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VOORUITKIJKEN
Zorgen voor een leefbare wereld. Ook wij als 

RDW willen een bijdrage leveren aan de verdere 

verduurzaming van de samenleving en daarbij het 

liefst vooroplopen. ‘Duurzaamheid in mobiliteit’ is dan 

ook een onderdeel van onze missie. We gaan voor een 

klimaatneutrale bedrijfsvoering, werken nauw samen 

met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

en dragen bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen 

van het kabinet. Over hoe we dat doen, leest u meer 

vanaf pagina 6. Daarnaast verdiepen we ons in nieuwe 

mogelijkheden voor digitale dienstverlening. Zo 

koos Estland voor verplicht gebruik van een digitale 

omgeving voor overheidsdiensten. Wat wij daarvan 

kunnen leren, vindt u in de rubriek Buitenland op 

pagina 18. Verder kijken we vooruit naar de komst 

van zelfrijdende voertuigen in het verkeer. Samen 

met het CBR denken we bijvoorbeeld na over de 

vraag: wat het betekent deze ontwikkeling voor 

het rijbewijs? Zie pagina 24. En onlangs bracht een 

RDW-team een bezoek aan Tesla Motors in Silicon 

Valley, om van gedachten te wisselen over de gevolgen 

van zelfrijdende voertuigen op de regelgeving en 

typegoedkeuringen. In het artikel hierover, vanaf 

pagina 20, pleit divisiemanager Voertuig Regelgeving 

& Toelating Gerard Doll voor een typegoedkeuring 

na elke (grote) software-update. Veel interessante 

ontwikkelingen dus, in deze RDWijzer, waarmee we 

volop aan de slag zijn. We blijven vooruitkijken. 

Ab van Ravestein

Directeur RDW

Roborace biedt 
extreme 
testmogelijkheid 

Op de cover

Voorwoord

IN EEN ARENA VOL TOESCHOUWERS IS EEN STADSLANDSCHAP GECREËERD. 
SUPERSONISCHE RACEAUTO’S ZONDER BESTUURDERS RAZEN HIER MET HOGE 
SNELHEID EN PRECISIE DOORHEEN. MAAK KENNIS MET ROBORACE. EEN VIDEOGAME, 
MAAR DAN IN HET ECHT. 

LEREN VAN ROBORACE
Net als Formule 1 is Roborace erg leerzaam voor de autobranche en de RDW. We 

komen meer te weten over zelfrijdende software en veiligheid op de weg. Ook kunnen 

autofabrikanten en universiteiten testen of hun software werkt binnen verschillende 

scenario’s. 

RIJBEWIJS VOOR DE ZELFRIJDENDE AUTO
Hoe beweegt een zelfrijdende auto zich in het verkeer? Dit is de ultieme mogelijkheid om 

te bewijzen dat de software van een zelfrijdende auto klaar is voor de openbare weg. De 

RDW en het CBR willen graag een rijbewijs voor softwaresystemen ontwikkelen. Deze 

arena is dan een soort extreem verkeersexamen.

MACHINE VERSUS MENS
Verslaat Robocar binnenkort de menselijke bestuurder? Dat wordt een interessante 

uitdaging. Kan Max Verstappen straks thuisblijven? We verwachten dat Formule 1 en 

Roborace naast elkaar zullen bestaan. Een nieuwe generatie zal zich in ieder geval zeker 

aangetrokken voelen tot deze interactieve en milieuvriendelijke vorm van autoracen.

WERELDWIJD 
De Russische investeerder die Roborace ontwikkelde, heeft grootse plannen om de 

wereld te veroveren met zijn concept. Er worden al wedstrijden georganiseerd met 

elektrisch aangedreven raceauto’s. In de pauze laten de robocars zien wat ze kunnen. 

Wanneer de eerste echte Roborace plaatsvindt, is nog onbekend. 

Vooroplopen in 
duurzaamheid
Pagina 6 – “Milieu is geen compromis, maar een 

stap verder,” zegt Arjan van Vliet, senior adviseur 

Strategie en Externe Ontwikkelingen bij de 

RDW. Samen met onder meer het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat zet hij zich in voor 

duurzame mobiliteit. 

‘Samen op 
weg’-dag in Ede
Pagina 10 – Circa 90 wegbeheerders, handhavers 

en landbouwvertegenwoordigers uit de branche 

kwamen dit najaar naar de Samen op weg-dag 

van de RDW. Het doel was de deelnemers ervan 

bewust te maken dat niet elke weg geschikt is 

voor buitenwettelijke landbouwvoertuigen (zoals 

te brede voertuigen).

De dilemma’s 
van toezicht
Pagina 16 – Dit jaar is de RDW gestart met 

een andere manier van toezicht houden. 

Risicogestuurd toezicht: vooral controleren bij 

erkenninghouders en keurmeesters waar het 

risico op fouten het grootst is. Hoe (on)eerlijk 

is dat? 

Op bezoek bij
Tesla Motors
Pagina 20 – De Tesla Model 3 is een soort 

rijdende computer. Hoe kunnen we zo’n type 

het beste keuren? Hoe moeten we omgaan met 

software-updates? Om hierover meer te leren, 

gingen we naar Tesla Motors. Zo zorgen we 

ervoor dat we bijblijven. 
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SNELLER DAN EEN CHEETA
GESPOT: DE VELOX 7 
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AERODYNAMISCHE LIGFIETS
Een snelheid van 121,52 km/u haalde de VeloX 7 in Nevada tijdens de World Human 
Powered Speed Challenge. Dat is ruim 10 km/u sneller dan een cheeta rent. Daarmee is 
het Nederlands record snelfietsen voor vrouwen verbroken door het Human Power Team 
Delft en Amsterdam. Dit studententeam testte de fiets deze zomer op de RDW-testbaan 
in Lelystad, als voorbereiding op de wedstrijd.



MOBILITEIT IN EEN 
VOOROPLOPEN IN DUURZAAMHEID

LEEFBARE WERELD

Duurzaamheid in mobiliteit is onderdeel van de missie van de RDW. De RDW zet daarvoor 

steeds meer kennis, kunde en middelen in om een bijdrage te leveren aan de verdere 

verduurzaming. “We zijn op de goede weg. Kijk maar naar de ambities in het regeerakkoord,” 

zegt Arjan van Vliet, senior adviseur Strategie en Externe Ontwikkelingen. 

 A 
rjan van Vliet vindt de definitie van duurzame 

ontwikkeling van de Verenigde Naties mooi: de 

ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het 

heden, zonder het vermogen van de toekomstige 

generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar 

te brengen. “Daarmee zeg je dat je de toekomst voor anderen 

niet in gevaar brengt, maar ondertussen zelf wel een prettig 

leven kan leiden. Het blijft altijd zoeken naar die balans,” zegt 

Van Vliet.  

Gezonde samenleving 
De RDW snapt dat mensen mobiel willen zijn in een leefbare 

wereld. Daarom controleert de RDW of voertuigen voldoen 

aan milieueisen. Zoals de uitstoot van schadelijke stoffen, 

het produceren van geluid, maar ook bij de verwerking 

van het voertuig aan het eind van de levenscyclus. De 

informatieverstrekking uit de RDW-registers is een bron 

voor besluitvorming en handhaving. En zo draagt de RDW bij 

aan de ontwikkeling van toekomstige milieueisen, effectieve 

handhaving van deze eisen, en kennisdeling over bijvoorbeeld 

alternatieve aandrijvingen en efficiënt gebruik van voertuigen.

“Eigenlijk moest Nederland al in 2010 voldoen aan de 

normen voor stikstofdioxide en fijnstof, maar er werd uitstel 

aangevraagd tot en met 2015. Toch wordt er nu in 2017 op een 

aantal plekken, vooral in grote steden, nog steeds niet voldaan 

aan die eis. Milieudefensie heeft nu de Staat via de rechter 

gedwongen om maatregelen te nemen tegen milieuvervuiling. 

Niet om klimaatdoelen te halen, maar om te voldoen aan de 

Europese norm voor luchtkwaliteit.”

Sinds eind vorige eeuw wordt samen met het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat (IenW) meer onderzoek gedaan 

en gewerkt aan betere Europese regelgeving om emissies 

van schadelijke stoffen te verminderen. “Na het bekend 

worden van de dieselfraude heeft de RDW samen met TNO 

onderzoek gedaan naar afwijkend emissiegedrag van de 

voertuigen waarvan de RDW de typegoedkeuring had gedaan. 

Met het onderzoek in de hand zijn fabrikanten gevraagd 

om bij de overschrijding een toelichting te geven. De RDW 

denkt dus graag mee over oplossingen, want de effecten zijn 

groot. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaan 

door uitstoot van fijnstof (PM10-waarde) en stikstofdioxide 

(NO2) 'vele duizenden mensen eerder dood’. De schadelijke 

stoffen komen onder meer vrij bij de verbranding van fossiele 

brandstoffen door auto’s en bedrijven. Maar ja, als je weet hoe 

vaak het roetfilter niet correct gebruikt wordt, dan zie je dat 

mensen de gevolgen hiervan onderschatten.” 

 

Partners voor meer effect
De RDW werkt nauw samen met instanties als 

Rijkswaterstaat(RWS), wetenschappelijke kennisinstellingen en 

fabrikanten van voertuigen en -onderdelen. “Tot voor kort was 

de scheiding tussen onze taken en die van Rijkswaterstaat 

heel helder: zij gingen over de weg en wij gingen over de 

voertuigen. Nu gaan voertuigen steeds meer communiceren 

met de weg en de elementen langs de weg, wat de 

doorstroming verbetert en de veiligheid verhoogt. Dus is het 

een logische stap om meer samen te werken.

Hypothetisch zijn de belangen soms tegenstrijdig. De RDW 

zou over autobanden kunnen zeggen: ‘geef ze maar een 

Met dank aan Granuband in Amsterdam
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‘MILIEU IS GEEN 
COMPROMIS, MAAR EEN 
STAP VERDER’



‘ONZE DRIE THEMA’S ZIJN PARKEREN, 
BANDEN EN MILIEUZONES’

lekker grof profiel, dan zijn ze veilig’ en zou RWS zeggen: 

‘doe er maar geen profiel op, dan geven ze zo min mogelijk 

geluidsoverlast’. Gelukkig werken IenW, RWS en de RDW 

samen in de Verenigde Naties samen op het gebied van geluid. 

“We bewegen automatisch naar elkaar toe.” Verder werkt de 

RDW nauw samen met onderzoekpartners als TNO. En tot slot 

sluit de RDW aan bij internationale partners om bijvoorbeeld 

te onderhandelen over toelatingseisen voor voertuigen en 

onderdelen. “Daarbij denken we altijd aan duurzaamheid.”

Strategische dialoog met IenW
Bij de uitoefening van zijn taken kan de RDW een belangrijke 

bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen 

van het kabinet. De samenwerking met het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat is hierin cruciaal. “Onlangs 

voerden we een strategische dialoog met IenW. We hebben toen 

focus kunnen aanbrengen in onze inzet voor duurzaamheid. 

Waar kan de RDW de meeste duurzaamheidswinst behalen op 

korte termijn? Dat kan op drie thema’s: parkeren, banden en 

milieuzones.” 

Snel een parkeerplek vinden
Voor het vinden van een parkeerplaats kan de RDW nog 

een betere bijdrage leveren. Wij beheren in het Nationaal 

Parkeer Register (NPR): de database van alle betaalde 

parkeerplekken, carpoolplaatsen en P+R-locaties. Als 

we die gaan koppelen aan de realtime bezetting, kunnen 

partijen als TomTom en Google deze informatie verwerken 

in hun systemen of applicaties, waarmee automobilisten 

snel en efficiënt een parkeerplaats kunnen vinden. 

Dat zorgt dus voor minder CO2-uitstoot, verbetering 

van de luchtkwaliteit en minder brandstofkosten voor 

de consument. Ook verhoogt het de veiligheid, omdat 

weggebruikers minder lang zoekend om zich heen kijken.” 

Banden vaak te zacht
Ook op banden kan veel winst behaald worden. IenW 

organiseert met stakeholders de campagne ‘Kies de 

Beste Band’. Het doel is dat voertuigeigenaren kiezen 

voor een veilige, zuinige en stille band, bijvoorbeeld 

via het bandenlabel dat verplicht op elke band zit. De 

RDW is de grootste toelatingsautoriteit van banden ter 

wereld. Hiervoor test de RDW ook banden op het eigen 

testcentrum in Lelystad. In Brussel hebben RDW en IenW 

zich sterkgemaakt voor het bandenlabel zoals we dat nu 

kennen. Wij hebben gewoon veel kennis over banden, en 

bekijken nu hoe we daar nog meer mee kunnen doen. 

Bij de APK wordt nu de band bijvoorbeeld op spanning 

gebracht en wijzen we consumenten op de campagne “Kies 

de Beste Band”. Uit onderzoek blijkt dat maar liefst zestig 

procent rijdt met te zachte banden. Veel mensen weten niet 

dat de adviesspanning geldt voor nog niet opgewarmde 

banden. Opgewarmd is 0,3 bar extra nodig bovenop de 

adviesspanning. Regelmatig checken (tenminste elke 

twee maanden) en op spanning brengen bespaart per jaar 

flink op brandstof en slijtage. Met bandenfabrikanten en 

dealers zouden we verder kunnen kijken hoe consumenten 

hun keuze maken voor banden en bandeneigenschappen. 

Daarover zijn we met onze technische experts, APK-

keurmeesters en de beleidsmakers van IenW in gesprek. 

Ik heb grote verwachtingen van het bij elkaar brengen van 

beleid en praktijk.”

Controleren aan de grenzen  
van de milieuzone
Milieuzones zijn het derde thema voor de RDW. Ze zijn 

geliefd en gehaat. Een milieuzone legt namelijk een 

beperking op, maar levert tegelijkertijd een bijdrage aan het 

verbeteren van de luchtkwaliteit. De keuze voor het al dan 

niet instellen van een milieuzone ligt bij de gemeente. “We 

kennen in Nederland milieuzones voor vracht-, bestel- en 

personenauto’s en binnenkort ook voor brom- en snorfietsen. 

In het Regeerakkoord van het kabinet Rutte III is afgesproken 

dat er één systeem met eenduidige categorieën en borden 

voor milieuzones wordt ingevoerd, zodat automobilisten in 

elke gemeente de regels snappen. Voor de dertien milieuzones 

voor vrachtauto’s in Nederland is al sprake van uniformiteit. 

Bij personen- en bestelauto’s helaas nog niet. Dat is vervelend 

voor de automobilist, zeker als we ook kijken naar zones 

in andere landen en de (on)mogelijkheden tot informatie-

uitwisseling. Wij willen het liefst op Europees niveau meer 

komen tot eenduidige eisen en controle hierop.”

Emissies in de dagelijkse praktijk 
Een onderdeel waarvan de RDW zegt dat dit in de 

daadwerkelijke praktijk getest moet worden, zijn de 

emissies van schadelijke stoffen. “Wij zetten ons in voor 

het invoeren van een real driving emission-cyclus (RDE), 

die dichter tegen de praktijk aan zit dan de tests in het 

laboratorium bij de fabrikant. Bij de Verenigde Naties in 

Genève is een RDW’er de voorzitter van de werkgroep die 

daarover gaat. Dicht bij het vuur kunnen we onze invloed 

uitoefenen.” Een ander voorbeeld van een duurzame 

maatregel waar de RDW zich hard voor maakt, is de 

strengere controle op roetfilters. “Het is een ingewikkelde 

materie, want sommige auto’s kregen storingen door 

het roetfilter. Vaak werd het filter dan verwijderd. Dat 

is natuurlijk niet de bedoeling. We zitten nu in een 

overgangsperiode naar de visuele controle in de APK per 

20 mei 2018 op de aanwezigheid van een roetfilter. Voor 

de periode daarna werken we samen met IenW aan een 

testmethode in de APK. Over dit soort onderwerpen en 

ook over sjoemelsoftware, chiptunen, recalls enzovoort, 

hebben wij als RDW zeker een idee om de duurzaamheid 

te verbeteren. Daarover blijven we in dialoog met IenW. 

Het ministerie bepaalt tenslotte of ergens regelgeving voor 

moet komen.”  

Uitdagingen voor de toekomst
“Iedereen moet zich onderhand gaan afvragen wat 

die duurzame toekomst betekent. Hebben mijn 

garagemedewerkers genoeg kennis voor het onderhoud van 

elektrische voertuigen? Kan de RDW-steekproefcontroleur 

zijn huidige actieradius houden met een elektrische auto? 

Hoe maken we alle OV-bussen elektrisch voor 2025? Een 

concreet voorbeeld is de Th!nk. In mei 2009 verleende de 

RDW de Europese typegoedkeuring voor de Th!nk City, 

waarmee het de eerste elektrische auto was die in heel 

Europa met typegoedkeuring kon worden gekocht. Ik vind 

het enorm inspirerend hoe de RDW daarmee bijdraagt aan 

vernieuwingen en schone aandrijving. Je ziet nu dat andere 

fabrikanten van elk type ook een elektrische variant willen 

maken. En in het nieuwe Regeerakkoord wordt ernaar 

gestreefd dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos 

zijn. Diverse andere Europese landen en steden (zoals 

Noorwegen en Parijs) hebben een vergelijkbare ambitie. 

Persoonlijk vind ik het een fantastische tijd. Milieu is geen 

compromis meer, maar een stap verder.”

De Stella Vie met Nederlands kenteken
TU Eindhoven won de in de Cruiser Class met hun Stella 
Vie. De Cruiser Class wordt gereden met voertuigen met 
passagiers. In de Stella Vie zaten wel vijf personen. 
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Naam
Arjan van Vliet

Functie
Senior adviseur Strategie en Externe Ontwikkelingen

Opleiding:
Technische bedrijfskunde aan de HTS Rijswijk

Favoriete vervoermiddel
“Het liefst doe ik alles op de fiets en met het OV. En daar 

is ook aandacht voor bij de RDW. Een paar keer per jaar 

komt er hier een fietsenmaker met zijn onderhoudsbus 

naar ons kantoor. Alle fietsen krijgen een beurt. Zo heeft 

hij laatst de speling uit mijn balhoofd gehaald en m’n 

fiets winterklaar gemaakt.”

DUURZAAM PARADEPAARDJE:  
SOLAR CHALLENGE

 H 
et Nuon Solar Team van de TU Delft werd eerste in de 

challenger-klasse. Het Solar Team Twente werd vijfde.  

In de cruiser-klasse werd het Solar Team van de  

TU Eindhoven opnieuw eerste. 

Met steun van de RDW 

De RDW steunt deze studententeams al jaren door de testbaan 

beschikbaar te stellen en advies te geven. Zo helpt de RDW 

bijvoorbeeld bij de aanvraag voor goedkeuring om te rijden op de 

openbare weg. De Eindhovense wagen Stella Vie heeft zelfs een 

kenteken gekregen.

Technische hoogstandjes
De Solar Challenge laat de voortgang in techniek zien. Zo ontwikkelt 

het jonge bedrijf Lightyear een marktklare auto die volledig op 

zonne-energie kan rijden. Deze startup werd opgericht door vijf 

alumni van het Solar Team Eindhoven, die ook de eerste Stella 

zonneauto bouwden. Ook ondersteunt de Solar Challenge het 

klimaat- en duurzaamheidsbeleid op een aantrekkelijke manier. 

Met de kennisontwikkeling op dit gebied wil Nederland een van de 

koplopers zijn. De verbinding tussen de markt en kennisinstellingen 

is daarbij ontzettend belangrijk.

Nederland is wederom wereldkampioen geworden 
in de Australische Solar Challenge. In deze wedstrijd 
strijden teams met professionele lichtgewicht 
voertuigen op zonne-energie. Met een klein oppervlak 
aan zonnecellen en een gemiddelde van meer dan 
80km/u leggen ze ruim 3000 km af. 



OP (LAND)-
BOUWBEZOEK

Meten is weten

Wegbeheerders, handhavers, landbouwvertegenwoordigers uit de branche en RDW’ers 

kwamen op 14 september 2017 naar de 'Samen op Weg-dag'  bij landbouwschool Aeres in 

Ede. Het doel van de dag? De circa 90 aanwezige deelnemers bewust maken dat niet elke 

weg geschikt is voor buitenwettelijk grote (land)bouwvoertuigen.

D 
e RDW geeft nu met toestemming van de meeste 

wegbeheerders – de gemeenten, provinciën en 

waterschappen – ontheffingen af voor te brede (land)

bouwvoertuigen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat 

de RDW de hele afgifte van ontheffingen voor buitenwettelijke 

(land)bouwvoertuigen overneemt. Hierdoor hoeven de 

aanvragers langs minder loketten. Nu zijn de wegbeheerders 

zelf nog grotendeels verantwoordelijk voor deze afgifte. 

In de praktijk blijkt dit best lastig, want niet elke weg is 

geschikt voor (land)bouwvervoer. Daarom gaven RDW’ers 

en de betrokken partijen, zoals de politie en het CBR, een 

aantal workshops. Bijvoorbeeld over de verschillende typen 

ontheffingen en de impact van een (land)bouwvoertuig op de 

infrastructuur.

Meten is weten
In de nieuwe situatie moeten gemeenten in sommige gevallen 

nog steeds toestemming geven. Dit komt omdat de RDW 

van de wegbeheerders beslisruimte krijgt tot een bepaalde 

grens. Bijvoorbeeld tot en met een breedte van drie meter 

vijftig. Zijn maten groter dan wat is vrijgegeven? Dan vraagt 

de RDW alsnog toestemming bij de wegbeheerders. Zonder 

het voertuig te bekijken, moeten wegbeheerders dan zeggen 

of een landbouwvoertuig de weg op mag of niet. Om concrete 

handvaten te geven, liepen de deelnemers langs de voertuigen 

op het terrein. Onder andere om ze op te meten, in de cabines 

te zitten, maar vooral om de machines eens van dichtbij te 

bekijken.

Workshops
’s Middags stonden er vijf workshops op het programma van 

verschillende partijen. Zo gaf Marleen Hovens van het CROW 

handige tips om te bepalen of een weg geschikt is voor breed 

(land)bouwverkeer. Verder liet de RDW samen met Marieke 

de Bruijn van het CBR zien aan welke eisen de bestuurders 

van (land)bouwvoertuigen moeten voldoen. Ook vertelden 

motoragenten Marcel Scheffers en Erik Bouman over hoe 

zij omgaan met de handhaving. Aan het einde van de dag 

waren de reacties positief. Veel deelnemers vonden het fijn 

om face-to-face met elkaar te sparren. Door deze Samen op 

weg-dag hebben de deelnemers meer inzicht gekregen in 

het (land)bouwverkeer. Hiermee is de basis gelegd voor een 

verdere soepele samenwerking. Kortom: een geslaagde en 

informatieve dag.

Met krijt wordt de afdruk van 
de banden uitgebeeld.
Het doel? Laten zien hoe de 
bandendruk de impact op de 
weg beïnvloedt.

Drie meter vijftig op papier is toch anders dan drie meter vijftig in het echt.  De deelnemers liepen rond om de voertuigen op te meten.
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DIT WAREN DE WORKSHOPS

1: De toetsingcriteria voor wegen (CROW)

2: Het T-rijbewijs (CBR)

3: De handhaving (Politie)

4: De ontheffing (RDW)

5: De voertuigen (Aeres)

FEITEN & CIJFERS
Door de aantrekkende economie blijft het aanbod van te beoordelen voertuigen toenemen op de 16 keurings-
stations van de RDW. Dit zorgt ook in 2017 voor een forse stijging van het aantal aangeboden voertuigen.  
Naar verwachting zullen er dit jaar 339.488 kentekenonderzoeken worden uitgevoerd. In heel 2016 waren dit  
er 295.154.

De landbouw-
voertuigen rijden 
met speciale banden 
die de grond zo min 
mogelijk schade 
toebrengen.

Welke incidenten maakt de politie mee? 
Twee motoragenten vertelden hun ervaringen.

Hoeveel zie je nu écht vanuit de cabine? 
Deelnemers namen een kijkje in de 
landbouwvoertuigen en reden een stukje mee.

RDW’er Bert de Rooij lichtte het programma 
nader toe. Daarna kwam Theo Vulink van 
landbouwbranchevereniging Fedecom aan het woord.

AANTALLEN KENTEKENONDERZOEKEN

De werkzaamheden van het 
beoordelen van voertuigen bestaan uit:
•  Beoordelen en inschrijven van

voertuigen uit het buitenland.
•  Opnieuw beoordelen van voertuigen

die na een zware schade zijn hersteld.
•  Activeren van kentekens van

voertuigen waarvan de politie het
kentekenbewijs heeft ingevorderd.

•  Beoordelen van voertuigen waarvan
de inrichting is aangepast.

•  Het individueel goedkeuren van
afgebouwde vrachtauto’s en
aanhangwagens.

KENTEKENONDERZOEKEN
Prognose 2017
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GRENZELOZE 
INNOVATIE

BLIK VAN BUITEN ONZE SAMENWERKING MET AMERIKAANSE AAMVA

Voor de ontwikkeling van standaarden voor het mobiele rijbewijs werkte de RDW intensief samen met de 

AAMVA (American Association of Motor Vehicle Administrators). De AAMVA is daar zo tevreden over dat ze 

de RDW een ‘Certificate of appreciation’ gaven. “Zonder de RDW hadden we nooit zoveel vooruitgang kunnen 

boeken,” vertelt Geoff Slagle van de AAMVA.

S afe Drivers, Safe Vehicles, Secure Identities, 

Saving Lives. Dat is de visie van het Amerikaanse 

AAMVA. Dit willen ze bereiken door internationaal 

innovatieve programma’s op te zetten, met als 

pijlers voertuigadministratie, verbetering van wetten en 

veiligheid op de snelwegen.

Mobiel rijbewijs
De RDW is een van de partijen waarmee de AAMVA 

samenwerkt aan de ontwikkeling van standaarden voor 

mobile driver licenses (mDL). Oftewel een rijbewijs op een 

smartphone of tablet. Samen hebben de RDW en de AAMVA 

een proof of concept gemaakt die bestaat uit twee apps. Naast 

de app voor de gebruikers die het rijbewijs bevat, is er ook 

een app om een mobiel rijbewijs uit te lezen. Met deze tweede 

app kunnen autoriteiten, maar ook marktpartijen de gegevens 

van een (mobiel) rijbewijs bekijken en de echtheid ervan 

vaststellen. Slagle licht toe: “Met de mDL hebben de RDW 

en de AAMVA beter zicht op hoe de techniek achter mobiele 

rijbewijzen werkt en wat er wel en niet mogelijk is. Deze 

kennis helpt ons in de toekomst bij onderhandelingen en bij 

samenwerkingen met derden.” 

Meebewegen met de techniek
De ontwikkeling van zelfrijdende auto’s gaat supersnel, hoe 

blijft de AAMVA aangehaakt? “Het is essentieel dat wetgevers 

en toezichthouders weten wat de nieuwste technieken 

in hun werkgebied zijn en up-to-date blijven. Dit doet de 

AAMVA bijvoorbeeld door relevante rapporten en studies 

te volgen en symposiums bij te wonen waar deskundigen 

deze onderwerpen bespreken. Verder organiseren we ook 

werkgroepen en onze eigen evenementen. En onderhouden 

we goed contact met organisaties en overheden over de hele 

wereld, zoals EReg, maar ook de industrie. In het geval van 

de RDW en de AAMVA zijn dit bijvoorbeeld de autofabrikanten. 

Kortom: wanneer overheidsambtenaren leren van de industrie, 

elkaar en onderzoeksinstellingen, krijgen ze beter inzicht in de 

laatste ontwikkelingen. Dit kan wetgevers en toezichthouders 

helpen om te herkennen wanneer wetten, regels en beleid 

verouderd of voorbarig zijn. En hoe ze nieuwe wetten kunnen 

ontwikkelen die flexibel genoeg zijn om ze, waar nodig, snel 

aan te passen. Uiteindelijk is een flexibele regelgevende 

aanpak gunstig voor regelgevers op lokaal, staats-, provinciaal 

en internationaal niveau. Regels die grensoverschrijdend zijn, 

steunen innovatie.”

Een vruchtbare samenwerking
De RDW is voorzitter van EReg, de Europese tegenhanger 

van de AAMVA. Wat is het doel van de samenwerking tussen 

EReg en de AAMVA? “Vooral informatie-uitwisseling. Zo 

sturen we nieuwsbrieven en interne publicaties naar elkaar. 

Verder nemen we deel aan congressen en promoten we 

elkaars projecten. Ook onderzoeken we beiden regelmatig 

onderwerpen die relevant zijn voor zowel de EU als de VS.” 

En de samenwerking met de RDW zelf? “Die levert veel op. 

De RDW is een geweldige partner en heeft een eigen visie 

en mening over welke kant de autotechnologie opgaat. Ze 

pakken kansen met beide handen aan en zijn daardoor een 

leider op het gebied van innovatie en digitalisering. En wat de 

RDW beter kan doen? Ik was verbaasd dat sommige RDW’ers 

nog nooit een Star Wars-film hebben gezien. Daar moet iets 

aan gedaan worden!”

Naam
Geoff Slagle

Functie
Director Identity 

Management

Tip voor de RDW
"Het liefst richt de 

AAMVA zich op alle 

ontwikkelingen in de 

autowereld. Maar als 

we één ding hebben 

geleerd, is dat het 

belangrijk is om focus 

aan te brengen. Zo kun 

je beter onderzoek 

doen en uiteindelijk 

met concrete 

oplossingen, zoals 

een mobiel rijbewijs, 

komen."

‘REGELS DIE 
GRENSOVERSCHRIJDEND ZIJN, 
STEUNEN INNOVATIE’
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(ON)EERLIJK?
RISICOGESTUURD TOEZICHT

De ene keurmeester is de andere niet. Sommige keurmeesters werken 

zeer nauwgezet en checken alles zorgvuldig. Andere zijn nonchalanter, 

vergeten weleens iets. Is het dan wel logisch om op iedereen evenveel 

te letten? De RDW vindt van niet. Daarom houdt de organisatie 

risicogestuurd toezicht. Welke dilemma’s komen daarbij kijken?

 I n april startte de RDW met een andere 

manier van toezicht houden: vooral 

controleren op plekken waar het risico 

op fouten groter is. Er werd altijd 

al risicogestuurd toezicht gehouden op 

bedrijfsniveau, maar nu zoomde de RDW 

verder in en stuurt sinds een half jaar ook op 

keurmeester-niveau. 

Steekproeven
De RDW moet bij 3 procent van de APK-keuringen 

een steekproef doen. Als de keurmeester een 

fout heeft gemaakt, krijgt hij strafpunten. Voor 

kleine fouten kan dat een half punt zijn en bij 

grote fouten soms wel twee of drie strafpunten. 

“Die tellen mee voor de cusumstand die we van 

elke APK-keurmeester bijhouden. Komt die 

stand boven tien punten, dan volgen sancties. 

Bijvoorbeeld een tijdje niet mogen keuren, 

of verplicht opnieuw examen doen. Als de 

steekproefcontroleur geen fouten vindt, gaat er 

na een steekproef 0,4 van de cusumstand af,” 

zegt Hens Peeters Weem, manager Toezicht 

Erkenningen. 

Gedragsverandering
Steekproeven zijn natuurlijk geen doel op zich. 

“We willen ermee stimuleren dat keurmeesters 

nauwgezet werken. Veel keurmeesters werken 

al heel nauwgezet en vallen bij een steekproef 

nooit door de mand. We bedachten toen: zouden 

we onze energie niet beter kunnen steken in 

de keurmeesters die vaker fouten maken? Zou 

het helpen als zij vaker een signaal krijgen dat 

ze zich moeten verbeteren?” Dat is de kern van 

risicogestuurd toezicht: wie fouten maakt, krijgt 

vaker controles. 

Ongelijke behandeling?
Risicogestuurd toezicht kent ook dilemma’s. 

De ene keurmeester meer controleren dan 

de andere, is dat geen ongelijke behandeling? 

“Dat hoorde ik in het begin inderdaad wel van 

keurmeesters terug. Ze waren een beetje bang 

voor het nieuwe systeem. Toen hebben we 

uitleg gegeven en hier en daar nog wat regels 

aangepast. Uiteindelijk is dit een plan waar 

iedereen het mee eens is,” vertelt Boudewijn 

Hamel, voorzitter Stichting Overlegorgaan 

APK. Hens Peeters Weem vult aan: “Ik hoor 

ook dat ze het nu juist eerlijker vinden. En wie 

een hoge cusumstand heeft, krijgt – doordat 

hij vaker controle krijgt – ook in korte tijd veel 

kansen om die cusumstand omlaag te brengen.” 

Steekproefcontroleurs krijgen soms wel de 

reactie:‘goh, ben je er nu alwéér?’ Als dat een 

serieuze klacht is, geeft de steekproefcontroleur 

dit door aan het APK Centrum Nederland van de 

RDW. Zij zoeken uit of de keurmeester echt te 

vaak controle heeft gehad. 

In de luwte
Een ander dilemma: zullen de keurmeesters 

die nu minder controles krijgen, nonchalanter 

gaan werken? Ze liggen niet meer onder een 

vergrootglas en zouden makkelijk kunnen 

denken: ‘ik heb het altijd goed gedaan, dus ik 

hoef minder goed op te letten’. “Of dat gebeurt, 

kunnen we nu nog niet weten, dat moet de tijd 

leren. Maar wat ik al wel kan zeggen, is dat een 

keurmeester altijd controles zal blijven krijgen. 

Wie een tijd geen steekproef heeft gehad, krijgt 

vanzelf meer en meer prioriteit in de software 

die de steekproeven berekent. Wat dat betreft is 

het een heel eerlijk systeem. We hebben dit ook 

samen met erkenninghouders en keurmeesters 

uit het hele land ontwikkeld.” 

Effect zichtbaar
De RDW merkt nu de eerste effecten van 

risicogestuurd toezicht al. Sinds april komen er 

bij steekproeven meer fouten omhoog. “Dat is 

logisch, nu we meer controleren bij ‘nonchalante’ 

keurmeesters die veel fouten maken. Op den 

duur zal deze beweging om gaan buigen. Dan 

hebben deze keurmeesters zo vaak een signaal 

gekregen dat ze zich moeten verbeteren, dat 

het niet anders kan dan dat ze dat ook gaan 

doen. Wanneer die verbetering van de kwaliteit 

zichtbaar wordt, weten we niet precies. 

Gedragsverandering laat zich lastig voorspellen. 

Zelf denk ik dat het ongeveer twee jaar zal 

duren,” zegt Peeters Weem.

HENS PEETERS WEEM, 
MANAGER TOEZICHT
ERKENNINGEN
“Landen om ons heen 

organiseren de APK anders 

dan Nederland. Daar voert 

de overheid via speciale 

keuringsbedrijven de 

APK uit. In ons land ligt 

de uitvoering grotendeels 

bij de branche zelf, de 

APK-keurmeesters van 

autobedrijven. De RDW 

houdt daar toezicht op, uit 

naam van het ministerie. 

Ons doel is te zorgen dat de 

overheid het gewenste hoge 

kwaliteitsniveau krijgt. Door 

extra aandacht te geven 

aan de keurmeesters die 

fouten maken, hopen we de 

algehele kwaliteit van de 

APK verder te verbeteren.”

BOUDEWIJN HAMEL, 
VOORZITTER STICHTING 
OVERLEGORGAAN APK
“We zien dat de meeste 

fouten gemaakt worden bij 

de bedrijven die af en toe 

keuren. De bedrijven die 

meerdere APK’s op een dag 

doen, hebben het keuren 

in het algemeen goed in de 

vingers. De uitvoering vraagt 

routine en oplettendheid. 

Veel bedrijven combineren  

keuringen met onderhoud. 

Daarmee vergroot je het 

risico op vergissingen. 

Eigenlijk is de grootste fout: 

er niet genoeg tijd voor 

nemen. De meeste missers 

zijn kleine dingen, maar 

je moet er wél even aan 

denken. Bijvoorbeeld een 

gescheurde stofhoes of een 

vergeten adviespunt. Als je 

die over het hoofd ziet, scoor 

je onnodig maluspunten. 

Bovendien is het slecht voor 

de verkeersveiligheid en er 

blijft ook een commerciële 

kans liggen voor het 

bedrijf: in dit voorbeeld het 

vervangen van de stofhoes.”
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DIGITALISERING VAN DE OVERHEIDSDIENSTEN

Het export-
product 
van Estland
Eén pas als identiteitsbewijs, rijbewijs, OV-
chipkaart, zorgverzekering en zelfs bankpas. 
Het klinkt als toekomstmuziek, maar in Estland 
is de overheid al zover. Nadat het land in 1991 
zelfstandig werd, kozen ze direct voor verplicht 
gebruik van een digitale omgeving voor 
overheidsdiensten. 

 W 
e kunnen veel leren van de aanpak 

van Estland, vertelt Liza Abrahamse, 

adviseur strategie en externe 

ontwikkelingen bij de RDW. “Ik heb 

een studiereis naar Estland georganiseerd met 

Jong RDW. Om inspiratie op te doen en te kijken 

hoe ze eGovernment daar georganiseerd hebben. 

We bezochten onder andere een showroom waar 

je alle diensten, die daar worden aangeboden, 

kunt uitproberen. Estland wil laten zien dat dit hun 

belangrijkste exportproduct is. Inwoners van Estland 

hebben sinds 2002 één digitale ID-card (eID-card). 

Die is overal voor te gebruiken. Ook kunnen ze met 

hun digitale ID handtekeningen zetten. Dit scheelt 

veel bezoeken aan bijvoorbeeld gemeentehuizen, 

banken en andere instanties. Alleen om te trouwen en 

scheiden komen pen en papier er nog aan te pas.”

Wat is de reden dat Estland zo 
vooroploopt?
“Ze hebben historisch een heel andere context. Nadat 

het land zelfstandig werd, konden ze helemaal blanco 

beginnen. Vanaf de basis hebben ze daardoor direct 

ingezet op digitale dienstverlening. In Nederland 

hebben we voor verschillende diensten te maken met 

systemen die al lang bestaan. Deze diensten worden 

stap voor stap gedigitaliseerd. Voor bijna alle digitale 

diensten hebben we daarnaast ook nog een alternatief, 

bijvoorbeeld een loket, telefooncentrale of postadres. 

In Estland hebben burger en overheid deze keuze niet, 

in de wet is vastgelegd dat alle overheidsdiensten 

digitaal moeten worden aangeboden. Er zijn weinig 

bestuurslagen en het wordt centraal gefinancierd. Ze 

besparen hiermee ook veel geld. Iedereen, jong en 

oud, moet mee met de digitalisering.”

Wat kan de RDW hiervan leren?
“Estland is natuurlijk een totaal ander land, maar er 

zijn wel zaken waar wij een voorbeeld aan kunnen 

nemen. Ten eerste: niet afwachten, gewoon direct 

doen. Er worden in Estland heel veel pilots uitgerold. 

Verder betrekken ze het bedrijfsleven, wat verrassende 

inzichten met zich meebrengt. In Nederland hebben 

we ook al best veel stappen gemaakt, zoals de 

introductie van de online belastingaangifte. Toch zijn 

er nog veel discussies over hoe onze systemen en 

digitale dienstverlening ingericht moeten worden, 

terwijl je inmiddels niet meer om de digitalisering 

heen kunt. Verder hebben de Esten een heel andere 

mindset. Transparantie staat voorop. Via hun eID 

kunnen ze alle gegevens inzien. Verder zien ze wie 

hun persoonlijke gegevens allemaal heeft en welke 

partijen hun gegevens hebben opgevraagd. Als ze een 

informatievraag niet herkennen, dan kunnen ze dus 

direct bellen om dit te corrigeren of om opheldering 

te krijgen. Ik wil niet zeggen dat wij het ook zo moeten 

doen, maar het is wel interessant om een andere 

invalshoek voorgeschoteld te krijgen.”

Hoe gaat Estland om met privacy?
“Tijdens een presentatie logde één van de deelnemers 

in met haar eID, op het Estse overheidsportaal waar 

de persoonsgegevens van die persoon te vinden 

zijn. Dit werd zó op de wand geprojecteerd terwijl 

wij konden meekijken. Dat vindt iedereen heel 

normaal. Ze ervaren privacy op een andere manier 

en vertrouwen in grote mate op de systemen en de 

overheid. Dit komt doordat ze via hun eID allerlei 

gegevens en gegevensstromen kunnen volgen en 

dit inzichtelijk is. Alle systemen zijn aan elkaar 

gekoppeld, dat maakt het ook makkelijk om gegevens 

in te zien. Natuurlijk is er voldoende aandacht voor 

de uitdagingen van informatiebeveiliging en worden 

passende beveiligingsmaatregelen getroffen.”

‘IN ESTLAND KUNNEN MENSEN 
MET HUN IDENTITEITSKAART 
INLOGGEN OP HUN ONLINE 
MEDISCH DOSSIER’
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eGovernment en de RDW
De Nederlandse overheidsdiensten 

hebben samen een belangrijke rol om 

digitalisering van de diensten op te pakken. 

De laatste jaren gaan de technologische 

ontwikkelingen steeds sneller. De RDW 

heeft al veel bereikt, zoals het openstellen 

van data uit het kentekenregister, het 

digitaal overschrijven van voertuigen, 

het maken van keuringsafspraken en het 

sturen van berichten via de berichtenbox.



O
SOFTWARE NEEMT HET STUUR O

p de k
VER 

offie 
in Silicon Valley 
De binnenkant van een auto bestaat voor een steeds groter gedeelte uit software. Wanneer die software 

geüpdatet wordt, kunnen de kenmerken van de auto compleet veranderen. Een eenmalige typegoedkeuring is 

daarom niet meer genoeg, zegt Gerard Doll, manager van de RDW-divisie Voertuig, Regelgeving & Toelating.  

Hij pleit voor een typegoedkeuring nieuwe stijl.  

 M 
et veel bombarie verscheen er afgelopen 

september een foto van een gloednieuwe 

Tesla Model 3 op social media. Een oplettende 

chauffeur spotte het voertuig – mét Nederlands 

kenteken – in de buurt van Tilburg. Opmerkelijk, want zelfs in 

thuisland Amerika waren er op dat moment nog nauwelijks 

exemplaren beschikbaar. En nog steeds houdt Tesla de 

productie van zijn nieuwste pronkstuk op een laag pitje. “Als 

er over een jaar tien exemplaren in ons land rondrijden is dat 

veel”, denkt Gerard Doll, die vorig jaar december de divisie 

Voertuig, Regelgeving & Toelating onder zijn hoede kreeg.  

RIJDENDE COMPUTER 
De Tesla Model 3 is bijna een rijdende computer. En dat 

geldt voor steeds meer auto’s die nu en in de toekomst 

geproduceerd worden. Deze auto’s worden bestuurd door 

software. Dat betekent ook dat een simpele update ervan 

de kenmerken van die auto’s ingrijpend kan veranderen. 

Die zogenoemde dynamische voertuigkenmerken hebben 

gevolgen voor de typegoedkeuring en regelgeving. Doordat de 

voertuigen zo veranderlijk zijn, wordt het alsmaar lastiger om 

toelating goed te beoordelen. De wetgeving is nu nog vooral 

gericht op de statische kenmerken van voertuigen. En dat 

terwijl de technologische ontwikkelingen sneller en sneller 

gaan. Er moet dus nodig iets veranderen. 

NAAR SILICON VALLEY 
Om bij te leren, reisde Doll met een groepje collega’s af 

naar Palo Alto. De bloedhete stad in het centrum van Silicon 

Valley is de thuisbasis van elektrische-autofabrikant Tesla 

Motors. Een voorloper op het gebied van software in auto’s 

en daarom een interessante partij om mee van gedachten 

te wisselen. “Tesla nam ons vanaf het eerste contact erg 

serieus,” merkt de divisiemanager op. “Ze zien de RDW als 

een sterke, professionele en strikte partij. Strikt is goed; een 

fabrikant heeft er baat bij als zijn voertuigen kritisch worden 

gekeurd. Ook zijn we, doordat er in ons land nauwelijks een 

mobiliteitsindustrie is, een onafhankelijke partij om mee 

samen te werken. Dat neemt meer voordelen met zich mee. 

We hebben hierdoor bijvoorbeeld ook relatief veel invloed in 

Brussel.”

‘USER EXPERIENCE’ 
Het afgelopen halfjaar werkte de RDW samen met 

adviesbureau PwC aan een zogenoemde user audit. Een pakket 

 waarin zoveel mogelijk vragen rondom software in voertuigen 

zijn opgenomen, 380 om precies te zijn, verdeeld in tien secties. 

“Inderdaad, dat zijn heel veel vragen, maar we willen hier álles 

over weten. Als we niet genoeg informatie hebben, kunnen 

we de regelgeving voor Europese typegoedkeuring ook niet 

aanpassen, terwijl dat in de nabije toekomst wel hard nodig 

is.” Met die vragen als belangrijkste bagage verruilden Doll  

en collega’s druilerig Nederland voor zonnig San Francisco. 

Daar hoopten zij in drie dagen zoveel mogelijk antwoorden te 

verzamelen op hun vragen. Door grote drukte op het kantoor 

van Tesla Motors werden die drie dagen uiteindelijk anderhalve 

dag. Maar alsnog haalden de RDW’ers veel nuttige informatie 

op. “Het ging op een typisch Amerikaanse manier”, beschrijft 

Doll het bezoek. “We zaten met z’n allen aan een grote tafel 

en er verschenen steeds nieuwe teams die onze vragen over 

een bepaald onderwerp beantwoordden. De enigen die de hele 

tijd in de kamer 

bleven, waren de 

juristen. Af en toe keken 

de medewerkers hen vragend 

aan. En soms grepen zij in.” Voor 

het bezoek werd de user audit overigens 

omgedoopt tot ‘user experience’. Het woord audit 

klonk de bazen van Tesla iets te heftig in de oren.      

MEER DAN ÉÉN KEURING
Waar een ‘traditionele’ auto slechts één keer een 

typegoedkeuring ondergaat, is dat bij auto’s die compleet 

draaien op software echt niet meer voldoende, zegt Doll. 

“Neem nu de Tesla Model S en Model X, die eerder op de 

markt kwamen. Die begonnen als ‘gewone’ elektrische 

auto’s, maar na een grote software-update was er ineens 

de mogelijkheid om het voertuig op de snelweg zelf te laten 

sturen. In één klap werden het deels autonome voertuigen, 

waarbij de chauffeur zijn stuur niet meer hoefde aan te raken. 

Dan heb je ineens met een totaal andere auto te maken,  

ook al zie je dat niet aan de buitenkant.” Doll pleit daarom  

voor een typegoedkeuring na elke grote software-update. 

GOEDKEURING NIEUWE STIJL 
Auto’s met dynamische voertuigkenmerken, zoals de Tesla 

Model 3, worden op dit moment nog gekeurd volgens de 

huidige Europese richtlijnen voor typegoedkeuring, maar die 

voldoen dus eigenlijk niet meer. Maar een alternatief is er nog 

niet. “Ik vraag mijn technisch inspecteurs altijd om verder te 

kijken dan de regelgeving. Bij elke typegoedkeuring moeten zij 

zich afvragen of zij het maximale gedaan hebben.” Maar dat is 

natuurlijk slechts een tussenoplossing. 

 

De RDW wil in de nabije toekomst met een aantal standaard-

richtlijnen komen voor de typegoedkeuring van autonome 

‘ÉÉN TYPEGOEDKEURING 
IS NIET MEER GENOEG’ 

Projectmanager 
René Hulshoff en 
senior adviseur 
Sanjeet Kumar 
Pattnaik wisselen 

van gedachten 

over software in 

voertuigen.   

De afdeling bespreekt 

wat er aan bod kwam 

tijdens het bezoek aan 

Silicon Valley. 
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‘LAAT DE SOFTWARE HET 
RIJBEWIJS HALEN’ 

Global accounts manager Marina Olexenko 

houdt zich dagelijks bezig met wat er 

wereldwijd gebeurt op het gebied van 

software in voertuigen. 

Er wordt hard gewerkt om de   

'typegoedkeuring nieuwe stijl'  

vorm te geven. 

Na het bezoek aan Tesla Motors is Gerard Doll 

benieuwd naar de ontwikkelingen bij andere 

fabrikanten. 

voertuigen, een typegoedkeuring nieuwe stijl. Daarvoor werkt 

de organisatie samen met instituten als TNO en technische 

universiteiten. 

TIENDUIZENDEN REGELS
Het pakket met vragen dat ze ook meenamen naar Tesla 

Motors vormt daarvoor een goede basis, vindt de RDW’er. 

“Een softwaresysteem bestaat uit tienduizenden regels code. 

Het is geen optie om die helemaal na te lopen. De technisch 

inspecteurs moeten goed doorvragen bij de programmeur: 

hoe zag het ontwikkelproces eruit, wat zijn de testresultaten, 

enzovoort. De antwoorden moeten vervolgens nog eens extra 

gecontroleerd worden door middel van een peer review.” En 

dan nog zitten er haken en ogen aan. Dat software goed werkt, 

betekent niet automatisch dat het functioneel is, zegt Doll. “We 

zullen eerst in de praktijk moeten testen wat wel of juist niet 

werkt. We gaan er steeds meer naartoe dat de software de rol 

van chauffeur op zich neemt. In de toekomst zou de software 

dus eigenlijk een rijbewijs moeten halen, in plaats van de 

chauffeur.” Hierbij komt de Experimenteerwet zelfrijdende 

auto, die in Nederland van kracht is, goed van pas. Die geeft 

fabrikanten de kans om in ons land te experimenteren met 

autonome voertuigen. Als het goed is leiden die experimenten 

uiteindelijk tot nieuwe wetgeving. 

ELKE DAG EEN UPDATE 
Het probleem is dat er een flink gat zit tussen de continue 

innovatie in de mobiliteitsbranche en de achterlopende 

Europese regelgeving: “Een autofabrikant zou bij wijze van 

spreken elke dag een nieuwe update naar zijn voertuigen 

kunnen sturen. Die ontwikkelingen gaan zo snel.” Een 

onderwerp dat veel aandacht krijgt, als het om software gaat, 

is de beveiliging ervan: cyber security. “Hoewel het nu nog 

niet gebeurt, gaan we ervan uit dat hackers over een jaar of 

twee grip hebben op de software in auto’s. Je kunt dat nooit 

helemaal voorkomen, maar wel zoveel mogelijk. In Europa 

moeten we dus afspraken maken over hele strikte monitoring 

van de ontwikkelingen in software. Het is daarbij belangrijk dat 

alle landen en fabrikanten meedoen.”  

WAT DOEN DE BUREN? 
Nu Doll bij Tesla Motors op de koffie is geweest, is hij ook 

nieuwsgierig naar hoe het staat met de softwareontwikkeling 

van fabrikanten dichter bij huis. “Tesla is van oorsprong meer 

een IT-bedrijf dan een autofabrikant. Ik ben erg benieuwd hoe 

het ervoor staat bij de traditionele autofabrikanten in Duitsland 

en Frankrijk. Of de ontwikkelingen daar even snel gaan en of 

de kwaliteit even hoog is.”  

1

2

3

4

5

VRAGEN
5

over AVG en 

gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 moeten 

alle organisaties voldoen 

aan nieuwe privacyregels, 

oftewel de AVG. Ook erkende 

bedrijven die in opdracht 

van de RDW werken, krijgen 

met deze strengere regels te 

maken. 

Wat is de AVG?
De Algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG) regelt de bescherming van persoons-

gegevens. Alle organisaties die persoonlijke 

gegevens verwerken, moeten zich aan deze 

verordening houden. Op 25 mei 2018 moeten 

alle landen van de Europese Unie werken 

volgens de nieuwe wet. De AVG is strenger 

dan de Wet bescherming persoonsgegevens 

die Nederland nu kent. De nieuwe wet geeft 

burgers en klanten meer rechten, organisaties 

meer verantwoordelijkheden en geeft de 

toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) 

meer bevoegdheden. 

Wie krijgen te maken met deze 
nieuwe wet?
De RDW en ook alle bedrijven waarmee we 

samenwerken moeten aan de nieuwe AVG 

voldoen. Als erkenninghouders bijvoorbeeld 

een voertuig op naam zetten, bekijken en 

verwerken ze persoonsgegevens namens de 

RDW. Het is heel belangrijk dat deze gegevens 

niet in verkeerde handen vallen. Zorg voor een 

goede beveiliging van digitale systemen. En let 

er bijvoorbeeld op dat niemand anders dan de 

tenaamgestelde van het voertuig meekijkt als op 

het scherm persoonsgegevens bekeken worden. 

Zijn deze regels echt nodig?
Ja. Het gaat namelijk weleens mis. De digitale 

dienstverlening van de RDW is beveiligd met 

een certificaat dat aan erkenninghouders is 

verstrekt. Het is belangrijk dat de drager van 

het certificaat zorgvuldig wordt bewaard en 

de pincode geheim blijft. Als een onbevoegde 

persoon een kopie in handen krijgt, moet zo 

snel mogelijk contact opgenomen worden met 

de RDW.

Wat nou als het eens mis gaat?
Als er onverhoopt persoonsgegevens in 

verkeerde handen vallen, dan is er sprake van 

een datalek. Bijvoorbeeld als hackers hebben 

ingebroken of als een erkenninghouder per 

ongeluk persoonsgegevens naar de verkeerde 

persoon heeft gemaild. Erkenninghouders zijn 

verplicht om elk vermoeden van een datalek te 

melden. Zo wil de RDW leren van fouten en de 

procedures of systemen waar nodig aanpassen 

en veiliger maken. 

Hoe meld ik een lek?
Bent u een erkenninghouder, en vermoedt u 

dat er ergens een datalek is? Meld dit altijd 

bij de Autoriteit Persoonsgegevens op https://

datalekken.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Gaat 

het om gegevens die in opdracht van de RDW 

verwerkt zijn? Neem dan ook contact op met de 

klantenservice van de RDW, 0900 9739 (€ 0,10 

pm). De medewerker stelt enkele vragen om 

vast te stellen of het een datalek betreft en zo ja, 

wat de aard en omvang is. 
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WIJ ZIJN AAN HET 
PIONIEREN

Leren van experimenteren

Het CBR weet alles van hoe bestuurders zich in het verkeer moeten gedragen. De RDW is de expert op het 

technische vlak. Logisch dat deze twee al jarenlang samenwerken. Nu de zelfrijdende auto volop in ontwikkeling 

is, hebben Gerben Feddes van de RDW en René Claesen van het CBR hetzelfde doel: hun organisatie meenemen 

in deze nieuwe wereld. 

“GERBEN ZIET KANSEN IN PLAATS VAN BEDREIGINGEN. VOOR MIJ IS DAT 

HERKENBAAR. WE WILLEN ALLEBEI DEZELFDE BOODSCHAP OVERBRENGEN. 

EN ZIJN ENTHOUSIASME WERKT AANSTEKELIJK.”

René Claesen (links), manager Research & Development CBR:Gerben Feddes (rechts), senior adviseur productontwikkeling bij de RDW:

“RENÉ EN IK HADDEN METEEN EEN KLIK. IK VIND HET LEUK OM MENSEN 

TE ONTMOETEN DIE NET ALS IK DURVEN TE EXPERIMENTEREN. NIET 

AFWACHTEN, MAAR GEWOON DOEN!” 

Hoe ziet de samenwerking tussen de 
RDW en het CBR eruit?
René: “De RDW regelt de uitgifte van rijbewijzen, 

daarom stemmen we veel met ze af. Dat is een 

heel praktisch proces. Ook als er ontwikkelingen 

zijn, zoals de rijbewijscard, zoeken we elkaar op. 

Vanuit de platformen CITA en CIECA ontvangen 

we samen buitenlandse bezoeken en organiseren 

we evenementen.”

Gerben: “En we pionieren! René en ik houden 

ons allebei bezig met de ontwikkeling van de 

smart car. Wat zijn de gevolgen voor ons werk? 

En hoe kunnen we ons erop voorbereiden? We 

werken veel samen met onderzoeksinstituten 

om te onderzoeken wat deze systemen 

betekenen voor verkeersveiligheid. Denk aan de 

SWOV, technische universiteiten, fabrikanten 

en wegbeheerders. Voor veel collega’s klinkt 

dit nog als toekomstmuziek. Maar we zitten 

er middenin. Zo geeft de RDW sinds 2015 

ontheffingen voor het testen van zelfrijdende 

auto’s. En het CBR laat per 1 januari 2016 al 

nieuwe systemen toe bij de rijexamens, zoals 

adaptive cruise control.”

Wat betekent de komst van 
zelfrijdende voertuigen voor het 
rijbewijs? 
René: “Goede vraag. Wij bepalen niet zelf wat er 

aan de wetgeving verandert, maar verwachten 

dat het rijbewijs echt niet zomaar verdwijnt. 

Er zit nog altijd nog een mens in het voertuig. 

Als het systeem uitvalt, dan moet hij of zij het 

over kunnen nemen. De rol van de bestuurder 

verandert wel. We worden meer een soort 

controllers. Kijk bijvoorbeeld naar piloten. 

Een vliegtuig kan in principe helemaal zelf 

vliegen, stijgen en landen. Toch moet een piloot 

regelmatig worden bijgeschoold. Zo moeten wij 

ook rijvaardig blijven.”

Gerben: “Dat denk ik ook. Fabrikanten willen 

auto’s voornamelijk automatiseren voor situaties 

waarbij de mens niet altijd alert is. Denk aan 

filerijden, lange afstanden op de snelweg, en 

parkeren. Sommige plotselinge beslissingen, 

bijvoorbeeld in een drukke binnenstad, zijn 

voor softwaresystemen nog te complex. Als 

de software de route wel kent, zoals bij een 

buslijn, kan in plaats van een openbare bus een 

zelfrijdend busje worden ingezet. Dat scheelt 

kosten en zorgt dat openbaar vervoer toch 

beschikbaar blijft, ook in dunbevolkte gebieden. In 

Groningen wordt daar al mee geëxperimenteerd, 

maar in het drukke centrum van Amsterdam zou 

dat nooit kunnen.”

Kun je een zelfrijdende auto een 
rijexamen af laten nemen?
René: “Een softwaresysteem heeft geen mense-

lijke aspecten. Je kunt niet letten op bijvoorbeeld 

een houding of reactievermogen. Een mogelijk-

heid is om praktijkexamens voor software-

systemen te ontwikkelen. Je kunt dan denken aan 

een rijbewijs voor bijvoorbeeld alleen snelwegen 

of bijzondere verrichtingen. Dat is overigens aan 

de wetgever om te besluiten, niet aan het CBR.”

Gerben: “Daarvoor kunnen we de voertuigen 

testen in verkeerssituaties op ons testcentrum 

in Lelystad. Je moet je op alles voorbereiden, 

want mensen gaan dingen uitproberen. Dat zag 

je ook bij de proef met zelfrijdende WEpods op de 

openbare weg. Daar springen mensen dan voor 

om te kijken of hij stopt. En dat doet ie.” 

René: “Dankzij onze minister loopt Nederland 

voorop in deze ontwikkelingen. We kunnen veel 

experimenteren, oftewel learning by doing. 

Zo mogen zelfrijdende voertuigen al op de 

openbare weg getest worden. Je kunt niet alles 

testen zonder het ‘in het echt’ te proberen. Dat 

heeft de ontwikkeling in een stroomversnelling 

gebracht.”

Gerben: “Als de software verantwoordelijk wordt 

voor de rijtaken, gaan we mogelijk toe naar 

verschillende typen rijbewijzen. Net zoals je nu 

al een rijbewijs voor alleen automaat hebt. Je 

kunt bijvoorbeeld ook een rijbewijs ontwikkelen 

dat alleen geldig is op de snelweg. Daar neemt 

het systeem het van de bestuurder over.” 

Wordt het traditionele rijexamen al 
aangepast?
René: “Jazeker. We laten sinds 2016 systemen 

die de rijtaak ondersteunen op vrijwillige basis 

toe in het praktijkexamen. Je wordt er dan op 

beoordeeld hoe je omgaat met deze systemen. 

Het uitgangspunt is op dit moment dat je 

als bestuurder alle auto’s kunt bedienen. De 

systemen werken bij verschillende merken net 

weer anders, met bijvoorbeeld andere kleuren 

lampjes op het dashboard.”

Wat doen jullie om jullie organisaties 
voor te bereiden op al deze 
veranderingen?
Gerben: “Vooral veel vertellen over wat er speelt. 

En in de praktijk laten zien dat het werkt. Zowel 

de RDW als CBR zijn toch uitvoeringsorganisaties, 

dus collega’s willen voornamelijk weten wat 

zo’n verandering in de praktijk betekent. Dan 

zeggen we tegen elkaar: ‘laten we ze weer 

eens verrassen.’ En dan laten we ze de laatste 

ontwikkelingen, evenals de mogelijke gevolgen 

daarvan en de kansen voor onze organisaties. 

Veel collega’s hebben namelijk nog geen goed 

beeld van wat het betekent als zelfrijdende auto’s 

gaan deelnemen aan het gewone verkeer. Dan 

rijdt dus alles door elkaar.”

René: “Verder komen we elkaar veel tegen op 

congressen en beurzen. En we zoeken elkaar 

steeds op, bijvoorbeeld op het testcentrum van de 

RDW in Lelystad.”

'DE TOEKOMST IS NU. 
DE ZELFRIJDENDE 
AUTO IS ER AL'

Gerben: “Tot nu toe zitten we redelijk op één 

lijn. Het enthousiasme is er van beide kanten en 

we beïnvloeden elkaar op een positieve manier. 

Op het moment dat de taken echt verdeeld 

moeten gaan worden, zal er vast ook weleens 

een discussie komen over wie wat doet. Maar dat 

hoort erbij.” 
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‘Ik spreek de taal van de 
erkenninghouder’ 

Steeds vaker één controle voor APK en bedrijfsvoorraad

Staan de voertuigen met de juiste reden in de 

bedrijfsvoorraad? En kloppen de kilometerstanden? Dat zijn 

enkele zaken waarvoor de bedrijvencontroleur langskomt. 

Peter ter Neuzen haalt veel voldoening uit zijn werk. “Mijn 

grootste uitdaging is om me een goed beeld van het bedrijf te 

vormen, en te zorgen dat eventuele missers een volgende keer 

niet meer gemaakt worden.”

Hoe ben je in deze rol terechtgekomen?
“In 1990 begon ik bij de RDW als technisch medewerker op het 

keuringsstation in Amsterdam. De meeste collega’s hebben 

al wat werkervaring in de autobranche opgedaan, voordat ze 

worden aangenomen bij de RDW. Redelijk uitzonderlijk dus dat 

ik direct van school kwam. Daardoor begon ik onderaan. Door 

de jaren heen werkte ik me op tot technisch specialist. Na 23 

jaar kreeg ik de mogelijkheid om via een zogenoemde KOM- 

functie (Keep on moving) als bedrijvencontroleur aan de slag te 

gaan. Dit houdt in dat je in een nieuwe functie gaat werken met 

behoud van je oude functie. Ik volgde eerst een opleiding van 

twaalf weken om de betrokken afdelingen en alle spelregels te 

leren kennen. Denk hierbij onder andere aan Bedrijfsvoorraad, 

Exportdienstverlening en Gecontroleerde Afname en Inname 

Kentekenplaten. Voor mij waren veel van deze onderwerpen 

nieuw. Als onderdeel van de opleiding liep ik ook mee met 

andere bedrijvencontroleurs en dat verliep prima.” 

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een 
bedrijfsinspecteur en een bedrijvencontroleur?
“Een bedrijfsinspecteur schouwt en controleert op de APK-

erkenning. De bedrijvencontroleur schouwt, controleert op 

de erkenningen en bevoegdheden die voornamelijk te maken 

hebben met de autohandel en adviseert hierover.” 

Wat doet de bedrijvencontroleur zoal? 
“Als een bedrijf een erkenning bedrijfsvoorraad aanvraagt, 

kom ik eerst langs voor het schouwen en om het bedrijf 

te informeren. Het bedrijf moet nu eenmaal voldoen aan 

verschillende eisen. Zo moet op de locatie of stallingslocatie 

daadwerkelijk een voertuig gestald kunnen worden en 

dient het bedrijf te beschikken over een goed afsluitbare 

voorziening. Dit is bijvoorbeeld een degelijke kast die op slot 

kan. Als een erkenninghouder eenmaal de erkenning heeft, 

dan kom ik periodiek langs voor een controle. Bij bedrijven 

die onder verscherpt toezicht staan of waar aanwijzingen 

zijn dat extra aandacht gerechtvaardigd is, kom ik vaker dan 

gemiddeld. In totaal heb ik zo’n duizend erkenninghouders in 

mijn rayon. Veel daarvan hebben alles keurig op orde, maar 

sommige ondernemers houden zich niet altijd aan de regels. 

Wij houden daar toezicht op om een zuiver kentekenregister te 

behouden en om de veiligheid en maatschappelijk belang  

te dienen.”

Dat klinkt als een lastige taak. Welke problemen 
kom je het meest tegen?
“Natuurlijk is het soms lastig. Maar de dingen die nog niet 

goed gaan, maken mijn werk juist ook leuk. Een belangrijk 

onderdeel van mijn werk is dat ik duidelijk communiceer. Ik 

zorg dat ik de taal van de erkenninghouder spreek. Na de 

controle maak ik een rapportage van mijn bevindingen. Deze 

krijgt het bedrijf direct te zien. Onze backoffice beoordeelt de 

rapportage waardoor de RDW het vier ogen-principe toepast. 

Vervolgens wordt hier een conclusie aan gekoppeld. Dit kan 

een waarschuwing zijn of een brief waarin vermeld staat dat 

alles juist was tijdens de controle. Maar het komt soms ook 

voor dat de erkenning of bevoegdheid wordt ingetrokken. 

Helaas zijn er erkenninghouders die bewust frauderen. Het 

terugdraaien van de  kilometerstand om zo meer geld voor een 

voertuig te kunnen krijgen, is hier een voorbeeld van.”

De komende tijd is de RDW bezig om 
Erkenningen en Toezicht samen te voegen en te 
moderniseren. Wat merken erkenninghouders 
hiervan?
“Steeds vaker combineren we de rol van bedrijvencontroleur 

en bedrijfsinspecteur. Zo hoeft de erkenninghouder maar 

één keer tijd voor ons vrij te maken. En voor de RDW 

scheelt het ook tijd en geld. Verder verbeteren we steeds de 

dienstverlening aan onze klanten waarbij digitalisering en 

gebruik van moderne middelen centraal staan. De RDW-app 

is daar een mooi voorbeeld van. Je kunt hier ieder kenteken in 

opzoeken en de actuele gegevens zien. Ik maak hier zelf ook 

vaak gebruik van om te checken of een voertuig verzekerd is.“

Naam
Peter ter Neuzen

Functie
Bedrijvencontroleur

Bij de RDW
27 jaar

Opleiding
Autotechniek en 

Werktuigbouw

Trots op…
"Het feit dat ik 

na 23 jaar op het 

keuringsstation in 

Amsterdam de stap 

heb gemaakt om 

bedrijvencontroleur  

te worden." 

‘DE DINGEN DIE NOG NIET 
GOED GAAN, MAKEN MIJN 
WERK JUIST OOK LEUK’
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DUIKEN IN DATA
INZICHT IN GEDRAG VAN ONVERZEKERDEN

Elk voertuig verzekerd en gekeurd. Dat is het ultieme doel van de RDW, vertellen Rudi Welling, 

unitmanager Handhaving en Marloes Walvius, adviseur Uitvoering. "Om dit doel te bereiken, moeten we 

er eerst achter komen waarom voertuigen niet verzekerd zijn." Tijdens een driedaagse sessie doken data 

scientists van de RDW, CJIB en politie in de data. Met verassende resultaten. 

IN HET KORT
WAT? Een driedaagse deepdive, 

waarbij met een open blik naar 

verschillende datasets wordt 

gekeken.

WIE? De RDW, in samenwerking 

met CJIB, OM en de politie.

WAAROM? Inzicht krijgen in het 

gedrag van kentekenhouders die 

hun voertuig niet verzekerd hebben. 

We hopen hiermee boetestapeling 

en schrijnende gevallen te 

voorkomen. Samen met de partners 

preventieve maatregelen nemen, 

zodat meer mensen de wet gaan 

naleven.

 E 
en scheiding of ontslag zorgt ervoor dat iemand zijn 

verzekeringen niet meer kan betalen. In zo’n geval 

stapelen de boetes steeds verder op. “Wij willen dit soort 

situaties natuurlijk voorkomen,” vertelt Rudi Welling. 

“Handhaven doen we om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen 

de wet gaan naleven. En er dus zoveel mogelijk voertuigen 

verzekerd zijn. Om dat doel te bereiken, zetten we de laatste 

jaren in op ‘maatschappelijk verantwoord handhaven’. Met een 

meer persoonlijke benadering willen we boetestapeling, en de 

problemen en hoge kosten die daarbij komen kijken, voorkomen.”

Andere aanpak
Om op te treden tegen langdurig onverzekerd rondrijden, ging de 

RDW eerst op zoek naar de oorzaak. Walvius: “Dat deden we met 

een intensieve data-analyse van drie dagen, ook wel deepdive 

genoemd. We verzamelden alle gegevens die we hebben van 

kentekenhouders met een boete op hun naam. De bestanden van 

de RDW koppelden we aan de bestanden van CJIB en de politie. 

Als overheidsinstellingen mogen we deze gevoelige data met 

elkaar delen. Wel spraken we af om deze na dit onderzoek te 

verwijderen.”

De stem van de data
Voor alle partijen was het een vernieuwende manier van 

samenwerken, vertelt Walvius. “Door met een open blik datasets 

met gegevens te vergelijken, komen heel andere resultaten naar 

boven dan bij traditioneel onderzoek. Vaak ga je data bekijken met 

een bepaalde verwachting. Die hadden we nu niet. We lieten de 

data als ware voor zichzelf spreken.” Al snel waren er duidelijke 

verbanden te zien. Opvallend: de groep die dubbel onverzekerd 

zijn (zowel voertuig als zorg) neemt wel contact op met CJIB, 

maar niet met de RDW. 

Van oeps tot probleem
Uit de resultaten herkenden we vier groepen. De eerste en 

grootste groep is de ‘oeps’-groep. Deze groep van 102.000 

personen ontvangt relatief weinig boetes, en gaat vaak in 

beroep. De tweede groep is de middel-groep van meer dan 

30.000 personen, die gemiddeld 1440 euro aan boetes open 

hebben staan. Van deze groep is 25 procent ook onverzekerd. 

De derde groep zijn dubbel onverzekerden (meer dan 15.000 

personen). Deze groep is interessant voor de RDW en het CJIB, 

omdat dit waarschijnlijk schrijnende gevallen zijn die hulp nodig 

hebben. De laatste groep is de extreme groep, een vrij kleine 

groep kentekenhouders met meerdere kentekens en een hoog 

aantal boetes op hun naam. Deze groep is vooral interessant 

voor de politie, omdat deze kenmerken ook kunnen duiden op 

criminaliteit.

Op maat-behandeling
Als vervolg op deze deepdive wil de RDW nog een tweede sessie 

organiseren. Welling: “Nu we de verschillende doelgroepen 

herkennen, zou het mooi zijn als we ook kunnen voorspellen 

wie in welke groep valt. En vervolgens onze acties en 

communicatie hierop afstemmen. Kentekenhouders die twee of 

meer boetes hebben ontvangen op Verzekering en APK, worden 

nu al standaard door ons gebeld. Maar mogelijk kunnen we 

ze in de toekomst eerder benaderen, al voordat ze echt in de 

problemen komen.”
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VANAF 2018: BEVOEGDHEIDSPAS VIA DE RDW
Na het behalen van het diploma APK-
keurmeester of het doen van de 
bevoegdheidsverlenging APK ontvangt de 
keurmeester een nieuwe bevoegdheidspas 
via IBKI. Vanaf half 2018 gaat de RDW deze 
bevoegdheidspassen maken en verspreiden. 
Reden voor deze verandering is de nieuwe 
APK-richtlijn 2014/45/EU. 

WAT IS NIEUW?
•  Pasfoto, digitale handtekening, betreffende 

EU-voertuigcategorieën en afgiftedatum van het 

diploma komen op de pas.

•  Keurmeesters ontvangen één pas waar al hun 

RDW-bevoegdheden op vermeld zijn, naast 

APK1 of APK2, ook die van LPG-technicus en 

Tachograaftechnicus (indien van toepassing).

HOELANG IS DE PAS GELDIG?
De nieuwe pas blijft zes jaar geldig en wordt 

automatisch door de RDW vervangen. De 

bevoegdheidsverlenging blijft om de twee 

jaar voor APK en om de vier jaar voor LPG en 

Tachograaf. Tijdens het afmelden van voertuigen 

controleert het systeem, net als nu, automatisch 

of de bevoegdheid nog geldig is. Bij een verlopen 

bevoegdheid is afmelden in het RDW-register niet 

meer mogelijk. 

Tienduizend speed-pedelecs  
een geel kenteken
In de eerste helft van dit jaar hebben 
10.753 eigenaren van speed-pedelecs 
een gele kentekenplaat en een aangepast 
kentekenbewijs gekregen. De omwisselactie 
is daarmee met succes afgerond. 

Alle speed-pedelecs moesten per 1 juli 2017 een 

geel kenteken hebben om ze te laten voldoen 

aan nieuwe Europese wetgeving. Die schrijft 

voor dat ze als bromfiets worden gezien, en zich 

dus aan deze regels moeten houden. Voor deze 

datum werden speed-pedelecs geregistreerd als 

snorfietsen en mochten daardoor niet harder dan 

25 km/u rijden. Met een registratie als bromfiets 

mogen ze wel 45 km/u rijden. 

VERNIEUWDE WEBSITE RDW.NL
De RDW-website heeft meer dan 1,7 miljoen bezoekers per maand. Daarom is het belangrijk dat 
de site snel, stabiel en veilig is én blijft. Een grondige update van de website moet daar  - ook in  de 
toekomst - voor blijven zorgen.

Bezoekers van de RDW-site willen makkelijk, 

snel en veilig hun informatie kunnen vinden. Op 

elk moment van de dag en met elk apparaat. 

De nieuwe website RDW.nl heeft daarom een 

nieuwe navigatiestructuur en een verbeterde 

zoekmachine. Hierdoor kun je sneller en beter bij 

de gewenste informatie komen.

RESPONSIVE
De nieuwe website RDW.nl is 100% responsive. 

Dat betekent dat de website net zo goed werkt 

en leesbaar is op een computer als op een tablet, 

smartphone of laptop. Wel liefst 61% van de 

gebruikers komt nu via tablet of smartphone 

binnen op de website. Hiermee zet de RDW een 

belangrijke stap naar volledig responsive online 

dienstverlening. De volgende stap is het responsive 

maken van de digitale RDW-diensten die via de 

website zijn af te nemen.

TOEGANKELIJKE WEBSITE
Bewust is gekozen voor een zakelijke en moderne 

uitstraling. En we blijven ervoor zorgen dat de 

website voor iedereen goed toegankelijk is. Dus 

ook voor mensen met functiebeperkingen, zoals 

visueel gehandicapten. De nieuwe RDW-website 

heeft een platform dat klaar is voor de officiële 

webrichtlijnen en voldoet daarmee aan de eisen 

voor toegankelijkheid op overheidswebsites. 

Symposium 
Circulaire 
Mobiliteit een 
succes 
Jong RDW organiseerde op 10 oktober 2017 het symposium Circulaire 
Mobiliteit. Samen met Florian Dirkse, bekend van The Ocean Cleanup 
en de VPRO-serie ‘Zee, Zout en Zeilen’, doken vijftig RDW’ers de 
wereld van recyclebare en elektrische auto’s in.

Er waren verschillende sprekers. Zo vertelde Janet Kes van Auto 

Recycling Nederland over het steeds beter wordende proces van 

de autorecycling. En deelde BMW hun visie achter de BMW i3: een 

mogelijke blauwdruk voor de circulaire auto van de toekomst.

PROEFRITTEN ELEKTRISCHE AUTO
Medewerkers hebben sinds kort de mogelijkheid om een elektrische 

auto te leasen. Om een idee te geven hoe het is om in een elektrische 

auto te rijden, stonden er op 10 oktober verschillende voertuigen 

klaar voor een proefrit. Bijvoorbeeld een Tesla model S, Opel 

Ampera-e, BMW i3 en Hyundai Ioniq. De proefritten zorgden voor 

verbaasde, maar vooral blije gezichten. Jordy Boerboom, een van de 

organisatoren, licht toe: “Veel collega’s zijn schakelauto’s gewend en 

hadden hun bedenkingen bij elektrische auto’s. Het tegendeel was 

waar. Iedereen kwam heel enthousiast terug.”

Start proef digitaal 
aanvragen rijbewijzen

Vanaf 2018 kunnen burgers in een beperkt aantal gemeenten 
als proef digitaal hun rijbewijs aanvragen. In eerste instantie 
is de digitale aanvraag alleen mogelijk als het gaat om relatief 
eenvoudige gevallen, zoals het verlengen van het rijbewijs.

Burgers moeten zich nu nog zowel bij het indienen van de aanvraag 

als bij het uitreiken van het rijbewijs identificeren bij de gemeentebalie 

met een op hun naam gesteld identiteitsbewijs. Tijdens de proef vragen 

ze het rijbewijs online aan, waarbij de identiteit van de aanvrager 

digitaal wordt vastgesteld. Vóór de afgifte van het rijbewijs beoordeelt 

de RDW de gegevens en de digitale pasfoto van de aanvrager. Dat is 

mogelijk omdat een erkende fotograaf een digitale pasfoto van de 

aanvrager opstuurt naar de RDW. Zo hoeven ze het rijbewijs alleen nog 

op te halen.

Mogelijk landelijke invoering
De minister heeft in eerste instantie 15 gemeenten aangewezen 

die meedoen aan de proef. Als het experiment positief verloopt, 

kan het kabinet besluiten of het digitaal aanvragen van rijbewijzen 

landelijk ingevoerd wordt. Ook wordt bekeken of de digitale 

aanvraag voor andere rijbewijsaanvragen toegestaan wordt, zoals 

voor eerste aanvragen of voor aanvragen na verlies of diefstal van 

het oude rijbewijs.

RDW wint Computable Award 
voor beste overheidsproject
Samen met IBM, Hanzehogeschool en Keylane 
heeft de RDW met het project BikeBlockChain de 
Computable Award gewonnen voor ‘Beste ICT-project 
bij de Overheid’.
 
De RDW verdient de prijs doordat we de fietseigenaar en zijn fiets 

centraal te zetten en allerlei organisaties laten samenwerken via een 

blockchain. Alle relevante informatie wordt aaneengeschakeld in een 

fietsregister gezet door de verkoper, de eigenaar, de gemeente, de 

verzekeraar, de politie en zelfs de fiets die via een slim slot de gps-

locatie en status (wel of niet op slot) doorgeeft.

Het is voor het eerst dat blockchain in combinatie met het internet 

of things als technologie wordt gebruikt in een overheidsproject. 

Het delen van de juiste informatie tussen verschillende partijen 

maakt een snelle actie en afhandeling bij fietsdiefstal mogelijk. De 

jury: “BikeBlockChain is een prachtig voorbeeld van een slimme 

toepassing van nieuwe technologie die het leven echt beter maakt.”
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‘PRE-1960 OLDTIMERS 
ZIJN VRIJ VAN APK, 
OMDAT ZE GOED WORDEN 
ONDERHOUDEN’

BLIKVANGERS
Wie?
Sjoerd de Groen, eigenaar 

Greenville Garage

Wat?
Oldtimers importeren, 

restaureren en verkopen

Hoezo?
Altijd al een passie voor 

oldtimers en de mooie 

verhalen erachter

Passie voor techniek en klassiekers
Eind 2013 besloot Sjoerd van zijn hobby zijn werk te ma-

ken. Hij importeert, restaureert en verkoopt klassieke 

auto’s. “Als jongen van zestien sleutelde ik al aan oude 

4-takt Honda-brommers: vanaf mijn achttiende werden 

dat klassieke auto’s. Altijd had ik een passie voor klas-

siekers en techniek. Het vak heb ik mezelf aangeleerd. 

Inmiddels heb ik al aan zoveel verschillende klassiekers 

gewerkt. Het is mooi te zien hoe elke fabrikant zijn 

eigen techniek ontwikkelde, niet altijd even goed door-

dacht. Vaak maakt de schoonheid van een model dan 

weer een hoop goed. Het is net kunst”.

Originele staat
“Nederland kent ruime regels op het gebied van 

oldtimers. Bijvoorbeeld de 1/3-2/3-regeling, wat 

betekent dat niet alle onderdelen origineel hoeven te 

zijn. Dit geeft ruimte om een klassieke auto veiliger te 

maken voor het huidige Nederlandse verkeer. Zo kan 

bijvoorbeeld een betere as met betere remmen worden 

gemonteerd. Of een sterkere en zuinigere motor, zodat 

een auto beter met het huidige verkeer kan meekomen. 

Auto’s met een bouwjaar van voor 1960 zijn in Nederland 

vrijgesteld van de APK. De techniek van zulke auto’s is ook 

vaak niet meer te keuren aan de hand van huidige maat-

staven. Daarnaast onderhouden de liefhebbers hun auto’s 

goed. Dit soort regels helpt om het erfgoed te behouden. 

Uiteindelijk geniet iedereen daar toch van? Hoeveel men-

sen ik niet met hun duim omhoog zie, of een glimlach op 

hun gezicht.”

Stel je voor…
Achter de rode Ford Thunderbird op de foto zit ook een 

speciaal verhaal. Toen Sjoerd de auto wilde keuren bij de 

RDW, bleek namelijk dat er iets niet klopte in het chas-

sisnummer. Onder het cijfer 7 (verwijst naar het bouwjaar 

1957) was heel vaag een 8 te zien. “Na uitgebreid onder-

zoek kreeg ik uiteindelijk vanuit de fabrikant bevestigd dat 

er 60 jaar geleden in de fabriek een fout is gemaakt. Ik stel 

me dan voor hoe een fabrieksarbeider in die tijd de hele 

dag met de hand chassisnummers insloeg. Zo’n fout komt 

dan nu 60 jaar later aan het licht.”




