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'VERKEERSCONTROLES  

MET VLIEGENDE AUTO'S?'



Voorwoord

AUTONOOM
Voertuigen die zelf rijden en vliegen. Een rijbewijs 

voor de software van deze voertuigen. Intelligente 

snelwegen die data uitwisselen met autonome 

rijsystemen. Een digitale, landelijke database met 

parkeergegevens. Met al deze ontwikkelingen zijn 

we als RDW volop bezig. Zo komt de PAL-V Liberty, 

het vliegende voertuig op de cover, volgend jaar 

op de markt. Wij verzorgen de typegoedkeuring 

van het voertuigdeel. Daarnaast werken we toe 

naar een ander toezichtsysteem. Daarover leest u 

meer vanaf pagina 6. Divisiemanager Gerard Doll 

vertelt hoe we omgaan met software in voertuigen, 

de beveiliging ervan, en wat dat betekent voor de 

regelgeving. Nederland staat nummer 1 op de 

wereldwijde Autonomous Vehicle Readiness Index van 

KPMG. We zitten in een goede positie om autonoom 

rijden verder te brengen, onder meer omdat de 

Nederlandse overheid deze ontwikkeling stimuleert 

en onze wegen geschikt zijn. Uiteraard is er nog 

veel onderzoek nodig, waarvoor we steeds meer 

internationaal samenwerken. Bijvoorbeeld met 

landen als Finland. Daar is een snelweg ingericht als 

een soort testcentrum, om zelfrijdende voertuigen 

te testen op de openbare weg. RDW’er Johan van der 

Heide ging er kijken en doet verslag op pagina 19. 

Omgekeerd komen er ook buitenlandse organisaties 

langs bij ons, zoals te lezen is op pagina 24. Britse 

overheden zijn geïnteresseerd in ons Nationaal 

Parkeer Register (NPR), een landelijke database  

met open parkeergegevens. Ze willen graag met  

ons samenwerken om een eigen ‘NPR’ te 

ontwikkelen. Van dit soort samenwerkingen  

worden we allemaal beter. 

Zeger Baelde

Directeur bedrijfsvoering RDW

Verkeerscontroles 
met de PAL-V?

Op de cover

VANUIT DE VERKEERSCENTRALE SNEL NAAR VLIEGVELD ZESTIENHOVEN RIJDEN OM 
VANUIT DE LUCHT DE OORZAKEN VAN EEN KETTINGBOTSING IN KAART TE BRENGEN. 
OF ALS FLYING DOCTOR MET ÉÉN EN HETZELFDE VOERTUIG JE PATIËNTEN BEREIKEN, 
VIA DE WEG EN HET LUCHTRUIM. DAT KAN BINNENKORT MET DE VLIEGENDE AUTO 
VAN HET NEDERLANDSE BEDRIJF PAL-V.

GEEN LUCHTFIETSERIJ 
De ontwikkeling van de vliegende auto, PAL-V Liberty, duurde ruim tien jaar. Het is een 

soort driewielige motorfiets met opvouwbare rotor, waarin twee personen kunnen rijden 

en vliegen. De RDW en Rijkswaterstaat zijn nauw betrokken bij deze innovatie. ‘In 2004 

leek het nog luchtfietserij,’ zegt Aad van den Burg, senior adviseur netwerkontwikkeling 

van Rijkswaterstaat. ‘Rond 2009 werd het serieus. Geweldig om te zien hoe het eerste 

prototype in 2015 de lucht in ging.’

INNOVEREN EN TESTEN
Van den Burg: ‘Vanaf het begin heeft PAL-V rekening gehouden met de strenge eisen 

voor certificering vanuit de voertuig- en luchtvaartwereld. Daar komt veel bij kijken. 

Verschillende instanties zorgen beoordeling en certificering: de EASA, het Europees 

Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, Inspectie Leefomgeving en Transport 

(ILT) en de RDW. Alle functionaliteiten zijn getest met een flight simulator, die speciaal 

hiervoor is ontwikkeld. Eigenlijk is het bedrijf een soort kenniscentrum. Ze werken aan 

een innovatie en tegelijkertijd bedenken ze de testen die moeten aantonen dat dit nieuwe 

type aan de regelgeving voldoet. In september beoordeelt de RDW het voertuigdeel. 

Volgens planning komt de PAL-V in 2019 op de markt.’ 

TECHNISCH HOOGSTANDJE
Gaat Rijkswaterstaat de PAL-V inzetten voor bijvoorbeeld inspecties? Van den Burg: 

‘We wegen eerst af voor welke taken we het kunnen inzetten. Ook drones zijn goede 

opties namelijk. Het interessante van de PAL-V is dat het tussen een helikopter en 

drone in zit, op de openbare weg mag rijden en bij certificering voldoet aan de strenge 

luchtvaartregelgeving. Het is een technisch hoogstandje waar zeker een doelgroep voor is. 

Verder is het een voordeel dat dit type straks een Nederlandse goedkeuring heeft, want ons 

land staat goed bekend wat betreft betrouwbaarheid, en verkeers- en voertuigveiligheid.’ 

Datacenters  
op wielen
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IS IE ER KLAAR VOOR?
RDW KEURT NIEUWE LANDBOUW- EN (BOS)BOUWVOERTUIGEN
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GETROKKEN SPUITVOERTUIG GEKEURD
Sinds de toelating op de weg van landbouw- en (bos)bouwvoertuigen in de Regeling voertuigen  
is opgenomen, keurt de RDW op aanvraag van fabrikanten en importeurs ook deze voertuigen. 
Een interessante kennismaking met een nieuwe voertuigcategorie en andere klanten. We keurden 
eind april twee zogeheten getrokken spuitvoertuigen bij John Deere. Deze worden ingezet voor 
ziektebestrijding en bemesting in de landbouw.



COMPUTERS
OP WIELEN

FOCUS OP ICT EN VOERTUIGEN

Robotauto’s op de openbare weg die ook de lucht in kunnen. Het klinkt voor sommigen als 

toekomstmuziek, maar de RDW is volop bezig om deze ontwikkeling mogelijk te maken. 

Gerard Doll, divisiemanager Voertuig Regelgeving & Toelating (VRT) bij de RDW:  

“Een belangrijke eerste stap is een rijbewijs voor zelfrijdende voertuigen, of eigenlijk  

voor de software in die voertuigen. In Nederland zijn we daar al ver mee.”

 G 
erard Doll: “Onze focus verschuift van 

voertuigtechniek naar ‘ICT en voertuigen’. In de 

nieuwste voertuigen zit veel software. Sommige 

auto’s bevatten zelfs ruim 100 miljoen regels 

codetaal, meer dan in een Boeing 747. Als toezichtautoriteit 

moeten we daar wat mee. Een van onze belangrijkste taken 

is ervoor zorgen dat voertuigen veilig genoeg zijn om op 

de openbare weg te rijden. Als het voornamelijk om de 

voertuigtechniek gaat, is dat redelijk overzichtelijk. Bij een 

typegoedkeuring kijken we dan bijvoorbeeld of de remmen goed 

werken. Maar wat te doen met miljoenen regels softwarecode? 

Die kunnen we niet allemaal doorlezen voor de toelating. 

Bovendien komen er na verloop van tijd software-updates.  

Dan zouden we opnieuw een beoordeling moeten doen.” 

Grip op software
Om meer grip te krijgen op de software in voertuigen, is 

het noodzakelijk dat we als toezichtautoriteit op een andere 

manier te werk gaan dan we gewend zijn en toewerken naar 

een ander toezichtsysteem. Doll: “Zo moeten we kijken naar 

de functionaliteit van de software en bepalen in hoeverre de 

technologie betrouwbaar en veilig is. Daarmee zijn we volop 

bezig, samen met fabrikanten en andere partijen, uit Europa, 

Azië en de Verenigde Staten. Een eerste resultaat van die 

samenwerking is een concept ISO-standaard cybersecurity 

voor zelfrijdende voertuigen.” 

'MENSEN HOEVEN  
STRAKS GEEN RIJBEWIJS 
MEER TE HALEN'

Bijblijven en leren
“Om in te spelen op de ontwikkelingen, hebben we voor de 

komende tijd twee aandachtspunten bepaald,” vervolgt Doll. 

“Ten eerste willen we zoveel mogelijk leren over de nieuwe 

ontwikkelingen, onder de noemer learning experience.  

Ten tweede zijn we bezig om een rijbewijs voor zelfrijdende 

voertuigen mogelijk te maken. Voor het leerproces trekken  

we op met de fabrikanten van de nieuwe voertuigen, 

zoals Tesla, zodat we over en weer kennis en ervaringen 

uitwisselen. We bespreken vragen als: wat gebeurt er in de 

voertuigen? Hoe is de veiligheid en privacy geregeld? Hoe zit 

het met software-updates? Wat voor soort regelgeving hoort 

daarbij? Inmiddels zijn we tot een methode gekomen voor 

het beoordelen van zelfrijdende voertuigen. Deze methode 

noemen we het VSSF, oftewel: Vehicle Safety and Security 
Framework, dat uit zo’n twintig onderdelen bestaat.  
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De belangrijkste zijn beveiliging en privacy. De onderdelen 

hebben we in detail uitgewerkt tot zo’n 500 vragen die aan 

fabrikanten gesteld kunnen worden. Zoals: hoe ziet jullie 

softwareontwikkelproces eruit? We zijn dit nu in de praktijk aan 

het testen bij Tesla. Het is de bedoeling dat daarna nog twee 

andere fabrikanten volgen, zodat we een goed beeld krijgen of 

het VSSF werkt. De eerste indruk is in elk geval positief.” 

Rijbewijs voor voertuigen
In volledig autonome voertuigen is er geen menselijke 

bestuurder meer. Dan hoeven mensen dus geen rijbewijs meer 

te halen, maar krijgt het voertuig een soort rijbewijs. In de 

toekomst gaan we over van een lerende bestuurder naar een 

lerend voertuig. Hoe gaat die overgang dan in z’n werk?  

Hoe kan een voertuig een rijbewijs halen? Doll: “Dat gaat 

grofweg in vier stappen. Eerst kunnen we als het ware de 

software in een virtuele omgeving stoppen en ‘blootstellen’ 

aan miljoenen fictieve situaties die kunnen voorkomen op de 

weg. Als het voertuig die test doorstaat, hebben we een eerste 

idee van de rijvaardigheid. Daarna testen we een schaalmodel 

van het voertuig in allerlei situaties die kunnen voorkomen op 

de openbare weg. Als dat allemaal goed gaat, kan de fabrikant 

het daadwerkelijke voertuig ontwikkelen dat getest gaat 

worden in het testcentrum. Voor de typegoedkeuring legt het 

voertuig – of eigenlijk de software in het voertuig – een 

examen af op de openbare weg. Als de kenmerken van het 

voertuig ingrijpend veranderen door een software-update, 

moet deze opnieuw examen doen. Fabrikanten kunnen zelf 

bepalen en regelen wanneer dat nodig is, omdat zij het beste 

weten hoe ingrijpend een update is. Onze rol daarbij zal zijn 

om dit steekproefsgewijs te controleren. Voor dit nieuwe  

type rijbewijs is de ISO-standaard inmiddels ingediend en 

goedgekeurd. De fabrikanten gaan hiermee verder in 

zogeheten working groups. De bedoeling is dat zij volgend  

jaar de basis voor het rijbewijs klaar hebben. Naar ons idee 

zou in 2022 de echte standaard klaar kunnen zijn. Dan kan  

de software dus een rijexamen doen en een rijbewijs halen. 

Dat is behoorlijk ambitieus, maar het moet mogelijk zijn.” 

Lerende voertuigen
“We merken dat de interesse voor zelfrijdende voertuigen 

de laatste tijd enorm toeneemt,” zegt Doll. “Mensen kunnen 

zich er steeds beter iets bij voorstellen. Maar álles overlaten 

aan het voertuig, is nog een brug te ver. Blijkbaar is er toch 

meer vertrouwen in mensen achter het stuur dan in de super-

computer van voertuigen. Toch is dat onterecht. De computer 

maakt gebruik van verschillende camera’s, radars, digitale 

kaarten, enzovoort. Alle signalen verwerkt deze op een 

vergelijkbare manier zoals mensen dat doen. Een computer 

kan situaties misschien minder snel overzien dan mensen, 

maar kan wel razendsnel berekeningen maken en daardoor 

snel beslissen. Ook zijn computers zelflerend en kunnen 

onderling delen wat ze geleerd hebben. Bijvoorbeeld over  

hoe je de meest ideale bocht kunt nemen op een rotonde.  

Of op welke plek een gat in de weg zit of een ander obstakel. 

Per merktype kunnen voertuigen onderling dit soort data 

uitwisselen en op die manieren leren van elkaar. Als het 

mogelijk wordt om data tussen alle merken uit te wisselen, 

dan komt autonoom rijden in een enorme stroomversnelling. 

Het gaat zelfs nog verder: het moderne voertuig is een 

datacenter op wielen dat ook de lucht in kan. De ontwikkeling 

van dit type voertuig gaat heel snel. Het lijkt voor sommigen 

misschien toekomstmuziek, maar het tempo van deze 

ontwikkeling is vergelijkbaar met die van ‘gewone’ zelfrijdende 

voertuigen. Op dit moment is het grootste struikelblok dat er 

nog geen Europese regelgeving voor zelfrijdende, zelfvliegende 

voertuigen is. En veel mensen zullen eerst hun angst moeten 

overwinnen om de controle geheel uit handen te geven.” 

Nummer 1 
Doll: “Nederland staat op nummer 1 op de Autonomous Vehicle 
Readiness Index van KPMG. Wij zijn het meest klaar voor 

zelfrijdende voertuigen: de wegen zijn geschikt, de overheid 

stimuleert en ondersteunt autonoom rijden en Nederlanders 

staan er open voor. Singapore staat op nummer 2. We zoeken 

elkaar inmiddels al actief op. Zo geven we er als RDW in 

mei een workshop om onze kennis te delen. Singapore wil 

al op korte termijn regelgeving voor zelfrijdende voertuigen 

ontwikkelen, waar wij dan weer wat aan hebben. Ook in 

eigen land bundelen we onze krachten en werken samen 

met Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, het CBR, Agentschap Telecom, security-bedrijven, 

gemeenten, provincies, noem maar op. Samen zorgen we 

voor zaken als veiligheid, privacy, gegevensbescherming en 

betrouwbaarheid. Nederland heeft alle randvoorwaarden om 

dat voor elkaar te krijgen.”

Naam
Gerard Doll

Functie
Divisiemanager Voertuig 

Regelgeving & Toelating (VRT)

Uitdaging 

“De ontwikkeling van 

zelfrijdende voertuigen is  

zo veelomvattend, dat kan 

geen enkele organisatie 

alleen. We werken steeds 

meer samen met partijen 

buiten de mobiliteitsbranche 

en dat wordt alleen maar 

meer. De grenzen van ons 

werk vervagen.”

IS DIE SOFTWARE 
VEILIG EN TE 
VERTROUWEN?
Security by design: regel al tijdens de ontwerpfase 
de beveiliging van een zelfrijdend voertuig. Daarvoor 
pleit Arjan Geluk, adviseur Software & Security van 
de internationale organisatie UL. Veilige software 
is net zo belangrijk als de voertuigveiligheid. Welke 
aandachtspunten zijn er nog meer voor de veiligheid  
en betrouwbaarheid van autonoom vervoer? 

'VOOR AUTONOME 
VOERTUIGEN IS 
GEHEEL NIEUWE 
REGELGEVING NODIG'

'WERELDWIJD IS 
NEDERLAND HET 
MEEST KLAAR VOOR 
AUTONOOM VERVOER'
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 Bij de ontwikkeling van slimme mobiliteitstechniek hoor je

nog vaak: ‘Oh ja, security is belangrijk, maar dat regelen we 

later wel.’ Maar als je een auto ontwerpt zonder sloten op 

de deuren, dan kun je die later ook moeilijk nog toevoegen. 

Geluk: "Het is begrijpelijk dat participanten in een pilotproject 

complexe zaken even voor zich uit willen schuiven. Snelheid is 

belangrijk voor een pilotproject, ook om draagvlak te krijgen voor 

de innovatie. Security by design is een behoorlijke uitdaging en kost 

veel tijd. Zodra het concept succesvol lijkt en er een proof of concept 
is, moet je als het ware de stekker uit het project trekken. Dan begin 

je opnieuw en neem je security wél mee in het ontwerp. Uiteindelijk 

zullen hier standaarden en regels voor komen. Daaraan werken wij 

samen met de RDW, andere toezichtautoriteiten en organisaties uit 

de mobiliteitsbranche.”

Vertrouwen
“Daarnaast is het belangrijk dat er een geharmoniseerd ‘vertrouwens-

model’ komt, om gegevens tussen autonome voertuigen onderling en 

met andere systemen betrouwbaar uit te wisselen. Door te zorgen voor 

standaardisatie kunnen we de identiteit van zelfrijdende voertuigen op 

afstand vaststellen. En als een onbemand voertuig afwijkend gedrag 

vertoont, moet het mogelijk zijn om deze – ook op afstand – veilig aan 

de kant te zetten. Via zo’n vertrouwensmodel zorgen we ervoor dat 

de elektronische voertuigidentiteit, authenticatie en toegang veilig 

geregeld zijn. We willen er zo zeker mogelijk van zijn dat de systemen 

waarmee we communiceren te vertrouwen zijn.”



ZEG, WAT 
HEBBEN 
JULLIE 
NOU NODIG?

Samenwerkingsdag RDW en verzekeraars

Burgers en bedrijven verwachten snelle dienstverlening op ieder moment van de dag. 

Om deze reden wil de unit Handhaving de processen en programmatuur van het 

verzekeringsregister vernieuwen. Vernieuwing betekent altijd een kans om te verbeteren. 

De RDW trekt daarin samen op met de verzekeraars. 

 Z 
o’n veertig meedenkende én dwarsdenkende 

medewerkers van verzekeringsmaatschappijen 

kwamen eind februari naar de RDW Samen-

werkingsdag. Zij waren persoonlijk uitgenodigd 

omdat hun namen getipt werden door softwareleverancier 

Solera, het Verbond van Verzekeraars of de Nederlandse 

Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven. 

De RDW heeft altijd veel contact met voertuigpartners, 

met verzekeraars minder. Martine van Heijnsbergen, 

relatiemanager en dagvoorzitter van de samenwerkingsdag: 

“Verzekeraars klinkt als een mooie homogene groep, hè.  

Maar niets is minder waar. Alle maatschappijen, groot en 

klein, traditioneel en modern, kwamen met twee personen 

naar de dag, een persoon van ICT en een persoon die dagelijks 

met het verzekeringsregister werkt.” 

Vier thema's
Na een welkom door Van Heijnsbergen en een inleiding door 

unitmanager Handhaving, Rudi Welling van de RDW, gingen 

de deelnemers in vier groepjes uiteen. Er waren vier thema’s 

te bespreken: Muteren van dekkingen, de dienstverlening van 

de RDW, informatieverstrekking en raadplegen dekkingen en 

Artikel 34 WAM. 

Uit de tijd van de floppy disks
Van Heijnsbergen: “De programmatuur die wij gebruiken, 

dateert uit de tijd dat je nog data verstuurde op floppy disks 

en later cd-roms. Degelijk, maar het werkt niet meer. 

Data versturen we nu altijd in batches op vaste tijdstippen, 

bijvoorbeeld elke avond. Daar is dus de hele software op 

ingericht. Maar we zouden graag veel meer realtime data 

versturen, zodat klanten veel sneller geholpen kunnen worden. 

Dat vraagt grote aanpassingen in de applicaties. En dus ook 

in hoe onze applicaties communiceren met de systemen van 

verzekeraars,” vertelt Van Heijnsbergen. “Als we vanuit alle 

input de wensen van deelnemers en van de RDW op elkaar 

leggen, kunnen we zien wat de belangrijkste punten zijn om  

de programmatuur op te verbeteren.”

Voor elk thema 
beschreven de 
deelnemers  
post-its aan de  
hand van de vragen 
‘wat is goed?’,  
‘wat kan beter?’  
en ‘wat is ideaal?’ 
Na afloop vatten de 
workshopleiders  
de rode lijn samen. 

Martine van Heijnsbergen: 
“Bij ons bij de RDW heerste 
ooit een aanname dat 
verzekeringsmaatschappijen 
liever niet over wilden gaan 
op realtime registreren, dat 
aanpassingen van systemen te 
duur en niet mogelijk zouden 
zijn. Maar waarom eigenlijk 
niet? We zijn het ze gewoon 
eens gaan vragen. En toen  
bleek dat ze het juist heel  
graag wilden! We zaten  
gewoon op één lijn!”
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De dynamiek in de groep was open en hulpvaardig. Mensen gaven elkaar 
tips en waren heel geïnteresseerd in hoe andere verzekeringsmaatschappijen 
zaken hadden geregeld. Na afloop wisselden veel deelnemers zelfs 
telefoonnummers uit. 

Wat vroeger heel normaal was, irriteert nu. Als er 
iets fout gaat in de applicatie, krijg je als gebruiker een 
viercijferige code te zien. De betekenis van die code 
moet je dan weer in een lijst opzoeken. Omslachtig, 
vinden de verzekeraars. 

'EEN DAG SAMENZIJN MET EEN MOOIE GROEP MENSEN DIE DE KETEN WILLEN 
VERBETEREN IS HEEL WAARDEVOL. IEDEREEN WAS HET EROVER EENS DAT  

DIT IN HET NAJAAR AL IN DEZE SETTING HERHAALD MOET WORDEN.'

Rudi Welling: “Vroeger werd 
door de unit Handhaving 25 tot 
30% van de zaken geseponeerd 
omdat de verzekeraars van  
deze voertuigen de dekking  
niet hadden geregistreerd.  
Dan volgt de procedure volgens 
artikel 34 van de WAM (Wet 
aansprakelijkheidsverzekering 
motorrijtuigen). Inmiddels is 
dit percentage al teruggebracht 
naar 2,5%. Maar toch blijft er  
altijd ruimte om dit stukje  
proces te verbeteren.” 

PROCEDURE ARTIKEL 34 Dit is een procedure om een te laat aangemelde verzekering door een verzekeraar (langer dan 28 dagen na aanvang)  

alsnog te laten registreren bij de RDW, zodat een boete voor de eigenaar/houder wordt voorkomen.

FEITEN & CIJFERS
Daling aantal gestolen auto’s
In 2017 is het aantal gestolen personenauto’s opnieuw fors gedaald. Ook werden er minder vrachtwagens, busjes en 
aanhangers gestolen. Politie, RDW en verzekeraars werken steeds intensiever samen bij het opsporen van gestolen 
voertuigen en de bijbehorende daders. Dit werpt zijn vruchten af én er gaat een ontmoedigend effect van uit.

8257 X PERSONENAUTO  
GESTOLEN

In 2017 werden er 8257 

personenauto’s gestolen, dat is 

10% minder dan het jaar ervoor.

4-7 JAAR OUD
Dat is de leeftijd waarop auto’s 

het vaakst gestolen worden.

‘DEUTSCH, BITTE’
Van de personenwagens zijn 

Audi, BMW en Volkswagen het 

populairst bij het dievengilde.

+ 3%
Alleen de categorie 

motorfietsen liet een 

diefstalstijging van ruim 3% 

zien. Hier zijn de Japanse 

merken Yamaha en Suzuki  

het populairst. 

638 X VW EN 438 X MB 
GESTOLEN

Van de lichte bedrijfswagens 

werden Volkswagen en 

Mercedes-Benz veruit het 

meest gestolen. Van de 638 

VW’s is 26,7% teruggevonden 

en van de 438 Mercedessen is 

33,4% teruggevonden.

ZWARE JONGENS
DAF en Scania zijn de meest 

gestolen trucks. 

40% 
TERUGGEVONDEN

Van alle gestolen auto's wordt ongeveer 40% teruggevonden. 
Vooral de eerste uren na de diefstal zijn cruciaal. Mede doordat 
het aangifteproces de afgelopen jaren sterk is verbeterd, stijgt het 
percentage teruggevonden voertuigen. 

Deze diefstalcijfers zijn uitgebracht door de stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) en samengesteld door de RDW. AVc is een samenwerking  

tussen politie, RDW, Justitie, Openbaar Ministerie, Verbond van Verzekeraars, TLN, BOVAG, ARN, ANWB en RAI Vereniging.

BREDE 
SAMENWERKING 
Naast de gezamenlijke 

opsporing, werken 

verschillende publieke en 

private partijen op andere 

terreinen intensief samen. 

Bijvoorbeeld voor goede 

preventieve maatregelen 

en het ontregelen van 

de handel in gestolen 

onderdelen.
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VAN WIE ZIJN DE AUTODATA?
DILEMMA TUSSEN VEILIGHEID, GEMAK EN PRIVACY

In één nieuwe auto zitten meer 
regels code dan in heel Facebook. 
Maar liefst 100 miljoen regels 
softwarecode. Van de diameter 
van je uitlaat tot waar je rijdt en je 
rijgedrag. Verschillende partijen 
willen die data heel graag hebben. 
Vooralsnog beschikt alleen de 
autofabrikant erover. 

 A 
ls het gaat over data, is 

‘eigenaarschap’ geen juridisch 

houdbare term. Je kunt volgens  

de rechter alleen eigenaar zijn  

van dingen met een fysieke component.  

Bij voertuigdata gaat het over de vraag wie er 

allemaal zeggenschap hebben over de data uit 

de auto. Met die vraag houdt informatiemanager 

Marije Stam zich bezig bij de RDW. “De RDW 

onderkent acht inhoudelijke categorieën, 

variërend van voertuigtechnische gegevens  

en emissiedata tot ongevallengegevens.  

Een deel is van de fabrikant, die moet de auto 

bouwen. Dat is, volgens de fabrikanten, deels 

concurrentiegevoelige informatie. De fabrikant 

wil die voor zichzelf houden. Maar de overheid 

wil eigenlijk wel over sommige data kunnen 

beschikken om te controleren of de auto veilig 

genoeg is. En of de auto bijvoorbeeld niet te  

veel schadelijke stoffen uitstoot.”

Data, een bedreiging  
of een kans? 
Samenwerkingspartner Rijkswaterstaat 

(RWS) ziet data als een kans. Serge van Dam, 

topadviseur Verkeersmanagement bij RWS:  

“Data uit voertuigen kunnen een belangrijke 

bijdrage leveren aan verkeers veiligheid en 

doorstroming. Dit zal de komende jaren een grote 

vlucht gaan nemen. We kunnen bijvoorbeeld via 

de sensoren voor ABS, ESP, temperatuur en de 

ruitenwisser behoorlijk nauwkeurig vaststellen 

of het ergens glad is op de weg. Het zou toch 

geweldig zijn als het voertuig vervolgens die 

locatiedata via een waarschuwing deelt met 

andere voertuigen die vlak achter hem rijden. 

Bijkomend voordeel is dat wij als wegbeheerder 

dan ook slimmer en sneller kunnen strooien.  

Het principe is simpel: als iedereen dit soort  

data (anoniem) deelt, dan heeft iedereen veel 

betere verkeersinformatie.” 

Data, een businesscase?
RWS wil de data dus inzetten op groepsniveau  

en niet terugherleiden naar individuen.  

Partijen zoals verzekeraars zouden dat wel 

willen. Om businesscases op te stellen waarin 

bijvoorbeeld verzekeringsnemers hun data delen. 

Als blijkt dat ze keurig rijden en altijd hun gordel 

dragen, zouden ze korting op hun premie kunnen 

verdienen. Ook politie en justitie willen graag 

individuele data hebben, op het moment dat een 

bestuurder een ongeluk veroorzaakt. Reed die 

auto misschien te hard? Maar het is hier nog  

lang niet zo ver als in Amerika, waar weg-

restaurants nieuwe auto’s die binnen een 

straal van 5 kilometer rijden, bijvoorbeeld een 

kortingsbon voor een hamburgermenu sturen. 

Alleen een APK als het nodig is
Stam: “Als je de voor de overheid relevante 

data uit alle voertuigen krijgt, kun je individuele 

voertuigen volgen. Dit is natuurlijk een spannende 

toepassing, want je praat dan niet meer over 

anonieme gegevens. Maar bestuurders zouden er 

ook voordeel bij hebben, bijvoorbeeld als wij de 

autodata monitoren en alleen de twijfelgevallen 

en/of steekproefsgewijs oproepen voor een APK-

keuring. We ‘zien’ zo’n auto dan voortdurend in 

plaats van maar één keer per jaar. En zo kunnen 

we de veiligheid van voertuigen beter in de gaten 

houden.” Onze huidige wetgeving is geregeld 

in een tijd dat auto’s nog helemaal geen data 

registreerden. In een tijd dat het vermogen nog in 

paardenkrachten werd opgeschreven. 

Alle organisaties samen 
verantwoordelijk voor privacy
Naast de vraag wie er toegang heeft tot welke 

data, speelt er nog een andere belangrijke vraag: 

Hoe gaan we dat (internationaal) regelen en 

beschermen? Van Dam: “De nieuwe Europese 

privacywetgeving maakt bescherming van 

privacy van individuen een verantwoordelijkheid 

van alle organisaties die met (tot individuen 

herleidbare) gegevens werken. Dat betekent dat 

zowel autofabrikanten, dealers, serviceproviders, 

verzekeraars als overheidspartijen daarin hun 

verantwoordelijkheid moeten nemen.” Stam: 

“In Europa wordt zeer verschillend gedacht over 

privacy. Nederland is van oudsher relatief streng 

als het gaat om privacy. De RDW wil dat er per 

land een nationale onafhankelijke partij komt  

die de kwaliteit van het databeheer waarborgt. 

Een eerste stap waar iedereen nu al van 

overtuigd is, is dat er standaarden moeten 

komen. Zodat alle voertuigen hun data op 

dezelfde manier vastleggen.” Op dit moment 

denkt de RDW mee over een nationaal standpunt. 

Daarmee kunnen we later onderhandelen met 

de VN en de Europese Commissie. Daarna volgt 

regelgeving voor alle EU- landen. 

Waarom mag de burger zelf  
niet beslissen over zijn data?
Stam: “Ja, daar zijn wij als RDW ook helemaal voor. 

Zeker als het gaat om persoonsgevoelige data, 

zoals je eigen rijgedrag, vinden wij dat de burger  

in het algemeen zelf moet kunnen beslissen of  

hij die data met derde partijen wil delen of niet. 

Maar op dit moment kan een burger niet zomaar 

bij zijn eigen data. Gek eigenlijk toch?”

 
VOORBEELDEN VAN 
DATA DIE UIT EEN  
NIEUW VOERTUIG 
KUNNEN KOMEN: 

•  Storingsdata (datum, 

tijd, kilometerstand, 

snelheid, motortoerental 

en motortemperatuur)  

bij ongewone situaties

•  Adressenboek als je  

je telefoon via  

Bluetooth aansluit

•  Laatst ingevoerde 

adressen in navigatie-

systeem

•  Hoeveel uren de gewone 

verlichting en de groot-

licht assistentie hebben 

aan gestaan

•  Aantal ritten van 0-5 km, 

5-20 km, 20-100 km en 

meer dan 100 km

•  Aantal keer dat de 

gordel (pre-crash) is 

aangespannen

•  Persoonlijke instellingen 

van de stoel (postuur, 

hoelang je erop gezeten 

hebt, hoe vaak en hoelang 

je de stoelverwarming 

aanzette)

•  Hoeveel cd’s je gedraaid 

hebt

(Bron: Onderzoek naar 

verzamelen, opslaan, gebruiken 

en verzenden van data door 

auto’s. Uitgevoerd door de ADAC 

in opdracht van de FIA regio I in 

augustus 2015.) 
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BLIK VAN BUITEN

Politie en RDW 
zijn partners  
in crime
Stop, politie! Via de MEOS-app kunnen 
agenten op straat tegenwoordig allerlei 
gegevens opvragen. Het kentekenregister is 
een van de belangrijkste informatiebronnen 
voor de politie. Daarom zijn we al meer dan 
20 jaar strategische partners.

 H 
et fijne aan de samenwerking met de RDW vindt 

Leon Verver dat er een aantal dezelfde belangen 

zijn. “We zijn allebei publieke partners. En we 

willen allebei voertuigcriminaliteit voorkomen 

en bestrijden. Daarbij delen we een sterk gevoel van 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. Om ons goed voor  

te bereiden op de toekomst overleggen we regelmatig met  

de RDW. Dat regelt de RDW, en daarin hebben ze ons nog  

nooit teleurgesteld. De zaakjes zijn goed op orde. Een 

opvallende ontwikkeling is de digitalisering in de laatste tien 

jaar. Daarin is het prettig dat de RDW ook meedenkt over 

datascience en ICT-oplossingen.” 

Onmisbare informatiebron
Een mooi voorbeeld daarvan is de MEOS-app. Dit staat  

voor ‘Mobiel effectiever op straat’. Agenten kunnen via 

deze app niet alleen het kenteken opvragen, maar direct 

alle rijbewijs- en voertuiginformatie inzien en ook wat 

administratie afhandelen. “Dat heeft het werk van de 

agent op straat enorm verbeterd. De politie is sowieso een 

grootverbruiker van het kentekenregister. In 2017 hebben  

we het register ruim 480 miljoen keer geraadpleegd. Voor 

ons is het een stabiele informatiebron, waar we niet zonder 

kunnen. De informatie koppelen we met persoonsgegevens  

uit andere registers en onze eigen gegevens. Die gebruiken 

we op verschillende manieren. Onder andere realtime, 

bijvoorbeeld om via de MEOS-app te checken of het kenteken 

wel echt bij het voertuig hoort. Maar het kan ook nuttig zijn  

ter verdieping van een strafrechtelijk onderzoek.”

Samen voertuigcriminaliteit bestrijden
Een derde manier waarop de politie samenwerkt met de RDW, 

is in het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit 

(LIV). “Dit expertisecentrum voor voertuigcriminaliteit hebben 

we samen met de RDW en het Verbond van Verzekeraars 

opgericht. Het is de enige organisatie waarin publieke en 

private partijen samenwerken aan opsporingsbijstand bij 

voertuigcriminaliteit. Vanuit dit samenwerkingsverband 

hebben we onder andere een aangifteloket ingericht. Het doel 

is om sneller een internationaal diefstalsignaal te kunnen 

plaatsen. Daardoor kunnen wij samen met verzekeraars de 

aangever van een diefstal beter helpen.”

De juiste tellerstand
Ook hebben de RDW en de politie de laatste jaren  

samen veel bereikt om malafide autohandel te bestrijden. 

Door tellerstanden regelmatig te registreren en met elkaar 

te vergelijken, valt het op als een teller is teruggedraaid. 

Consumenten kunnen via de RDW zelf een tellerrapport 

opvragen. Daarmee voorkomen we dat consumenten 

deze voertuigen aanschaffen, en maken we het voor 

autohandelaren onaantrekkelijk om tellerstanden terug 

te draaien. Daarnaast werken we natuurlijk zeer intensief 

samen op het vlak van verkeersveiligheid en handhaving. 

Denk daarbij aan de grote hoeveelheid ANPR-camera’s 

die worden gebruikt voor controle op toegestane snelheid. 

Dankzij nieuwe technologie komen steeds meer verschillende 

soorten data beschikbaar. We ontwikkelen slimme manieren 

om deze data in te zetten. Een andere nieuwe ontwikkeling 

bij de RDW is bijvoorbeeld de digitalisering van rijbewijzen. 

Daarmee komen er voor ons ook weer nieuwe gegevens 

digitaal beschikbaar. Hetzelfde geldt voor het opnemen 

van vaartuigen in het kenteken register. Nu is het voor ons 

vaak lastig om vaartuigen te identificeren. Door al deze 

ontwikkelingen verwacht ik dat onze samenwerking alleen 

maar intensiever en belangrijker wordt.”

Naam
Leon Verver

Functie
Politiecommissaris 

en landelijk 

projectmanager 

Voertuigcriminaliteit

Tip voor de RDW
“Mijn droom is dat 

we samen met de 

RDW mobility crime, 

ofwel criminaliteit in 

de mobiliteitsketen, 

kunnen bestrijden. 

Daarvoor moet de 

RDW ons helpen om 

data in voertuigen te 

ontsluiten. Wat zou  

dat geweldig zijn!”

'IN 2017 RAADPLEEGDE 
DE POLITIE HET 
KENTEKENREGISTER  
RUIM 480 MILJOEN KEER!'
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FINLAND LAAT ZELFRIJDENDE VOERTUIGEN  
TESTEN OP DE OPENBARE WEG

DE SLIMSTE WEG 
LIGT BOVEN  
DE POOLCIRKEL

Robottiautoja liikenteessä! Oftewel: robotauto’s in het verkeer!  

Dat staat op een waarschuwingsbord langs de E8 in Finland.  

Daar begint Aurora, de intelligente snelweg, speciaal ingericht  

om zelfrijdende voertuigen te testen op de openbare weg.  

RDW’er Johan van der Heide ging erheen: “We willen meer  

leren over autonome systemen en het effect ervan op de weg.”

 B 
oven de poolcirkel in Finland ligt 

een uniek stukje snelweg van 10 km, 

genaamd Aurora. In feite is het een soort 

testcentrum dat onderdeel uitmaakt van 

de openbare weg. Zo zitten er sensoren in de weg 

om voertuigen te wegen, trillingen te meten en 

de druk op het wegdek te bepalen. Langs de weg 

registreren camera’s precies wat er gebeurt.  

Ook zijn er scanners die bijhouden welke voertuigen 

waar rijden. Iedereen die onderzoek wil doen naar 

zelfrijdende voertuigen, mag gratis gebruikmaken 

van de weg. Alle gegevens die worden verzameld, 

zijn beschikbaar voor de onderzoekers. 

Wat kunnen we leren van  
de onderzoeken? 
“Door de snelle ontwikkeling van voertuig-

technologie en autonome rijsystemen, neemt het 

belang van testen toe,” zegt Johan van der Heide, 

manager Testen bij de RDW. “Als toelatingsautoriteit 

willen we zeker weten dat zelfrijdende voertuigen 

veilig de weg op kunnen. Ook is het belangrijk 

kennis op te bouwen over de autonome systemen 

die we toelaten. Bijvoorbeeld: hoe betrouwbaar zijn 

ze? Dat soort zaken onder zoeken we als RDW op 

onze eigen testbaan in Lelystad. Maar wat gebeurt 

er als de zelfrijdende voertuigen de openbare 

weg op gaan? Welk effect hebben ze op elkaar 

en op de infrastructuur? Hoe werken ze onder 

verschillende omstandigheden? Daar hopen we via 

de onderzoeken in Finland meer zicht op te krijgen.”

Wat maakt de Finse weg  
zo interessant?
“Met name de winterse omstandigheden in het 

noorden van Europa waren voor de Finse en Noorse 

overheid aanleiding om gezamenlijk de slimme weg 

te ontwikkelen. De wegen hebben het er zwaar te 

verduren door sneeuw en ijs. Daar komt bij dat er 

veel vrachtwagens rijden, over de E8 gaan ze in  

een stevig tempo naar het vliegveld in Helsinki.  

In Noorwegen wordt vis gevangen voor de Japanse 

markt en die moet daar binnen 48 uur zijn. In de 

toekomst zou dit vervoer via platooning, colonnes 

van zelfrijdende vrachtwagens, kunnen gaan. Maar 

de overheden willen wel eerst onderzoeken of 

het wegdek dat aankan en wat het zou betekenen 

voor het wegonderhoud. Dat is nog bijna nergens 

onderzocht. Veel landen, waaronder Nederland, 

zetten in op platooning. Voor ons ook relevant dus. 

Ook is het interessant dat overheden, universiteiten, 

hogescholen en private partijen in Finland nauw 

samenwerken.” 

Wat zijn de eerste resultaten?
“Het blijkt dat het wegdek het zwaar te verduren heeft 

door platooning. Voertuigen die in een colonne rijden, 

zorgen voor ‘golven’ in het wegdek. Hoe meer wagens 

achter elkaar, hoe meer schommelingen. En dat zorgt 

voor schade aan de weg. Als er twee vrachtwagens 

achter elkaar rijden, duurt het 18 seconden voordat 

het wegdek gestabiliseerd is. In Finland kan het 

merendeel van de wegen dit niet goed aan. Of er is 

dan veel onderhoud nodig. Verder is er een proef 

gedaan waarbij rendieren labels kregen die werden 

gekoppeld aan het navigatiesysteem. De bestuurder 

krijgt dan een melding zodra er rendieren in de 

buurt van de weg zijn. Uit de test blijkt dat iemand 

dan vaart mindert, waardoor ongelukken worden 

voorkomen. Met de Scandinavische overheden delen 

we kennis over dit soort onderwerpen. Zij hebben net 

als wij weinig eigen auto-industrie en zijn dus geheel 

onafhankelijk. Ook hebben we vergelijkbare ideeën 

over voertuig- en verkeersveiligheid en lopen daarin 

voorop. Initiatieven, zoals Aurora, zorgen ervoor dat 

we onze kennis snel kunnen ontwikkelen. Het is mooi 

om daar als RDW vanaf het begin bij betrokken te zijn, 

waardoor we goed kunnen blijven meedenken met 

bijvoorbeeld fabrikanten en beleidsmakers.”
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Aurora, de intelligente snelweg
Bij de Finse stad Muonio is 10 km van 

de E8 ingericht als intelligente snelweg. 

Verschillende meetinstrumenten zijn er 

in de weg verwerkt. Camera’s filmen alles 

wat op en bij de weg gebeurt. Informatie- 

en communicatiesystemen, zoals GPS, 

5G en wifi, zijn beschikbaar voor de 

onderzoekers. Ook kunnen ze ter plekke 

ondersteuning krijgen en gebruikmaken 

van faciliteiten, zoals een ‘sneeuw-proof’ 

busje voor testapparatuur.



‘Welke zware jongens 
laten we toe op de weg’

AFDELING PRODUCTBEOORDELING ZWAAR

Op de technische hbo-opleidingen is er al een duidelijke verdeling in liefhebberij: 75 procent  

houdt van auto’s, 10 procent houdt van motoren en 15 procent houdt van vrachtwagens.  

Die laatste groep liefhebbers komt bij de RDW onder andere terecht bij de afdeling 

Productbeoordeling Zwaar. Wat doet deze afdeling en met welke trends hebben zij te maken?

 B 
ij ‘Productbeoordeling Zwaar’ werken ze met 

de ‘grote jongens’ op de weg: vrachtwagens, 

kraanwagens, tractoren en aanhangwagens achter 

vrachtwagens. “Eigenlijk alles boven de 3,5 ton 

doen wij hier,” vertelt Peter van Dam, operationeel manager 

van de afdeling. Vanuit Zoetermeer werken 26 RDW-collega’s 

voornamelijk aan de voorkant van het proces. “Wij toetsen of 

de plannen van fabrikanten aan de wettelijke eisen voldoen. 

We geven de typegoedkeuringen af voor zware voertuigen. 

Meestal zijn dat seriematig geproduceerde voertuigen, maar 

we doen ook de goedkeuring van individueel geproduceerde 

voertuigen of standaard voertuigen die omgebouwd zijn naar 

klantwensen. Denk hierbij aan trailers en aanhangers voor 

speciaal transport van bijvoorbeeld brugdelen.” 

LEERGIERIGE MEDEWERKERS
Van Dam zoekt altijd een bepaald type medewerker.  

“Ik selecteer nieuwe mensen op leergierigheid en intrinsieke 

motivatie; ze houden van autotechniek en hebben een passie 

voor vrachtwagens. In ons vak moet je continu bijblijven in 

de actuele regelgeving. Je krijgt al veel on the job mee als je 

bezig bent bij klanten. En twee keer per jaar hebben we een 

‘binnenweek’, dan komen alle inspecteurs naar kantoor en 

delen we onze kennis en spijkeren we ontbrekende kennis bij. 

Dat zijn bijzondere weken, want normaal gesproken zijn alle 

inspecteurs aan het werk bij de klant aan huis. Bijvoorbeeld  

bij DAF, Scania en Isuzu.”

SPECIALE VOERTUIGEN VOOR  
DE NEDERLANDSE MARKT
“Nederland staat erom bekend dat we innovatief werken.  

Wij denken in kansen. We staan bijvoorbeeld hogere massa’s 

toe dan in andere landen. In de meeste landen mag een 

vrachtwagencombinatie maximaal 44 ton meenemen,  

in Nederland wel 50 ton. Dat is van oudsher al zo. Het is 

een afweging tussen effectieve rijbewegingen, uitstoot en 

slijtage van het wegdek. Als je meer mee mag nemen, hoef 

je minder vaak op en neer te rijden. Maar verbruik je wel 

meer brandstof en stoot je meer uit. Rijkswaterstaat stelt 

wel een maximum, want anders slijt het wegdek erg hard. 

Fabrikanten ontwikkelen soms speciaal voor Nederland 

andere vrachtwagens die zwaardere lasten aankunnen.  

Wij controleren dat.”

SAMENWERKEN
Zoals gezegd werkt de afdeling dus veel samen met 

fabrikanten. “Je leert bij klanten elke dag iets nieuws, het 

is heel dynamisch.” En binnen de RDW? “Wij werken vooral 

samen met de afdeling Ontwikkeling Voertuigreglementering 

(OVR). Zij zitten veel in Brussel en praten mee over nieuwe 

ontwikkelingen die eraan komen. Het komt weleens voor 

dat mijn inspecteurs bezig zijn met een regel en extra uitleg 

kunnen gebruiken. Dan bellen ze naar OVR en vragen nog 

eens na: ‘Hoe is dat destijds besproken in Brussel, wat was de 

achterliggende gedachte bij deze regel?’ Het antwoord helpt 

de juiste keuze te maken bij de typegoedkeuring.” 

GEVAARLIJKE STOFFEN
Een speciaal onderdeel van onze afdeling is het ADR-team. 

Hans van Amerongen werkt daar: “Wij houden ons bezig 

met toelating van voertuigen voor het vervoer over de weg 

van gevaarlijke stoffen, zoals zuren en benzine. Het is een 

vakgebied waar de technische eisen niet vaak veranderen op 

de grote lijnen, maar het venijn zit in de details. Het is wel 

een enorme verantwoordelijkheid. Als er iets 

misgaat, heb je direct een enorm milieudelict 

of een ontploffing. De voertuigen en chauffeurs 

moeten aan allerlei strenge regels voldoen, 

chauffeurs krijgen bijvoorbeeld extra rijlessen en 

moeten kunnen omgaan met calamiteiten. Wij toetsen de 

tankwagens die gas, brandstof of chemicaliën vervoeren aan  

de hand van de regelgeving op de geldende constructie-

eisen. Bij nieuwbouw gaat het dan vooral om veiligheids-

voorzieningen, sterkte en laskwaliteit. Voor de periodieke 

keuring zijn wij ook verantwoordelijk, en worden de meeste 

tanks na 3 jaar van binnen en van buiten opnieuw geïnspecteerd. 

Belangrijkste controleaspecten zijn tankschades, chemische 

aantasting van het materiaal en uitrusting. De drukken in 

de diverse tanks lopen uiteen van 0,3 bar tot 300 bar, het 

temperatuurbereik gaat van +250 tot -200 graden Celsius.  

Elke productgroep heeft zijn specifieke eigenaardigheden.  

Dit alles maakt het een uitdagend vakgebied.”

BEVROREN, GEKOELDE OF  
VERWARMDE LEVENSMIDDELEN
Een ander speciaal soort voertuigen wordt gekeurd volgens de 

ATP (‘accord transport perishables’). Bij de afdeling houdt een 

team van 1,5 fte zich daarmee bezig. Leo Looijesteijn uit dat 

team: “In die wagens vervoeren ze bederfelijke voedselwaren, 

zoals vlees, vis, kaas, frites, ijs. Ook naar landen waar geen 

Europese regelgeving geldt, bijvoorbeeld naar Oost-Europa, 

Rusland en het Midden-Oosten. Die landen hebben een 

internationaal verdrag gesloten om te garanderen dat de lading 

geconditioneerd vervoerd wordt. Wij keuren de voertuigen 

(vrachtwagens, aanhangwagens, opleggers, containers en 

bestelwagens) voor de toelating. Bijvoorbeeld op isolatie 

van de carrosserie en koelvermogen van de gemonteerde 

koelmachine. Tijdens het rijden moeten de producten echt koel 

blijven, óók in Marokko met 40 graden buitentemperatuur.” 

ELEKTRISCHE VRACHTWAGENS
Van Dam: “De focus vanuit Europa ligt erg op milieu. 

Er zijn milieuzones, de verbranding van diesel moet zo 

schoon mogelijk en er komen ook steeds meer elektrische 

vrachtwagens bij. Voor ons betekent die ontwikkeling 

dat de regelgeving daar klaar voor moet zijn. En dat de 

regelgeving ook past bij wat klanten bedenken. Bijvoorbeeld: 

elektrische voertuigen hebben een zogenoemd accupakket. 

'OOK TRAILERS VOOR 
ZWAAR EXCEPTIONEEL 
TRANSPORT KEUREN WIJ'

Hans van Amerongen 
meet afstanden.  

Dat is belangrijk voor 

de juiste gegevens in 

de RDW-database.

Peter van Dam 
en Richard Kors 
overleggen over 

een rekentool die 

wordt gebruikt voor 

verificatie van een 

berekening.

Werkoverleg  
met medewerkers  

is belangrijk om 

zaken met elkaar  

af te stemmen.
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HEBBEN ELEKTRISCHE 
EN ZELFSTURENDE 
VRACHTWAGENS  
DE TOEKOMST?

Hans van Amerongen controleert  

een ontwerp van een ADR-tank.

Hans van Amerongen meet een 

afstand die belangrijk is voor 

gegevens in de RDW-database.

De ADR-groep van Product beoordeling 
Zwaar zit meestal aan hetzelfde tafelblok. 

De RDW gebruikt flexplekken, maar op 

kantoor is het ook wel handig om bij 

elkaar te zitten om ervaringen te delen.

Volautomatisch regelt een computer dat de accu oplaadt als de 

chauffeur remt. De elektromotor genereert dus stroom bij het 

remmen en de grootte van het accupakket heeft invloed op het 

bepalen van de remcapaciteit. Dat moeten wij beoordelen.” 

VRACHTWAGENS IN EEN TREINTJE
Truck platooning is een andere trend die past bij de focus op 

milieu én bij een andere trend, die van zelfsturende voertuigen. 

Vrachtwagens die platoonen, rijden heel dicht achter elkaar en 

zijn via een draadloze verbinding aan elkaar verbonden. Als de 

voorste remt, merkt de achterste dat onmiddellijk en doet mee. 

“Als je op die manier treintjes van vrachtwagens maakt, bespaar 

je ruimte op de weg. En de vrachtwagens vangen ook minder 

wind, dus rijden zuiniger. Voor onze afdeling is het een nieuwe 

en spannende ontwikkeling omdat er nog geen harde wetgeving 

voor is ontwikkeld. Iedereen kijkt naar ons: wat vinden jullie 

veilig RDW? Als een vrachtwagen een ongeluk veroorzaakt, is 

het dan de schuld van de fabrikant, van de chauffeur of van de 

regelgever? En vinden we dat dit een hulpsysteem moet zijn of 

een zelfsturend systeem? Vrachtwagens hebben sowieso al een 

‘advanced emergency braking system’ (AEBS): er zit een sensor 

voor aan de cabine die remt als de vrachtwagen op een file 

inrijdt. Die laatste stap naar echt het stuur loslaten is wel een 

hele spannende stap. Veiligheid is voor ons nummer 1. Er ligt 

veel verantwoordelijkheid bij de fabrikanten. Zelfsturend rijden 

moet je in fases invoeren en we moeten ook met elkaar steeds 

afwegen of we die stap als BV Nederland wel willen zetten.” 

EXPERIMENTEERWET
Er komt een experimenteerwet aan om autonoom rijden 

mogelijk te maken op de openbare weg. “Wij moeten die 

voertuigen toetsen aan regelgeving. Ze hebben namelijk  

geen onderscheid gemaakt in groot of gewoon vervoer.  

Met die experimenten begint het. Zo’n tien jaar terug deden  

we dat met zogenoemde LZV (lange zware voertuigen),  

dat zijn vrachtwagens met twee aanhangwagens. Ze zijn  

dan 25 meter lang, in plaats van de gebruikelijke 18 meter. 

Langere voertuigen helpen mee het aantal voertuig-

bewegingen te verminderen. Elke keer als ik zo’n LZV  

zie rijden, denk ik ‘daar hebben wij mooi aan bijgedragen  

als RDW’.” 

CO2-GETAL PER 2019
Een laatste belangrijke gebeurtenis voor de afdeling is HDC02 

(Heavy-duty CO2). Deze regelgeving is in september 2017 

vastgesteld en wordt al per 2019 van kracht. Deze regelgeving 

geeft veel druk bij de afdeling omdat alle truckfabrikanten 

al hun modellen en varianten getest moeten hebben. Van 

Dam: “Alle vrachtwagens die vanaf 2019 geproduceerd 

worden, moeten voorzien zijn van een CO2-getal. Dit getal 

gaat vermoedelijk invloed hebben op de belastingaanslag van 

eigenaren en dus op de verkoopbaarheid van de modellen. 

Fabrikanten willen dat getal dus zo laag mogelijk zien te 

houden. Wij bepalen het getal aan de hand van onder andere 

de motoremissies, het aantal wielen, de banden, de vorm 

van de cabine. De testen zijn kritisch omdat je bijvoorbeeld 

drie rijtesten moet doen voordat je één getal mag vaststellen. 

Tussen de uitkomst van de testen mag een minimaal verschil 

zitten, anders is de test ongeldig.”

KORTOM
Veel beweging dus, bij deze RDW-afdeling. De werkzaamheden 

groeien dusdanig, dat de afdeling waarschijnlijk gesplitst 

wordt in een nationale en internationale groep. 

1

2

3

4

5

VRAGEN
5

over verkeers-
boetes uit  
het buitenland

Het is bijna zomervakantie. 

In Europa verbetert 

de handhaving van 

verkeersregels. Dat komt 

door de uitwisseling van 

kentekengegevens tussen 

landen. Aan de basis van 

deze verbetering ligt de 

EU-richtlijn ‘Cross Border 

Exchange’ (CBE). 

Welke gevolgen heeft deze 
EU-richtlijn voor Nederlandse 
automobilisten? 
Onder andere dat de kans op een verkeersboete 

vanuit het buitenland toeneemt. Met andere 

woorden: Nederlandse automobilisten die in een 

ander Europees land te hard of door rood licht 

rijden, kunnen eenmaal weer thuis sneller een 

boete op de deurmat verwachten. Hetzelfde geldt 

voor buitenlandse EU-inwoners die in Nederland 

een verkeersovertreding begaan. 

Uit welke landen ontvangen 
wij buitenlandse boetes en 
met welke landen wisselen we 
gegevens uit voor de inning van 
Nederlandse boetes?
Als wij een verkeersovertreding maken in 

Oostenrijk, België, Tsjechië, Duitsland, Spanje, 

Estland, Frankrijk, Hongarije, Kroatië, Italië, 

Luxemburg, Litouwen, Letland, Polen, Slowakije 

of Slovenië is de kans inmiddels groot dat we een 

boete ontvangen. Met die landen wisselen we 

ook gegevens uit voor de inning van Nederlandse 

boetes. Dat betekent dat als een inwoner uit 

een van die landen een overtreding maakt in 

Nederland, diegene in zijn of haar thuisland een 

boete kan verwachten. Griekenland is nog even 

een uitzondering: vanuit dat land ontvangen we 

wel boetes, maar wij innen daar nu nog geen 

Nederlandse boetes van Griekse voertuigen.  

De reden is dat Griekse kentekens op dit moment 

nog niet automatisch kunnen worden herkend. 

Het tegenovergestelde geldt voor Finland, Malta, 

Portugal, Roemenië en Zweden. Daar wisselen 

wij wel gegevens mee uit, maar uit die landen 

ontvangen wij nog geen verkeersboetes. 

Om welke soort boetes  
gaat het eigenlijk? 
Het gaat vooral om snelheidsovertredingen. 

Het uitwisselen van kentekengegevens is 

vastgelegd in de Europese richtlijn (EU) 

2015/413, ook wel de CBE-Richtlijn genoemd. 

Die verplicht EU-lidstaten om elkaar toegang 

te geven tot bepaalde gegevens uit de nationale 

kentekenregisters. Zo kunnen lidstaten op basis 

van een kenteken de naam- en adresgegevens 

opvragen van overtreders waarvan het voertuig  

is ingeschreven in een ander EU-land.

Welke rol speelt de RDW?
De RDW beheert het internationale netwerk 

(Eucaris) waarmee landen boetegegevens 

uitwisselen Namens de EU-lidstaten voert de 

RDW het secretariaat van Eucaris; ontwikkelt en 

beheert de ICT en ondersteunt de verdere uitrol 

van het systeem in Europa. RDW heeft dus een 

flink takenpakket. 

Welke landen zijn bij  
Eucaris aangesloten?
Eucaris is inmiddels uitgegroeid tot hét Europese 

gegevensuitwisselingssysteem voor transportdata. 

Alle 28 EU-lidstaten zijn aangesloten, net als 

Noorwegen, IJsland en Zwitserland. 
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INTERESSE IN HET  
NEDERLANDSE MODEL

Het Nationaal Parkeer Register (NPR) gaat de grens over

Het Nationaal Parkeer Register (NPR) heeft internationale belangstelling. Buitenlandse 

organisaties zoeken de RDW op om meer te leren over digitaal parkeren en mobiel betalen. 

Zo zijn Kieran Fitsall van de Westminster City Council en Frans Fransen van de RDW met 

elkaar in gesprek over wat eventueel nodig is voor een Engelse NPR-versie.

Frans Fransen, operationeel relatiemanager Parkeren bij de RDW:

'DOOR DE MOGELIJKE SAMENWERKING MET WESTMINSTER CITY COUNCIL 

LEREN WIJ OOK WEER BIJ. INTERESSANT TE HOREN HOE ENGELSE 

AUTORITEITEN OP PARKEERGEBIED SAMENWERKEN.' 

'WE ZIJN BLIJ DAT DE RDW MEEDENKT EN KENNIS WIL DELEN.  

IN HET VERENIGD KONINKRIJK MISSEN WE ZO’N PARTNER.'

Kieran Fitsall, Head of Service Improvement and Transformation, Westminster City Council:

Hoe zijn de RDW en Westminster City 
Council met elkaar in contact gekomen?
Fitsall: “Via via hoorden we dat steeds meer 

Nederlandse gemeenten samenwerken op 

parkeergebied, via een nationaal systeem 

rondom digitaal parkeren. Partners van ons 

waren enthousiast over het zogeheten Dutch 
model, waarbij een overheidsinstantie –  

de RDW – een landelijke database met 

parkeergegevens beheert. Erg interessant  

voor ons en andere Engelse gemeenten.”

Fransen: “Klopt. Het gaat om het Nationaal 

Parkeer Register, oftewel het NPR. Onder 

andere alle openbare parkeerdata van 

Nederland hebben we in een digitaal systeem 

ondergebracht en deze zijn voor allerlei 

toepassingen door iedereen vrij te gebruiken. 

Denk aan parkeerinformatie die bruikbaar is 

voor apps of navigatiesystemen, over waar je 

kunt parkeren en tegen welk tarief. Het is ook 

mogelijk om er actuele gegevens aan toe te 

voegen over realtime vrije parkeerplaatsen.”

Fitsall: “Parking Matters, een van de bureaus 

die ons adviseren over gemeentelijk en landelijk 

parkeerbeleid, had Frans Fransen horen spreken 

over de samenwerking tussen de coöperatie 

Servicehuis Parkeer en Verblijfsrechten (SHPV) 

en Belgische gemeenten. Zo hebben Gent 

en Antwerpen inmiddels programmatuur, de 

daadwerkelijke softwarecode, beschikbaar 

gekregen om daarmee zelf een register op te 

zetten. Dat is fantastisch. Verder is de RDW 

voorstander van open parkeerdata en een 

gestandaardiseerd digitaal parkeersysteem. 

Dat zou voor Engelse steden en Londense 

deelgemeenten ook een streven moeten zijn. 

Alleen al in Londen zijn er 31 lokale autoriteiten 

die voor mobiel parkeren elk een eigen provider 

kiezen. Mensen hebben daardoor soms wel vijf 

apps op hun telefoon nodig als ze in verschillende 

delen van Londen willen parkeren. Voor de 

lokale autoriteiten is dit wat minder van belang, 

want zij hebben maar met een provider, hun 

eigen, te maken. Toch voorzien wij op termijn 

ook problemen voor hen, want de technologie, 

het periodiek wisselen van providers en het 

databeheer worden steeds complexer. Dat kun 

je als lokale partij zelf niet meer overzien en 

regelen. Daarnaast staan de budgetten fors 

onder druk. Het is niet efficiënt als iedereen zich 

afzonderlijk verdiept in dezelfde vraagstukken, 

zelf het wiel probeert uit te vinden en dat allemaal 

met beperkte middelen. Op een gegeven moment 

kán dat ook gewoon niet meer, als de technologie 

te complex is geworden. Dan ben je als gemeente 

als het ware overgeleverd aan je provider. 

Onwenselijk. Daarom zijn we bezig andere lokale 

autoriteiten enthousiast te maken voor een 

Engelse NPR-versie. Met als boodschap: maak  

je geen zorgen, het Dutch model werkt. En de 

RDW is bereid de technologie, alle details en 

code, te delen. We hoeven niet blanco te starten.”

Fransen: “Voor ons is het goed als anderen  

ons systeem overnemen en doorontwikkelen.  

Dan kunnen we over en weer kennis en 

ervaringen uitwisselen.”

Hoe ver zijn jullie met een  
Engels ‘NPR’?
Fitsall: “Bij ons staat een Britse NPR-versie 

nog in de kinderschoenen. We leren nu vooral 

over hoe het in Nederland is geregeld en 

georganiseerd, en hoe we een vertaalslag 

kunnen maken naar het Verenigd Koninkrijk. 

Wij hebben namelijk een iets andere situatie. 

De Engelse counterpart van de RDW verzorgt 

alleen de voertuigregistraties en doet niets 

meer dan dat. We missen hier een landelijke 

overheidsorganisatie, zoals de RDW, die 

meedenkt en inspeelt op nieuwe ontwikkelingen. 

Wel hebben we te maken met dezelfde 

uitdagingen als Nederlandse gemeenten.  

Het belangrijkste argument voor Britse overheden 

om mee te doen is dat samenwerken voor lagere 

kosten zal zorgen. Daar gaan we op inzetten.”

Fransen: “Het helpt vooral als ook een grote 

speler enthousiast is en meedoet. Bij ons was 

dat de gemeente Amsterdam.”

 

Wat hopen jullie verder nog  
te bereiken?
Fransen: “Het zou mooi zijn als meer landen in 

Europa dezelfde systematiek gaan gebruiken,  

in elk geval binnen de Europese Unie. We hebben 

voor standaardisering van parkeerdata ook al 

contact met bijvoorbeeld de Verenigde Staten. 

Parkeren is wereldwijd big business en hoe meer 

we kunnen standaardiseren, hoe beter.”

Fitsall: “Wij zijn natuurlijk al heel blij als zo 

veel mogelijk Engelse gemeenten de handen 

ineenslaan. Dat is voor ons nog een grote 

uitdaging. We zijn wat dat betreft wel een beetje 

jaloers op de Nederlandse situatie. Maar met 

genoeg geduld zal het ook in het Verenigd 

Koninkrijk lukken. Het Nederlandse model  

– het NPR – laat zien dat het kan.”

'ONZE WENS IS  
EEN ENGELSE VERSIE 
VAN HET NPR'
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Twee jaar in de 
RDE-snelkookpan

Ashuni Sanchit rijdt emissietesten voor team Testen Licht

De eerste werkweken van Ashuni Sanchit bij de RDW  

waren meteen hectisch. De sjoemelsoftware werd ontdekt. 

En het traject Real Driving Emissions (RDE) kwam in een 

stroomversnelling. Hij mag nu voertuigen testen door er  

in het echte verkeer mee te rijden. “Nuttig, maar ook  

gewoon leuk als je van autorijden houdt.”

Hoe startte je bij de RDW?
“Toen ik eind 2015 begon, barstte net alle hectiek los rondom 

de sjoemelsoftware. Het eerste half jaar zou ik een leertraject 

doen. De eerste drie maanden daarvan keek ik mee op de 

werkvloer in Lelystad. Heel leerzaam om alle theorie van mijn 

opleiding in de praktijk te zien. Maar tijdens de tweede helft van 

mijn leertraject was het al zo druk, dat het nodig bleek om al 

echt samen met collega’s aan de slag te gaan voor RDE. Mijn 

taak was vooral gericht op het testwerk.”

Hoe voert de RDW de RDE-test in?
“De EU hanteert een stapsgewijze aanpak bij de introductie 

van RDE. Het is onderdeel van de Worldwide Harmonised Light 

Vehicle Test Procedure (WLTP). De regelgeving wordt in vier 

verschillende, apart goedgekeurde ‘pakketten’ geïntroduceerd. 

We zijn nu bezig met pakket 3 en als alles goed gaat, volgt in 

september pakket 4. Met de komst van RDE moeten voertuigen 

voor elke typegoedkeuring een test doorstaan op de openbare 

weg. De uitslag hoeft niet een-op-een overeen te komen met 

de uitslagen uit het lab. De uitslag van de wegtest mag op dit 

moment nog tot een factor 2,1 hoger zijn dan de limietwaarde 

in het lab. Uiteindelijk gaat de grens steeds verder omlaag, 

de eisen worden dus steeds strenger. In pakket 3 wordt ook 

gekeken hoe groot een ‘RDE-familie’ is. En hoeveel voertuigen 

er in zo'n familie zijn opgenomen. Vervolgens wordt bepaald 

hoeveel testen er nodig zijn. Ook is er in pakket 3 een aantal 

punten bijgekomen, zoals het uitvoeren van een koudestarttest 

en het voertuig buiten in de omgevingstemperatuur 

conditioneren.” 

Hoe werk je samen met RDW’ers en klanten?
“Er zit een speciaal meetinstrument in de auto. Op ons 

testcentrum in Lelystad is dat instrument van TNO, bij de 

fabrikanten werken we met instrumenten van HORIBA en 

AVL. Eerst testen we de auto in het lab. Dat doen we om 

de meetinstrumenten te controleren. En daarna moet ik 

gaan rijden op de openbare weg. Alles moet ik voorbij laten 

komen: langzaam rijden, snel rijden, stilstaan. Al snel na mijn 

opleidingstraject in Lelystad, ging ik ook naar klanten toe. 

Bijvoorbeeld op zakenreis naar Zweden voor Volvo,  

naar Zuid-Korea voor Kia en Hyundai en naar Duitsland  

voor Suzuki. Suzuki is Japans, maar wil testen in het Europese 

klimaat en op de Europese wegen. Nederland heeft een goede 

naam. Wij streven altijd naar resultaten  

die ons, maar ook de klant, tot tevredenheid stemmen.  

Dat is soms een spanningsveld. Wij willen voldoen aan  

de wetgeving en zij willen zo snel mogelijk een auto op  

de markt brengen.” 

Hoe rijd je zo’n testrit?
“Het rijden van de rit kan overal, zolang het aan de 

verschillende criteria voldoet, zoals beschreven in de 

wetgeving EU 2017/1151, annex IIIA (RDE). De rit bestaat uit 

een deel binnen de bebouwde kom (urban), een deel buiten de 

bebouwde kom (rural) en een deel op de snelweg (motorway). 
De gekalibreerde meetapparatuur meet tijdens het rijden 

allerlei zaken, zoals de emissies, snelheden, gemiddelde 

snelheden per deel van de rit (urban, rural, motorway), houdt 

gps-gegevens bij. Vaak draait er een real time monitoring-

programma. Daardoor weet ik direct al of ik een rit rijd die 

voldoet aan de criteria. Na de rit worden de data uitgelezen 

en beoordeeld aan de hand van twee methodes: emroad en 
clear. Binnen 20 minuten heb ik al een eindcijfer. Alle variabele 

omstandigheden zijn daarin meegenomen. De rijtest is niet 

spannend voor mij, en de crashtests zijn al geweest. Maar het 

is wel voor het eerst dat zo’n type voertuig dan op de weg rijdt. 

Fabrikanten maken graag gebruik van de gelegenheid om te 

vragen hoe ik hun auto vond rijden.” 

Hoe zorg je dat je bijblijft?
“Door zelf te ervaren en kennis uit te wisselen met de 

specialisten van fabrikanten. Uiteraard heb ik een 'hotline' met 

ervaren collega’s die ik kan bellen of mailen met vragen. Elke 

collega van Testen Licht heeft zo zijn specialisme. In mijn geval 

is dat emissiegerelateerd en ben ik de specialist met betrekking 

tot de softwaretool 'Co2mpas' van de Europese Commissie. 

Daarover heb ik regelmatig contact met mijn RDW-collega’s van 

de afdeling Ontwikkeling Voertuigreglementering. We hebben 

korte lijnen en doen ons best om dicht bij elkaar te blijven.”

Naam
Ashuni Sanchit

Functie
Internationaal 

inspecteur 

typegoedkeuring

Bij de RDW
2,5 jaar

Opleiding
Autotechniek aan 

de Hogeschool 

Rotterdam

Trots op…
Mijn gezin en vooral 

mijn ouders. Doordat 

zij ooit naar Nederland 

zijn verhuisd vanuit 

Paramaribo kregen 

hun kinderen betere 

kansen. En daardoor 

heb ik nu deze topjob.

'WIJ WILLEN VOLDOEN AAN 
WETGEVING EN FABRIKANTEN 
WILLEN ZO SNEL MOGELIJK DE 
MARKT OP MET HUN NIEUWE TYPE'

RDWIJZER - NUMMER 1 - 201826 27RDWIJZER - NUMMER 1 - 2018



AUTOHANDEL
IS ER BLIJ MEE

NIEUWE DIENST RDW: VERSNELDE INDIVIDUELE INSCHRIJVING

Het autobedrijf zelf aan de knoppen van de kentekenregistratie? Ja, dat kan sinds kort. 
Erkenninghouders vullen zelf vooraf de gegevens in en hoeven alleen nog langs het  
RDW-keuringsstation voor identificatie van het voertuig. Het voordeel is zes tot acht dagen 
tijdwinst, de voertuigen kunnen dus eerder de markt op om verhandeld te worden. 

IN HET KORT
WAT: Nieuwe dienst Versnelde 

individuele inschrijving.

WAAROM: Tijdwinst in het 

aanvraagproces voor inschrijving 

van personenauto's met een 

geharmoniseerd kentekenbewijs 

waarop de Europese typegoed-

keuring staat vermeld.

HOE: Erkenninghouders hoeven niet 

langer met een stapel papieren naar 

het keuringsstation, maar vullen 

zelf vooraf al digitaal de gegevens 

in. Zo hoeft op het keuringsstation 

alleen nog de identificatie van het 

voertuig te gebeuren.

 E en happy flow, dat is wat ze bij keuringsstation 

’s-Hertogenbosch willen creëren voor auto-

handelaren. En een van de dingen die deze klanten 

altijd willen, is dat processen rondom het inschrijven 

van een auto sneller gaan. Zodat de voertuigen ook sneller 

weer verhandeld kunnen worden. “Precies wat we doen met 

de nieuwe dienst Versnelde individuele inschrijving,” vertelt 

Ruud op ’t Hoog, locatiemanager op het RDW-keuringsstation 

in ’s-Hertogenbosch. “De oude manier was: zet de deur 

maar open en help iedereen die binnenkomt een voor een. 

Als klant moest je dan dus vaak en lang wachten. Ik kan 

me nog herinneren dat we in het verleden wachttijden van 

6 tot 10 weken hadden!” De nieuwe werkwijze komt erop 

neer dat de erkenninghouder – als hij een voertuig met een 

geharmoniseerd EU-kentekenbewijs wil inschrijven – ‘thuis’ 

al zo’n 20 tot 50 gegevens over de auto invoert in een digitale 

portal. Krijgt hij na het invullen een groene vink te zien, 

dan hoeft hij alleen nog naar het keuringsstation om het 

voertuig te laten identificeren. “We kijken dan: is dit echt 

het voertuig waarvoor de aanvraag is gedaan? Of is het een 

omgekat voertuig, waarbij de identiteit van een onherstelbaar 

beschadigd voertuig gebruikt is voor een gestolen voertuig? 

Wat is de tellerstand? Als alles klopt én de Belastingdienst 

fiscaal akkoord is, ontvangt de klant digitaal een Bevestiging 

van inschrijving (BIN). Door een flinke tijdwinst in het proces 

kan een autohandelaar de auto eerder in de verkoop doen.” 

Promotie werkt
In ’s-Hertogenbosch promoten ze de nieuwe dienst actief 

onder hun klanten. “Als medewerkers zien dat iemand 

de ‘oude route’ heeft genomen, gaan ze in gesprek om de 

voordelen van de nieuwe te laten zien en ervaren. Voordat 

we startten met dit nieuwe product, organiseerden we een 

ondernemersavond voor veertig klanten die in aanmerking 

kwamen voor de dienst. Ondernemers vroegen toen wel: 

‘Waar zit voor ons de winst in?’ Ik heb toen uitgelegd dat ze 

het voordeel vooral in tijdwinst moeten zien. En inderdaad, 

dat zien ze ook. Voorheen moest een klant naast die drie 

dagen op zijn goedkeuring, ook nog drie tot vijf dagen 

wachten op een afspraak. Nu bieden we binnen 24 uur een 

afspraakmogelijkheid aan. Wij kunnen zelf namelijk ook meer 

auto’s per dag doen. We hebben nu al honderd vaste klanten.” 

Zuiver kentekenregister
Maar hoe zorgt de RDW dat het kentekenregister zuiver blijft, 

als erkenninghouders zelf de gegevens mogen invullen? 

Medewerkers van de RDW helpen erkenninghouders die 

foute gegevens hebben ingevoerd. “In het begin is dat 

onwetendheid, een Frans kenteken is bijvoorbeeld vrij lastig. 

Bij bewust misbruik hebben we de mogelijkheid klanten uit 

het systeem te weren.” Pieter Hovius, senior adviseur bij de 

divisie Registratie & Informatie van de RDW: “Datakwaliteit 

is een van onze uitgangspunten bij het ontwerp. De dataset 

die wij opslaan in het digitale proces moet inhoudelijk en 

kwalitatief overeenkomen met die in het oude proces. We 

hebben daarom controles ingebouwd die de plausibiliteit 

waarborgen van de gegevens. Deze dienst overstijgt de hele 

voertuigketen (toelaten, goedkeuren en registeren) om het 

proces uitvoerbaar te maken. Ik ben er heel trots op.”
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RDW GOES HISWA
Je zou de RDW misschien niet op een beurs vol motorboten verwachten. 

Toch stonden we er dit jaar. Voor het eerst en met succes! Ruim 750 

bezoekers kwamen een vraag stellen in de stand.

 

Bernadette van Dijk was met haar collega’s van het team ‘Snelle 

motorboten’ aanwezig op de Hiswa in Amsterdam. “We vonden het  

allemaal heel leuk om onze doelgroep eens face-to-face te spreken. 

Normaal hebben we ze alleen aan de telefoon.”

Als je harder dan 20 km/u wil varen en je boot is niet langer dan 20 meter, 

dan moet je die boot registreren bij de RDW. Sinds 1 januari van dit jaar  

kan dat digitaal én krijgen verkopers een vrijwaringsbewijs.

“We kregen veel verschillende vragen: Mijn zoon is nu 16 jaar, mag ik  

mijn boot op zijn naam zetten? In welke wateren mag ik varen? Hoe werkt 

dat met het vrijwaringsbewijs, moet ik dat weggeven? Dat laatste klopt,  

het is voor de verkopende partij.”

Sector en RDW 
innoveren

Jaarverslag RDW 2017

De RDW kijkt in het jaarverslag terug op de belangrijkste activiteiten  
en blikt vooruit naar ontwikkelingen in 2018 en verder. 

FOCUS OP VEILIGHEID VAN  
NIEUWE TECHNOLOGIE
De introductie en toepassing van 

intelligente transportsystemen leidt tot 

nieuwe vraagstukken op het gebied van 

communicatie, registratie, toelating en 

toezicht. De RDW draagt actief bij aan  

het ontwikkelen van nieuwe regelgeving 

gericht op de veranderende rol van de 

bestuurder en de zelfrijdende auto. 

DIENSTVERLENING RDW GROEIT
Door de aantrekkende economie blijft het 

aanbod van te registeren importvoertuigen 

toenemen. Als gevolg daarvan is het aantal 

kentekenonderzoeken gestegen met 11% en 

steeg ook het aantal afgegeven documenten. 

Verder gebruiken overheden ook steeds 

meer gegevens, onder andere uit het 

Nationaal Parkeer Register voor gemeenten. 

DUURZAAMHEID
We leveren sinds 2017 de voorzitter van 

de UNECE-werkgroep die mondiaal 

reglementen opstelt voor voertuigen over 

emissies en energie. In 2017 heeft de RDW 

een eerste APK-erkenning afgegeven voor 

elektrische voertuigen. Een bedrijf met 

deze erkenning mag voertuigen keuren die 

uitsluitend elektrisch worden aangedreven 

en hoeft niet te beschikken over apparatuur 

voor het meten van uitlaatgassen. 

VERNIEUWING TYPEGOEDKEURINGSPROCES
Ons streven bij de vernieuwing van het type-

goedkeurings proces is dat deze uiteindelijk 

geheel digitaal wordt aangevraagd, waar 

mogelijk ook geautomatiseerd beoordeeld 

en gepubliceerd. We willen daarmee de 

kwaliteit hoger en de doorlooptijd lager te 

krijgen, met een efficiënter, transparanter 

en beter meetbaar proces. 

NIEUW ERKENNINGEN- EN 
TOEZICHTSTELSEL
In samenwerking met de voertuigbranche 

is in 2017 gewerkt aan de modernisering 

van het erkenningen- en toezichtstelsel. 

Toegangseisen voor bedrijven en de 

afzonderlijke bevoegdheden maken we 

flexibeler en aanpasbaar op ontwikkelingen 

in de markt en de samenleving. 

BETROUWBAARHEID REGISTERS
Het Security Operations Center van de RDW 

weert aanvallen van hackers af. Daarnaast 

werken we in Europees verband aan een 

gedragscode voor gegevensbescherming 

in de internationale gegevensuitwisseling 

tussen de Europese registratieautoriteiten. 

Een onafhankelijke audit heeft uitgewezen 

dat de RDW voor het kentekenregister 

alle regels rond privacy op de juiste 

wijze naleeft. Dit keurmerk betekent dat 

burgers erop kunnen vertrouwen dat hun 

persoonsgegevens bij ons in goede handen 

zijn en dat de privacy is gewaarborgd. 

APK-keurmeesters 
ontvangen eerste  
nieuwe RDW-
bevoegdheidspas
Iedere APK-keurmeester doet elke twee jaar 
het examen APK-bevoegdheidsverlenging om de 
keuringsbevoegdheid te behouden. Hiermee zorgen 
we ervoor dat de APK-richtlijnen bekend blijven 
onder de APK-keurmeesters en hun kennisniveau 
hoog blijft. Ook de nieuwe ontwikkelingen 
(regelgeving) worden in de examens van IBKI 
verwerkt.

APK-REGELGEVING
Door een aanpassing in de APK-richtlijn zijn  

de bevoegdheidspassen van keurmeesters en 

technici voor LPG en tachograaf aangepast.  

Naast de bevoegde EU-voertuigcategorieën  

komen er nu ook een pasfoto en handtekening  

op de bevoegdhedenpas te staan.

BEVOEGDHEIDSPAS
Op dinsdag 1 mei 2018 zijn de eerste passen officieel 

uitgereikt aan vier keurmeesters die net geslaagd 

waren voor het verlengen van een bevoegdheid APK 

1 (zwaar). Hens Peeters Weem, senior adviseur 

omgevings management bij de RDW, mocht de eerste 

passen samen met Dennis Dubbers, team captain 

examenuitvoering IBKI, uitreiken in Nieuwegein. 

Dennis Dubbers: “Het slagings percentage voor  

het verlengen van een bevoegd heid is hoog.  

Het merendeel van de ervaren keurmeesters  

doen dit met positief resultaat.”

SAMENWERKEN
Ook Hens Peeters Weem is enthousiast: “We kunnen 

zien dat de keurmeesters en technici zich goed 

voorbereiden op het examen en erg betrokken zijn bij 

de functie van keurmeester. Wij werken daarom ook 

goed samen met de keurmeesters en met IBKI en 

gezamenlijk streven we naar het doel dat iedereen 

veilig en vertrouwd de weg op kan.”

 20 
17 

1

Hens Peeters Weem (links op de foto)  
en Dennis Dubbers (rechts op de foto).

KRIJGT U RDWIJZER NIET TOEGESTUURD, 
MAAR WILT U DAT WEL?
 
Vul deze bon dan zo volledig mogelijk in en stuur ’m op naar:

RDW, afdeling Communicatie, Postbus 777, 2700 AT Zoetermeer.
 

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon: m/v*

Adres:

Postcode en plaats:

*S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is.

'STIL EN STOER 

TOEREN'

NUMMER 2 - 2015

1RDWIJZER - NUMMER 1 - 2016

‘OP WEG MET 

DE TOP’

NUMMER 1 - 2016

1RDWIJZER - NUMMER 2 - 2016 1RDWIJZER - NUMMER 2 - 2016

MONSTER VOL 

INNOVATIES

NUMMER 2 - 2016
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'NOODGEVAL?  
HARD RIJDEN IS  
NOOIT EEN OPTIE'

LIFEGUARD
Wie?
Barry de Brabander, 

vrijwilliger bij de 

Reddingsbrigade  

in Monster

Wat?
Instructeur, 

materiaalonderhoud  

en senior lifeguard

Hoezo?
Spanning, sensatie en  

een warm familiegevoel

Gek op water
“Als jongen van 8 jaar oud was ik met mijn ouders op het 

strand. Ik zag dat er kinderen mee mochten varen in een 

reddingsboot, en wilde dat natuurlijk ook. Dat kon als lid 

van de reddingsbrigade. Zo is deze uit de hand gelopen 

hobby begonnen. Inmiddels ben ik 42, en zit mijn 8-jarige 

dochter bij de jeugd. Van 15 mei tot 15 september is onze 

reddingspost in de weekenden bemand en in de zomer-

vakantie zelfs elke dag. Daarom hebben we een groot 

team vrijwilligers nodig. De stroming is steeds anders. 

Vooral voor zwemmers en watersporters die niet zo be-

kend zijn met de zee, kan dat gevaarlijk zijn. Wij hebben 

in onze auto veel soorten benodigdheden om mensen 

in problemen te helpen. Denk aan een complete EHBO-

uitrusting, AED en opklapbare brancard. We vervoeren 

geen patiënten. Daarom wordt de auto voor de APK als 

gewoon voertuig gezien. Door zand en zout heeft ie wel 

meer onderhoud nodig. De remmen slijten harder, en  

we hebben vaak te maken met roest.”

Goed opletten
“Rijden op het mulle strandzand is compleet iets anders 

dan rijden op een openbare weg. Daarom moeten alle 

vrijwilligers een chauffeursopleiding volgen. Zo kan je op 

het strand nooit hard rijden, ook niet met sirenes en zwaai-

lichten aan. Er lopen kinderen en honden, die verwachten 

geen auto op het strand." 

Krachtpatser
“Deze auto voldoet aan alle voorwaarden om op het strand 

te kunnen rijden. Door de 4x4-aandrijving, in combinatie 

met zacht opgepompte banden, komen we niet vast te 

zitten. De krachtige motor moet het vermogen goed over 

kunnen brengen naar de wielen. Verder zitten er in de 

auto allerlei communicatiesystemen waarmee we direct 

contact hebben met bijvoorbeeld de 112-meldkamer, 

KNRM en ambulance. Net als de RDW staat bij ons 

veiligheid voorop. Dat blijft het mooiste van deze hobby: 

mensenlevens redden.”
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