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Voorwoord

OPENSTAAN
Wie heeft de opruimrobot van Toyota al aan het 

werk gezien? Onlangs zag ik een filmpje met deze 

Human Support Robot (HSR). Geweldig! De HSR 

ruimde supersnel een ‘ontplofte’ kinderkamer op, 

maar kan ook allerlei andere taken doen. De robot 

is ontwikkeld met als doel mobility for all. Een ander 

soort mobiliteit dan waar wij als RDW aan werken, 

maar de ontwikkelingen gaan wel gelijk op. Slimme 

camera- en navigatiesystemen, deep learning, 

autonome systemen, softwareontwikkeling, robotica… 

Het blijft intrigerend hoe in deze tijd de grenzen van 

verschillende disciplines vervagen. En hoe bedrijven 

en onderzoekers steeds meer technologieën delen 

én gaan samenwerken. Op de cover staat een mooi 

voorbeeld van innovatie in onze eigen branche: de 

eerste circulaire auto, ontwikkeld door studenten 

van de TU Eindhoven. Ook op het gebied van data-

analyse gaan de ontwikkelingen snel. Als we data 

van verschillende organisaties slim combineren, zijn 

we criminelen nóg sneller op het spoor. Soms zijn 

criminele activiteiten – zoals aanslagen – zelfs te 

voorkomen. Daarover leest u meer in het verhaal van 

Hendrik Steller van het Landelijk Informatiecentrum 

Voertuigcriminaliteit (LIV), vanaf pagina 6. Ook wijs 

ik u graag op een belangrijke samenwerking van de 

RDW en branche (zie pagina 20). We presenteren u de 

eerste resultaten van het programma Modernisering 

Erkenningen (MERK). Goed om te blijven openstaan 

voor verbetering en vernieuwing. 

Ab van Ravestein

Directeur RDW

Eerste circulaire 
auto gemaakt van 
vlasplant en suiker

Op de cover

STUDENTEN VAN DE TU EINDHOVEN HEBBEN EEN STADSAUTO ONTWIKKELD DIE 
VOLLEDIG RECYCLEBAAR IS. HET PROTOTYPE HEET NOAH: EEN ULTRALICHTE 
ELEKTRISCHE AUTO GEMAAKT VAN… VLASPLANTEN EN SUIKER. BOVENDIEN 
VERBRUIKT IE SLECHTS 1 LITER BENZINE PER 300 KM. 

BEWUSTWORDING
Ieder jaar bouwt het studententeam van de TU een duurzame auto. Dit jaar is het doel 

om te laten zien dat het daadwerkelijk mogelijk is om een circulaire auto te maken. Een 

circulaire auto is niet alleen recyclebaar, maar heeft gedurende zijn héle levenscyclus 

een lage impact op het milieu: van de productie en het gebruik van de auto, tot de 

recycling aan toe. “Auto’s worden steeds lichter van gewicht gemaakt, zodat ze minder 

verbruiken,” zegt Cas Verstappen. “Vaak wordt de auto dan gebouwd met aluminium en 

carbon. Helaas is dat niet zo duurzaam, want carbon valt niet te recyclen en het winnen 

van aluminium uit bauxiet kost veel energie. Dat wilden wij anders doen.” 

VLAS EN SUIKER
Het team ging op zoek naar natuurlijke materialen en heeft verschillende soorten 

vezels getest. Uiteindelijk bleken vlas en suiker het meest geschikt. De auto is zowel 

laag van gewicht als recyclebaar. De materialen kun je na afloop malen waarna 

de grondstof herbruikbaar is voor andere producten, zoals bouwstenen. De niet-

organische onderdelen worden opgenomen in de bestaande recycleketen. Dan het 

gewicht: Noah weegt zonder batterijen zo’n 360 kilo. Dat is minder dan de helft van 

wat een vergelijkbare auto weegt. De Noah heeft maar 60 kilo aan batterijen nodig, een 

gemiddelde elektrische auto een aantal honderden kilo’s. Verstappen: “Ons streven 

is niet om de auto op de markt te brengen, het is puur bedoeld om te laten zien hoe 

belangrijk een circulaire economie is.”  

De detectives 
van het LIV

‘MODERNISERING 
VAN TOEZICHT: 
MINDER REGELS, 
MEER VERTROUWEN’

Pagina 6 – Het Landelijk Informatiecentrum 

Voertuigcriminaliteit (LIV) biedt ondersteuning 

bij het onderzoek en opsporingswerk van 

voertuigcriminaliteit. Hoofd LIV Hendrik Steller: 

“Data-analyse is inmiddels onmisbaar voor ons 

speurwerk.” 

Auto importeren?
6 beste tips
Pagina 10 – Raymond Blom, technisch 

medewerker op het keuringsstation in 

Waddinxveen, deelt zijn tips voor het importeren 

van een auto naar Nederland uit een ander 

EU-land. “Voorkom een kat in de zak.”

De opmars van 
‘stekkerauto’s’
Pagina 14 – Hoe meer mensen kiezen voor 

elektrisch vervoer, hoe groter de vraag wordt 

naar elektriciteit. Als het aan het huidige kabinet 

ligt, worden er vanaf 2030 alleen nog elektrische 

auto’s verkocht. Kan ons elektriciteitsnetwerk dat 

eigenlijk wel aan? 

Modernisering 
Erkenningen
Pagina 20 – José Burgemeester (BOVAG) en 

Paul Ronde (RDW) aan het woord over MERK 

(Modernisering Erkenningen), een nieuw stelsel 

van erkenningen en toezicht. “Hiermee kunnen 

we sneller inspelen op snelle veranderingen in 

onze branche.”
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CRIME SCENE
HACKEN MET DE POLITIE

HACK CHALLENGE
Een opmerkelijk beeld: politie en RDW geconcentreerd bezig om moderne auto’s te hacken. 
En wat blijkt: dat gaat makkelijker dan gedacht. In oktober organiseerden beide partijen samen 
met de Dutch Institute for Technology, Safety & Security een tweedaagse ‘hack challenge’ 
op de testbaan van de RDW om te onderzoeken hoe de veiligheid verbeterd kan worden. Het doel 
hierbij is om de kennis op dit gebied met elkaar te delen.
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‘ ONS DAGELIJKSE  
WERK DRAAIT  
OM DATA’ 

DE DETECTIVES VAN HET LIV

Ramkraken waarbij criminelen gestolen voertuigen inzetten, valse en vervalste 

rijbewijzen en handel in gestolen voertuigen. Het Landelijk Informatiecentrum 

Voertuigcriminaliteit (LIV) biedt ondersteuning bij het onderzoek en opsporingswerk  

van al dit soort vormen van voertuigcriminaliteit. Hoofd LIV Hendrik Steller:  

“Data-analyse is inmiddels onmisbaar voor ons speurwerk.” 

Verdachte voertuigen
“Ons werk is te vergelijken met recherchewerk of forensische 

opsporing,” vervolgt Steller. “We combineren data uit 

verschillende bronnen – onder andere van de RDW, de politie, 

voertuigimporteurs en fabrikanten – om de juiste gegevens 

boven tafel te krijgen. We zoeken net zo lang in al die bronnen 

totdat we weten hoe het zit met het dubieuze voertuig. In 

de meeste gevallen komen we bij het originele voertuig uit. 

Om wat cijfers te geven van de omvang: jaarlijks behandelen 

we tegen de 1.000 dossiers van verdachte voertuigen van 

keuringsstations. Mede door onze informatie komt aan het 

licht dat deze inderdaad gestolen zijn. Daarnaast nemen 

we per jaar rond de 400 onderzoeken van de politie in 

behandeling. Het LIV heeft een aantal specialisten in dienst die 

veel ervaring hebben met onderzoek naar gestolen voertuigen. 

Daarbij helpt het dat we nauwe contacten hebben met 

importeurs en autofabrikanten.”

Zware criminaliteit
Naast het ‘recht-toe-recht-aan’ speurwerk naar gestolen 

voertuigen, houdt het LIV zich ook bezig met zware 

criminaliteit, de zogeheten mobility crime. Steller:  

“Het gaat om misdaad waarbij criminelen gebruikmaken  

' VOERTUIGCRIMINALITEIT 
EN DATA? DAN ZIJN WIJ 
VAN DE PARTIJ'

van een gestolen voertuig. Denk aan ramkraken op 

geldautomaten en winkels. De voertuigdiefstal is in dit geval 

slechts bijzaak voor de criminelen: ze zetten het voertuig in 

als werktuig. Mobility crime is een tweede, groot onderdeel 

van ons werk dat voorlopig alleen maar groeit, helaas. De 

impact op het veiligheidsgevoel van mensen in de omgeving – 

en ver daarbuiten – is enorm groot. Samen met de politie en 

het Openbaar Ministerie zijn we dan ook enorm gemotiveerd 

om deze criminaliteit aan te pakken. Daarbij maken we veel 

gebruik van het kentekenregister van de RDW. Daar is veel 

informatie uit te halen en het register is dan ook onmisbaar 

voor ons werk.” 

Naam
Hendrik Steller

Functie
Hoofd LIV 

Grootste uitdaging 

“Effectieve 

uitwisseling en 

analyse van data 

om criminelen te 

pakken en burgers te 

beschermen. Hierin 

steeds de mogelijk-

heden maximaal 

benutten met 

inachtneming van de 

privacywetgeving.” 
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Fraude met documenten
“Ook houden we ons bezig met documentfraude. We hebben 

het dan vooral over rijbewijzen en kentekenbewijzen. Dit 

doen we in nauwe samenwerking met de unit Rijbewijzen 

van de RDW. Met name het rijbewijs is interessant voor 

criminelen omdat het tevens een identiteitsbewijs is. Een 

aantal speciaal opgeleide documentonderzoekers – van 

de RDW en het LIV – bekijken verdachte documenten. Ze 

weten precies waar ze op moeten letten. Zodra ze een vals 

of vervalst rijbewijs treffen, maken ze proces-verbaal op en 

gaat deze ook naar ons. Wij kunnen deze informatie weer 

meenemen richting de politie als deze hier onderzoek op 

draait. Om de samenwerking in deze keten nog effectiever 

te maken, willen we toe naar een ‘RDW-documentcenter’ 

waarin we alle documentexpertise bundelen. Die keten 

breidt zich trouwens steeds verder uit, ook internationaal. 

Criminaliteit houdt immers niet op bij de grens. Inmiddels 

werken we ook met politieorganisaties Interpol en Europol. 

Ook zijn we net als de RDW verbonden met EUCARIS, een 

Europees uitwisselingssysteem van transport- en vervoer-

gerelateerde data. Ook op het vlak van publiek-privaat 

samenwerken op Europees niveau willen we onze kennis en 

ervaring gaan inzetten.”

Visie op voertuig- en data-analyse
Steller vervolgt: “Het LIV is ooit gestart als een soort 

kennis- en informatieloket. We doen – meestal op 

verzoek – onderzoek naar voertuigcriminaliteit en 

verstrekken daarover gerichte informatie. Bijvoorbeeld 

als er ondersteuning nodig is bij de identificatie van een 

verdacht voertuig of onderzoek naar een mogelijk vals 

of vervalst document (rijbewijs of kentekenbewijs). Deze 

aanvragen komen nog altijd volop binnen en blijven we 

behandelen. Maar inmiddels is er veel meer mogelijk 

door innovatie, technologische ontwikkelingen en 

digitale data-analyse. Onze rol is in zo’n twintig jaar tijd 

verschoven van informatieverstrekker naar intelligence 

center. Die verschuiving houdt onder meer in dat we 

steeds meer op zoek gaan naar verbanden in onze 

digitale informatie. Moderne voertuigen zijn computers 

op wielen, benadrukte RDW’er Gerard Doll al in de vorige 

RDWijzer. Deze zitten tjokvol data en daar kunnen we 

veel uithalen voor onze onderzoeken, uiteraard binnen de 

grenzen van de privacywetgeving. We kunnen criminelen 

te slim af zijn, hen soms zelfs al betrappen vóórdat ze de 

misdaad daadwerkelijk hebben gepleegd. Hoe? Door nog 

intensiever met andere organisaties samen te werken, 

onze data over en weer uit te wisselen en te combineren. 

Ook data van telecompartijen zijn daarbij interessant 

voor ons. Denk bijvoorbeeld aan een geplande aanslag 

met een gestolen vrachtwagen. Door data vanuit 

verschillende systemen te combineren, waaronder data 

van vergelijkbare terroristische aanslagen, kunnen we 

‘zien’ als er ‘iets’ niet klopt met een voertuig.”

Opsporen via field labs
Een ander concreet voorbeeld van innovatie zijn 

de zogeheten field labs. Steller: “Zo’n lab is een 

experimentele omgeving waarin we vooral kijken naar 

de mogelijkheden van (technische) innovaties binnen 

het voertuigdomein en hoe we deze effectief kunnen 

inzetten voor de opsporing. Samen met de politie 

richten we die in. We gaan proeven doen met data en 

bekijken gaandeweg: wat werkt wel, wat werkt niet? 

Wat weten we op basis van onze eigen databases, van 

de politie en de RDW? Welke gegevens zijn beschikbaar 

bij fabrikanten? Wat kunnen telecombedrijven leveren? 

De ontwikkelingen rondom data gaan heel snel. Het is 

goed om samen te blijven innoveren en te anticiperen op 

nieuwe ontwikkelingen rondom data science, business 

intelligence en machine learning. Criminelen zitten niet 

stil, maar wij ook niet!”

Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc)
Het publiek-private samenwerkingsverband stichting 

Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc) houdt vanaf 1 

januari 2019 op te bestaan. Steller: “De reden dat AVc 

stopt, is dat de belangrijkste doelstelling inmiddels 

is bereikt: structurele samenwerking bevorderen 

tussen partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van 

voertuigcriminaliteit. Het LIV zal relevante thema’s 

overnemen van AVc, zoals de aanpak van malafide 

autobedrijven, alles rondom het aangifteproces 

van gestolen voertuigen en de communicatie van 

diefstalcijfers.”

LANDELIJK INFORMATIE-

CENTRUM VOERTUIG-

CRIMINALITEIT (LIV)

Het LIV is, zowel nationaal als internationaal, het 
centrale meldpunt voertuigcriminaliteit voor de 
partners (de RDW, Nationale Politie en verzekeraars) 
en andere publieke opsporingsdiensten en individuele 
verzekeringsmaatschappijen.

Voertuigidentificatie
Het LIV ondersteunt opsporingsinstanties en keuringstations door 

identificatiegegevens te verstrekken. Daarmee kan de echtheid van een 

voertuig (het origineel) worden gecontroleerd en vastgesteld. Indien 

noodzakelijk onderzoeken forensisch voertuigidentificatie-onderzoekers 

een voertuig om de identiteit vast te stellen.

Falsificaten
Zodra controlerende autoriteiten, zoals de RDW, twijfelen over de 

echtheid van een (nationaal of internationaal) rijbewijs of kentekenbewijs, 

kunnen zij het LIV inschakelen om zo’n document nader te onderzoeken.

Opsporingsondersteuning
Het LIV ondersteunt opsporingsinstanties bij onderzoeken naar 

voertuigcriminaliteit. In concrete zaken treedt het LIV op als verlengstuk 

van de recherche. Het LIV verstrekt dan informatie uit onder andere het 

kentekenregister.

Intelligence
Het benutten van de digitale datamogelijkheden om criminaliteit 

thematisch te kunnen onderzoeken, in kaart te brengen en een aanpak 

voor te ontwikkelen. Zo maken we gebruik van onder meer data science 

en machine learning.

' DE IMPACT OP HET 
VEILIGHEIDSGEVOEL 
IS GROOT'

‘ MET DATA-ANALYSE 
VERGROTEN WE DE 
PAKKANS’

Steller wijst naar een veelgebruikte methode om auto's te stelen.
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TIPS VOOR AUTO‘S 
IMPORTEREN

TECHNISCH MEDEWERKER RAYMOND BLOM LEGT UIT

EEN AUTO KOPEN IN HET BUITENLAND IS LEUK EN SPANNEND, MAAR ZORG WEL 

DAT JE JE GOED VOORBEREIDT. HET KAN NAMELIJK EEN FLINKE TEGENVALLER 

ZIJN ALS JE ER BIJ EEN RDW-KEURINGSSTATION IN NEDERLAND ACHTER 

KOMT DAT JE EEN KAT IN DE ZAK HEBT GEKOCHT. RAYMOND BLOM, TECHNISCH 

MEDEWERKER OP HET KEURINGSSTATION IN WADDINXVEEN, DEELT ZIJN TIPS 

VOOR HET IMPORTEREN VAN EEN AUTO UIT EEN ANDER EU-LAND.

Tip 1: De juiste papieren
Het gebeurt vaak dat mensen bij de aankoop onvolledige 

documenten mee naar huis krijgen. Bekijk bij aankoop of 

het kentekenbewijs compleet is, want in landen bestaat het 

uit meerdere delen. Controleer of het VIN-nummer op het 

kentekenbewijs overeenkomt met het VIN-nummer dat in  

de auto staat. 

Tip 2: auto met schade 
Hou er rekening mee, dat als je in het buitenland een voertuig 

koopt met  schade, je in Nederland te maken kan krijgen met 

extra keuringseisen, de zogenoemde schadekeuring. Aan de 

extra schadekeuring  zijn kosten verbonden. Ook duurt het 

dan vaak langer voordat je een kentekenbewijs krijgt, omdat 

niet bij elk keuringstation van de RDW deze schadekeuring 

wordt uitgevoerd.

Tip 3: Nooit alleen op het uiterlijk afgaan
Als je zelf geen kennis hebt van autotechniek, neem dan 

iemand met de juiste kennis mee wanneer je een auto gaat 

kopen. Het is anders moeilijk vast te stellen of de auto in 

goede staat is. Ga nooit alleen op het uiterlijk af. Kijk ook 

indien mogelijk even onder de auto. Daarnaast kun je vragen 

of de auto een APK-rapport heeft. Als deze recent is, zegt dat 

iets over de technische staat van het voertuig. De RDW neemt 

geldige APK-rapporten van Europese lidstaten één op één over. 

Tip 4: Te mooi om waar te zijn 
Als een auto te mooi lijkt om waar te zijn, is hij ook vaak 

te mooi om waar te zijn. Trek je conclusies als de auto een 

zeer lage kilometerstand heeft, terwijl de autostoelen zijn 

versleten. Vergelijk de tellerstand op het dashboard met 

die op het APK-rapport of mogelijke reparatiebonnen of 

onderhoudsboekje van het voertuig. Mogelijk is de tellerstand 

teruggedraaid. Let ook op de prijs van de auto. Als deze een 

stuk lager is dan de reële marktwaarde, klopt er vaak iets 

niet. Waarom zou de verkoper hem zo goedkoop wegdoen  

als hij er veel meer voor kan krijgen? Vraag de verkoper 

daarom om een tellerrapport.

Tip 5: Eis een aankoopnota
Vraag om een aankoopnota of verkoopovereenkomst, ook al is 

deze handgeschreven en ondertekend. Dan heb je in ieder geval 

iets om op terug te vallen mocht er naderhand iets mis zijn. 

Tip 6: BPM-indicatie
Controleer van tevoren hoeveel BPM je moet betalen, zodat je 

in Nederland niet voor verrassingen komt te staan. De BPM 

verschilt per type auto en draag je af aan de Belastingdienst. 

Op hun website lees je meer over hoe je dit kunt berekenen. 

Raymond Blom 
controleert of het 
VIN-nummer op 
het kentekenbewijs 
overeenkomt met 
het VIN-nummer 
dat in de auto staat.

Raymond 
loopt de auto helemaal na. 



RDWIJZER - NUMMER 2 - 201812 13RDWIJZER - NUMMER 2 - 2018

Tip voor garagebedrijven:

Erkenningshouders kunnen sinds kort op een snellere manier voertuiggegevens aanbieden. De RDW heeft een digitale dienst gelanceerd, genaamd: 

de versnelde individuele inschrijving. Erkenningshouders kunnen met deze dienst nu zelf de gegevens voor de kentekenregistratie invullen. Hierdoor 

hoeven ze alleen nog langs het RDW-keuringsstation voor een fysieke identificatiecontrole  van het voertuig. Het voordeel daarvan is dat je sneller in 

het bezit bent van een kentekenbewijs. De voertuigen kunnen dus eerder de markt op om verhandeld te worden.

FEITEN & CIJFERS
Inspectie langs de weg
Zware voertuigen worden al jaren op de Nederlandse snelwegen gecontroleerd.  
Dit in het kader van de verkeersveiligheid. Die politiecontrole is sinds 2003 verplicht 
voor alle landen in de EU. De RDW helpt daarbij het politieteam Transport en Milieu 
Controle dat hiermee is belast. Niet elke vrachtwagen(combinatie) wordt van de weg 
gehaald voor een inspectie. Alleen de wagens waarvan men vermoedt dat er iets aan 
mankeert. Dit zijn de cijfers van het jaar 2017.

Check indien mogelijk ook de onderkant van de auto. 

De RDW neemt geldige APK-rapporten van EU-landen één op één over.

Raymond vergelijkt de tellerstand op het dashboard 
met die op het APK-rapport.

Er worden ongeveer net zoveel Nederlandse als 

buitenlandse vrachtwagencombinaties geïnspecteerd. Vorig 

jaar waren dat 1.378 Nederlandse en 1.402 buitenlandse 

vrachtwagens, waarvan het overgrote deel uit Duitsland, België 

en Polen. Het aantal mankementen was ongeveer gelijk.

In totaal werden 2.780 vrachtwagens gecontroleerd. 

Daarvan werd er bij 54 een verbod op verder gebruik 

uitgedeeld. Het voertuig moet dan ter plaatse 

gerepareerd worden of het gaat onder begeleiding naar 

een werkplaats. Bij andere vrachtwagen(combinatie)s  

werden processen-verbaal opgemaakt, bijvoorbeeld voor 

slecht werkende verlichting, versleten banden of het niet 

in orde hebben van de vervoersdocumenten.

2.780 

STOP

Technische controlepunten RDW

Aantal keren afgekeurd
409
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Lampen en elektrische installaties

Chassis en daaraan verbonden delen

Assen, wielen, banden en ophanging

Remsysteem

Voertuigidentificatie

Zicht en spiegels

Andere uitrustingen, zoals tachograaf en 
snelheidsbegrenzer

Stuurinrichting

Overlastfactoren, zoals uitstoot en lekkages

2

3

1

CONTROLES

54 VAN DE WEG
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HELP! ONS ELEKTRANET KRIJGT  EEN BURN-OUT
OPMARS VAN STEKKERAUTO’S

Hoe meer we elektrisch gaan 
rijden, hoe groter de vraag wordt 
naar elektriciteit. Maar kan ons 
elektriciteitsnetwerk dat wel aan? 
Slimme oplossingen liggen al klaar.

 H et is 18:00 uur: half Nederland komt 

thuis, zet de verwarming aan en 

duikt de keuken in om een maaltijd 

te bereiden. Grote kans dat dat op 

een inductiekookplaat gebeurt en dat de oven 

en waterkoker er ook aan te pas komen. “Als 

iedereen op dat moment ook nog zijn elektrische 

auto gaat opladen, krijg je een enorme piek op 

je elektrische netwerk en klappen de stoppen 

eruit,” zegt Auke Hoekstra, senior advisor 

electric mobility aan de TU Eindhoven. Een 

stekkerauto opladen kost namelijk ongeveer 

evenveel energie als tien huishoudens. Hoe erg 

is zo’n piek precies? Erg, want niet alleen de 

netbeheerder heeft een probleem, ook het milieu 

komt in het geding. Hoekstra: “Tijdens zo’n piek 

hebben we onvoldoende  wind- en zonne-energie 

tot onze beschikking en hebben we de gas- en 

kolencentrales nodig.” 

Iedereen elektrisch rijden
Het elektriciteitsnet is in Nederland gemiddeld 

voor zo’n negentig procent belast. De pieken 

komen vooral in de ochtend en avond voor, 

als mensen opstaan of weer terugkomen uit 

werk. Heel af en toe wordt de honderd procent 

aangetikt; dat is veelal in de winter als we  

meer gebruikmaken van verwarming en lichten. 

Maar wat als de markt straks alleen nog bestaat 

uit stekkerauto’s? “Als het aan het huidige 

kabinet ligt, worden er vanaf 2030 alleen nog 

elektrische auto’s verkocht,” zegt Baerte de Brey. 

Hij is manager bij stichting ElaadNL, het kennis- 

en innovatiecentrum voor het slim opladen van 

elektrische auto’s. Nederland telde op 1 januari 

2018 bijna 22 duizend volledig elektrische 

personenauto’s. Dat is bijna zestig procent meer 

dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS.  

“Die overgang naar de elektrische auto komt er 

dus sowieso. Niet alleen om het broeikaseffect 

tegen te gaan, maar ook om de hoeveelheid 

fijnstof in de lucht te verminderen. Daarbij willen 

steeds meer bedrijven een groen profiel hebben. 

Zij zullen in de toekomst vaker voor elektrische 

leaseauto’s kiezen.” Een gevolg van deze 

positieve trend: een overbelast elektriciteitsnet. 

Slim laden
Een niet-duurzame oplossing hiervoor: de weg 

openbreken en zwaardere elektriciteitskabels 

aanleggen. Onnodig, vindt Hoekstra. “We moeten 

gewoon weg van die piekmomenten. We kunnen 

het opladen van onze auto ook uitstellen tot het 

weer wat rustiger wordt op het netwerk. Als je de 

auto pas de volgende ochtend nodig hebt, kan je 

hem ook wat later op de avond opladen. Of nog 

beter: opladen als de wind waait of de zon schijnt.” 

Hier komt de term smart charging om de hoek 

kijken. Bij het zogenaamde slim laden wordt 

vraag en aanbod van duurzame energie – ook 

van je eigen zonnepanelen – goed op elkaar 

afgestemd. Een mooie ontwikkeling zijn de 

slimme meters in laadpalen. Deze kregen vorig 

jaar in een pilot van Netbeheer Nederland en 

ElaadNL een belangrijke push. Een slimme 

meter kan ieder kwartier het energieverbruik 

van de laadpaal doorgeven aan de netbeheerder. 

Een energieleverancier kan vervolgens variabele 

prijzen aanbieden aan de laadpaalexploitant, 

zodat je als klant minder betaalt als bijvoorbeeld 

de wind hard waait.

De auto als buffer
Een uitvinding die nóg een stap verder gaat is de 

auto als buffer. In de Utrechtse wijk Lombok wordt 

hard gewerkt aan ’s werelds eerste pilot hiervoor: 

We Drive Solar. De accu van moderne elektrische 

auto’s kan namelijk zoveel elektriciteit opslaan 

dat je er een gemiddeld huishouden meer dan een 

week op kan laten werken.  Een opslagplaats voor 

duurzame energie dus. Als tijdens het ‘spitsuur’ 

in huis een piekmoment dreigt te ontstaan, kan 

je de auto duurzame energie terug laten leveren. 

En dat is precies het idee van de proef in Utrecht. 

De Utrechtse ondernemer Robin Berg liet vorige 

jaren op het dak van zijn internetbedrijf én 

omringende scholen zonnepanelen aanleggen.  

Op een gegeven moment had hij een overschot aan 

zonne-energie. Samen met netbeheerder Stedin 

en Stichting ElaadNL werd een plan bedacht: wat 

als we die zonne-energie ‘opslaan’ in elektrische 

deelauto’s voor de wijk, die de huishoudens 

kunnen ondersteunen tijdens piekmomenten? 

Toekomst
De innovatieve plannen liggen klaar zodra 

Nederland massaal aan de elektrische auto gaat. 

ElaadNL test momenteel met Renault op wat 

voor manieren elektriciteit veilig uit de auto’s te 

halen is. De pilot in Utrecht werkt namelijk al wel 

met slimme meters, maar nog niet met de accu 

als buffer. “Dat moet veilig gebeuren als we het 

straks verder willen gaan uitrollen,” zegt De Brey. 

“Daar komt de RDW op termijn ook bij kijken.  

De auto moet in de toekomst niet alleen meer  

sec gekeurd worden als voertuig, maar als 

onderdeel van een ingenieus energiesysteem.” 

AUKE HOEKSTRA, 
SENIOR ADVISOR 
ELECTRIC MOBILITY  
AAN DE TU EINDHOVEN:

“De grootste stroomvreter 

in huis na de elektrische 

auto is de warmtepomp. 

Een warmtepomp is een 

duurzame keuze, omdat 

hij geen fossiele brandstof 

gebruikt (in tegenstelling tot 

de gasketel). Ook gebruik 

je maar liefst drie tot vier 

keer minder energie. 

Maar het is dus wel een 

flinke jongen voor het 

elektriciteitsnetwerk. Vooral 

als je tijdens het ‘spitsuur’ 

in huis (vaak rond 18:00 uur) 

veel andere elektrische 

apparaten gebruikt, of 

een stekkerauto inplugt. 

Een oplossing is om de 

waterpomp al even voor 

18:00 uur aan te zetten, 

zodat het huis opwarmt.  

Als je hem dan om 18:00 uur 

een tijdje uitdoet, merk je 

daar niets van. Vooral in een 

goed geïsoleerd huis niet.”

BAERTE DE BREY, 
MANAGER BIJ 
STICHTING ELAADNL 
NAMENS STEDIN: 

“Een knelpunt bij het 

invoeren van de auto 

als buffer is de dubbele 

energiebelasting. Elektrische 

rijders moeten dan twee 

keer belasting betalen als de 

opgeslagen elektriciteit in 

de auto wordt teruggegeven 

aan het elektriciteitsnet. 

Dat maakt deze manier van 

smart charging nu niet zo 

aantrekkelijk. We moeten 

naar een systeem toe 

waarbij je maar één keer 

energiebelasting betaalt.”
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De zelfrijdende 
Super Shuttle 

BLIK VAN BUITEN

Wereldwijd rijden al zestig autonome 
busjes van het Franse bedrijf NAVYA rond, 
waaronder in Parijs en Singapore. Sinds 
kort rijdt ook in Groningen zo’n busje, 
vooralsnog als proef bij het Ommelander 
Ziekenhuis. De RDW verleende hiervoor  
een ontheffing. 

 E 
en zelfrijdend busje rijdt momenteel op en 

neer tussen het Ommelander Ziekenhuis en 

de dichtstbijzijnde bushalte in Scheemda, zo’n 

1,5 kilometer verderop. Het busje vervoert 

patiënten, bezoekers en personeel van en naar 

het ziekenhuis. In het voertuig is een gastheer aanwezig om 

passagiers te begeleiden. Als de proef succesvol is, wordt het 

busje een vast onderdeel van de openbaarvervoerverbinding.

 
Enorme verandering
Zelfrijdende voertuigen gaan mobiliteit enorm veranderen. Die 

verandering zal net zoveel impact hebben als de ‘gewone’ auto 

dat destijds deed. Misschien wel meer, denkt Anouar Dhouibi, 

manager Safety bij het Franse NAVYA. De ontwikkeling van 

zelfrijdende voertuigen is nu meer gedecentraliseerd en 

gepersonaliseerd. De bijdrage van NAVYA  is om intelligente 

rijsystemen te ontwikkelen. En om voertuigen te maken 

met speciale sensoren die kunnen bijdragen aan een betere 

doorstroming van het verkeer, meer duurzaamheid en 

verkeersveiligheid. 

 
De weg op
Het is een grote uitdaging om een autonoom voertuig op 

de openbare weg te laten rijden. Dhouibi is daarom des te 

tevredener dat de samenwerking met de RDW zo constructief 

verloopt. “Het is van belang dat zowel de autoriteit als de 

fabrikant elkaar goed begrijpen. We zijn erg blij dat we kunnen 

profiteren van de jarenlange ervaring van de RDW en hun visie  

om actief betrokken te zijn bij innovatie. Goede communicatie 

is een belangrijk aandachtpunt, vooral bij snelgroeiende 

technologie.” NAVYA en de RDW werken nauw samen aan 

aanvullende tests en eisen voor de autonome voertuigen. “Het 

is voor ons erg waardevol om samen te werken, met name 

door de internationale naamsbekendheid van de RDW als 

goedkeuringsinstantie en adviseur,” zegt Dhouibi. 

 
Regelgeving
Regelgeving loopt niet altijd gelijk op met de technische 

innovaties. Hoe gaat NAVYA daarmee om? “We zijn constant in 

gesprek met toelatingsautoriteiten over korte- en langetermijn 

ICT-ontwikkelingen, en technische onderwerpen. Eigenlijk is 

die uitwisseling gewoon ons dagelijkse werk,” zegt Dhouibi. 

“En dan heb je als bedrijf ook nog te maken met verschillende 

goedkeuringsprocessen tussen EU-landen. Voor NAVYA is het 

belangrijk om dat in de gaten te houden en hun ervaringen met 

de lidstaten te delen.” Uiteindelijk hoopt Dhouibi dat er gelijke 

regelgeving komt binnen de Europese Unie, zodat ze niet voor 

ieder land aan andere eisen moeten voldoen.

Naam
Anouar Dhouibi

Functie
Manager Safety NAVYA

Rol van de RDW
Samen met NAVYA 

werken aan tests en 

eisen voor autonome 

voertuigen. De 

RDW verleende een 

ontheffing voor de 

Super Shuttle.

'DE RDW BEGRIJPT 
GOED WAT ER SPEELT 
BIJ DE ONTWIKKELING 
VAN AUTONOME 
VOERTUIGEN'
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SNELLE ONTWIKKELINGEN, 
TRAGE INFRASTRUCTUREN

ZWAAR TRANSPORT OVER INTERNATIONALE WEGEN

Nederland was in oktober de host van het internationale  
symposium Heavy Vehicle Transport Technology. De vijftiende  
editie van dit congres vond plaats in Rotterdam. Een goede 
gelegenheid om kennis uit te wisselen over de ontwikkelingen 
in veilig en duurzaam vrachtvervoer.

 B 
ij de RDW komen regelmatig vragen 

binnen over de inzet van nieuwe 

technologieën. Van EcoCombi’s XL tot 

truck platooning. Bij truck platooning zijn 

vrachtauto’s elektronisch aan elkaar gekoppeld.  

De voorste truck bepaalt de snelheid en richting  

en de andere trekkers volgen automatisch. Door ze 

dichter op elkaar te laten rijden, wordt op brandstof en 

CO2 bespaard. Om vragen hierover te beantwoorden, 

zijn er vaak meerdere disciplines nodig. 

Netwerk 5G of Wi-Fi G5 
Dat geldt ook voor de EcoCombi’s XL. Bij deze 

vrachtwagen kan een zware oplegger wel meer 

lading vervoeren en daardoor zuiniger rijden, maar 

als de slijtage van de weg daardoor veel sneller 

gaat, is de winst snel verloren. Hier gaan meerdere 

partijen over, waaronder Rijkswaterstaat. De RDW 

laat voertuigen toe met een wettelijk maximale 

asdruk voor deelbare lading. Zo voorkom je 

oneerlijke concurrentie ten koste van schade aan 

de weg. Die slijt immers veel sneller hierdoor. Een 

oplossing is bijvoorbeeld de keuze voor een andere 

asfaltlaag. Het duurt echter jaren voor een heel 

wegennetwerk is aangepast. Datzelfde geldt voor 

connectiviteit: je hebt niet zomaar een netwerk 

van 5G of Wi-Fi G5 liggen. De toepassingen zijn er 

echter al wel.

Trailer vol olifanten of  
paar panda’s
De RDW was organisator van de sessie ‘Toekomst 

van langeafstandsvervoer’. Met sprekers van 

de Europese Commissie, Daimler Trucks, 

de Australische ‘RDW’ en de TU Eindhoven. 

Laatstgenoemde spreker was Auke Hoekstra. Hij 

liet zien dat elektrische vrachtwagens op de lange 

afstand al snel economisch rendabel zullen worden. 

Accu’s worden steeds krachtiger en lichter. Door het 

benodigde accugewicht te tonen in de hoeveelheid 

dieren (lees: van een trailer vol olifanten nu tot 

enkele panda’s in 2030) bleef die boodschap  

goed hangen. 

Australische road trains 
Gavin Hill van de Australische ‘RDW’, liet zien hoe 

zij omgaan met innovatieve voertuigconcepten. 

Hill heeft mede het idee van performance based 
standards ontwikkeld. De Australische road trains, 

vrachtwagencombinaties van soms wel honderd 

meter lang, zijn daaruit voortgekomen. Daarbij telt 

niet zozeer wat de regels zijn (rule based standards), 

maar of het onder de gegeven omstandigheden 

veilig en duurzaam is (performance based). 

Bij de voertuigfabrikanten komen alle wensen 

en eisen samen: schoon, zuinig, betrouwbaar 

en tegen lage kosten natuurlijk. Er wordt daar 

heel hard gewerkt aan oplossingen van morgen, 

zoals platooning, alternatieve brandstoffen en 

aandrijvingen. Natuurlijk wordt ook diesel steeds 

schoner en rijden meer voertuigen op gas. Dat 

is stiller dan diesel (geen zelfontbranding). Aan 

elektrische vrachtwagens voor de lange afstand 

wordt dus ook gewerkt, maar de focus ligt nu nog 

op de korte afstand. 

Na afloop van de presentaties ontstond direct een 

geanimeerde discussie over EcoCombi’s in Europa. 

Want hier kan de regelgeving in de weg zitten 

van de praktijk. In Scandinavië rijden ze al jaren 

rond. Dat gaat aantoonbaar veilig en bespaart veel 

brandstof. De wens is dat de Europese Commissie 

dat gaat steunen. 

‘Heavy vehicle transport technology’ 
HVTT is een wereldwijd platform voor onder-

zoekers, beleidsmakers, toezichthouders, 

wegbeheerders, fabrikanten en organisaties 

als de RDW. Eerdere edities waren in Nieuw-

Zeeland, Argentinië en Zweden. Ditmaal werd 

aangelegd in Rotterdam. De organisatie lag in 

handen van Rijkswaterstaat, HAN Hogeschool, 

gemeente Rotterdam en de RDW.
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MODERNISERING ERKENNINGEN (MERK)

Een nieuwe basis 
voor vertrouwen

Een effectief en efficiënt erkenningenhuis dat de snelle 
veranderingen in de mobiliteitsbranche aankan. Dat is het 
uitgangspunt van het nieuwe stelsel van erkenningen en 
toezicht. Onder de naam MERK – Modernisering Erkenningen 
– werken de RDW en de voertuigbranche daar al een paar jaar 
aan. Dat proces zorgde trouwens ook voor een betere relatie en 
meer vertrouwen in elkaar.

 H et huidige stelsel van RDW-erkenningen is 

inmiddels ruim twintig jaar ‘oud’. Dit zogeheten 

erkenningenhuis bestaat uit de voertuigtechnische 

erkenningen (zoals APK en tachograaf) en  de 

administratieve erkenningen. Denk bij die laatste aan 

erkenningen en bevoegdheden voor tenaamstelling, 

bedrijfsvoorraad, export en demontage. De veranderingen 

die de RDW met MERK voor ogen heeft, gaan over de 

administratieve erkenningen. “We zijn hiermee al een paar 

jaar bezig, samen met diverse branchepartijen,” zegt RDW’er 

Paul Ronde, programmamanager MERK. “Mooi is dat de 

relatie tussen de branche en de RDW in die periode enorm is 

verbeterd. Dat is minstens zo belangrijk als de inhoudelijke 

verbeteringen – zo niet belangrijker.” José Burgemeester, als 

BOVAG-relatiemanager betrokken bij MERK, beaamt dat: “Het 

gaat inmiddels honderd keer beter dan twee jaar geleden. 

Er ligt een prachtig plan, waar we allemaal achter staan. Dat 

hadden we destijds niet durven dromen.” 

Aanleiding voor MERK
Wat is de aanleiding voor MERK? Ronde: “Meerdere 

dingen, eigenlijk. Om te beginnen zijn de ontwikkelingen 

in de mobiliteitsbranche een belangrijke aanleiding. Voor 

erkenninghouders is het steeds lastiger om te voldoen 

aan de huidige wet- en regelgeving. Die is niet ingericht 

op de ontwikkelingen van nu, zoals nieuwe technologie en 

digitalisering. In de afgelopen twintig jaar hebben we wel 

aanpassingen in het erkenningenhuis gedaan natuurlijk, 

maar de basis verander je niet zomaar. Een voorbeeld is 

de verschuiving van het eigenaarschap: veel handelaren of 

leasemaatschappijen zijn tegenwoordig niet in alle gevallen 

de eigenaar van ‘hun’ voertuigen,het formele eigendom ligt 

dan bij een financieringsmaatschappij. Die trend wringt met 

de regels rond het tenaamstellen. Die gaan ervan uit dat 

eigenaar en degene die het voertuig bedrijfsmatig onder 

zich heeft, dezelfde zijn. En dat de eigenaar in alle gevallen 

de tenaamstelling verzorgt. Erkenninghouders willen graag 

aan de wettelijke eisen voldoen, maar kunnen dat simpelweg 

niet. Er komen alleen maar meer van dit soort situaties 

bij. Dat vraagt om regels die flexibeler zijn. Het nieuwe 

erkenningenhuis moet klaar zijn voor die toekomst.”

Waarschuwingen en sancties
“Een andere directe aanleiding was dat onze relaties – 

erkenninghouders en branchepartijen – ontevreden waren 

over het toezicht,” zegt Ronde. “Zo waren er klachten over 

sancties die niet in verhouding staan tot de gemaakte fout.” 

Burgemeester: “Het komt voor dat een dealer meerdere 

vestigingen heeft met verschillende bv’s en bedrijfsvoorraden. 

In de administratie gaat dan weleens iets mis. Per ongeluk 

wordt een auto van de ene bv/bedrijfsvoorraad dan in een 

andere bedrijfsvoorraad opgenomen. Dit mag echter alleen 

als je eigenaar bent van het voertuig. Deze vergissing 

leidde tot een intrekking van de erkenning bedrijfsvoorraad. 

Omdat tenaamstellen een bevoegdheid onder de erkenning 

bedrijfsvoorraad is, verviel automatisch ook de bevoegdheid 

een auto op naam van de klant te registreren. Dit zorgde voor 

veel administratief leed. Gevolg was dat het autobedrijf met de 

klant naar het postkantoor moest om daar de auto te naam te 

laten stellen.” 

Onafhankelijk onderzoek 
Van binnen en buiten de RDW was er dus een roep om te 

veranderen. Maar waar begin je dan? Ronde: “De eerste 

stap was een onderzoek onder 25 organisaties in de 

voertuigbranche door een onafhankelijk bureau. Dat stelde 

vragen als: met welke knelpunten heb je op dit moment te 

maken? Wat gaat in de toekomst spelen als mogelijk knelpunt 

als de ontwikkelingen voortzetten? Uit het onderzoek kwamen 

ruim tachtig unieke knelpunten. Daar schrokken we niet van, 

hoor. Het is juist goed dat iedereen de kans aangrijpt om te 

zeggen wat er speelt.” Burgemeester: “Zo’n proces heeft 

inderdaad alleen maar zin als iedereen open is naar elkaar en 

frustraties kan uiten. Over sommige onderwerpen werd vóór 

dit onderzoek niet gesproken. Nadat alles op tafel lag, konden 

we van daaruit verder.” 

Minder regels, meer vertrouwen 
Ronde vervolgt: “We hebben de knelpunten op een rij gezet die 

met het erkenningenhuis te maken hebben. Vervolgens zijn 

we nagegaan welke problemen we konden oplossen binnen 

het huidige stelsel en voor welke punten een aanpassing van 

wet- en regelgeving nodig was. Dit laatste speelt bijvoorbeeld 

bij eigendom van voertuigen en tenaamstelling. Een oplossing 

is dan om ‘eigendom’ in de regelgeving uit te breiden met 

‘houder van’. Dit sluit beter aan bij de huidige situatie en 

geeft ruimte in de bedrijfsvoering van erkende bedrijven. 

Burgemeester vult aan: “Een modern stelsel moet gebaseerd 

zijn op vertrouwen, niet alles dichttimmeren met regels. Dat 

werkt averechts, want fraudeurs vinden altijd wel weer mazen 

in de wet en dan zijn nieuwe regels nodig. Daar is dan meer 

toezicht nodig. Je wil niet in zo’n vicieuze cirkel terechtkomen. 

Bovendien wordt het voor bedrijven die te goeder trouw zijn, 

steeds lastiger om te voldoen aan alle regels.” 

Nieuwe structuur
“Een nieuwe structuur van het erkenningenstelsel is een 

van de belangrijkste veranderingen,” stelt Ronde. “We 

willen voortaan erkenningen en bevoegdheden loskoppelen. 

In het huidige stelsel valt een aantal bevoegdheden onder 

een erkenning. Zo vallen onder meer de demontage- en 

exportbevoegdheid ónder de erkenning bedrijfsvoorraad.  

Paul Ronde, 
programmamanager 

MERK bij de RDW en

José Burgemeester, 
relatiemanager bij 

BOVAG. 

Samen in overleg 
over MERK.

‘HET NIEUWE 
ERKENNINGENHUIS  
MOET KLAAR ZIJN VOOR 
DIE TOEKOMST’

21
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Jaap van Dijk controleert het VIN 

(chassisnummer).

Controle van ingenomen  
kentekenplaten bij export.

Controle van de tellerstand  

in het voertuig. 

Dat is nadelig voor erkenninghouders. Stel: een bedrijf 

demonteert voertuigen en doet af en toe iets rondom de 

bedrijfsvoorraad. Als dan daarbij een paar keer iets fout 

gaat en de erkenning wordt ingetrokken, dan ligt ook het 

demontagewerk stil. Dat is niet redelijk meer.” De RDW  

heeft daarom samen met de branche een voorstel gemaakt 

voor aanpassing van de wet- en regelgeving. Dat ligt nu  

bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).  

“We stellen voor om een zogeheten “Basiserkenning” in  

te voeren: een aantal algemene eisen en voorwaarden 

waaraan een erkenninghouder altijd moet voldoen.  

Wie de basiserkenning heeft, kan vervolgens een of meer 

specifieke erkenningen of bevoegdheden aanvragen, zoals 

APK, bedrijfsvoorraad, demontage of tenaamstelling.  

Deze specifieke erkenningen staan in het nieuwe systeem 

echter allemaal ‘naast elkaar’ en beïnvloeden elkaar niet.”

Brief van branche 
“We zijn als branche (BOVAG, RAI, Stiba, VNA en VSV) erg 

blij met het voorstel voor de wetswijziging,” zegt José 

Burgemeester. “We hopen dan ook dat IenW ermee instemt. 

Om onze steun te onderstrepen, hebben we hierover een 

brief geschreven aan het ministerie. Het is een mooie eerste 

mijlpaal waar we mee verder kunnen.” Ronde: “Wat verder 

nog speelt, is dat de erkenningen in de wetgeving op een 

‘hoog niveau’ zijn omschreven. Dat betekent dat wijzigingen 

een doorlooptijd van twee jaar hebben. Naast de nieuwe 

structuur, stelt de RDW daarom óók voor om de erkenningen 

op een ‘lager niveau’ te zetten. Wijzigingen zijn dan sneller 

door te voeren. Dat is hard nodig, want de mobiliteitsbranche 

verandert razendsnel. Het kan zomaar dat we volgend jaar 

een nieuwe bevoegdheid nodig hebben of ontdekken dat een 

bestaande bevoegdheid aanpassingen nodig heeft. Twee 

jaar wachten op een wetswijziging om zoiets door te kunnen 

voeren, is niet meer van deze tijd. Zo blijven we wendbaar.” 

Mooie mijlpaal
Het voorstel is een mooie eerste mijlpaal, vindt Burgemeester. 

“Het nieuwe erkenningenhuis staat in de steigers. Als het 

ministerie ermee instemt, dan gaan we er samen met de RDW 

in goed overleg mee verder. Daarin heb ik alle vertrouwen.” 

Ronde vult aan: “De branche en de RDW overleggen nu 

regelmatig en structureel met elkaar. Onze belangen zijn 

uiteraard niet altijd gelijk, maar we begrijpen elkaar beter en 

zoeken elkaar sneller op. Onderling overleg zorgt voor meer 

vertrouwen en begrip. Zo proberen we om problemen voor te 

zijn en op tijd oplossingsrichtingen te bedenken.” 

Gevolgen voor erkende bedrijven
Wat erkende bedrijven van het nieuwe erkenningenhuis gaan 

merken? Voorlopig nog niets, benadrukken Burgemeester 

en Ronde: “Eerst moet er wetgeving worden gemaakt.” 

Uitgangspunt is om de overgang zo snel en soepel mogelijk te 

maken. “Ook dat gaan we samen doen.”
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over duurzame 
mobiliteit

Mobiliteit is van vitaal 

belang voor onze economie 

en samenleving. Maar al 

dat verkeer heeft ook een 

keerzijde als het gaat om het 

klimaat en milieu. Duurzame 

mobiliteit staat daarom hoog 

op de agenda.

VRAGEN
5 Hoe stimuleert de RDW 

duurzame mobiliteit?
De RDW draagt bij aan het behalen van klimaat-

doelstellingen en de Europese regelgeving 

over schone lucht. Samen met het ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft 

de RDW drie thema’s gekozen waar op korte 

termijn veel winst te behalen is: betere banden, 

slimmer parkeren en milieuzones in de stad.

Hoe helpt bandenspanning?
Het zijn misschien wel de vier belangrijkste 

onderdelen van een auto: de banden. Omdat 

de motoren steeds schoner worden, hebben 

de banden relatief een steeds groter aandeel 

in de luchtvervuiling. De RDW maakt burgers 

bewust van de invloed van bandenspanning op 

het verbruik van de auto en dus op de uitstoot. 

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst zestig procent 

met te zachte banden rijdt. Regelmatig checken 

(ten minste elke twee maanden) en op spanning 

brengen, bespaart flink op brandstof en slijtage.

‘ STRAKS KUNNEN WE 
SNELLER INSPELEN OP 
VERANDERINGEN’

Wat is slim parkeren?
Als we weten welke parkeerplekken er vrij 

zijn, kan er snel en efficiënt een parkeerplaats 

worden gevonden. Dit is mogelijk met open 

data en het Nationaal Parkeer Register (NPR), 

beheerd door de RDW. De database van alle 

betaalde parkeerplekken, carpoolplaatsen en 

P+R-locaties. Als we die koppelen aan de actuele 

bezetting, kunnen partijen als TomTom en Google 

deze informatie verwerken in hun systemen. 

Zo kunnen automobilisten snel en efficiënt 

een parkeerplaats vinden. Resultaat: minder 

CO2-uitstoot, betere luchtkwaliteit en minder 

brandstofkosten. En ook meer veiligheid op de 

weg - omdat bestuurders minder lang zoekend 

om zich heen moeten kijken. 

Wat zijn de plannen voor 
milieuzones?
Veel gemeenten zoeken naar manieren om de 

luchtkwaliteit in hun binnenstad te verbeteren. 

Het instellen van een milieuzone voor diesel-

voertuigen is één van de mogelijkheden. In 

Nederland wordt vanaf 2020 een geharmoniseerd 

systeem van milieuzones ingevoerd. De registers 

van de RDW spelen hierbij een belangrijke rol, 

want daarin staan de gegevens op het gebied 

van uitstoot en brandstof. Voor vrachtwagens 

bestaat in Nederland al langer een uniform 

systeem van milieuzones. In het nieuwe systeem 

komen er ook zones voor personenauto’s 

en lichte bedrijfsauto’s (bestelwagens). 

Internationaal wordt hard gewerkt aan wetgeving 

die gegevensuitwisseling voor de toegang tot 

milieuzones ook internationaal mogelijk maakt.

Is zuinig ook altijd schoon?
Dat is een misverstand. Niet alle zuinige auto’s 

zijn schoon en het omgekeerde is ook waar.  

Of neem autobanden. Een band met een 

behoorlijk profiel en slap rubber remt het beste. 

Maar zo’n band maakt veel herrie en veroorzaakt 

veel fijnstof. Het blijft dus altijd balanceren 

tussen veiligheid, comfort en duurzaamheid. 
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DE NIEUWE GENERATIE
Samenwerking met hogescholen

De razendsnelle ontwikkelingen in de automotive branche vragen om knappe koppen. 

Daarom werkt de RDW graag samen met studenten. Gerard Doll van de RDW en Kees 

Slingerland van ACE Mobility (dat hogescholen en het bedrijfsleven bij elkaar brengt) 

vertellen over hun recente samenwerking. 

Wat was voor jullie de belangrijkste 
reden voor de samenwerking?
Doll: “ACE Mobility geeft ons de mogelijkheid 

makkelijker met studenten in contact te komen. 

Het is belangrijk dat de nieuwe generatie 

meegroeit in de ontwikkelingen die nu spelen. 

We staan bij de RDW voor een grote uitdaging 

als je kijkt naar de hoeveelheid software 

die tegenwoordig in auto’s zit. De vraag is: 

hoe blijven we onze mensen trainen in deze 

veranderende wereld? We willen in dit kader 

graag samenwerken met opleidingen om kennis 

te delen. Voor een bedrijf is het moeilijk in te 

schatten wat er gebeurt binnen de opleidingen. 

Wij kunnen leren van hen en zij van de zaken 

waar de RDW momenteel over nadenkt. Ik ben 

altijd een groot voorstander geweest van dingen 

samen oppakken.” 

Slingerland: “Voor ons is het belangrijk om de 

verbinding tussen de praktijk en opleidingen 

zo goed mogelijk te houden. We werkten 

al met twintig partners in de automotive 

branche samen, maar daar zat nog geen 

overheidsgerelateerde partner bij. Daarom 

ben ik erg blij dat de RDW erbij gekomen is. De 

automotive branche is een ontzettend leuke 

sector met veel innovatieve bedrijven. Zij staan 

voor een enorme uitdaging op dit moment op 

het gebied van datatoepassingen, duurzame 

auto’s, materiaalgebruik en zelfrijdende 

voertuigen. Daar is kennis voor nodig. Met de 

RDW hebben we nu een stevige kennisinstelling 

aan boord.” 

Op wat voor manier gaan jullie 
samenwerken? 

Doll: “We zijn een opleidingsprogramma 

aan het opzetten binnen de RDW, dat ook 

interessant is voor de hogescholen. Het gaat om 

de masterclass Car & IT. De eerste pilot is net 

afgerond en was een succes. We staan nu op het 

punt om het meer vorm te geven. We hebben 

ACE Mobility nodig om er een volwaardige 

leergang van te maken. 

Slingerland: “Ook kunnen studenten in de 

toekomst afstudeerprojecten doen bij de RDW. En 

de RDW kan op die manier kijken naar potentiële 

nieuwe werknemers. Maar ACE gebruikt haar 

partners vooral ook voor debat. Het is heel nuttig 

om van bedrijven te horen waar op dit moment de 

uitdagingen en problemen zitten in de sector. We 

hebben onlangs ook een uitwisselingstraject gehad. 

Een docent van de HAN-hogeschool in Arnhem 

heeft een aantal maanden bij de RDW gewerkt 

om een opdracht uit te voeren. Het is als docent 

erg nuttig om af en toe in een bedrijf te werken en 

kennis op te doen die je vervolgens in je lessen kunt 

toepassen.”  

Wat hopen jullie dat de samenwerking 
gaat opbrengen? 

Slingerland: “We hebben met de drie HBO-

opleidingen veel kennis over mobiliteit. Zo 

heeft de HAN relatief veel expertise in huis over 

autotechniek, Fontys over autofabricage en 

Rotterdam over mobiliteitskunde. Uitdagingen die 

nu spelen in de automotive branche zijn vaak niet 

zo eenzijdig meer. Als je kijkt naar zelfrijdende 

voertuigen, dan heb je niet alleen te maken met 

autotechniek maar met het hele mobiliteitsconcept 

eromheen. Om die reden zetten we samen met de 

RDW onderzoeksprogramma’s op waarin we met 

meerdere disciplines aan een vraagstuk werken. 

We hopen dat we op die manier veel van elkaar 

kunnen leren.”

Doll: “Het voordeel van samenwerken met 

een overkoepelende organisatie is dat we nu 

grotere projecten kunnen realiseren. Als we aan 

grote thema’s willen gaan werken, is daar een 

meerjarenplan voor nodig. We hoeven nu niet 

meer voor ieder project met een andere lector 

om de tafel te zitten. Ik zou in de toekomst de 

samenwerking nog verder willen uitbreiden en ook 

universiteiten erbij willen betrekken. Op het gebied 

van mobility hebben we vanuit alle hoeken kennis 

nodig, zowel van hogescholen als universiteiten. Zij 

kunnen ook elkaars kennis weer nuttig gebruiken.” 

ACE en de RDW

ACE (Automotive Center of Expertise) is het 

kenniscentrum voor toegepast onderzoek 

en onderwijs op het gebied van automotive. 

Hierin werken de automotive instituten 

van de Hogeschool Rotterdam, Fontys 

Hogescholen, de Hogeschool van Arnhem 

en Nijmegen (HAN) en het bedrijfsleven 

samen. Zo kunnen bedrijfsopdrachten 

geïntegreerd worden met lesprogramma’s 

en vragen vanuit de praktijk bij de 

opleidingen neergelegd worden. Voor de 

RDW, de meest recente partner van ACE, 

is het nuttig om studenten al kennis te 

laten maken met de uitdagingen waar de 

RDW momenteel voor staat. Zo kunnen 

studenten meegroeien in de nieuwste 

ontwikkelingen en ontdekken of de RDW 

een mogelijke toekomstige werkgever 

voor hen is. 

“WE ZETTEN SAMEN MET DE RDW ONDERZOEKSPROGRAMMA’S OP OM MET 

MEERDERE DISCIPLINES AAN EEN VRAAGSTUK TE WERKEN. WE HOPEN DAT 

WE OP DIE MANIER VEEL VAN ELKAAR KUNNEN LEREN.”

Kees Slingerland, directeur ACE MobilityGerard Doll, manager Voertuig Regelgeving & Toelating, RDW

“ACE MOBILITY GEEFT ONS DE MOGELIJKHEID MAKKELIJKER MET 

STUDENTEN IN CONTACT TE KOMEN. HET IS BELANGRIJK DAT DE NIEUWE 

GENERATIE MEEGROEIT IN DE ONTWIKKELINGEN DIE NU SPELEN.” 

' UITDAGINGEN DIE 
NU SPELEN IN 
DE AUTOMOTIVE 
BRANCHE ZIJN 
VAAK NIET 
EENZIJDIG MEER'
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VAARWEL FRAUDE
Online registratie gaat criminaliteit tegen

De botenregistratie gaat ingrijpend veranderen. En daar is 

Bernadette van Dijk, adviseur snelle motorboten bij de RDW, 

erg blij mee. De veiligheid op het water krijgt hierdoor een 

flinke boost. “We kunnen fraude nu beter aanpakken.”

Wat doet jouw team snelle motorboten?
Wij zijn als team verantwoordelijk voor de registraties van 

snelle motorboten. Dat zijn in ons geval boten die sneller gaan 

dan twintig kilometer per uur en niet langer dan twintig meter 

zijn. Wij proberen onze klanten zo goed mogelijk te helpen 

en waar nodig vragen te beantwoorden. Als de eigenaar van 

een snelle motorboot een registratiebewijs heeft ontvangen, 

is hij bevoegd om op de Nederlandse wateren te varen. Het is 

een relatief kleine business, zeker als je het vergelijkt met de 

autoregistraties. Wij registreren 15 duizend snelle motorboten 

per jaar ten opzichte van 15 duizend autoregistraties per dág. 

Ook al is onze business veel kleiner, ook bij boten komt helaas 

fraude voor. Dat is de reden dat we hard werken aan een betere 

manier van registreren.”

Wat gaat er precies veranderen?
“Eigenaren van een snelle motorboot kunnen vanaf 15 januari 

2019 online een registratiebewijs aanvragen, geheel vanuit huis 

of bedrijfslocatie. Nu kan dat nog niet. Je moet naar een loket 

van de RDW of PostNL – daar hebben we een samenwerking 

mee - waar je jouw boot op je naam kan laten zetten. Je vult 

via de website een digitaal formulier in, dat neem je mee en 

vervolgens krijg je een registratiebewijs. Straks hoef je niet 

meer naar het loket toe, maar kan het gewoon vanuit huis via 

de website van de RDW. Als er geen bijzonderheden zijn, ligt je 

pasje de volgende dag op de deurmat. Voor de mensen die liever 

naar het loket gaan, blijft de oude werkwijze ook bestaan. Maar 

met de digitale registratie kun je veel sneller het water op. En 

de belangrijkste reden: het zorgt voor veel meer veiligheid op 

het water. De nieuwe werkwijze is minder fraudegevoelig.” 

Hoe bestrijdt dit nieuwe registratieproces fraude? 

“In het online registratiesysteem kunnen we veel meer 

controleren. We checken iemands persoonsgegevens: ben jij 

wel wie je zegt dat je bent? En we controleren of het vaartuig al 

bij ons bekend is. Staat het al in het register? Zo ja, dan vragen 

we aan de huidige eigenaar van de boot of het klopt dat de boot 

op een andere naam wordt gezet. Als de eigenaar van niets 

weet, kan het zijn dat de boot gestolen is. Wij zijn erg blij dat 

we als RDW kunnen bijdragen aan deze veiligheidsboost op het 

water. Maar vooral voor onze ketenpartners is dit goed nieuws. 

We hebben veel contact met instanties als de Belastingdienst, 

HISWA, de landelijke eenheid vaartuigcriminaliteit en 

ministeries. Via de partners kregen we de afgelopen jaren 

meermaals signalen over verdachte zaken op het water. Nu 

kunnen we echt een oplossing bieden. Ik wil de partners ook 

vragen om contact met ons op te nemen als ze nog verdere 

verbetersuggesties hebben.”  

Wat maakt jouw baan zo leuk?
“Ik vind het erg leuk om mensen met elkaar te verbinden en 

iedereen te kunnen laten floreren in zijn of haar werk. Ik geef 

koers aan het werk in de snelle motorboten en ben een spin 

in het web. Ik word op het werk wel eens Miss Boot genoemd 

voor de grap. ‘Heb je een vraag over snelle motorboten? Dan 

moet je bij Bernadette zijn.’”

Ben je zelf ook veel op het water te vinden?
“Ik hou ontzettend van het water. Op vakantie zoek ik het 

graag op. Zeilen vind ik geweldig en surfen trouwens ook. 

Mijn ouders hadden vroeger een snelle motorboot op het 

Zuidlaardermeer. Helaas werd de motor gestolen en was het 

opeens geen snelle motorboot meer. Ik woon nu niet dicht 

genoeg bij het water om een boot aan te schaffen. Wie weet in 

de toekomst.”

Naam
Bernadette van Dijk

Functie
Adviseur snelle 

motorboten

Bij de RDW
Ruim tien jaar

Opleiding
HBO Communicatie

Trots op… 
“…de mensen met wie 

ik mag werken en die 

elke dag klaarstaan 

om klanten goed te 

helpen met allerlei 

vragen. Ze hebben 

kennis van zaken en 

zorgen ervoor dat ik 

daarom ook mijn werk 

goed kan doen. Ik 

heb veel waardering 

voor hen: het werkt 

geweldig samen."

' VOORAL ONZE KETENPARTNERS ZIJN BLIJ.  
ZIJ KOMEN VEEL IN AANRAKING MET 
CRIMINALITEIT OP HET WATER'

' MET HET ONLINE 
REGISTRATIESYSTEEM 
KUNNEN WE  
OOK MAKKELIJKER 
GESTOLEN BOTEN OP  
HET SPOOR KOMEN'
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VEILIGER 
OF JUIST NIET? 

RIJHULPSYSTEMEN (ADAS) ONDER DE LOEP 

Autofabrikanten ontwikkelen steeds meer slimme systemen die de besturing 
(deels) overnemen van de mens. Dat kan de verkeersveiligheid, de doorstroming en 
het milieu ten goede komen. Maar dan moeten bestuurders de systemen wél goed 
begrijpen en gebruiken. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

 I nmiddels zijn er allerlei systemen die bestuurders 

ondersteunen, met elk een eigen vormgeving, naamgeving 

en gebruikswijze. Het zou goed zijn om toe te werken 

naar meer uniformiteit en hiervoor wet- en regelgeving te 

ontwikkelen, vindt Arjan van Vliet, senior adviseur Strategie en 

Omgeving bij de RDW. “Deze Advanced Driver Assistant Systems 

– ADAS – maken gebruik van slimme software en geavanceerde 

camera- en radarfuncties. De huidige systemen kunnen daardoor 

al veel: zorgen dat een voertuig op de juiste rijbaan blijft, 

helpen om afstand te houden tot voorgangers of ingrijpen als er 

plotseling een object voor het voertuig komt. Wat we merken is 

dat bestuurders de systemen vaak onder- of overschatten. Zo 

rekenen ze erop dat hun voertuig wel genoeg afstand zal houden 

en op tijd remt. Maar het verschilt nogal per systeem hoe snel 

en hoe precies dat gebeurt. Ook zijn instructies van ADAS niet 

altijd duidelijk of ontbreken zelfs. Vaak hebben mensen andere 

verwachtingen, als de naamgeving niet overeenkomt komt met 

wat ze denken dat het systeem doet. Dat kan voor gevaarlijke 

situaties zorgen.” 

Eerste stap: registreren 
Wat is de rol van de RDW rondom ADAS? Van Vliet: “De 

technologie schrijdt voort en wij als RDW willen en kunnen 

dat niet tegenhouden. Maar op dit moment zijn er geen 

standaarden voor veel systemen, ook geen wet- en regelgeving. 

Rijhulpsystemen die al langer bestaan, zoals ABS en ESP, 

zijn inmiddels verplicht en er zijn standaardtesten en regels 

voor ontwikkeld. Op nieuwe systemen hebben we onvoldoende 

zicht, want deze zijn nergens geregistreerd. Dat is immers 

niet verplicht. De eerste stap die we willen zetten is dan ook 

een centrale registratie opzetten: registeren welk systeem in 

welk voertuig zit, inclusief een houdbaarheidsdatum. Het is 

belangrijk om te weten tot welke datum updates beschikbaar 

zijn, dus hoelang het systeem betrouwbaar is.” De RDW wil om 

te beginnen een verkenning doen om te kijken of zo’n registratie 

toegevoegde waarde heeft.

Veilig verkeer en ADAS
Ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ANWB, RAI, 

het Verbond van Verzekeraars en het CBR zijn actief mee bezig 

met ADAS. Van Vliet: “Bij de ANWB komen veel telefoontjes 

binnen van mensen die niet weten hoe hun ADAS werkt. Samen 

met BOVAG heeft de organisatie een voorstel ontwikkeld voor 

eenduidige, heldere naamgeving, zodat mensen minder snel 

in verwarring raken. Verder is het Verbond geïnteresseerd in 

de toename van de schadelast. Zo zitten er veel sensoren in de 

bumper en dat zorgt bij schade voor hoge kosten van reparatie 

of vervanging. Tegelijkertijd voorkomen ze ook veel ongevallen. 

We blijven daarom benadrukken dat bestuurders zich moeten 

verdiepen in het systeem. Met het CBR bekijken we of ADAS een 

nadrukkelijker plek kan krijgen in de rijexamens. Nu is het wel 

mogelijk om ADAS te gebruiken tijdens het rijexamen, maar 

bijna niemand doet dat. Op de korte termijn richten we ons 

op de registratie, heldere naamgeving en uniformiteit van de 

systemen. Op de langere termijn kunnen we dan bijdragen aan 

nieuwe wet- en regelgeving.” Zie ook: mycardoeswhat.org en 

euroncap.com/nl > Veiligheid voertuig > De beoordelingen nader 

verklaard > Safety Assist. 

IN HET KORT
ADAS staat voor Advanced Driver 

Assistant Systems, oftewel ‘rijhulp-

systemen’. Het zijn technologische 

systemen die ondersteuning bieden 

tijdens het rijden, zoals de bekende 

cruise control en navigatie. Denk 

ook aan een Lane Departure  

Warning System die waarschuwt als 

je per ongeluk je rijbaan dreigt te 

verlaten. Of Automatic Emergency 

Braking (AEB) die remt als het 

verkeer voor het voertuig  

plotseling remt. 
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KRIJGT U DE 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/Woonplaats:

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

NUMMER 1 - 2017

'MET DE ZELFRIJDENDE 

TAXI DE STAD IN'

'ROBOCARS 

VEROVEREN DE 

RACEBAAN'

NUMMER 2 - 2017

'VERKEERSCONTROLES  

MET VLIEGENDE AUTO'S?'

NUMMER 1 - 2018

RDWijzer 
scoort goed bij 
de doelgroep 
Afgelopen zomer is RDWijzer onderzocht bij de belangrijkste twee 

doelgroepen. Onze ketenpartners gaven het magazine gemiddeld een 

7,8 (ruim boven de benchmark van 7,1). Erkenninghouders gaven een 

rapportcijfer van 7,0. “Het magazine sluit goed aan bij de doelgroepen.” 

Het belangrijkste doel van RDWijzer 

is om een gunstig imago op te roepen 

en daarmee het vertrouwen in en de 

voorkeur voor de RDW te versterken bij 

ketenpartners en erkenninghouders. 

In 2015 is het magazine vernieuwd, dus 

hoogste tijd voor een lezersonderzoek om 

inzicht te krijgen in hoeverre RDWijzer 

aansluit bij de wensen en behoeften 

van de doelgroepen. Aan een online 

onderzoek van RenM Matrix deden 151 

erkenninghouders mee. Daarnaast zijn 

er 12 telefonische diepte-interviews 

gehouden met ketenpartners. 

HOOG BEREIK 
Van de erkenninghouders en 

ketenpartners geeft 82 procent aan 

weleens een nummer van RDWijzer te 

lezen of in te zien. Dat is ruim boven 

de benchmark voor relatiemagazines 

(69 procent). Daarnaast beschikken 

beide lezersgroepen over brede en 

deels overlappende interesses, die zijn 

terug te vinden in het magazine. Voor 8 

voorgelegde onderwerpen heeft ten minste 

75 procent belangstelling. “Het zijn mooie 

resultaten, waar we erg blij mee zijn,” 

zegt hoofdredacteur Erwin Hazenack. 

“Het magazine sluit goed aan bij de 

doelgroepen. Verder geeft het onderzoek 

een aantal aanknopingspunten voor 

doorontwikkeling.” 

MEER KLANTERVARINGEN EN 
INTERNATIONALE REGELGEVING
Uit het onderzoek blijkt duidelijk 

dat RDWijzer voldoende aansluit bij 

de interesse van de doelgroep voor 

beleid en strategie van de RDW, 

achtergronden en ontwikkelingen rond 

APK en veiligheid in vervoer. Mogelijke 

verbeterpunten zijn er ook. Zo geven 

beide doelgroepen aan dat verhalen van 

RDW’ers wat minder aandacht mogen 

krijgen. Erkenninghouders vinden dat 

duurzaamheid naar verhouding wat te veel 

aandacht krijgt. Verder zien ketenpartners 

graag meer informatie over internationale 

ontwikkelingen in wet- en regelgeving. Tot 

slot zien beide groepen graag hun eigen 

‘klantgroep’-ervaringen meer terug. 

Campagne voor tellerrapport
De RDW start een campagne om het gebruik van het tellerrapport te vergroten.  
Dat doen we door middel van publicaties in automotive vakbladen. Zestig procent 
van de erkende autobedrijven gebruikt het tellerrapport al. Het geeft de klant 
inzage in gegevens die voor de aankoop van een auto belangrijk zijn. Daarbij laat een 
tellerrapport ook zien dat een verkoper transparant is. Dat wekt vertrouwen. 

Het tellerrapport is gratis en eenvoudig op te vragen als een autobedrijf een voertuig in 

de bedrijfsvoorraad zet. Je klikt simpelweg het vinkje aan en de pdf van het tellerrapport 

wordt aangeleverd. Vervolgens hoef je alleen nog het rapport uit te printen en achter de 

voorruit van de auto doen.

Ongeval elektrische bakfiets Stint
Donderdagochtend 20 september 2018 werd 
Nederland opgeschrikt door het bericht van 
het ongeval in Oss. De dag erna is door de 
minister van Infrastructuur en Waterstaat een 
brief naar de Tweede Kamer gestuurd over dit 
tragische ongeluk met de elektrische bakfiets 
van het type Stint.

In deze brief is te lezen dat de RDW de Stint in 

2011 heeft getest. Ook het SWOV heeft de Stint 

getoetst. De bevindingen van RDW en SWOV 

(nationaal wetenschappelijk instituut voor 

verkeersveiligheidsonderzoek) zijn als bijlagen 

meegestuurd naar de Kamer. Het testrapport  

en de Kamerbrief zijn te bekijken op  

www.rijksoverheid.nl (zoekterm Stint).

Aanpassing toelatingskader 
De minister heeft de RDW en het SWOV gevraagd 

om te adviseren over de wenselijkheid van een 

aanpassing van het kader voor toelating en veilig 

gebruik op de weg van licht gemotoriseerde 

voertuigen. De bevindingen worden aan het 

ministerie gerapporteerd.

Experiment: 
digitaal 
verlengen  
van rijbewijs
De RDW is op 1 oktober 2018 een 
experiment gestart met het digitaal 
verlengen van het rijbewijs. Ook voor  
een uitbreiding van categorieën kan een 
burger online terecht. De aanvrager 
kan het rijbewijs vervolgens al na twee 
werkdagen ophalen bij het gemeentehuis. 

Het experiment zal minimaal een jaar 

duren. In totaal doen 15 gemeenten 

mee. In Alblasserdam, Arnhem, Dordrecht, 

Eindhoven, Hendrik-Ido-Ambacht, 

’s-Hertogenbosch, Papendrecht, Rotterdam, 

Sliedrecht, Utrecht en Zwijndrecht is online 

verlengen van het rijbewijs inmiddels al 

mogelijk. Amsterdam volgt in december. In 

het eerste halfjaar van 2019 sluiten ook de 

gemeenten Molenwaard, Hollands Kroon en 

Haarlemmermeer aan. Iemand die voor het 

eerst een rijbewijs aanvraagt, moet nog wel 

gewoon naar de gemeente.  

Bij de digitale verlenging moet de 

aanvrager eerst een pasfoto laten maken 

bij een erkende fotograaf. Op de website 

van de RDW is een overzicht van erkende 

fotografen te vinden. De fotograaf verstuurt 

de foto digitaal naar de RDW, waardoor de 

kwaliteit van de foto goed is en rijbewijzen 

vervolgens minder fraudegevoelig zijn.  

“Een leaseauto met lage tellerstand is verdacht”

Leaseauto’s die aan het einde van het contract 

worden verkocht zijn erg gewild: tegenover de 

hoge kilometerstand staat dat ze perfect 

onderhouden zijn. Maar hoe reageert de markt 

straks als grotere aantallen auto’s uit de 

private lease worden verkocht? De informatie 

die Arval aanlevert voor het RDW tellerrapport 

maakt die auto’s betrouwbaar.

Met 38.000 voertuigen is Arval de zesde 

leasemaatschappij van Nederland. Als auto’s hun 

contract hebben uitgediend, gaan ze naar de 

afdeling van Dick Bakker, directeur remarketing. 

“70 procent van die auto’s heeft meer dan 

150 duizend kilometer op de teller”, zegt Bakker. 

Dat wil niet zeggen dat die auto’s op zijn. “Ze zijn 

gebouwd voor een half miljoen kilometers. 

Bovendien zijn ze gemiddeld 50 maanden oud en 

uitstekend onderhouden.” Handelaren nemen ze 

dan ook graag af. Van elke auto brengt Arval 

minutieus de staat in kaart. 

“We documenteren elk putje en krasje en geven de 

complete onderhoudshistorie met tellerstanden 

mee. Zo weet de koper exact wat voor auto hij 

koopt.” Geen wonder dus dat voormalige 

Nederlandse leaseauto’s gewild zijn in binnen- en 

buitenland.

Tot zover niks nieuws. Maar in 2019 gaat er iets 

veranderen. Dan komen namelijk grotere aantallen 

private-leaseauto’s op de markt. “Dat zijn andere 

auto’s: kleiner en jonger dan de gemiddelde 

zakelijke leaseauto.” Maar het grootste verschil is 

de lage kilometerstand: zo’n 25 tot 50 duizend. 

“Dat is anders dan normaal”, zegt Bakker. “We 

weten nu nog niet waar die auto’s terecht gaan 

komen. Wat we wel weten is dat we de lage 

kilometerstand goed moeten onderbouwen om 

elke twijfel weg te nemen. Daarvoor leveren we 

graag informatie voor het RDW tellerrapport. Dit 

onafhankelijke rapport is het allersterkste bewijs 

om de daadwerkelijke waarde en dus vraagprijs 

van onze auto’s te onderbouwen.” 

“70 procent van die auto’s heeft 

meer dan 150 duizend kilometer 

op de teller”



‘I’M LIVING THE DREAM’

AUTO'S MOETEN 
VEILIG ZIJN
Wie?
Josien Schut

Wat?
Wegenwacht bij de ANWB

Hoezo?
Lang gekoesterde droom 

om wegenwacht te worden.

Carrièreswitch
Je zou niet verwachten dat Josien Schut tien jaar 

geleden nog tandartsassistente was. De passie waarmee 

ze over het sleutelen aan auto’s praat, doet vermoeden 

dat ze het vak al haar hele leven uitoefent. In 2008 legde 

ze het mondspiegeltje definitief terzijde en besloot 

ze haar lang gekoesterde droom te volgen. “Ik hou 

ontzettend van sleutelen, autorijden en met mensen 

omgaan. Ik wilde al heel lang automonteur worden, met 

als einddoel: werken bij de Wegenwacht. Maar daarvoor 

moest ik eerst een aantal diploma’s halen.” Josien 

volgde in de avonden lessen en hoorde na verloop van 

tijd dat de ANWB interne opleidingen aanbood. “Ik ben 

toen een dagje met een Wegenwacht meegereden om 

te kijken of mijn droomwereld ook daadwerkelijk de 

realiteit was.”

Wegenwacht
Inmiddels is Josien een van de vijftien vrouwelijke én 

trotse wegenwachten in Nederland. Ze rijdt de provincie 

Utrecht rond in een Ford Transit Connect-bestelbus, 

en dat is opvallend omdat het wagenpark van de ANWB 

voornamelijk bestaat uit Volkswagens. Om meerdere 

redenen zijn er een aantal Ford-busjes besteld. “Veel 

parkeergarages in de stad zijn erg laag. Als er dan een 

pechgeval in zo’n garage stond, konden we er niet altijd 

bij.” De Ford-busjes zijn wat lager, waardoor bij een 

garage met een hoogte van 1,85 meter de Wegenwacht 

gewoon naar binnen kan. 

Redder in nood
Josien doet op dit moment de meest voorkomende

pechgevallen, zoals kapotte accu’s en lekke banden. 

Via de ANWB volgt ze nog een dag in de week lessen om 

straks alle handelingen te mogen verrichten. "Net als 

de RDW staat de ANWB ook voor veilig en met plezier 

onderweg zijn. Als ik ervoor kan zorgen dat gestrande 

automobilisten veilig naar huis of de garage kunnen 

gaan, is mijn hele dag goed. Een relatief kleine handeling 

van mij, kan voor hen al zoveel betekenen. Ik word er 

blij van als ik mensen weer tevreden weg zie rijden. 

Ja, I’m living the dream.”  
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