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Veranderingen en toekomst

2020 is een jaar geworden dat we ons zullen blijven 
herinneren. Het werd overheerst door het virus. Met een 
ongekende impact op de maatschappij. En ook op de 
RDW. Organisaties zoals die van ons moesten zich 
razendsnel aanpassen en een modus vinden om toch 
verder te kunnen. Met daarbij als belangrijkste kader  
de gezondheid beschermen van de eigen medewerkers 
en daarnaast de verantwoordelijkheid nemen om het 
besmettingsgevaar richting klanten en ketenpartners 
zoveel mogelijk in te dammen. Evengoed is het gelukt 
om de dienstverlening zoveel mogelijk op peil te houden. 
Dankzij goed en intensief overleg met de andere partijen 
in de mobiliteitsbranche en het ministerie hebben we 
ons er vooralsnog redelijk doorheen geslagen. Mede 
ook dankzij een professionele inzet, flexibiliteit en 
samenwerking van alle betrokkenen. 

Verjaardag van een instituut 
Toen helaas in de tweede helft van het jaar de hoeveel
heid besmettingen weer toenam, konden we terugvallen 
op de ervaring opgedaan in het voorjaar. En dat zorgde 
er mede voor dat bijvoorbeeld een van onze bekendste 
en belangrijkste taken, het controleren van de APK, 
nagenoeg onverminderd kon doorgaan. En daarmee  
is de verkeersveiligheid in Nederland natuurlijk serieus 
gediend. Diezelfde APK komt u volop tegen in deze 
editie van RDWijzer. Want we zijn natuurlijk best een 
beetje trots op de verjaardag van dit fenomeen. 
RDWijzer laat helder zien waar we als RDW allemaal 
mee bezig zijn. Daar zit ook veel visie en deskundigheid 
in. Die zullen we blijven inzetten om ook die jubilerende 
APK een gezonde toekomst te geven. En hem uptodate 
te houden. Veel leesplezier en toch ook juist nu een 
feestelijk slot van 2020.

Ab van Ravestein
Algemeen directeur RDW

Ook tellerregistratie  
voor motoren
De handel in gebruikte motorfietsen is te vrijblijvend, vindt het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat. Kopers hebben te weinig houvast en 
betrouwbare informatie bij hun zoektocht naar een gebruikte motor. Zo 
krijgt naar schatting tien tot twintig procent van de mensen bij aanschaf  
te maken met een teruggedraaide teller. Zo’n motorfiets kampt met 
achterstallig onderhoud en dat kan gevaarlijk zijn voor de motorrijder en 
andere weggebruikers. 
 
Meer zekerheid over de tellerstand en inzicht in de historie van teller
standen biedt een potentiële koper meer houvast, net zoals dat bij 
personenvoertuigen nu het geval is. Vanaf 1 juli 2021 gaan de motor
branche en de RDW aan het werk om die te bieden. Vanaf dan moeten 
bedrijven met een RDWerkenning ook tellerstanden van motorfietsen aan 
de RDW doorgeven. De meeste  motorbedrijven registreren nu al teller
standen en zullen slechts merken dat hun managementsysteem aangepast 
wordt. Ook sommige autobedrijven krijgen met de registratie te maken, 
bijvoorbeeld als ze een inruilmotor in bedrijfsvoorraad nemen of trikes  
of quads met een motorkenteken verkopen. Tellerregistratie is een 
gezamen lijke wens van overheid, de Vereniging Aanpak Tellerfraude  
en de motorbranche en moet economische fraude tegengaan en de 
verkeersveiligheid verbeteren. 
 
Net als voor personenvoertuigen kan de eigenaar voor motorfietsen ook  
een tellerrapport aanvragen. Omdat we nu pas beginnen met tellerstanden 
verzamelen, zal het nog even duren voordat er een oordeel over de reeks 
standen op het rapport komt te staan. Samen met de branche gaan we nog 
wel op zoek naar andere betrouwbare bronnen van tellerstanden. Dus het 
devies blijft: doe jezelf niet tekort, vraag een tellerrapport. Het tellerrapport 
gaat binnenkort trouwens ‘RDW Voertuigrapport’ heten. Dat komt doordat 
op het document niet meer alleen tellerstanden staan, maar ook veel  
meer gegevens over het voertuig, zoals motor en milieugegevens en de 
historie van het voertuig. Zo krijgt de potentiële koper nog meer informatie 
over zijn aankoop. 

PS: Vanaf 1 juli 2021 moeten erkende bedrijven bij iedere reparatie, onderhoud 
en bandenwissel de tellerstand registreren. Tot die tijd moest dat alleen als de 
ingreep 150 euro of meer kostte. En dat geldt dan dus ook voor motoren.
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Balanceren tussen grip en duurzaamheid
Banden zijn hightech. Vier vlakken ter grootte van een handpalm die beslissen over grip of 
slip en die essentieel zijn voor de veiligheid en ook een grote rol spelen bij brandstofverbruik en 
duurzaamheid. Banden zijn zo belangrijk dat ze meer aandacht verdienen. Wist je dat de grip 
afneemt als de bandenspanning niet optimaal is? Wist je dat een band op 1000 kilometer tot  
wel 30 gram gewicht kan verliezen? Kortom, banden vereisen specialistisch toezicht van de 
RDW. Inspecteur Mark Stuivenvolt en zijn collega’s testen in Lelystad enorm veel banden, op 
rolweerstand, geluidsproductie en grip op een nat wegdek. 

Terug naar de tekentafel
Mark Stuivenvolt: “De laatste jaren zie je dat er met name bij Aziatische banden veel verbeterd  
is, maar het gebeurt nog steeds dat een producent naar aanleiding van een test terug naar de 
tekentafel gaat. Je kunt rustig stellen dat elke band op de markt ook veilig is, maar we zien toch 
nog steeds grote verschillen op de vlakken waarop we testen. Dat betekent veel keuzevrijheid 
voor de consument, en om daarbij te helpen is het Europese bandenlabel ontwikkeld dat laat zien 
hoe een band op elk vlak scoort. De bewustwording daarover kan best wat beter, want banden 
zijn van levensbelang, en er is echt verschil tussen een band die nét goed is en een band die  
héél goed is. Het bandenlabel speelt een belangrijke rol op de website kiesdebesteband.nl.” 

IN BEELD: BANDEN TESTEN

Op de limiet 
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Hoe maak je het onmogelijke mogelijk? Door de 
coronacrisis werden ontelbaar veel mensen in ontelbaar 
veel sectoren ineens met die vraag geconfronteerd. 
Medici zoeken een vaccin, ondernemers proberen hun 
bedrijf te redden van de ondergang en politici en 
beleidsmakers proberen binnen de geldende regels 
alles te doen om perspectief te bieden. Als clusterhoofd 
van de afdeling Keten- en Relatiemanagement van de 
RDW speelde Teun Verschuren een belangrijke rol in de 
crisisoverleggen die meerdere keren per week plaats-
vonden tussen de RDW, het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat en de branche. Hoewel Verschuren 
eerder ook onderdeel was van het team dat diesel- 
gate behandelde, noemt hij de afgelopen maanden 
‘onvoorstelbaar’, maar is hij ook trots op wat er samen 
bereikt is en wat dat oplevert voor de toekomst.

Verzachten
Dingen oplossen en de vertaalslag maken tussen 
politiek, uitvoeringsinstanties en branche, dat is wat 
Teun Verschuren het liefste doet. Als hoofd van de 
afdeling Keten- en Relatiemanagement voelt hij zich 

SNELHEID WAS CRUCIAAL

De coronacrisis zette de wereld op zijn kop. Onder andere de vervoerssector 

werd keihard geraakt en brak zich het hoofd over vragen waarop in een  

normale wereld – in elk geval op korte termijn – geen antwoorden bestonden.  

De inspanningen van ministerie, RDW en branche maakten de afgelopen 

maanden het onmogelijke mogelijk.

‘Je kunt niet alle pijn 

wegnemen. Maar we konden  

wel veel pijn verzachten’

als een vis in het water. “Corona was hard werken,” 
zegt hij. Toen in maart duidelijk werd dat Nederland 
afstevende op een intelligente lockdown was de eerste 
vraag die Teun en zijn collega’s moesten beantwoorden 
voor welke kritieke sectoren oplossingen nodig waren. 
Gewapend met het antwoord – vooral binnen de 
transportsector en later ook de importbedrijven – 
werden er crisisoverleggen ingericht en regelingen 
uitgezet. Er moest resultaat worden geboekt, dat kon 
niet anders. “Maar we moesten ook oog houden voor 
rechtszekerheid en verkeersveiligheid,” zegt Verschuren. 
“En dan merk je dat niet alles kan, dat je niet alle pijn kunt 
wegnemen. Maar we konden wel veel pijn verzachten.” 

Het onmogelijke 
mogelijk maken

INTERVIEW

Naam 
Teun Verschuren

Functie
Clusterhoofd Keten- en 
Relatiemanagement

Opleiding
Radboud Universiteit, geschiedenis

Grootste uitdaging
In crisistijd de door de branche  
gewenste snelheid halen, met 
regelgeving als belemmering
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Digitale keuringsprocedure
Al thuiswerkend maakten Teun en zijn collega’s werk-
weken van zeven dagen, met veel meer uren dan 
gebruikelijk. Niet erg, want het bracht resultaten:  
“Het leven lag stil. Op straat zag je taferelen waar  
geen autoloze zondag uit de jaren 70 aan kon tippen. 
Behalve werken kon je in de lockdown niet veel doen. 
En binnen het werk waren er veel urgente problemen 
die onze onmiddellijke aandacht vroegen. In de RDW-
keuringsstations werd het werk teruggeschroefd naar 
een tweeploegendienst, zodat de medewerkers hun 
belangrijke werk konden blijven voortzetten, ook als 
zich een besmetting zou voordoen. En binnen enkele 
weken konden we een digitale keuringsprocedure 
voor personenwagens inrichten, iets waar we al langer 
over nadachten, maar wat zeker nog niet uitgewerkt 

klaarlag. Daarmee konden we de importkeuringen 
weer op gang krijgen.” 

Verzamelaarsregeling
Nog grotere uitdagingen kwamen in beeld toen duidelijk 
werd dat taxibedrijven hun omzet volledig zagen 
kelderen, door een wegvallende mobiliteitsbehoefte  
en angst bij klanten. Tientallen, zo niet honderden 
faillissementen dreigden door doorlopende kosten van 
een grote vloot met dure voertuigen. “Die bedrijven 
móésten geholpen worden. We hebben op verzoek van 
deze branche mogelijk kunnen maken dat ze gebruik-
maakten van de bestaande verzamelaarsregeling  
voor particulieren, die normaal gesproken alleen geldt 
voor auto’s vanaf 15 jaar oud. Daarin hoeven alleen 
schorsings kosten betaald te worden voor de eerste vijf 
voertuigen. Ogenschijnlijk een simpele oplossing, maar 
op de achtergrond komt er veel bij kijken. Er is overleg 
nodig met de brancheorganisaties, het moet afgestemd 
worden met het ministerie, het moet worden voorgelegd 
aan de Belastingdienst en de staatssecretaris van 
Financiën. Erg mooi was om te zien hoe iedereen het 
uiterste deed om bestaande regelgeving zo coulant  
en breed mogelijk te interpreteren.” 

Blij met  
begrip 
Door de coronacrisis werd Juul van Hout, directeur van het 
Brabantse vervoersbedrijf Hermes, geconfronteerd met 
enorme zorgen die nog werden versterkt door het 
vooruitzicht dat gesprekken met de RDW over het zo 
keihard nodige kuchscherm onvermijdelijk waren: “In het 
verleden heb ik geleerd dat ambtelijke molens langzaam 
draaien, en dat de RDW zaken vaak onhaalbaar acht. Maar 
een kuchscherm bleek al snel onvermijdelijk in de bus. Om 
onze chauffeurs te beschermen hielden we de voordeur 
dicht, maar dat heeft een negatief effect op de ventilatie en 
ontneemt de chauffeur niet alleen het klantcontact maar 
ook het zicht op zwartrijders. De RDW toonde begrip en 
nam het initiatief om de minister te vragen een gedoogfase 
op te starten, waarin in grote lijnen werd aangegeven 
waaraan kuchschermen moesten voldoen, terwijl 
ondertussen werd gewerkt aan de definitieve wetgeving. 
Dat bleek een goede oplossing. TNO heeft geconcludeerd 
dat een kuchscherm het gewenste effect heeft. Op 
1 november zijn de schermen officieel geïmplementeerd in 
onze bussen en startte een campagne die de reiziger laat 
weten dat veilig instappen via de voordeur weer mogelijk 
is, en dat hij van harte welkom is. Zo maken we weer een 
stap in de richting van het herstel van onze branche. Ik ben 
zeer blij met hoe dit proces is gelopen, en vertrouw erop 
dat we de RDW vanaf nu nog beter weten te vinden.” 

Coronascherm
“Die bereidwilligheid kwam goed van pas toen het 
CBR zich meldde. Van het gebruik van mondkapjes 
was op dat moment nog geen sprake, dus een 
creatieve rijschoolhouder had het idee opgevat om 
een ‘coronascherm’ in de lesauto te plaatsen. Vanuit 
gezondheidsoogpunt is dat een begrijpelijke gedachte, 
maar wij kijken naar de verkeersveiligheid. Dus hoewel 
het goed is om meegaand te zijn, moet je ook oog 
houden voor de vraag wat er gebeurt als je een ongeluk 
krijgt met zo’n afscherming in de auto. Een auto 
is gewoon niet ontworpen op een afscheiding in 
lengterichting in het interieur. Wat gebeurt daarmee als 
de airbag afgaat? En wat ziet de chauffeur nog als er 
zonlicht in reflecteert? Evengoed was duidelijk dat de 
invoering van spatschermen hard nodig was, ook voor 
de ov-branche. Bussen reden met gesloten voordeur ter 
bescherming van chauffeurs, maar dat had een enorme 
derving van de toch al zeer beperkte inkomsten tot 
gevolg. Met de veiligheid in het achterhoofd hebben we 
behoudend geadviseerd en een appel gedaan op het 
gezonde verstand van vervoerders. As we speak is er 
wetgeving voor het gebruik van spatschermen in het ov 
in de maak, en is de branche tevreden. Wij zijn dat ook.”

Verschil gemaakt
Terugkijkend op de misschien wel intensiefste 
maanden uit zijn RDW-carrière komt Teun Verschuren 
tot bijzondere conclusies. “Het is goed dat we ons als 
RDW baseren op onze procedures en draaiboeken, 
maar dit is ons allemaal in één klap overkomen. Als 
zoiets gebeurt, moet je verstandig aan de slag. En dat 
kunnen we, want binnen de RDW zijn we gewend om 
dingen aan te pakken. Deze crisis heeft laten zien dat 
ons netwerk uitstekend is. We weten elkaar prima te 
vinden en dat is mooi. De rol van informatiemakelaar, 
die de relevante informatie verzamelt en communiceert 
naar partners, past mijn afdeling prima. Ik denk dat we 
ook allemaal hebben geleerd dat je – zeker in een crisis 
als deze – nooit te veel kunt communiceren. Luisteren 
naar wensen en eerlijk zijn over mogelijkheden en 
onmogelijkheden heeft zich uitbetaald. Dat we snel 
hebben gehandeld – en in enkele weken of soms zelfs 
dagen dingen voor elkaar hebben gekregen waar soms 
jaren overheen gaan – voelt goed. In een situatie als 
deze ben je blij als je iets kunt betekenen voor mensen 
die het moeilijk hebben. Voor de toekomst hopen we 
natuurlijk allemaal dat het coronavirus snel uit onze 
levens verdwijnt, maar we hopen dat de soepele 
afstemming die we met elkaar hebben gevonden, blijft. 

Of de digitale keuringsprocedure een blijvertje is, 
onderzoeken we momenteel. We zien nu bijvoorbeeld 
dat niet alle aanvragers zich aan de spelregels houden. 
Het was soms moeilijk, en altijd keihard werken, maar 
ik ben trots op de tastbare zaken die we samen hebben 
bereikt, en op het verschil dat die hebben gemaakt. 
Veel dingen die we een jaar geleden voor onmogelijk 
zouden hebben gehouden, bleken toch mogelijk.”

‘In een situatie als deze ben je blij 

als je iets kunt betekenen voor 

mensen die het moeilijk hebben’
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Teun Verschuren toont het 
kuchscherm bij vervoersbedrijf 

Hermes (zie kader).



Het bezwaar van de ANWB bleek niet steekhoudend  
en woog ook niet op tegen de verwachte voordelen  
van een opzet waarbij garagebedrijven de hoofdrol 
spelen. Uiteindelijk stemde de politiek dus toch in  
met dat plan.

Voor de bühne
Op 16 juli 1985 parkeerde Maurer zijn inmiddels weer 
geheel opgelapte Citroën DS in een RDW-werkplaats  
in Den Haag. Onder het toeziend oog van journalisten 
nam Lodewijk van der Kolk namens de RDW die eerste 
keuring voor zijn rekening. Of om precies te zijn: hij 
deed die dag voor de bühne nog even een dubbelcheck. 
Eerder die maand had hij de bewuste auto namelijk  
al grondig geïnspecteerd en goedgekeurd. Voor de 
zekerheid. Want zou toch jammer zijn als de eerste 
APK-keuring een negatieve uitslag zou hebben. 

In Den Haag werd ter plekke het keuringsrapport 
ingevuld, waarbij ook nog werd vermeld dat het om  
de eerste APK-keuring ging. En sindsdien zijn het in 
Nederland altijd de keurmeesters bij garagebedrijven 
die dit soort rapporten opmaken.

Ruim 230.000 steekproeven per jaar
Natuurlijk ging en gaat het weleens mis. En we willen 
niemand op ideeën brengen, dus we gaan hier dan ook 
geen voorbeelden van creatieve fraudeurs oprakelen. 
Maar over het geheel genomen gaat het juist heel goed, 
mede dankzij de ruim 230.000 steekproeven die de 
keurmeesters van de RDW jaarlijks bij garagebedrijven 
doen om te checken of zij de APK inderdaad op de 
juiste manier uitvoeren. Dat is 3 procent van het totale 
wagenpark. Een hele operatie dus.

Jef Maurer uit Geleen was in 1985 de trotse eigenaar 
van een Citroën DS uit 1970. Een auto met een 
specifiek uiterlijk dat hem in Nederland de bijnamen 
‘strijkijzer’ en ‘snoek’ had opgeleverd. De Fransen  
waren qua bijnaam wat subtieler. In het land van 
herkomst werd DS uitgesproken als ‘déesse’, het  
Franse woord voor godin.

Bam!
Maar ook godinnen kunnen blijkbaar pech hebben. 
Begin juli (we zitten nog steeds in 1985) boorde een 
Fiat 127 zich namelijk in de zijkant van de DS. De 
schade was aanzienlijk: twee volledig verkreukelde 
portieren en een verbogen chassisbalk. Niet de  
beste timing ook, die aanrijding. We hebben het hier 
namelijk over de allereerste personenauto die met 
succes een APK-keuring had ondergaan en die niet  

APK: 35 jaar geleden 
nog controversieel,  
nu een best practice
Garagebedrijven zelf de keuring voor personenauto’s laten doen? Niet iedereen was ervan overtuigd 
of dat wel zo’n goed idee was. Maar op 16 juli 1985 was het zover, en was de APK 2 een feit. 35 jaar 
geleden alweer. En de APK 1, de keuring voor zware voertuigen? Die bestaat al bijna 40 jaar. Twee 
verjaardagen dus. Een goed moment om even terug te blikken. En kort vooruit te blikken. Want in 
2021 wordt naar alle waarschijnlijkheid de APK 3 gelanceerd.

lang daarna in Den Haag tijdens een persmoment in  
de spotlights zou worden gezet.

Geen aparte rit nodig
De verplichte keuring van personenauto’s gebeurde al 
meteen vanaf het begin bij garagebedrijven. Dat heeft 
als voordeel dat de eigenaar van de auto dat kan 
combineren met een onderhoudsbeurt. Voor de APK is 
er dus geen aparte rit naar een keuringsstation nodig. 
En garagebedrijven die er malafide praktijken op na 
houden? Die lopen altijd de kans om tijdens een 
steekproef van de RDW door de mand te vallen. 

Tegenstand van een minister
Aanvankelijk geloofde niet iedereen in het scenario dat 
de RDW voor ogen had. Er was dan ook al veel politiek 
geharrewar over geweest. Sterker nog: bijna was het 
officieel keuren van personenauto’s een taak voor de 
ANWB geworden. Dat was namelijk iets waar Tjerk 
Westerterp zich medio jaren zeventig als minister voor 
Verkeer en Waterstaat hard voor had gemaakt. Het idee 
om de officiële keuringen door garagebedrijven te laten 
doen, vond hij zeer onwenselijk. Daarbij kreeg hij bijval 
van Jan Barkhof, een ANWB-directeur die verwoordde 
wat destijds wel meer mensen dachten: “Een slager 
moet niet zijn eigen vlees keuren.”

DOSSIER APK

‘Malafide praktijken kunnen  

tijdens een steekproef van de RDW 

door de mand vallen’
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Voorbeeld voor andere landen
Door de invoering van de verplichte autokeuring is de 
verkeersveiligheid in Nederland aanzienlijk verbeterd. 
Daarbij kost het auto-eigenaren weinig tijd en gedoe. Ze 
kunnen voor de keuring immers gewoon bij hun eigen 
garage terecht. Het Nederlandse APK-systeem is dan 
ook een voorbeeld voor andere landen. Dat merkt ook 
Henk Bussink. Hij is namens de RDW bestuurslid bij 
CITA, de internationale vereniging van publieke en 
private organisaties die zich bezighouden met de APK.

Zelfrijdende auto’s
Bij CITA houdt Bussink zich ook bezig met trends voor 
de toekomst. “Er gaat veel veranderen, onder andere 
door de komst van zelfrijdende auto’s. Net als de RDW 
verwacht CITA dat er over tien jaar zowel zelfrijdende 
auto’s op de openbare weg zullen rijden als auto’s  
waar nog gewoon mensen achter het stuur zitten.  
Een hybride situatie dus. En dat heeft uiteraard ook 
gevolgen voor de APK. Want hoe regel je dat bij 
zelfrijdende auto’s? Gaan die zelf data aanleveren? En 
wie is dan eigenaar van die data? Dat zijn allemaal 
zaken waar we nu al goed over na moeten denken.”

Nieuw: de APK 3
Ondertussen werkt de RDW aan iets wat al op de korte 
termijn gaat spelen: de APK 3. Er gaat een APK-plicht 
gelden voor bepaalde land- of bosbouwtrekkers die 

sneller kunnen dan 40 km/u. Per Koninklijk Besluit moet 
er nog een ingangsdatum worden vastgesteld. De start 
van de APK-plicht is naar verwachting 1 mei 2021.

Vrijstelling voor oldtimers
En Jef Maurer? Die heeft nog steeds dezelfde Citroën 
DS, die nog altijd rijdt als een zonnetje. Afgelopen 
september is hij ook weer voor een APK naar zijn vaste 
garage gegaan. Voor de laatste keer. Vanaf 2021 geldt 
er namelijk een vrijstelling voor historische voertuigen 
die ouder zijn dan 50 jaar. De exacte ingangsdatum 
wordt nog per Koninklijk Besluit vastgesteld. De 
eigenaren van dat soort auto’s zijn doorgaans lief-
hebbers die zich goed in de techniek hebben verdiept 
en die hun voertuig intensief onderhouden. Daarbij 
rijden ze vaak maar weinig kilometers, waardoor de 
impact op de verkeersveiligheid minimaal is. Allemaal 
redenen om dit soort oldtimers vrij te stellen van de 
periodieke keuring. En dus ook voor de bijzondere  
auto die 35 jaar geleden de APK 2-primeur had.

‘Mede door de komst  

van zelfrijdende auto’s zal  

de APK veranderen’

Feiten & Cijfers
In 2020 en 2021 besteden we aandacht aan de jubilea van de  
APK 1 (40 jaar) en APK 2 (35 jaar). In 1981 werd de APK 1  
voor vrachtwagens ingevoerd. En in 1985 deed de APK 2 voor 
personenauto’s en lichte bestelauto’s haar intrede. De afgelopen 
decennia heeft de keuringsplicht niet alleen het Nederlandse 
wagenpark een stuk veiliger gemaakt, het levert ook imposante 
cijfers op. 

29.482 
APK-keurmeesters
Er zijn 29.482 voertuigtechnici die zich APK-keurmeester mogen 
noemen. Een keurmeester moet gediplomeerd zijn en tekent  
voor het keuringsrapport. Voor de APK 1 zijn er 2.147 erkende 
keurmeesters, voor de APK 2 zijn dat er liefst 25.002. Een dubbele 
bevoegdheid is ook mogelijk: 2.333 Nederlandse technici zijn zowel 
APK 1- als APK 2-keurmeester (aantallen per 1 oktober 2020). 

Aantal afmeldingen 2019 2020 (t/m sept)

APK 1 (zwaar) 306.724 236.377

APK 2 (licht) 7.468.094 5.884.570

Aantal steekproeven RDW 2019 2020 (t/m sept)

APK 1 (zwaar) 9.240 6.703

APK 2 (licht) 223.398 126.804

Bijna een 
kwart miljoen 
steekproeven RDW
De RDW controleert steekproefsgewijs met een herkeuring of  
de APK goed is uitgevoerd bij de erkende keuringsbedrijven. Elk 
voertuig dat is gekeurd voor de APK moet worden afgemeld bij 
de RDW. Dit geldt zowel voor een goedkeuring als afkeuring. 
Gemiddeld komt de RDW 2 keer per maand bij een garage om 
een APK-keuring te controleren.

9.677 
keuringsinstanties
Om aan de RDW-erkenning voor APK 1 en APK 2 te 
voldoen, gelden er strikte eisen voor bedrijven. De 
keurmeesters moeten gediplomeerd zijn. In totaal zijn er 
9.677 keuringsinstanties in Nederland, waarvan er 255 een 
APK 1-erkenning hebben en alleen trucks mogen keuren. 
Voor de keuring van een auto tot 3.500 kg (APK 2) kun je 
bij 8.814 bedrijven terecht. 608 keuringsinstanties voeren 
zowel APK 1 als APK 2 uit (aantallen per 1 oktober 2020). 

7,7 
miljoen 
APK-keuringen 
per jaar

Vorig jaar zijn in totaal ruim 7,7 miljoen APK-keuringen 
verricht. Jaarlijks worden er ruim 7,4 miljoen APK’s voor 
personenauto’s uitgevoerd en zo'n 300.000 voor zware 
voertuigen.

De DS van Jef Maurer was  
de eerste auto die een APK onderging 

en heeft nu, als 50+ oldtimer zijn 
laatste APK gehad. 
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De eerste de beste?
Keuren is topsport. Tenminste, zo denken ze erover  

bij Rekos in Almelo, het bedrijf dat in 1981 als eerste in 

Nederland gecertificeerd werd voor het uitvoeren van 

APK 1-keuringen. De eerste de beste? Rekos draagt  

die gedachte dagelijks uit, en voert daarom al 40 jaar  

een gezonde discussie met de RDW. Dat kan als je  

elkaar respecteert.

Nummer AA01A01, het nummer van de allereerste 
APK 1-erkenning die op 28 januari 1981 werd 
uitgereikt, is nog altijd belangrijk voor Rekos. Het is 
een bron van trots, een motivatie om de schouders 
eronder te zetten voor een steeds betere dienst-
verlening en steeds meer foutloze keuringen. 
Gert Kerkdijk is hoofd Techniek bij Rekos: “Elk jaar 
keuren we zo’n 1.500 zware voertuigen, 900 lichte 
voertuigen en ijken we zo’n 500 tachografen. 
Topsport dus. Controleren is het sleutelwoord. Vóór 
elke afmelding checken we of alles klopt, zeker als 
een klant een voertuig brengt en ons verzekert dat 
we die zo kunnen afmelden. Controle is alles.” 

Betrapt op een fout
Rekos teert op 40 jaar ervaring, en is gecertificeerd 
door alle bekende remfabrikanten. Kerkdijk: “Zo’n 
certificering krijg je niet zomaar, dat weten onze 
klanten, maar dat weet ook de RDW. De relatie met 
de RDW is uitstekend. De steekproefcontroleur 
constateert bij ons ook weleens een foutje – wij  
zijn ook maar mensen – maar we hebben altijd 
constructieve gesprekken. Van mijn voorganger 
Johan van de Maat, de man die hier het APK-
gebeuren heeft opgezet, leerde ik het motto ‘Wil je 
gelijk, of wil je geluk?’ In de APK-regelgeving vind je 
namelijk altijd wel een grijs gebied waarover je in 
discussie kunt. Met dat gegeven in het achterhoofd 

komen we er altijd uit, met respect voor elkaars 
kennis en ervaring. Uiteindelijk zijn we gewoon 
techneuten onder elkaar.” 

Beroemde anekdotes
Toen de APK in 1981 haar intrede deed, was het  
met de remmerij van veel zware voertuigen slecht 
gesteld. Bij Rekos zijn de anekdotes van Johan van 
de Maat beroemd. Hij vertelt: “ Soms zag je op 
dezelfde as links een type 36-remcilinder en rechts 
een type 20. Ondenkbaar, maar het hoefde niet te 
worden gecontroleerd. En maar remmen! Je zag  
het pas als het afbrak. De APK bracht ons dus veel 
werk, maar zeker in het begin vonden klanten ons 
nog weleens té nauwkeurig, omdat we altijd de 
nieuwste, nauwkeurigste meetmethodes gebruiken. 
We wilden altijd de beste zijn.” 

Tot achter de komma
De beste blijven, dat blijft ook het doel, stelt Gert 
Kerkdijk: “APK 1-keuren is zwaar werk, zeker met 
bijvoorbeeld een 8-asser met meerdere stuurassen. 
Je moet bijzonder alert zijn, er zijn nu veel meer 
regels dan vroeger, er is veel meer elektronica en  
je mag niks over het hoofd zien. Bij het ijken van 
tachografen moet alles tot achter de komma 
kloppen. De verantwoordelijkheid is groot, maar 
daar moet je ook een sport van willen maken. Dat 
vragen niet alleen de klanten, dat vraagt ook de 
verkeersveiligheid. Daarom vinden we de APK 3 een 
goed idee. We denken op dit moment na over een 
investering in een combibank waarmee we ook 
landbouwvoertuigen kunnen keuren. Het zou toch 
geweldig zijn als Rekos ook de eerste zou zijn met 
een APK 3-certificering? De eerste zijn, dat is toch 
waar topsport een beetje om draait.” 

BLIK VAN BUITEN

KEUREN IS TOPSPORT BIJ REKOS ALMELO

‘De verantwoordelijkheid  

is groot, maar daar moet je ook 

een sport van willen maken’

Naam 
Gert Kerkdijk

Functie
Hoofd Techniek bij Rekos 

Tip voor de RDW
“Introduceer nieuwe 
medewerkers op tijd bij  
de erkenninghouders.  
Als je elkaar leert kennen, 
wordt de dialoog alleen 
maar beter.”
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Positieve ontwikkelingen versnellen door 
informatie gratis te delen en voor iedereen 
beschikbaar te maken. Aan dat open data-
principe werkt de RDW graag mee. Maar 
om welke data gaat het? En mag iedereen 
die informatie inderdaad zomaar 
gebruiken? 

Een vals kenteken op een auto plaatsen, bij 
het pompstation de tank volgooien en er dan 
snel vandoor, zonder te betalen. Die werk-
wijze van benzinedieven is een grote 
frustratie voor pomphouders. Maar de 
laatste jaren wordt het die dieven wel een 
stuk lastiger gemaakt. Pomphouders kunnen 
namelijk gebruikmaken van camera’s en een 
scansysteem dat kentekens kan lezen. En 
maar goed dat de RDW een deel van de 
kentekengegevens als open data vrijgeeft. 
Dankzij die data kan het systeem namelijk 
realtime checken of de nummerplaat wel 
echt bij de auto hoort. Is dat niet het geval? 
Dan gaat de pomp automatisch op slot.

Handig
“En dat is nog maar één mooi voorbeeld,” 
zegt Jeroen Fridrichs, adviseur op de 
afdeling Informatieverstrekking van de 
RDW. “Met de open data die wij delen kun je 
nog zoveel meer doen. Zo kun je bijvoorbeeld 
onderzoeken wat voor jouw type auto de 
meest voorkomende afkeurpunten zijn 
tijdens een APK-keuring. Dat is toch handig 
om te weten. En die informatie delen we dus 
gratis. Daarbij gaan we verder dan wat op 
dat vlak wettelijk verplicht is. Als RDW 
vinden we het namelijk belangrijk om trans-
parant te zijn en een bijdrage te leveren aan 
een betere maatschappij. Dat sluit ook goed 
aan bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
van de VN, waarbij een van de subdoelen 
bestaat uit het creëren van doeltreffende, 
verantwoordelijke en open instellingen.”

Paarse auto’s
De open data van de RDW staan op een 
aparte website: opendata.rdw.nl. Het gebruik 
van die open data is gratis. En hoewel in de 
disclaimer is te lezen dat de RDW geen 
garanties geeft, zijn de afgelopen jaren alle 
datasets elke dag rond twaalf uur bijgewerkt. 

Dat betekent dus dat  gebrui kers over zeer 
actuele gegevens kunnen beschikken. “We 
maken gebruik van een heel betrouwbaar 
platform: tot dusver is er nog geen enkele 
storing geweest. Daarbij is het een gebruiks-
vriendelijk systeem,” weet Ernst-Jan Sulman, 
eveneens adviseur op de afdeling Informatie-
 vertrekking. “Als je bijvoorbeeld wilt weten 
hoeveel paarse elektrische auto’s er in 
Nederland rondrijden, dan kun je dat binnen 
een paar muisklikken achterhalen.”  
(Voor wie het wil weten: het zijn er 113.)

Spreekbeurt over Lamborghini’s
Ernst-Jan heeft de website met open RDW-
data in z’n vrije tijd ook al eens gebruikt om 
een grafiek te maken voor zijn zoontje. “Hij 
hield een spreekbeurt over Lamborghini’s. 
Ik heb toen opgezocht hoeveel van die 
auto’s er in Nederland rondrijden en welke 
kleuren ze hebben. Ook heb ik gekeken wat 
het duurste exemplaar is dat hier rondrijdt. 
Ook die info had ik snel gevonden: een 
van ruim 2,2 miljoen euro. Mijn zoontje 
geloofde het aanvankelijk niet. Hij dacht 
dat het een fout was. Maar dat was het 
niet: er rijdt in Nederland echt iemand 
in een zeldzame Lamborghini met dat 
prijskaartje rond.”

‘Mag dat wel?’
Dat de RDW een website heeft met open 
data leidt soms nog tot misverstanden, zelfs 
binnen de RDW. “Een collega die een zoon 
heeft die in dezelfde klas zit als de mijne 
vroeg mij of dat wel mag: RDW-informatie 
gebruiken voor een spreekbeurt. Zij wist dus 
niet dat het om open data ging. Ook krijgen 
we regelmatig vragen van klanten van de 
RDW. Zij willen dan weten of ze moeten 
be talen als ze gebruikmaken van onze open 
data. Maar nee dus. Het gaat om gratis 
informatie waar ze mee kunnen doen wat ze 
willen. Het enige verschil met onze betaalde 
datadiensten is dat we bij open data geen 
garanties geven. Bij echt serieuze toepas-
singen die om een Service Level Agreement 
vragen, ontkom je er bijna niet aan om voor 
een betaalde dienst te kiezen. Maar er zijn 
ook aardig wat situaties waarin je al heel ver 
komt met de open data die we aanbieden.”

Bijzonder
Lang niet alle data van de RDW is geschikt 
om als open data te delen. Er zit namelijk 
ook veel gevoelige informatie tussen. Dus 
wie bepaalt wat wel en wat niet in aanmer-
king komt? “Een jurist van onze afdeling 
kwalificeert alle datasets. Dat doet zij in 
samenwerking met de proceseigenaren. 

Hierdoor worden alleen ‘niet-gevoelige’ 
gegevens als open data aangemerkt en 
beschikbaar gesteld. Dat indiceren geeft 
binnen de RDW veel duidelijkheid over het 
gebruik van gegevens,” benadrukt Jeroen. 

“Als afdeling Informatieverstrekking hebben 
wij trouwens ook directe lijntjes met de 
proceseigenaren,” vervolgt hij. “Dat moet  
ook wel, want zij weten als geen ander wat 
voor informatie er in hun databases staat 

Open tenzij
Ja, de RDW is wettelijk verplicht om informatie te delen. Dat klopt. Maar de 
beslissing om open data grootschalig beschikbaar te stellen, gaat verder dan  
wat de wet voorschrijft. Transparantie is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De 
RDW hanteert dan ook het open-tenzij-principe. Aangezien de RDW met veel 
gevoelige informatie werkt, staan veel onderdelen standaard op rood. Zo worden  
er nooit gegevens gedeeld die privacygevoelig zijn of kunnen zijn. Op de open-  
datawebsite van de RDW kun je bij de kentekeninformatie dus niet zien of er 
sprake is van bijvoorbeeld een overtreding, alcoholslot of rijbewijsmaatregel. Maar 
er blijft genoeg interessante informatie over. Terugroepacties bijvoorbeeld. Of 
parkeerrechten, voertuigeigenschappen en informatie over periodieke keuringen. 
Momenteel hebben we 65 datasets beschikbaar gesteld, die verdeeld zijn over  
7 categorieën. Die informatie is dus voor iedereen beschikbaar. Dat heeft als 
voordeel dat er zo ook sneller fouten aan het licht komen. De vermelding van een 
Fiat Panda met zestien wielen bijvoorbeeld. De producteigenaar van de RDW krijgt 
in zo’n geval direct een seintje. Dat helpt om de kwaliteit van de data te verbeteren. 
Zo helpt iedereen elkaar. En dat is helemaal in lijn met de achterliggende filosofie 
van open data.

Vragen of suggesties op het vlak van open data? Laat het ons weten via  
opendata@rdw.nl.

Open RDW-data;  
wat kun je er precies mee?

DILEMMA

en welke data we met een gerust hart vrij 
kunnen geven. Het is best bijzonder dat we 
inmiddels al veel open data beschikbaar 
stellen. De RDW is daar van oudsher 
namelijk heel voorzichtig mee. Dat we nu 
toch al zover zijn, hebben we te danken 
aan de goede interne samenwerking en 
de ambitie van de RDW.”
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“Je weet niet wat je ziet.” Zo vat senior adviseur Toezicht 
Henk Bussink het werkbezoek aan China samen, dat  
hij in november vorig jaar aflegde. Naast zijn rol bij de 
RDW is Bussink bestuurslid van CITA, het internationale 
keuringscomité. Die functie bracht hem in de Chinese 
stad Shenzhen, waar de regionale leden van CITA 
 bijeenkwamen om kennis uit te wisselen. Bussink  
kreeg er een gedetailleerd inkijkje in de dagelijkse 
 keuringspraktijk van China. Die maakte grote indruk  
op de nuchtere Nederlander. 

Data
Data spelen een grote rol in de Chinese autokeuring. 
Zoals in Nederland is de keuringsfrequentie daar één 
keer per jaar, maar een Chinese personenwagen onder-
gaat zijn eerste ‘APK’ pas op de leeftijd van zes jaar. De 
overheid overziet de keuringen en de naleving ervan, 
maar naast de keuringsstations van de overheid zijn  
er ook particuliere keuringsstations. Bussink vertelt  
wat hij zag bij zijn bezoek aan een keuringsstation: “De 
eigenaar van een auto is niet aanwezig bij de keuring. 
Opvallend is dat alles tijdens de keuring wordt gefoto-
grafeerd: de algemene staat van de auto, de kilometer-
stand, de kleur, alles. Al die foto’s worden opgeslagen in 
het bestand van de auto. Bovendien hangen er camera’s 
in het keuringsstation – ik telde er zestien! – die de 
 handelingen van de keurmeester vastleggen. Zo wordt 
geregistreerd of alle stappen van de keuring worden 
doorlopen, en is de drempel om een stap te vergeten 
dus meteen enorm. Ook de data uit de systemen van 
het voertuig worden uitgelezen en opgeslagen. Er  
wordt zeer gedetailleerd gewerkt, maar mij bekroop de 
gedachte dat het onmogelijk is om al die data te contro-
leren. Toen de eigenaar van de keuringsorganisatie, de 
CEO van Cosber, merkte dat ik daarover mijn twijfels 
had, regelde zij bij hoge uitzondering een bezoek aan  
de lokale politie, zodat ik met eigen ogen kon zien hoe 
die data gecontroleerd worden.” 

Big brother
In het politiekantoor maakte Bussink kennis met big 
 brother. Die presenteerde zich in de vorm van ongeveer 
30 politieambtenaren die – elk in hun eigen hokje – 
minutieus elk detail van elke gekeurde auto controleren. 
“Punt voor punt wordt alles nagetrokken en afgevinkt op 
een lange lijst,” zegt Bussink. “Je weet echt niet wat je 

ziet!” Ondanks zijn verbazing ziet Bussink wel degelijk 
voordelen in dat deel van de Chinese aanpak: “In China 
denkt een keurmeester wel tien keer na voor hij zijn aan-
dacht laat verslappen. Je kunt ervan uitgaan dat een 
keurmeester in China niets over het hoofd of door de 
 vingers ziet. Of dat per definitie een goede zaak is? Ik 
zeg niet dat een dergelijk draconisch systeem goed is, 
maar ik zeg wel dat de ontwikkelingen in China snel 
gaan. Men is ons daar continu een stap voor, en van 
dat feit kunnen we leren.” 

Leren van China
Van alle lessen die we van China kunnen leren, ligt de 
belangrijkste misschien wel op het vlak van de emissie-
meting. “We mogen gerust jaloers zijn op hoe China dat 
aanpakt,” stelt Bussink. “Men meet de uitstoot daar op 
een vermogensbank, bij belaste motor. Zo worden alle 
gassen die de auto uitstoot in kaart gebracht, dat vind ik 
een toekomstvast systeem. Met de komst van de deeltjes-
teller maken wij weliswaar ook een stap, maar we meten 
nog altijd slechts bij stationaire motor.” Ook de wijze 
waarop China elektrische voertuigen bekijkt op stroom-
lekkage kan de goedkeuring van Bussink wegdragen. 
“Stroomlekkage is link, bij lekkage naar het chassis kun 
je snel een schok krijgen. In China bestaat daarvoor  
een heel protocol, en ook dat is een les die wij ter harte 
kunnen nemen. Men kijkt niet alleen naar lekkage, maar 
ook naar slijtage in de bekabeling en zelfs naar elektro-
magnetische straling. Ik zeg niet dat wij zo ver moeten 
gaan, maar denk wel dat we iets moeten. Wij houden 
momenteel te veel vast aan de traditie.” Mobiliteit wordt 
steeds minder traditioneel. De komst van de ADAS-sys-
temen draagt weliswaar bij aan de veiligheid, maar stelt 
ook eisen aan de periodieke keuring. Een auto hoeft pas 
na drie jaar gekeurd te worden, maar in die tijd kan een 
sensor allang beschadigd zijn geraakt. Onze voertuigen 
worden steeds ingewikkelder, de digitale koplamp is  
een ander voorbeeld. De apparatuur die nodig is, stelt 
erkenninghouders voor grote investeringen, die elkaar 
– net als de technologische ontwikkelingen – steeds 
sneller opvolgen. Wellicht brengt dat ons naar een situa-
tie waarin de techniek gekeurd wordt bij een garage,  
en de koplampen en de ADAS-systemen bij een apart 
keuringsstation. Dat onderstreept nog maar eens dat de 
keuring in beweging is. Dan loont het altijd om van elkaar 
te leren, dat heeft mijn trip naar China onderstreept.” 

Met de APK heeft Nederland een uitstekend keuringssysteem dat nu al voorsorteert op de toekomst. 
Internationaal samenwerken en van elkaar leren, loont daarbij. Soms komen de belangrijkste lessen uit 
onverwachte hoek. Het Chinese keuringssysteem kan ons belangrijke lessen leren.

BUITENLAND

Leren van 
big brother
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Datapuzzels voor 
gevorderden
Wat is het effect van een afgekeurde APK op de kans op ongevallen? En kun je aan 

de data van Tesla’s zien of die soms spontaan accelereren? Ook met dat soort 

vragen houdt de RDW zich tegenwoordig bezig. Met dank aan een speciaal team 

dat bestaat uit data scientists en Car & IT-specialisten.

Teamwork
Wij mensen zijn heel goed in het verzamelen en 
opslaan van data. En dan het liefst met behulp van 
computers en sensoren, zodat al die databases zich 
automatisch blijven vullen. Maar die data vervolgens 
grondig analyseren en er waardevolle conclusies en 
lessen uit halen? Er zijn maar weinig mensen die dat 
goed kunnen. Daarbij is dat meestal niet iets wat je  
wel even in je eentje doet. Abstracte data vertalen naar 
een duidelijk, goed onderbouwd verhaal is vaak een 
kwestie van samenwerken. Van goed teamwork dus. 

Stand-ups en sprints
De zes data scientists en vier Car & IT-specialisten  
van de RDW weten maar al te goed dat ze het echt 
samen moeten doen. Zo ook hun manager, Gert-Jan 
Theuwissen, en product owner René Hulshoff. Daarbij 
werken ze volgens de scrummethode, met dagelijkse 
stand-ups en driewekelijkse sprints. Wat er in het  
kort op neerkomt dat ze elkaar elke ochtend kort 
informeren over de voortgang (normaal gesproken 
gebeurt dat staand, om de vergadertijd zo kort moge-
lijk te houden) en dat ze projecten altijd opdelen in 

‘Je wilt niet weten hoe vaak we bijvoorbeeld 

de rem hebben ingetrapt’

‘Als iemand binnen ons team vastloopt, geeft hij  

of zij dit aan of horen we dat tijdens de stand-up. 

Het team springt dan altijd meteen bij’

Auto’s zijn tegenwoordig computers op wielen. Dus of 
je nu optrekt, stuurt of remt: bij elke handeling wordt er 
in de boordcomputer een speciaal stukje software 
geactiveerd. Wie die coderingen kent, kan bij het 
uitlezen van een auto achterhalen wat de bestuurder 
precies heeft gedaan. Of wat de auto zelf heeft gedaan, 
als er sprake is van een systeem dat de bestuurder 
actief ondersteunt en dat bijvoorbeeld bij gevaarlijke 
verkeerssituaties automatisch de rem activeert.

Interessante stageopdracht
Een jaar of twee geleden leek het de RDW wel een  
goed idee om te kijken of het mogelijk is om een 
systeem te bouwen dat in staat is om automatisch 
voertuig signalen te interpreteren. Dat werd dus de 
stageopdracht voor Joël Coster. Hij is inmiddels data 
scientist bij de RDW, maar destijds studeerde hij nog 
Informatiekunde bij de Rijksuniversiteit Groningen. 
“Makkelijk was die opdracht niet,” blikt hij terug.  
“Je wilt niet weten hoe vaak we bijvoorbeeld de  
rem hebben ingetrapt en vervolgens in de brij van 
computertaal op zoek zijn gegaan naar verande- 
ringen. Maar uiteindelijk is het ons gelukt.”

goed behapbare delen die ze binnen drie weken  
kunnen afronden.

Elkaar helpen en scherp houden
“We zijn niet bang om elkaar om hulp te vragen. Als 
iemand binnen ons team vastloopt, geeft hij of zij dit 
aan of horen we dat tijdens de stand-up. Het team 
springt dan altijd meteen bij,” benadrukt Gerard 
Hekkelman. Hij is data scientist en heeft binnen het 
team de rol van ‘scrum master’ op zich genomen. 
“Naast de vele projecten die we doen, proberen we ook 
iedere drie weken een middag te reserveren waarin we 
samen een datapuzzel proberen op te lossen die niet 
direct met ons werk te maken heeft. Dat is een goede 

ONZE ORGANISATIE

DE RDW NEEMT STEEDS VAKER EEN KIJKJE ONDER DE ‘DIGITALE MOTORKAP’

Het team van de RDW dat zich  
vastbijt in data werkt ook thuis...
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manier om elkaar scherp te houden en het teamgevoel 
te versterken.”

Missende puzzelstukjes
“Net als in de rest van de maatschappij spelen data ook 
bij de RDW een steeds belangrijkere rol,” vervolgt hij. 
“Zo zijn we momenteel aan het uitzoeken wat het effect 
is van een afgekeurde APK op de kans op ongevallen. 
Na afkeur wordt de auto weer veilig gemaakt. En wat is 
daarvan het positieve effect op de verkeersveiligheid? 
Daarbij maken we gebruik van de databases van 
andere partijen, zoals die van Rijkswaterstaat. Het is 
echt puzzelen. En soms missen er nog stukjes. Tijdens 
dit onderzoek werken we dan ook goed samen met 
de SWOV, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid.”

O verrek!
“Daarbij merken we dat de complexiteit van de 
opdrachten steeds groter wordt,” vult Joël hem aan. 
“Om het volledige verhaal in beeld te krijgen, moet we 
onze bevindingen dan ook regelmatig met collega’s  
en externen afstemmen. Alleen op die manier kom  
je erachter of je op de goede weg zit. Het grappige 

daarbij is dat ik soms van een collega hoor dat hij of  
zij een andere weg heeft gekozen, maar wel tot 
dezelfde uitkomst is gekomen. Dat kan dus ook. En 
laatst hoorden we bijvoorbeeld van het Nederlands 
Forensisch Instituut welke data zij gebruiken om te 
achterhalen hoe hard een voertuig op een bepaald 
moment reed. ‘O verrek!’ dacht ik toen. ‘Zo kan het  
dus ook!’ Wij hanteerden tot op dat moment namelijk 
een heel andere methode. Die werkte ook prima hoor, 
daar niet van, maar het is altijd handig om meerdere 
methodes tot je beschikking te hebben.”

Het Tesla-onderzoek
Eerder dit jaar moesten Gerard, Joël en de rest van het 
team echt alles uit de kast halen. Samen bogen zij zich 
toen namelijk over de vraag van enkele bestuurders  
van een Tesla 3 die meldden dat hun auto spontaan 
accelereerde, zonder dat ze het gaspedaal hadden 
ingedrukt. Aan de hand van hun verklaringen en de data 
van de bewuste Tesla’s maakte het RDW-team een 
reconstructie. Daarbij probeerden zij het antwoord te 
vinden op de vraag hoe waarschijnlijk het is dat een 
Tesla 3 spontaan accelereert. Erg handig ook dat ze 
eerder expertise hadden opgedaan bij het interpreteren 
van voertuigsignalen. Vervolgens deelden zij hun 
bevindingen met collega’s van een andere divisie.  
Het is nu wachten op de conclusie die zij in hun  
rapport trekken.

Teamtrots
Inmiddels is het team alweer met andere datapuzzels 
bezig. En die dagelijkse stand-ups? Die doen ze nu 
vanwege de coronacrisis zittend, achter hun computer-
scherm. “Dat we nu op afstand werken, heeft gek 
genoeg geen gevolgen voor onze productiviteit,” 
concludeert René. “Sterker nog: we zijn dit jaar drukker 
dan ooit. Zo zijn we momenteel met zo’n twaalf klussen 
bezig. Heel diverse klussen, en veel daarvan zijn ook 
nog eens behoorlijk complex. Maar tot dusver zitten  
we nog mooi op schema. Daarbij merken we dat de 
collega’s die ons om hulp vragen vaak verbaasd zijn 
over hoeveel we als RDW op dit vlak al kunnen,” besluit 
hij, met gepaste teamtrots.

‘We zijn momenteel aan het uitzoeken  

wat het effect is van een afgekeurde APK  

op de kans op ongevallen’

‘Het is altijd handig om 

meerdere methodes tot je 

beschikking te hebben’

Ook dit soort 
ingewikkelde 
berekeningen gaan 
de RDW-specialisten 
niet uit de weg. 

ONZE ORGANISATIE

Welke voertuigen vallen onder deze 
registratie- en kentekenplaatplicht?
Er wordt weleens gesproken over het 
‘trekkerkenteken’, maar die naam dekt de 
lading absoluut niet. Want niet alleen 
trekkers, maar ook aanhangwagens en 
motorrijtuigen met beperkte snelheid 
(MMBS) – denk aan bietenrooiers en maai-
dorsers, maar ook de naar 25 km/u terug-
gekeurde personenauto’s – moeten worden 
geregistreerd en eventueel voorzien van  
een kentekenplaat. Bovendien komt er  
een volledig nieuwe voertuigsoort bij, de 
mobiele machine. 

Waarom komt deze registratie er?
Voor de verkeersveiligheid! Eigenlijk is het 
lastig voor te stellen dat enorme (land)-
bouwvoertuigen met soms reusachtige 
banden nog niet zijn geregistreerd. 
Nederland is het laatste land in Europa dat 
dit invoert. Directe aanleiding is de invoering 
van de APK voor snelle (land)bouwtrekkers, 
de APK 3. APK 1 en APK 2 hebben laten zien 
hoe een jaarlijkse keuring de veiligheid van 
voer tuigen met sprongen vooruit doet gaan. 
Maar om de APK goed door te kunnen 
voeren, moet je wel de voertuigen in beeld 
hebben. Daar is deze registratieplicht voor 
nodig. Met de invoering van de mobiele 
machine vervalt ook de mogelijkheid om 
personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s om 
te bouwen om zo onder de APK-plicht, motor-
rijtuigenbelasting en rijbewijsplicht B uit te 
komen. Een voordeel voor de branche is dat 
met de registratie de wettelijke maximum-
snelheid voor (land)bouwvoertuigen  
op bepaalde wegen volgend jaar naar 
40 km/u gaat. 

Om hoeveel voertuigen gaat het eigenlijk? 
Heel veel! Vanaf 1 januari 2021 wordt elk 
nieuw en ongebruikt (land)bouwvoertuig 
geregistreerd. Dat zijn er ten opzichte van 

VRAGEN

Eindelijk een  

eigen kenteken.

het totaal aantal nieuwe voertuigen niet 
veel, ongeveer 10.000 per jaar. Maar in 
2021 moeten ook de voertuigen die nu al 
op de weg zijn worden geregistreerd. Om 
hoeveel voertuigen het gaat is lastig vast te 
stellen, maar op dit moment lijken het er zo’n 
580.000 te zijn. Al die eigenaren bereiken 
wordt een enorme klus, want het gaat  
niet alleen om voertuigen van agrarische 
bedrijven, maar bijvoorbeeld ook om oude 
hobbytractors van verzamelaars, die 
nauwelijks op de weg komen.

Dat vraagt dus om een enorme 
communicatiecampagne?
Dat klopt. De communicatiecampagne 
startte op 1 december. De RDW werkt 
hiervoor samen met de branche en  
maakt zoveel mogelijk gebruik van hun 
communicatiekanalen. Onze website  
www.rdw.nl is de spil in de communicatie. 
Daar wordt alles rondom deze registratie- 
en kentekenplaatplicht helder uitgelegd,  
en kunnen bestaande voertuigen met 
ingang van 1 januari op een laagdrempelige 
wijze worden geregistreerd. 

Wat is de rol van de RDW?
De RDW heeft een grote rol gespeeld in  
het tot stand komen van het wetsvoorstel, 
en staat vanaf nu klaar om alle vragen te 
beantwoorden. De technici op de keurings-
stations worden opgeleid om ze vertrouwd te 
maken met de regelgeving en de technische 
eisen waaraan de verschillende voertuigen 
moeten voldoen. Binnen de RDW wordt een 
conversieteam samengesteld om eventuele 
problemen bij de registratie op te lossen. 
Wij zijn voorbereid op vragen. Die zullen er 
ongetwijfeld zijn, want de wet bevat enkele 
compromissen die vragen kunnen oproepen. 
Wanneer een APK 3-plichtige land- of 
bosbouwtrekker bijvoorbeeld vooral voor 
agrarische doeleinden wordt gebruikt, 
vervalt de APK-plicht. De RDW staat klaar 
om de details uit te leggen.

5
Registratie- en 
kentekenplaat-
plicht voor (land)-
bouwvoertuigen

1

2

3

4

5
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Ter ere van dit jubileum gunnen Falk-Jan 
Hurenkamp, product owner ID-Verificatie  
bij BKR en RDW-relatiemanager Peter 
Sciamanda een blik achter de schermen 
van deze samenwerking tussen de beide 
diensten.

Iedereen kent BKR van naam,  
maar wat is het eigenlijk?
Falk-Jan Hurenkamp legt uit: “De Stichting 
BKR is een initiatief van de gezamenlijke 
Nederlandse banken. BKR geeft krediet-
verstrekkers inzicht in welke leningen  
en eventuele betalingsachterstanden  
de consument heeft. Aan de hand van  
die gegevens kan de kredietverstrekker  
een beslissing nemen over het wel  
of niet verstrekken van een lening. 
Overigens is ‘krediet’ een breed begrip. 
Dat kan een hypotheek zijn, maar ook 
een telefoon abonnement. BKR is een 

business-to-business organisatie en 
verleent haar diensten aan meer dan  
300 bedrijven. Ons doel is een financieel 
gezond Nederland.”

Kredieten en de RDW, dat lijkt niet 
te rijmen
“Toch wel,” aldus Falk-Jan. “Om de identiteit 
van de kredietaanvrager te kunnen contro-
leren, maken onze klanten gebruik van  
het BKR-VIS, het Verificatie Identificatie 
Systeem. Daarmee controleren we de 
geldigheid van het rijbewijs, de ID-kaart of 
het paspoort waarmee de kredietaanvrager 
zich legitimeert. Voor de controle van pas-
poorten en ID-kaarten hebben we contact 
met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, 
RvIG, de RDW levert ons de gegevens voor 
de rijbewijzen. Identiteitsfraude is een 
actueel en groeiend probleem. Met de 
toenemende digitalisering is een centrale 

en online identiteitsverificatie dan ook van 
groot maatschappelijk belang. ”

Identiteitsbewijzen worden steeds  
beter beveiligd, daar kun je toch haast 
niet mee frauderen? 
Falk-Jan: “De techniek is inderdaad sterk 
verbeterd en beveiligd, maar we vragen de 

De Stichting BKR helpt financiële organisaties bij het voorkomen van identiteitsfraude  

op het gebied van kredietverlening. Om zekerheid te krijgen over de identiteit van de aanvrager 

van het krediet en de geldigheid van het identificatiedocument doet BKR al dertig jaar lang  

een beroep op onder meer de RDW. 

BKR en RDW:  
controle bij de bron

DERTIG JAAR BKR-VIS 

SAMENWERKING

status van het document op, bijvoorbeeld 
of het gestolen of ongeldig is. Om te 
controleren of een document gestolen is, 
hebben we een connectie met de politie, 
daarnaast beschikken we ook over de RvIG- 
en de RDW-gegevens. Overigens hoeft een 
melding niet altijd te betekenen dat er 
fraude in het spel is. Er kan bijvoorbeeld 
een fout zijn gemaakt bij het invoeren van 
de gegevens voor de kredietaanvraag en 
die filter je er op deze manier ook uit.”

Hoe groot is de rol van de RDW in deze 
samenwerking eigenlijk?
Peter Sciamanda: “Het BKR-VIS wordt 
jaarlijks tien miljoen keer gebruikt, in 2020 
zijn er tot nu toe 1,2 miljoen bevragingen  
bij de RDW terechtgekomen. Het aantal 
controles is de laatste jaren sterk gegroeid. 
Mensen switchen makkelijk van energie-
bedrijf of telefoonprovider en private lease 

van auto’s is booming. Voor al dat soort 
overeenkomsten is een BKR-check nood-
zakelijk. De raadpleging gaat volledig 
automatisch, het maakt gebruik van 
gegevens die de RDW als uitgever van de 
rijbewijzen toch al in huis heeft. Onze rol 
hierin is naar buiten toe tamelijk onbekend, 
maar onderschat de waarde niet, want 
identiteitsfraude is nog steeds een groot 
probleem. Met een scherpe controle pik je 
niet alleen individuele fraudegevallen en 
fouten eruit, je levert ook een belangrijke 
bijdrage aan het terugdringen van onder-
mijning van de gehele samenleving door 
criminele organisaties.”

BKR is een private organisatie, RDW is een 
overheidsinstantie: botst die gegevens - 
overdracht niet met de wet op de privacy?
“Nee, zeker niet,” zegt Peter. “Dit soort infor-
matie wordt conform afspraken wel vaker 

op een zorgvuldige manier uitgewisseld 
tussen overheidsinstanties en private 
partijen. Wat dat aangaat is er geen 
spanningsveld tussen de commerciële 
belangen van BKR en de RDW.”

Profiel
Naam: Peter Sciamanda
Organisatie: RDW
Functie: Relatiemanager
In dienst sinds: 2020
Trots op: Dat we als RDW kunnen  
helpen om de kredietverlening in 
Nederland te verbeteren.

Profiel
Naam: Falk-Jan Hurenkamp
Organisatie: Stichting BKR
Functie: Product owner ID-Verificatie
In dienst sinds: 2013
Trots op: Bijdrage leveren aan het 
voorkomen van identiteitsfraude en 
daarmee financiële schade en 
persoonlijk leed bij klanten voorkomen.

Falk-Jan Hurenkamp, BKR:

‘Een melding hoeft niet altijd op fraude te duiden, er kan ook een 

fout zijn gemaakt bij het invoeren. Die filter je er zo ook uit’

Peter Sciamanda, RDW:

‘Onze rol in BKR-VIS is wat onbekend,  

maar onderschat de waarde ervan niet’

Falk Jan Hurenkamp van 
BKR (links) onderschrijft  
de goede samenwerking  
met Peter Sciamanda  
van de RDW (rechts). 

RDWIJZER - NUMMER 1 - 202024 25RDWIJZER - NUMMER 1 - 2020



Waarom ben je steekproefcontroleur 
geworden?
“Zesenhalf jaar geleden ben ik vanuit de 
werkplaats bij de RDW terechtgekomen. 
Ik vond het vak van autotechnicus steeds 
beknopter worden, minder repareren, meer 
vervangen. En altijd onder tijdsdruk. Dat 
deed me besluiten de automotive sector 
vaarwel te zeggen, tot iemand me wees 
op een vacature bij de RDW. Hier heb ik 
vrijheid, kom ik overal, heb ik contacten met 
heel veel keurmeesters en ben ik dagelijks 
bezig met de basisveiligheid van lichte en 
zware voertuigen, dat is een mooie taak.”

Dus het bevalt je wel? 
“Zeker! Vooral de afwisseling is mooi. Meestal 
neem ik ongeveer acht steek proeven per dag 
af, op acht verschillende plekken, met acht 
verschillende keur meesters. Sinds anderhalf 
jaar ben ik ook steekproefcontroleur voor de 
APK 1. Die zware voertuigen interesseren 
me enorm, ik vind die techniek prachtig en 
het maakt de afwisseling in ons toch al 
afwisselende werk alleen maar groter. Ook 
mooi is dat je bij de RDW de kans krijgt je te 
ontwikkelen. De studies die ik op dit moment 
volg, zeggen me dat ons werk in de toekomst 
nog véél afwisselender wordt. Ik weet zeker 
dat dit ook de komende jaren nog een heel 
mooi vak blijft.” 

Je zegt dat je bezig bent met voertuig -
veiligheid, hoe draag je daaraan bij?
“Toezicht verbetert de prestaties van de 
markt, dat zie je overal. Wij houden toezicht 

op het werk van APK-keurmeesters. Zelf 
merk ik al dat je nu minder excessen ziet 
dan toen ik begon. Vlak nadat ik bij de RDW 
begon, kwam ik eens bij een auto waarop  
ik 20 afkeurpunten vond. Roest, gladde 
banden, rotte remleidingen, alles. Dat soort 
dingen zie je nu gelukkig nauwelijks meer. 
Dat komt deels omdat voertuigen beter en 
minder roestgevoelig zijn geworden, en 
omdat veel oude voertuigen door sloop-
regelingen zijn verdwenen. Maar het komt 
ook door het risicogestuurde toezicht van 
de RDW en het feit dat keurmeesters nu 
moeilijker van hun strafpunten afkomen. 
Bovendien doen we aan kennisdeling. 
Keurmeesters leren niet alleen van ons,  
wij leren ook van hen. Als ze vertellen  
over de nieuwste systemen op voertuigen 
luister ik graag.”

Hoe is je werk veranderd in de coronatijd? 
“Je moet afstand houden en goed opletten 
of iedereen om je heen gezond is, maar  
dat lukt tot nu toe goed. Vooral het dragen 
van mondkapjes vind ik ongemakkelijk. Als 
brildrager zie ik soms weinig, maar ik vind 
het vooral lastig dat je door een mondkapje 
geen gezichtsuitdrukkingen meer ziet. 
Daardoor mis je veel interactie, en dat is 
toch een belangrijk deel van ons werk. Wij 
zijn er namelijk niet alleen voor de voertuigen, 
maar ook voor de keurmeester. En ja, ook 
wij merken dat lontjes hier en daar korter 
worden. Ondanks dat alles ben ik er wel 
trots op dat wij doorwerken en zo helpen 
om Nederland mobiel en veilig te houden.”

Blijf je ook in de toekomst trots op je vak? 
“Dat weet ik zeker, want er staat veel 
interessants te gebeuren. We zien dat auto’s 
steeds meer elektronica krijgen en dat 
elektrisch rijden snel terrein wint. Als RDW 
moeten wij de vraag gaan beantwoorden 
hoe we straks het steeds groeiende ICT-
deel van een auto gaan beoordelen. Nu 
doen we dat via controlelampjes, maar dat 
zegt mij niet veel. Ik moet maar aannemen 
dat het klopt, maar ik wil wéten dat het 
klopt. We bevinden ons in een interessante 
tijd en zullen ons mee moeten ontwikkelen. 
Voertuigen worden steeds complexer, en 
die complexiteit is een enorme uitdaging.” 

Hoe bereid jij je daarop voor?
“Ik ben binnen de RDW lid van de Master-
class Car & IT, en ik studeer dit jaar af als 
bachelor Automotive. Ik interesseer me 
enorm voor de nieuwste ontwikkelingen. 
Over-the-air-updates, blokchain, cyber-
security, het zijn allemaal zaken die we in 
de komende jaren in toenemende mate 
gaan tegenkomen in ons werk, dus ik wil 
graag weten hoe het zit. Er verandert veel in 
de voertuigbranche, dus ook de APK zal 
gaan veranderen. Hoe ons vak er over tien 
jaar uitziet kan ik niet precies zeggen,  
maar ik ben er heilig van overtuigd dat 
steekproef controleurs dan nog steeds een 
heel mooi beroep hebben waarin ze de 
veiligheid van het Nederlandse wagenpark 
vergroten.”

Voeten in de klei
Namens de RDW staat de steekproefcontroleur APK met de voeten in de spreekwoordelijke  

klei. Technische kennis is een vereiste, maar een goede steekproefcontroleur weet ook  

hoe je met mensen omgaat, en heeft een gezonde interesse in de toekomst. Want volgens  

Edwin Heemrood kon die wel eens bijzonder interessant worden. 

Controleren voor de veiligheid

‘Als steekproefcontroleur 

zijn we er niet alleen voor 

de voertuigen, maar ook 

voor de keurmeester’

DE EXPERT

Naam 
Edwin Heemrood

Functie
Steekproefcontroleur

Opleiding
Mbo-4 autotechniek
Nu afstuderend bachelor 
Automotive

Trots op
“Dat we in de huidige 
situatie flexibel genoeg zijn 
om onze dienstverlening 
gewoon te laten doorgaan.”
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De wens om de importprocedure voor gebruikte 
voertuigen te vereenvoudigen, speelt al jaren. Door de 
COVID-19-situatie raakte de ontwikkeling ervan in een 
stroomversnelling. André Nijboer, afdelingsmanager 
Beoordeling, vertelt: “We vroegen ons al langer af of een 
fysieke keuring nog wel van deze tijd is en werkten aan 
een online tool. Door de coronamaatregelen nam de 
capaciteit in de keuringsstations per direct enorm af  
en werd de wens ineens een noodzaak. De voort gang 
van de importkeuringen kwam namelijk ernstig in  
het gedrang. We hebben toen versneld besloten dat 
erkenninghouders gebruikte, schadevrije auto’s tot 
3.500 kg met een EU-typegoedkeuring digitaal ter 
keuring konden aanbieden. Op basis van per e-mail 
gestuurde foto’s beoordeelden de keurmeesters het 
voertuig en noteerden het in het voertuigregister.”

Applicatie uitgebreid
De branche kon weliswaar weer verder, maar er was nog 
wel ruimte voor verbetering. Willem Rijnberg, afdelings-
manager Toezicht: “Vanwege de acute noodzaak is de 
regeling in het voorjaar met stoom en kokend water 
opgezet, maar wel met het idee om deze door te 
ontwikkelen. Daarom is de online applicatie aangepast, 

onder meer om de kwaliteit van de toegestuurde foto’s 
te verbeteren. Verder hoeft de erkenninghouder het 
buitenlandse kentekenbewijs niet meer op te sturen.  
Er geldt wel een bewaarplicht van een halfjaar, waar 
ook toezicht op wordt uitgeoefend.” Inmiddels gaat 
60 tot 70 procent van de individuele import nu via de 
applicatie, en dat aantal zal stijgen omdat vanaf week 
46 ook motoren en voertuigen boven 3.500 kg via de 
applicatie gekeurd worden. 

Schoolvoorbeeld
“De nieuwe procedure is een schoolvoorbeeld van hoe 
je als overheid en branche kunt samenwerken,” aldus 
Nijboer. “We hebben een gezamenlijk doel, namelijk  
het vereenvoudigen van de importprocedure, het 
verminderen van de werklast en het voorkomen van 
wachttijden.” Rijnberg voegt toe: “We waken er wel voor 
dat het kentekenregister zuiver blijft en de kwaliteit van 
de voertuigen voldoende blijft. Daarom gaan we niet 

Jaarlijks krijgen 400.000 buitenlandse occasions een Nederlands kenteken. 

Hiervoor moeten ze individueel gekeurd worden. De afgelopen maanden 

hebben de RDW én de branche hard gewerkt aan een vereenvoudigde 

importprocedure, waarbij een deel van de voertuigen niet meer geschouwd 

hoeft te worden op een RDW-keuringsstation.

Importprocedure steeds vaker online
NIEUWE APPLICATIE VOOR DIGITALE KEURING BUITENLANDSE OCCASIONS 

PROEFTUINEN

klakkeloos de verantwoordelijkheid bij de erkenning-
houder leggen. De RDW houdt wel toezicht en  
voert steekproeven uit of er wordt voldaan aan de 
voorwaarden. Vanuit de branche is daar uiteraard 
begrip voor. Ik moet wel zeggen dat ik de houding  
van de branchepartijen in dit traject enorm waardeer,  
er is echt constructief meegedacht.”

Nog niet definitief
Deze wijze van importkeuring is nog wel op basis van 
een tijdelijke regeling: in de eerste helft van 2021 worden 
de ervaringen geëvalueerd. Dit leidt waarschijnlijk tot 
de inrichting van een nog op te zetten erkenningsvorm 
voor ingevoerde voertuigen. Maar de voordelen zijn nu 
al duidelijk. Nijboer: “Naast een vereenvoudiging van  
de import, biedt het de RDW de mogelijkheid om de 
specifieke expertise in te zetten voor het beoordelen 
van voertuigen waarbij meer waakzaamheid geboden 
is, zoals geïmporteerde schadeauto’s of Nederlandse 
voertuigen met een verbod voor rijden op de weg.” Op dit 
moment werkt de RDW aan richtlijnen voor het toezicht 
op de uitvoering, op termijn zal ook de inrichting van  
de keuringsstations aan de nieuwe procedure worden 
aangepast. Overigens verdwijnt de fysieke keuring van 
schadevrije uit een EU-land geïmporteerde occasions 
niet geheel. Alleen RDW-erkenninghouders kunnen 
gebruikmaken van de online applicatie, particulieren 
moeten de auto altijd bij een station aanbieden.

‘We vroegen ons al langer af  

of een fysieke keuring nog wel  

van deze tijd is’

Op basis van per 
e-mail gestuurde 
foto’s worden 
schadevrije 
importauto’s 
beoordeeld. 

RDWIJZER - NUMMER 1 - 202028 29RDWIJZER - NUMMER 1 - 2020



KORT

Aanpak voor kortere lontjes
Samen overwinnen we corona. Maar tot die tijd moeten we er met 
z’n allen het beste van maken, ook binnen de mobiliteitsbranche. 
Helaas lukt dat niet altijd. RDW-medewerkers die ‘in het veld’ 
werken, kregen de afgelopen jaren al steeds vaker met agressie  
te maken. En nu het aantal incidenten tijdens de coronacrisis 
toeneemt, is de maat echt vol. Tijd dus om in actie te komen.

Beveiligers
Willem Rijnberg van de RDW. “De lontjes werden door corona nog 
korter, bij bijna iedereen. Dat door de maatregelen op veel plekken 
de wachttijden wat langer werden, hielp ook niet. Tijdens de eerste 
golf hebben we bij een aantal RDW-keuringsstations beveiligers 
ingezet. Dat werkte goed. Vandaar dat er nu sinds het begin van de 
tweede golf bij alle zestien stations een beveiliger aanwezig is. Zo 
kunnen onze collega’s gewoon hun werk doen, zonder discussies 
te hoeven aangaan over het bijvoorbeeld wel of niet dragen van 
een mondkapje.”

Mondkapjesplicht
Over mondkapjes gesproken: sinds 28 oktober zijn die verplicht op 
alle locaties waar RDW-medewerkers werken of langskomen. Dus 
niet alleen op de RDW-keuringsstations, maar ook bij erkenning-
houders, waaronder alle partijen die APK-keuringen uitvoeren 
en waar de RDW steekproefsgewijs een inspectie komt doen. 
“Uiteraard hebben we vooraf gecheckt of dat juridisch wel kon. 
En dat bleek geen probleem te zijn,” aldus Willem.

Zonder incidenten
“Nadat we 60.000 brieven hadden verstuurd om die maatregel 
formeel door te geven, hielden we voor de zekerheid rekening met 
de nodige weerstand. Maar dat viel enorm mee. De eerste dagen 
ontvingen we zo’n twintig boze telefoontjes. Daarna werd het weer 
stil. En belangrijker nog: op bijna alle locaties werd de mondkapjes-
plicht van de RDW ingevoerd. Zonder noemenswaardige incidenten. 

Om dat voor elkaar te krijgen, hebben we ook goed met de branche 
samengewerkt. De brief was pittig, zeker voor alle erkenning-
houders die alles gewoon goed willen doen, maar het is nodig  
om onze dienstverlening veilig te kunnen blijven doen.”

Doorpakken
“Inmiddels zijn we ook een agressieprotocol aan het opstellen dat 
aansluit bij ‘Veilige Publieke Taak’, het programma van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken. In dat protocol staat wat we onder agressie 
verstaan en wat medewerkers van de RDW moeten doen als ze 
daarmee te maken krijgen. Ook komt er meer duidelijkheid over 
wanneer wij aangifte doen bij de politie, waar deze zaken dan 
versneld worden opgepakt. Duidelijk moet zijn dat we agressie 
in welke vorm dan ook niet tolereren en dat het verstrekkende 
gevolgen kan hebben voor de erkenning van bedrijven. Daarnaast 
gaan we extra investeren in trainingen, zodat onze medewerkers 
nog beter om leren gaan met agressie, in welke vorm dan ook. 
Uiteraard blijven we bij dit alles nauw samenwerken met de 
brancheorganisaties,” benadrukt Willem. “Samen staan we sterk!”

Nog meer gemak online 
De RDW schakelt volop met ondernemers in de mobiliteits-
branche. Het is voor iedereen fijn als procedures zo makkelijk 
mogelijk worden gemaakt, zonder in te boeten op degelijk-
heid. In dat kader zijn er weer een aantal diensten online 
gezet op www.rdw.nl > zakelijk. 

> Melden van vermissing handelaarskenteken
> Melden van vermissing bedrijfsvoorraadpas
> Aanvragen van handelaarskenteken
> Aanvragen van bedrijfsvoorraadpas

RDW-inspecteurs vlogen altijd de hele 
wereld over om bij fabrikanten toezicht 
te houden en ter plekke voertuigen en 
voertuigonderdelen te testen. Maar dat 
was voor de corona-pandemie. Door  
de vele restricties zijn persoonlijke 
bezoeken vaak niet meer mogelijk. Het 
testen gaat ondertussen nog wel door. 
Alleen gebeurt dat nu op afstand, via 
het computerscherm.

Op alle continenten gelden er reis-
beperkingen. Voor een inspecteur van 
een technische dienst is het daardoor 
bijna niet mogelijk om bij fabrikanten 
langs te gaan om daar een test bij te 
wonen of uit te voeren. 

Testen op afstand
Maar zonder ‘typegoedkeuring’ mag een 
product van een fabrikant voor voertuigen 
en/of voertuigtoebehoren niet de markt 
op. Er staat dus nogal wat op het spel. De 
RDW heeft dan ook afspraken gemaakt 
om testen op afstand mogelijk te maken. 
Die afspraken gelden zowel voor de 
eigen technische dienst als voor enkele 
andere technische diensten. De RDW 
gebruikt daarbij de ISO-standaarden 
17020 en 17025 als basis.

Livestream
“Ideaal is het niet, maar het testen 
gebeurt noodgedwongen via een 
‘livestream’, zegt Wim van Oostenbrugge, 
manager Testen Internationaal zware 
voertuigen. “Daarbij hanteren we 
strikte procedures, waardoor het type-
goedkeuringsproces ondanks alle 
beperkingen toch op een verantwoorde 
wijze door kan gaan.” Zijn collega, Peter 
van Dam, zelfde functie maar dan voor 
lichte voertuigen vult aan: “Later, als 

reizen weer mogelijk is, volgen er nog 
aanvullende checks. Er komen dan 
audits bij technische diensten om te 
verifiëren of zij de procedures inderdaad 
op de juiste manier hebben toegepast.” 

Voorzichtig op pad 
In het typegoedkeuringsproces zitten 
ook stappen die je niet van een afstand 
kunt testen of beoordelen. Waar 
mogelijk en als het RIVM het toestaat 
worden fabrikanten bezocht. Dat is wel 
varen op dagkoers op dit moment. 
Verschillende landen kunnen opeens in 
een andere kleur veranderen. Dan 
kunnen reizen niet doorgaan en moet er 
met de fabrikant gezocht worden naar 
een andere oplossing. Hier hebben we 
een instructie voor gemaakt. Voorkeur 
heeft het om RDW-medewerkers alleen 
naar landen te laten reizen die per auto 
bereikbaar zijn.

Toezicht via documenten
En het toezicht houden? Daar heeft de 
RDW ook een andere procedure voor in 
het leven geroepen. De afdeling 
‘Aanwijzing en Toezicht’ is voorlopig 
overgaan op administratieve verificatie. 
Dat betekent dat de inspecteurs nu op 
basis van documentbeoordeling 
besluiten of ze een ‘compliance 
statement’ van een fabrikant al dan niet 
verlengen. Ook dit is verre van ideaal, 
maar het is wel een prettig idee dat ze 
zo toch toezicht kunnen houden. 

Auditeren in Azië 
Het auditeren in China, India en Taiwan 
is de afgelopen maanden doorgegaan. 
Er zijn minder audits uitgevoerd dan 
gepland, met name in de gebieden waar 
reizen niet mogelijk was. Er is 
regelmatig contact met de partners om 
de aanpak af te stemmen. 

Hoe we in coronatijd voertuigen  
en onderdelen testen? Nou, zo dus…
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Romantische gevoelens
“Zoals alles met wielen, zijn brommers een zaak 
van het hart. Wij hebben, net als elke Achterhoeker, 
romantische gevoelens bij brommers. Die zagen 
we niet terug op de bromfietsmarkt, die vooral 
wordt bevolkt door zielloze scooters. Daarom 
besloten we een elektrische brommer te maken 
die milieuvriendelijk is, maar vooral vrij en stoer 
wil zijn, en waarop 45 km/u oerend hard aanvoelt! 
In 2017 stuurde mijn compagnon Niels Willems 
me een appje met een idee, in 2018 startten we 
ons bedrijf en twee jaar later was de Brekr 
gehomologeerd. Het moment waarop we de 
Europese typegoedkeuring van de RDW kregen 
was onwerkelijk. Hij hangt hier nu op kantoor. 
Zo trots zijn we!” 

Eindexamen
“Vanaf het moment dat we met Brekr startten, 
hebben we de RDW bij onze plannen betrokken. 
Sindsdien is er door de RDW kritisch, maar ook 
enthousiast meegedacht over de details. Niet dat 
ze het ons makkelijk maakten: soms lag onze 

Brekr zo onder het vergrootglas dat wij ons heel 
klein voelden. Alsof we weer zaten te zwoegen 
op ons eindexamen. Maar door de kritische blik 
van de RDW hebben we geleerd hoe je van één 
brommertje tot een product komt dat je de hele 
wijde wereld kunt aanbieden. Da’s namelijk een 
hele stap. Nu is het een kwestie van doorgaan, 
Brekr’s maken en hopen dat liefhebbers en 
mannen als Bennie Jolink en Wil Hartog ’m  
net zo gaaf vinden als wij!”

‘Zoals alles met wielen 

zijn brommers een zaak 

van het hart’

Wie?
Jasper Hagedoorn, technical 
director Brekr

Wat?
De Brekr, een Achterhoekse 
e-brommer die het hart van de 
wereld wil veroveren

Hoezo?
Omdat een jongensdroom 
vervuld moest worden en de 
wereld er klaar voor is

Høken, Brekr en doorgaan!
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