  

Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t.  

 

Toelichting tabel en bezoldigingsbeleid 

In vorenstaande tabel worden de bedragen vermeld die in het boekjaar ten laste kwamen van de 

RDW ter bezoldiging van de directie en de Raad van Toezicht. Alleen de directieleden zijn aangemerkt 

als topfunctionarissen in het kader van de WNT. De WNT-norm voor 2017 was € 181.000 voor 

bestuurders en 15% respectievelijk 10% van dat bedrag voor de voorzitter en de leden van de Raad 

van Toezicht. Behalve de bovengenoemde topfunctionarissen zijn er geen medewerkers bij de RDW 
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die meer verdienen dan de WNT norm in 2017. In 2017 zijn er geen bedragen inzake leningen, 

voorschotten en garanties aan bestuurders en leden van de Raad van Toezicht afgewaardeerd of 

kwijtgescholden.  

25. Gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor het 

verslagjaar  

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan met belangrijke financiële gevolgen 

voor het verslagjaar 2017. 

 

Vastgesteld door: 

 

De directie 

Zoetermeer, 8 maart 2018 

 

 

 

Dhr. drs. A. van Ravestein 

Dhr. Z. Baelde  

 

Met instemming van: 

 

De Raad van Toezicht  

Zoetermeer, 8 maart 2018 

 

 

 

Dhr. mr. N.Ph. Geelkerken (plv. voorzitter) 

Mw. drs. M.P.I. ten Kroode MCM MIM  

Dhr. drs. J.C. Reichardt MAC 

Dhr. P.J.H. Janssen RC 
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5. Overige gegevens 

5.1. (Statutaire) bepalingen inzake de resultaatbestemming  
Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van € 9,0 miljoen te bestemmen zoals in de paragraaf 

'Reserves' op pagina 72/73 is opgenomen.  

5.2. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Aan: de Directie van Dienst Wegverkeer (RDW)  

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening  

Ons oordeel  

Wij hebben de jaarrekening 2017 van Dienst Wegverkeer (RDW) (hierna ‘de RDW’) te Zoetermeer 

(hierna ‘de jaarrekening') gecontroleerd.  

Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 

samenstelling van het vermogen van Dienst Wegverkeer (RDW) per 31 december 2017 en van het 

resultaat over 2017 in overeenstemming met de Regeling van de minister van Infrastructuur en 

Waterstaat van 5 december 2012 (nr. IENM/BSK-2012/241282), de Kaderwet zelfstandige 

bestuursorganen en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 

topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

De jaarrekening bestaat uit:  

1 de balans per 31 december 2017;  

2 de exploitatierekening over 2017;  

3 het kasstroomoverzicht over 2017 en  

4 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en overige toelichtingen.  

De basis voor ons oordeel  

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 

controlestandaarden, het controleprotocol voor de RDW en de Regeling controleprotocol WNT 2017 

vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 

verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Dienst Wegverkeer (RDW) zoals vereist in de Wet toezicht 

accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 

assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 

Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 

(VGBA).  

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 

oordeel. 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit de hoofdstukken: 

• 1. Bestuursverslag; 

• 2. Governance; 
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• 3. Raad van Toezicht; 

• 5. Overige gegevens; 

• 6. Bijlagen. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de 
jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten de Nederlandse Standaard 720 en het 
controleprotocol voor de RDW. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van de directie en de Raad van Toezicht voor de jaarrekening 

De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in 

overeenstemming met de Regeling van de minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 5 

december 2012 (nr. IENM/BSK-2012/241282), de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de 

bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT). In dit kader is de directie verantwoordelijk voor een zodanige interne 

beheersing als de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken 

zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat is om haar 

werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet 

de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie 

het voornemen heeft om de RDW te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 

beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden 

waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in 

continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 

financiële verslaggeving van de RDW. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 

daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 

oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, waardoor 

het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 

kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 

economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De materialiteit 

beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 

effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
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Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 

professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-

standaarden, het controleprotocol voor de RDW, de Regeling controleprotocol WNT 2017, ethische 

voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.  

Onze controle bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en 

uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die 

voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking 

van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van 

samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 

opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als 

doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze 

werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 

de interne beheersing van de RDW; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 

verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de 

toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling 

aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 

gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 

RDW haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een 

onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze controleverklaring de 

aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de 

toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 

gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 

controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe 

leiden dat de RDW haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 

opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 

en gebeurtenissen. 

 

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 

de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 

waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Den Haag, 12 maart 2018  

KPMG Accountants N.V.  

W.A. Touw RA 
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6. Bijlagen 

6.1 Bedrijfsresultaten 

De RDW heeft vier wettelijke taken: 

• Toelating 

• Toezicht en controle 

• Registratie en informatieverstrekking 

• Documentafgifte 

In deze bijlage staan de belangrijkste kengetallen (incl. normen) en resultaten die horen bij de 

wettelijke taken. Zie voor een toelichting op de normen hoofdstuk 1.6 

6.1.1 Toelating 

Resultaten typegoedkeuringen, terugroepacties, individuele keuringen en toelatingen, ontheffingen 

exceptioneel transport.  

Typegoedkeuringen 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 

Typegoedkeuringen 35.436 35.989 35.458 -2% 

Testrapporten 10.404 9.917 10.617 5% 

 

Terugroepacties (recalls)  

(naar herkomst melding) 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 

Fabrikanten 341 321 260 6% 

Consumenten/belanghebbenden 36 35 44 3% 

Gepubliceerde terugroepacties (in register) 341 321 261 6% 

 

 

Individuele keuringen 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 

Kentekenonderzoeken  328.588 295.154 256.292 11% 

Motorfietsen 15.202 14.145  12.238 7% 

Personenauto's 240.837  211.474  180.571 14% 

Bedrijfsauto's licht 22.775  20.071  16.818 13% 

Controlekeuringen 11.687  11.871  11.794 -2% 

Bedrijfsauto's zwaar 12.754  12.156  10.960 5% 

Opleggers en aanhangwagens licht 4.817  5.108  4.775 -6% 

Opleggers en aanhangwagens zwaar 6.285  6.301  7.123 0% 
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Bromfietsen 14.231  14.028  12.013 1% 

Inrichtingskeuringen 3.077 2.801 2.881 10% 

Periodieke keuringen 24.166 23.495 23.872 3% 

 

Ontheffingen exceptioneel transport 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 

LZV-ontheffingen 1.692  1.483  1.294 14% 

Jaarontheffingen 16.166  15.554  14.182 4% 

Incidentele ontheffingen 17.263  16.315  15.266 6% 

Ontheffingen landbouwvoertuigen 2.784  2.441  1.844 14% 

Totaal 37.905 35.793 32.586 6% 

 

Toelichting afwijkende resultaten 

Testrapporten 

Het aantal afgegeven testrapporten is ten opzichte van 2016 met 5% gestegen. De voornaamste 

oorzaak is de toenemende vraag van Europese fabrikanten die een tweede typegoedkeuring willen – 

naast de goedkeuring van de goedkeuringsinstantie in hun eigen lidstaat. Daarnaast zoeken 

fabrikanten die gevestigd zijn in het Verenigd Koninkrijk naar een goedkeuringsautoriteit binnen de 

Europese Unie, zoals de RDW. Dit om zich voor te bereiden op de voorgenomen Brexit.  

Terugroepacties (recalls) 

Het aantal terugroepacties wordt onder andere bepaald door de openheid van de fabrikanten om 

een mogelijk gevaar aan een voertuig of voertuigonderdeel te melden. De terugroepacties als gevolg 

van de softwarefraude (dieselfraude) trekken veel aandacht en zorgen voor meer openheid. Dit zien 

we terug in een toename in het gebruik en toepassen van de open data over de terugroepacties die 

de RDW heeft. 

Individuele keuringen 

Er worden steeds meer tweedehands personenauto’s geïmporteerd. Er is vooral veel vraag naar 

jonge zuinige auto’s. Dit zorgt voor een toename in kentekenonderzoeken. Deze trend zette zich 

voort 2017. Bij de bedrijfswagens heeft vooral de snellere vervanging bijgedragen aan de groei van 

het aantal kentekenonderzoeken. Nieuwere bedrijfswagens zijn schoner, zuiniger en hebben minder 

onderhoud nodig. 

Ontheffingen 

De economie groeit en daarmee ook het aantal afgegeven ontheffingen voor exceptioneel transport. 

Het aantal ontheffingen voor LZV (Lange Zwaardere Vrachtwagencombinaties) en te brede  

(land-)bouwvoertuigen is gegroeid met 14%.  
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6.1.2 Toezicht en controle 

Resultaten erkenninghouders, erkenningen, het toezicht van de RDW en sancties.  

Erkenningen en erkenninghouders technische zaken  

Totaal aantal erkenninghouders 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 

APK, LPG, TA, ASP, BCT en combinaties 10.000 10.019 10.058 0% 

 

Aantal erkenningen/bevoegdheden 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 

APK (licht en zwaar) 9.885  9.857  9.785 0% 

LPG 126  143  153 -12% 

TA 747  749  767 0% 

ASP -  49  50 0% 

BCT 155  158  156 -2% 

 

Bedrijfsbezoeken APK, LPG, TA en BCT 

(eventueel combinaties) 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 

Eerste aanvragen erkenning 887  1.054  1.200 -16% 

Op basis van risicoprofiel 372  316  930 18% 

Op basis van externe melding 18 218  16 -92% 

Basisbezoeken 3.538  3.995  3.546 -11% 

Controlebezoeken na afgifte erkenning 259  261  272 -1% 

Totaal 5.074  5.844  5.964 -13% 

 

Bezoekfrequentie  2017 2016 2015 Norm 

Percentage bedrijven dat maximaal 36 maanden 

geleden is bezocht 99% 97% 95% 100% 
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Sancties tegen erkenninghouders 

APK, LPG, TA, ASP en BCT 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 

Waarschuwing 173 382 157 -55% 

Voorwaardelijke intrekking - - - - 

Tijdelijke intrekking 222 283 255 -22% 

Intrekking onbepaalde tijd 6 4 6 50% 

Totaal 401 669 418 -40% 

 

Sancties tegen Keurmeesters APK 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 

Waarschuwing 146 264 151 -45% 

Voorwaardelijke intrekking - - - - 

Tijdelijke intrekking 209 259 242 -19% 

Tijdelijke intrekking + toets 62 56 28 11% 

Totaal 417 579 421 -28% 

      

Afmeldingen 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 

APK 1 (zwaar) 286.364 278.676  275.507 3% 

APK 2 (licht) 7.140.406 7.040.568  6.885.691 1% 

LPG 3.466 3.644  4.062 -5% 

TA 85.606 82.926  79.655 3% 

ASP n.v.t. 7.965  23.012 - 

 

Steekproeven 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 

APK 1 (zwaar) 8.430 8.579  8.635 -2% 

APK 2 (licht) 211.219 214.844  219.238 -2% 

LPG 175 192  206 -9% 

TA 4.212 4.157  4.063 1% 

ASP - 411  1.230 - 
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Steekproefpercentages 2017 2016 2015 norm 

APK 1 (zwaar) 2,9% 3,1% 3,1% 3% 

APK 2 (licht) 3,0% 3,1% 3,2% 3% 

LPG 5,0% 5,3% 5,1% 5% 

TA 4,9% 5,0% 5,1% 5% 

ASP n.v.t. 5,2% 5,4% - 

 

Toelichting afwijkende resultaten 

Bedrijfsbezoeken APK, LPG, TA en BCT (eventueel combinaties) 

Eerste aanvragen en wijzigingen erkenning zijn voor het derde jaar achtereen afgenomen. 

Keurmeesters die in de crisis werkloos werden, startten daarna hun eigen bedrijf wat zorgde voor 

een toename in eerste aanvragen en wijzigingen erkenning. Dit neemt de laatste jaren weer af. 

De bezoeken op basis van risicoprofielen betroffen erkenninghouders die: 

• vanuit het analyseteam TOM (Toezicht Op Maat) zijn geselecteerd als risicobedrijf. Dit zijn 

bijvoorbeeld bedrijven met afwijkend afmeldgedrag en bedrijven die zogenaamde lokauto’s 

inzetten. 

• zijn geselecteerd in samenwerking met andere overheidsdiensten zoals de Belastingdienst en 

de politie. Er zijn ook in 2017 invallen gedaan bij bedrijven die als risicobedrijf naar voren zijn 

gekomen in data-analyses. 

Op basis van externe meldingen zijn ook in 2017 bedrijven bezocht. Dit waren voornamelijk 

erkenninghouders tachograaf waarbij Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) tijdens 

wegkantinspecties overtredingen had geconstateerd. In 2016 waren deze aantallen externe 

meldingen veel hoger. Door een aangepaste manier van handhaven dienden in dat jaar veel 

voertuigeigenaren bezwaarschriften in die moesten worden onderzocht. 

Sancties 

Het aantal waarschuwingen voor erkenninghouders en keurmeesters APK is sterk gedaald ten 

opzichte van 2016. Dit komt door een betere voorlichting van erkenninghouders en een betere 

werkwijze bij de unit Handhaving. Hierdoor zijn er veel minder bezwaarschriften van 

voertuigeigenaren binnengekomen.  

 

Het aantal tijdelijke intrekkingen voor de erkenninghouders en keurmeesters APK is gedaald. Dit 

komt door een verbetering van het risicogestuurd toewijzen van steekproeven en een verbetering 

van het CUSUM-systeem10 Erkenninghouder en Keurmeester APK. Dit systeem is aangepast: de 

CUSUM-standen zijn teruggezet naar 3.0 of lager. Hierdoor duurt het langer voordat een 

erkenninghouder een sanctie krijgt voor een te hoge CUSUM-stand. 

                                                           
10 Het CUSUM-systeem is een bonus-malussysteem voor RDW-erkenninghouders. 
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Steekproeven 

Het aantal afmeldingen voor APK bij lichte voertuigen (APK 2) steeg met 99.838 ten opzichte van 

2016. De oorzaken zijn de toename van het aantal verkochte voertuigen en het feit dat voertuigen 

langer in gebruik blijven. De daling van de afmeldingen bij de inbouw van LPG-installaties wordt 

onder andere veroorzaakt door nieuwe regels rond oldtimers en de wegenbelasting. Hierdoor is het 

duurder geworden om op LPG te rijden.  

Erkenningen en erkenninghouders administratieve zaken 

Totaal aantal erkenninghouders 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 

Bedrijfsvoorraad, handelaarskenteken, 

demontage, export, kentekenplaten, 

tenaamstelling (eventueel combinaties) 24.239 23.497 22.680 3% 

 

Aantal erkenningen/bevoegdheden 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 

Bedrijfsvoorraad  22.035 21.388 20.683 3% 

Handelaarskentekenregeling 22.101 21.416 20.631 3% 

Demontage 589 584 578 1% 

Export 2.673 2.608 2.538 3% 

Tenaamstellen voertuigbedrijf 9.400 8.739 7.909 7% 

Kentekenplaatfabrikant 402 392 380 3% 

Versnelde afgifte 395 381 351 4% 

Export dienstverlening 847 833 802 2% 

Tenaamstelling loketten 2 2 2 0% 

 

Bedrijfsbezoeken bedrijfsvoorraad, 

handelaarskenteken, demontage, export, 

kentekenplaten, tenaamstelling (eventueel 

combinaties) 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 

Op basis van risicoprofiel 8.324  9.622  7.582 -14% 

Eerste aanvraag erkenning 4.395  4.078  6.286 8% 

Verscherpt toezicht 1.484  1.422  1.239 4% 

Op basis van externe melding 754  614  1.195 23% 

Totaal 14.957  15.736  16.302 -5% 
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Bezoekfrequentie  2017 2016 2015 Norm 

Percentage bedrijven dat maximaal 36 maanden 

geleden is bezocht 97% 100% 99% 100% 

 

Sancties voortkomend uit bedrijfsbezoeken 

bij erkenninghouders bedrijfsvoorraad, 

handelaarskenteken, demontage, export, 

kentekenplaten, tenaamstelling 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 

Waarschuwing en verscherpt toezicht 1.585  1.534 2.008 3% 

Schorsing 1.847  1.631 1.453 13% 

Tijdelijke intrekking 319  350 268 -9% 

Definitieve intrekking  867  732 541 18% 

Totaal 4.618  4.247 4.270 9% 

 

Toelichting afwijkende resultaten 

Aantal erkenningen/bevoegdheden 

Net als in voorgaande jaren is het aantal erkenninghouders en het aantal erkenningen en 

bevoegdheden over de gehele linie toegenomen. Het meest opvallend is ‘Tenaamstellen 

voertuigbedrijf’. Dit aantal stijgt nog steeds door de Modernisering Tenaamstelling Voertuigen in 

2014. Hierdoor zijn de permanente voorwaarden minder streng geworden, en is het voor de 

erkenninghouder aantrekkelijker om deze bevoegdheid te nemen. 

Bedrijfsbezoeken 

In juli 2017 zijn de individuele rayons samengevoegd tot vijf grote rayons. Afstemming hierover heeft 

een aantal keer plaatsgevonden met de bedrijvencontroleurs, waardoor in die periode minder 

bezoeken hebben plaatsgevonden. In 2016 was het aanbod van bezoeken op basis van risicoprofiel 

groter dan in 2017. Om dit weg te werken hebben er inhaalslagen plaatsgevonden. Hierdoor is in een 

korte periode een groot aantal basisbezoeken afgehandeld.  
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6.1.3 Registratie en informatieverstrekking 

Resultaten informatieverstrekking en doorlooptijden.  

(Elektronische) informatieverstrekking 

naar klantencategorie (x1.000.000) 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 Norm 

Online informatieverstrekking      

Overheidsorganen      

Politie, Justitie en BZK 825,9  701,5 549,2 18%  

Ministerie van Financiën (Belastingdienst en 

Douane) 

 

1,7  1,6 1,4 6%  

Overige overheidsorganen (gemeenten) 199,6  151,5 81,6 32%  

Beroepsbeoefenaren       

Verzekeraars 7,7 6,8 7,3 13%  

Informatieproviders        

Voertuigbranche 43,7 41,2 41,6 6%  

Overige belanghebbenden       

Particulieren 43,2  44,5  39,0 -3%  

Overige 39,2  39,1 36,0 0%  

Totaal online informatieverstrekking 1.161,0 986,2 756,1 18%  

Batch informatieverstrekking 

Overheidsorganen       

Politie, Justitie en BZK 2.900,7  2.879,8  2.693,1 1%  

Ministerie van Financiën (Belastingdienst en 

Douane) 

41,4  29,3  28,9 41%  

Informatieproviders      

Voertuigbranche 321,4 375,6 186,6 -14%  

Overige belanghebbenden 131,8 118,9 107,1 11%  

Totaal batch informatieverstrekking 3.395,3 3.403,6 3015,7 0%  

Totaal (elektronische) informatieverstrekking 4.556,3 4.389,8 3.771,8 4%  

Beschikbaarheidspercentage voor aanvragen en 

muteren van kernregisters 

99,99% 99,99% 99,98%  99% 

    

Toelichting afwijkende resultaten 

Andere overheden en private organisaties bevragen dagelijks de registers van de RDW. De levering van 

gegevens gebeurt op twee manieren. De RDW levert de informatie in directe online bevragingen van 



Jaarverslag RDW 2017 
 

99 

individuele voertuigen en in de vorm van periodieke bestanden met (vaste) sets aan gegevens. In 2017 is 

een stijging van 3% te zien van de totale elektronische informatieverstrekking uit de registers. 

Online informatieverstrekking 

Politie, Justitie en BZK 

Politie, Justitie en BZK bevragen de registers van de RDW online om hun handhavingstaken goed te 

kunnen uitvoeren. In 2017 is het aantal online bevragingen door politie, Justitie en BZK met 18% gestegen 

ten opzichte van het jaar ervoor. Deze stijging is toe te schrijven aan een intensievere toepassing van de 

zogenoemde iTrechter waarin men met behulp van ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) 

profilering toepast.  

Gemeenten 

Door de gemeenten zijn in 2017 32% meer online bevragingen gedaan. Steeds meer gemeenten sluiten 

aan op het Nationaal Parkeer Register en gebruiken de gegevens voor de parkeerhandhaving. 

Batch informatieverstrekking 

Ministerie van financiën 

In 2017 is 29% meer informatie verstrekt aan de belastingdienst voor controlewerkzaamheden in het 

kader van de houderschapsbelasting. 

Voertuigbranche 

In 2016 zijn de gegevensleveringen aan de informatieproviders voor de voertuigbranche aangepast. Er is 

een overgangsperiode geweest waarin de oude en nieuwe manier van leveren van de gegevens naast 

elkaar hebben gedraaid. De informatieproviders hebben daarmee tijdelijk dubbele gegevensleveringen 

ontvangen in 2016. Dit verklaart de afname met 14% in 2017. 

 

Overige 

informatieverstrekking 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 Norm 

Telefonische 

informatieverstrekking 

     

Algemeen (particulieren) 791.171 787.663  782.026 €%  

Erkende bedrijven 226.283 219.417  213.850 3%  

Politie 3.381 4.730 6.542 -29%  

Totaal 1.020.835 1.011.810 1.002.418 1%  

Wachttijd gesprekken 

(percentage binnen 30 

seconden) 

80% 80% 80% - 80% 

Schriftelijke 

informatieverstrekking 

     

Correspondentie (aantal 

ingekomen brieven)  

419 667 542 -37%  

Doorlooptijd beantwoording 

(percentage binnen 5 

werkdagen) 

100% 100% 100% - 95%  

< 5 werkdagen 
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Informatieverstrekking  

per e-mail 

     

(Afgehandelde) vragen 96.306 101.869 97.214 -5%  

Gemiddelde doorlooptijd 

beantwoording 

0,7 dagen 0,6 dagen 0,6 dagen 17% < 3 werkdagen 

Internetgebruik      

Bezoeken aan www.rdw.nl 20.584.554 21.243.469 18.852.083 -3%  

Aantal online diensten (EDS) 52 50 50 4%  

% online aanvragen vervangend 

kentekenbewijs 

93% 92% 91% 1%  

% online schorsingen 62% 59% 54% 5%  

 

Toelichting afwijkende resultaten 

Het aantal telefonische informatieverstrekkingen is in 2017 nagenoeg hetzelfde als in 2016. De 

grootste stijging van het aantal afgehandelde telefoongesprekken komt vanuit de erkende bedrijven. 

Dit aantal is in 2017 met 3% gestegen. Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door het 

verplaatsen van telefonische informatieverstrekking van de verschillende back offices naar de front 

office van de RDW.  

In 2017 zijn twee nieuwe EDS-diensten gestart, te weten DAR (technische voorbereiding van Digitale 

aanvraag rijbewijs) en VII (versnelde individuele inschrijving).  
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6.1.4 Documentafgifte 

Resultaten inschrijvingen in het kentekenregister, tenaamstelling en afgifte kentekencards. 

Documentafgifte 2017 2016 2015 

Verschil  

2017-2016 Norm 

Inschrijvingen      

Door erkende bedrijven  633.887  576.691  602.039 10%  

Door de RDW 273.316  235.875  201.197 16%  

Totaal 907.203 812.566 803.236 12%  

Tenaamstellingen      

Door externe loketten 1.492.847 1.532.204 1.524.038 -3%  

Voertuigbedrijven 1.774.019 1.650.091 1.602.342 8%  

RDW 148.666 130.128 118.448 14%  

Totaal  3.415.532 3.312.423 3.244.828 3%  

Documentafgifte      

Kentekencards 3.973.408 3.792.535 3.726.970 5%  

Doorlooptijd afgifte 

kentekencards 

gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd  90% 

 < 1 werkdag 

Overig       

Registratie snelle motorboten 15.936 15.764 15.537 1%  

Rijbewijzen      

Afgegeven door gemeenten 1.874.622 1.532.081 1.148.086 22%  

Afgegeven door de RDW 7.416 5.207 4.214 42%  

Begeleid rijden 46.583 42.756 39.151 9%  

Gemiddelde doorlooptijd afgifte 

rijbewijscards 

gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd 

 

90% 

 < 3 werkdagen 

Toelichting afwijkende resultaten 

Het aantal inschrijvingen steeg in 2017 door toenemende economische groei. Met name bij de 

import van voertuigen (inschrijving door de RDW) zette de stijgende trend door. Ter vergelijking: in 

2012 werden circa 120.000 voertuigen geïmporteerd. Er is een grotere behoefte aan jonge 

tweedehandsvoertuigen dan waar de Nederlandse markt in kan voorzien. Het valt op dat het aandeel 

van tenaamstellingen via de RDW is toegenomen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een 

stijging van de digitale tenaamstellingen van burger naar burger (toename van 10.000 in 2017).  

De toename van de afgifte van rijbewijzen volgt uit de tienjaarscyclus, waarbij er vijf 'vette' jaren en 

vijf 'magere' jaren zijn. Deze cyclus heeft zijn oorsprong in het verlengen van de geldigheidsduur van 

het rijbewijs van 5 naar 10 jaar in oktober 1986. 2015 was een mager jaar, 2016 een overgangsjaar 

en 2017 een vet jaar. 
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6.2. Personalia directie en managementteam 
 

Directie 

Dhr. drs. A. van Ravestein, algemeen directeur 

geboortejaar: 1954  

tijdstip eerste benoeming: 1 oktober 2014  

benoemingstermijn van 1 oktober 2014 tot 1 oktober 2019 

Nevenfuncties 

• bestuurslid Connekt 

• bestuurslid Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit 

• bestuurslid Vereniging Aanpak Tellerfraude 

• bestuurslid Vereniging Overheidsmanagement 

• voorzitter Handvestgroep Publieke Verantwoording 

Dhr. Z. Baelde, directeur Bedrijfsvoering  

geboortejaar: 1965 

tijdstip eerste benoeming: 1 juli 2016 

benoemingstermijn van 1 juli 2016 tot 1 juli 2021 

Nevenfuncties 

• lid Dagelijks Bestuur Rijksbrede Benchmarkgroep  

• lid Manifestgroep 

• lid Program Board eID 

• lid Regieraad Identiteit en Authenticatie 

 

Managementteam (MT) 

Het MT ondersteunt de directie bij de besluitvoering. De samenstelling van het MT was in 2017: 

Dhr. G.J.F. Doll, manager divisie Voertuig Regelgeving & Toelating 

Dhr. drs. R.G. Labordus, manager divisie Toezicht & Beoordeling tot 1 oktober 2017 

Dhr. P.F. Dietz MBA, manager divisie Toezicht & Beoordeling vanaf 1 oktober 2017 

Dhr. G. J. Holland, manager divisie Registratie & Informatie 

Dhr. drs. G.J. Theuwissen, manager divisie ICT Bedrijf 

Dhr. ir. S.A.J. Beckers, hoofd afdeling Strategie en Externe Ontwikkelingen 

Dhr. drs. J. van Aller RC, hoofd afdeling Financiën en Control 

Dhr. mr. H. Pasman, hoofd afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken 

Mw. K. Disselen, hoofd afdeling Human Resources  

Mw. drs. J. Eising, hoofd afdeling Communicatie 

Het secretariaat wordt gevoerd door dhr. drs. A.J. van Zwieten.  
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6.3. Mededeling inzake certificatieovereenkomst ISO/IEC 27001:2013 
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