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Vooruitkijken en samenwerken
Voorwoord

De wereld om ons heen verandert. Met onze 

vernieuwde visie en strategie kunnen we nog beter 

meebewegen met de ontwikkelingen in de wereld. 

Samenwerken met partners is daarbij steeds 

belangrijker, om samen sneller en effectiever in te 

spelen op veranderingen.

In de bijna zeventig jaar van ons bestaan hebben we al aardig wat 

veranderingen doorgemaakt. Belangrijke mijlpalen zijn de overgang naar 

een ZBO in 1996 en de invoering van de Europese Typegoedkeuring in 1998. 

Enkele jaren geleden hebben we de typegoedkeuring voor het autopilot-

systeem van Tesla verzorgd. Nu zijn we bezig met chips op het rijbewijs en 

zelfs een ‘mobiel’ rijbewijs. Deze en andere ontwikkelingen vallen uiteen 

in twee grote stromen: de auto die computer wordt en het ontstaan van het 

‘data-domein’. 

Scherpe keuzes
De ontwikkelingen in de buitenwereld gaan steeds sneller. Daarom moeten 

we ook binnen onze organisatie slagvaardig zijn en snelheid maken. Zodat 

we onze missie kunnen blijven vervullen: veiligheid, duurzaamheid en 

rechtszekerheid in mobiliteit. Hiervoor hebben we drie strategische pijlers 

geformuleerd, namelijk vernieuwen vanuit continuïteit, toegesneden 

dienstverlening en samenwerken in ketens. Deze sluiten aan bij de 

noodzaak voor innovatie en samenwerking, en bij de verwachtingen van 

burgers om snel, goed en op maat bediend te worden. Onze strategie geeft 

richting aan de keuzes die we maken. Scherpe keuzes zijn hard nodig, 

gezien de snelle technologische veranderingen. 

Blauwdruk voor de toekomst
De RDW verandert. We hebben veel talenten en energie in huis om de 

toekomst aan te kunnen. Deze uitgave schetst wat u de komende tijd van de 

RDW kunt verwachten. De belangrijkste punten van onze visie en strategie 

staan op een rij. Ook leest u over concrete projecten waar we de komende 

jaren mee aan de slag gaan. Binnen onze organisatie én in samenwerking 

met onze partners. 

Ab van Ravestein

Algemeen directeur RDW
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DE BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN OP EEN RIJ 

WAT GEBEURT ER 
IN DE WERELD? 

Elkaar steeds sneller opvolgende technologische en ICT-ontwikkelingen 

hebben meer en meer invloed op ons dagelijks leven en werk. Dat geldt 

ook voor zaken als globalisering en klimaatverandering. De belangrijkste 

ontwikkelingen voor de mobiliteitsbranche hebben we op een rij gezet.

Digitale dienstverlening 
De politiek wil al langer een kleine overheid die minder taken heeft en 

vooral de regie houdt. Digitalisering maakt dit steeds beter mogelijk. We 

zijn dan ook hard op weg naar een digitale, informatiegestuurde overheid. 

Daarbij stellen burgers en bedrijven steeds hogere en andere eisen aan 

de digitale dienstverlening. Dat komt onder meer doordat het gebruik 

van smartphones en tablets groeit. Mensen willen snelle, duidelijke en 

gemakkelijke dienstverlening, passend bij de eigen behoefte. Klantbeleving 

wordt steeds belangrijker. Tegelijkertijd zijn er andere geluiden, want niet 

iedereen kan uit de voeten met die digitale dienstverlening. Zoals mensen 

die niet (goed) kunnen lezen. Zij spreken liever iemand aan de balie of 

telefoon. Maatwerk is dus belangrijk. Dienstverlening moet passen bij 

de behoefte van de klant, met als uitgangspunt ‘digitaal waar het kan, 

persoonlijk waar het moet’. 

Het voertuig als computer
De ICT-ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche gaan heel snel. De nieuwste 

voertuigen zijn eigenlijk steeds meer computers op wielen. Het dataverkeer 

met en uit voertuigen groeit de komende tijd enorm. Een simpele software-

update kan de besturing van een auto straks ingrijpend veranderen. De 

kenmerken van een voertuig kunnen dus anders worden (dynamische 

voertuigkenmerken). Op deze ontwikkelingen heeft de wetgeving nu 

nog geen goed antwoord. Denk ook aan de zogeheten Advanced Driving 

Assist-systemen die in de huidige regelgeving geen kritieke systemen zijn, 

maar wel grote invloed hebben op de verkeersveiligheid. Als een voertuig 

dynamische kenmerken heeft, wordt het onlogisch om het alleen bij de 

toelating te beoordelen. Het juridische kader is nu nog vooral gericht op 

statische kenmerken van voertuigen. 

Veranderingen voor toezicht
De verwachting is dat de huidige vormen van toezicht blijven bestaan. 

Het toezicht heeft een breed maatschappelijk draagvlak, daarom is het 

toezicht op erkenninghouders wettelijk geregeld. Ook blijft toezicht op 

voertuigen nodig voor de verkeersveiligheid en het milieu. Het ministerie 

schat in dat het aantal kilometers per auto de komende twintig jaar tussen 

de 17 en 44 procent stijgt, vanwege economische groei en toenemende 

bevolking. Verder heeft de maatschappij steeds meer behoefte aan 

toezicht op specifieke gegevens in of over het voertuig, zoals de locatie 

en tellerstand. Dit is nodig om bijvoorbeeld tol te kunnen heffen of 

milieuzones te handhaven. Ook verschuift het toezicht meer van product 

naar functionaliteit. Voorheen hadden nieuwe producten opties die vorige 

modellen niet hadden. Nieuwe opties zijn tegenwoordig verkrijgbaar via een 

simpele software-update, zoals de autopilot. Ook voor bestaande modellen. 

Dat betekent dat producten telkens veranderen. Hierdoor moet het toezicht 

verschuiven van periodiek naar continu. Het functioneren van een voertuig 

is real time te monitoren. Het voertuig kan steeds beter ‘zelf’ aangeven 

wanneer er welk onderhoud nodig is. 

ICT en zelfrijdende voertuigen
Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk om steeds ‘slimmere’ 

voertuigen te ontwikkelen. Met allerlei geautomatiseerde functies die de 

bestuurder ondersteunen. Denk aan lane control, automatisch inparkeren 

en inhalen. Veel bedrijven zien mogelijkheden en investeren fors in 

zelfsturende voertuigen. Dat zijn niet alleen traditionele automerken, 

maar ook nieuwe spelers zoals Google, Apple, Uber en Lyft. Toch duurt 

het waarschijnlijk nog wel even voordat volledig zelfrijdende voertuigen 

beschikbaar komen voor de massa. Op de lange termijn zullen we niet 

langer de mens, maar het voertuig als ‘bestuurder’ beschouwen. We gaan 

over van een lerende bestuurder naar een lerend voertuig. Mensen kunnen 

goed omgaan met onverwachte situaties. Mensen worden na het rijexamen 

meteen toegelaten op alle wegen. Software moet per soort infrastructuur 

eerst leren omgaan met de specifieke risico’s. De overgang naar lerende 

voertuigen roept veel vragen op, bijvoorbeeld over hoe het zit met de 

veiligheid en aansprakelijkheid als het systeem een fout maakt. 

Duurzame mobiliteit 
De aandacht voor het klimaat, een duurzame leefomgeving en mobiliteit 

groeit. De uitstoot van voertuigen wordt een steeds groter probleem, 

vooral in stedelijke gebieden. Daarom wordt er gezocht naar manieren om 

voertuigen schoner en zuiniger te maken. Fossiele brandstoffen maken 

plaats voor alternatieve energiebronnen. Volledig elektrisch rijden is al 

langer mogelijk en met de nieuwste accu’s kan je ook steeds verder rijden. 

Ook dalen de kosten per gereden kilometer verder. Daarnaast komen er 

meer voertuigen die rijden op zonlicht, biobrandstoffen en waterstof. Om de 

schadelijke uitstoot te beperken en energie-efficiëntie te stimuleren, komen 

er strengere eisen voor vervuilende voertuigen. En er is het streven van de 

politiek dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Dit alles 

leidt mogelijk tot een snellere overgang naar duurzame energiebronnen. 

Mobiliteit als dienst
Doordat de drukte op de wegen toeneemt, met name in stedelijke gebieden, 

wordt het minder aantrekkelijk om een auto te bezitten. Dat zou een 

verschuiving van autobezit naar -gebruik betekenen. Steeds meer mensen 

'MENSEN STELLEN 
STEEDS HOGERE EISEN 
AAN DIENSTVERLENING'

 Autonome voertuigen 
bieden nieuwe 
mogelijkheden, 
bijvoorbeeld aan 
mensen die nu minder 
gemakkelijk de weg op 
kunnen. Ook IT-partijen 
als Google zijn betrokken 
bij deze ontwikkeling.  

Mobiliteit wordt steeds 
meer een dienst, waarbij 
(elektrische) auto, 
openbaar vervoer, fiets en 
andere vervoersvormen 
zijn geïntegreerd.    
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'XXXXX
XXXXX'

delen een auto of delen autoritten (carpooling). Toch is de verwachting dat 

de meeste Nederlanders de voorkeur blijven geven aan een eigen auto, 

eventueel via private lease. Tegelijkertijd is er een grotere beweging gaande, 

namelijk de verbreding naar mobiliteit als een dienst. Het gaat er dan 

vooral om zo gemakkelijk en snel mogelijk van A naar B te reizen, waarbij 

een integratie ontstaat tussen auto, openbaar vervoer, fiets en andere 

vervoersvormen. 

Internationale wet- en regelgeving
Door het vrije verkeer in de Europese Unie en globalisering neemt de 

mobiliteit over de landsgrenzen toe. Burgers en bedrijven willen daarbij zo 

min mogelijk gehinderd worden. Dat vergt meer internationale afspraken 

en standaarden. We regelen minder op nationaal niveau, maar meer 

internationaal via verordeningen en verdragen binnen de Europese Unie 

(EU) of Verenigde Naties (VN). Hierdoor verschuift ook de regulering van 

(voertuig)veiligheid en milieu van Den Haag naar Brussel en Genève. 

Tegelijkertijd is er sprake van lokale experimenten en pilots. Daarmee is de 

verschuiving tweezijdig: experimenten zoals platooning starten lokaal, maar 

afspraken en standaardisatie ervan vinden internationaal plaats. Verder is 

het duidelijk dat fabrikanten een voorkeur hebben voor Europese of zelfs 

wereldwijde standaarden, want zij willen produceren voor de wereldmarkt. 

Afzonderlijke landen, en nationale autoriteiten, krijgen steeds minder 

ruimte en hebben steeds minder zelfstandigheid. Daar komt bij dat het 

aantal deelnemende landen binnen de EU en de VN stijgt, waardoor de 

invloed op het geheel per land kleiner wordt. Het is dus voor Nederland 

van belang om de positie in de VN en de EU te verstevigen voor meer 

beïnvloedingsmogelijkheden. 

'DUURZAME MOBILITEIT 
HEEFT DE TOEKOMST'

  Met truck platooning 
kan tot tien procent 
brandstof worden 
bespaard, wat de CO2-
uitstoot vermindert.

Een milieuzone is 
alleen toegankelijk voor 
voertuigen die (relatief) 
weinig luchtvervuiling 
veroorzaken.  
 

ZEVEN TRANSITIEPADEN

De trends en ontwikkelingen in de wereld hebben een 
grote invloed op ons werk. Deze hebben we verwerkt in 
zeven transitiepaden: 

1.   Van een fysieke naar een digitale, informatiegestuurde 
dienstverlening. De overheid investeert in digitale 
dienstverlening om burgers efficiënt en op maat te 
bedienen.

2.   Van statische naar dynamische voertuigkenmerken.
  Fabrikanten kunnen opties aan voertuigen toevoegen via een 

software-update, waardoor kenmerken veranderen.  
3.   Van periodiek naar continu, data-gestuurd toezicht.
  Door voertuigdata uit te lezen, kunnen we continu toezicht 

houden. 
4.   Van lerende bestuurder naar lerend voertuig.
  De software in voertuigen kan ook ‘leren’ en zal steeds meer 

taken overnemen van de menselijke bestuurder. 
5.   Van fossiele naar alternatieve energiebronnen (voor het 

voertuig). Duurzame mobiliteit wordt de norm.
6.   Van voertuigbezit naar mobiliteit als een dienst.  

Snel en gemakkelijk reizen van A naar B, steeds vaker met 
een combinatie van vervoersmiddelen.

7.   Van nationale naar internationale regelgeving en normering. 
Regulering van (voertuig)veiligheid en milieu verschuift van 
Den Haag naar Brussel (EU) en Genève (VN).

 

VEILIG EN VERTROUWD 
OP WEG

ONZE MISSIE, VISIE EN STRATEGIE 

Als koploper in slimme mobiliteit willen we als RDW flinke stappen zetten op het gebied  

van veiligheid en duurzaamheid. Hiervoor hebben we strategische doelstellingen geformuleerd, 

gebaseerd op onze opdracht vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.  

Veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit. Dat is waar we als RDW voor staan. 

85% minder CO2-uitstoot 
in de mobiliteitssector in 2050 
ten opzichte van 1990

Internationaal koploper 
in het faciliteren van de 
verdere ontwikkeling 
van slimme mobiliteit. 

minder verkeersslachtoffers 
in 2020 (door het beïnvloeden van gedrag, 
aanpassingen aan het voertuig zelf en 
toelatingseisen)

25%

Ons streven is dat onze 
partners ons een  8 of hoger 

geven voor de 
samenwerking.  

ONZE KERNKWALITEITEN 
•  EXCELLENTE DIENSTVERLENING • PROFESSIONEEL • KETENSAMENWERKING • SLAGVAARDIG

We zorgen voor toegesneden 

dienstverlening aan burgers 

en organisaties. 

Ze kunnen vertrouwen op:

100% transparantie

100% compliance

100% privacyborging



RDWIJZER - SPECIAL8 9RDWIJZER - SPECIAL - 2017

HOE GAAN WE ONZE DOELEN BEREIKEN? 

KIJKJE IN DE 
TOEKOMST
Waar gaat de RDW de komende jaren op inzetten? Hoe geven we gevolg aan onze visie en strategische doelen? 

Directeur bedrijfsvoering Zeger Baelde: “De ontwikkelingen in de buitenwereld waar we mee te maken 

hebben, zorgen voor veel nieuwe kansen. Een paar trends springen er echt uit en hebben nu al een grote 

invloed op ons werk.” 

 V 
eel ontwikkelingen komen tegelijkertijd op ons 

af, benadrukt Zeger Baelde. “Dat vraagt nogal 

wat, van iedereen. Maar wie zichzelf ontwikkelt 

en elke dag bijleert, heeft veel mogelijkheden 

om mee te gaan met de veranderingen. Digitalisering (en 

data), typegoedkeuringen, toezicht en tolheffing zijn voor 

de komende tijd de belangrijkste strategische thema’s voor 

de RDW. Om er snel mee aan de slag te kunnen hebben we 

een agenda opgesteld, met een doorvertaling naar concrete 

activiteiten.”  

Data en digitale dienstverlening
“Digitalisering is een ontwikkeling die razendsnel gaat, zoals 

bekend, en daar moeten we in mee. Dat is ook in ons eigen 

voordeel, want digitale diensten dragen bijvoorbeeld bij aan 

efficiëntie en klantvriendelijkheid. Denk aan het verlengen 

van rijbewijzen. We zijn bezig hiervoor een digitale dienst te 

maken, zodat iedereen dit vanuit huis kan regelen. Ook het 

digitaal inschrijven van Europese kentekens past hierbij. We 

werken samen met de Belastingdienst, zodat burgers de 

inschrijving in de toekomst kunnen regelen via één digitaal 

loket. Daarnaast hebben we een rol bij het verbeteren van 

DigiD, de digitale identiteit van personen, zodat iedereen nog 

veiliger online zaken kan regelen met de overheid. Via het 

digitaal uitlezen van Voertuig Identificatie Nummers (VIN) 

kunnen we de identiteit van voertuigen en voertuigonderdelen 

vaststellen. Digitalisering heeft ook invloed op het werk van 

keuringsstations. Hoe meer voertuigdata we kunnen uitlezen, 

hoe beter we kunnen bepalen wat de staat van het voertuig 

is, zonder dat we onder de motorkap hoeven te kijken. Een 

andere dimensie van digitalisering is dat er veel meer data 

beschikbaar komt – ook uit onze systemen – waardoor geheel 

nieuwe diensten ontwikkeld kunnen worden. Dat is mooi, maar 

het brengt ook risico’s met zich mee. We willen de voor- en 

nadelen in balans houden, waaronder cybercrime voorkomen 

en persoonsgegevens beschermen, in lijn met nationale en 

internationale regelgeving.” 

Goedkeuren en toezicht
“Milieu-eisen en duurzaamheid zullen steeds dominanter 

worden. Dat heeft in de eerste plaats invloed op de 

typegoedkeuringen. Door de dieselfraude werd duidelijk dat 

we emissietesten in een laboratoriumsituatie waar nodig 

moeten vervangen door testen op de weg. We gaan toe naar 

nog meer manieren van testen, op verschillende momenten. 

Zo komt er een EU-verordening markttoezicht aan. Deze houdt 

in dat we voertuigen kunnen testen die in de showroom staan. 

Kortom: beoordelen of het voertuig dat op de markt komt, 

daadwerkelijk voldoet aan alle eisen. Waar we ook in mee 

moeten, zijn nieuwe typen voertuigen. Bijvoorbeeld autonoom 

rijdende voertuigen. Hoe beoordeel je of deze veilig genoeg 

zijn om de weg op te mogen? En hoe ga je ermee om als 

toezichtautoriteit? Waarschijnlijk komt er een andere manier 

van handhaven voor dit soort voertuigen.” 

Nieuwe concepten
“We houden zo effectief mogelijk toezicht, zonder dat bedrijven 

er onnodig veel last van hebben,” vervolgt Zeger. “Dat doen 

we via zogeheten risicoprofielen. We kunnen steeds beter 

inschatten welke bedrijven zich niet aan de regels houden. 

Deze hebben een grotere kans dat wij langskomen om te 

controleren. Bedrijven die het goed doen, krijgen juist minder 

vaak controles. Bij toezicht en handhaving zijn er nog meer 

ontwikkelingen. Zo hebben we te maken met de komst van 

veilinghuizen, die voertuigen in voorraad hebben die niet in hun 

bezit zijn. Wie is dan verantwoordelijk? Eigenaarschap speelt 

ook bij concepten als private lease en mobility as a service. De 

verschuiving van voertuigbezit naar -gebruik vraagt om andere 

wet- en regelgeving en om een verfijning van onze toezichtrol. 

Met het programma Moderniseren Erkenningenhuis (Merk) 

spelen we in op dit soort veranderingen.” 

Bijdragen aan tolheffing
Als RDW kunnen we het heffen van tol mogelijk maken. Het 

is aan de politiek op welke manier dat gebeurt en waar het 

tolgeld naartoe gaat. Zeger: “In het regeerakkoord staat 

dat Nederland op korte termijn een kilometerheffing voor 

vrachtverkeer gaat invoeren. Dit komt dan in plaats van het 

huidige Eurovignet. Dit zou een rechtvaardig systeem zijn, 

waarbij iedereen in de sector betaalt naar gebruik. Het geld 

vloeit vervolgens terug naar de sector, om te investeren in 

duurzame maatregelen.”  

'DOOR DIGITALE 
ONTWIKKELINGEN 
VERANDERT ONS WERK 
IN RAP TEMPO'
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Wat vinden relaties van de RDW?

Vooruitstrevende 
technologiepartner

I n de ruim zeven jaar dat we samenwerken, merken we dat de RDW meer is dan 

een typegoedkeuringsinstantie. Zo hebben ze ook contact met wetenschappelijke 

instituten en denken mee met de autobranche. Wij waarderen de onbevooroordeelde, 

toekomstgerichte aanpak die onze technologieën ondersteunt. We streven er 

voortdurend naar om wet- en regelgeving te beïnvloeden door voorop te lopen met 

implementatie van nieuwe en veilige technologieën in de markt. De RDW is net zo 

vooruitstrevend als wij, zeer waardevol voor onze groei en voor onze ambitie om de lat 

steeds hoger te leggen.”    

Sterling Anderson, oprichter Aurora en voormalig directeur Autopilot bij Tesla

Handige innovaties 
voor keurmeesters

N et als de RDW gaat ons autobedrijf mee met de tijd. Zo gebruiken we de online 

APK-regelgeving op de RDW-website. Een paar jaar geleden was er alleen nog 

een papieren boek met reglementen. De site is overzichtelijk en soms zijn de 

keuringseisen verduidelijkt in een toelichting. Ook de online stroomschema’s vind ik 

handig. Bijvoorbeeld voor het keuren van hybride auto’s. Het is interessant om nieuwe 

ontwikkelingen bij te houden. Daarnaast verzorgde de RDW een online seminar over 

nieuwe APK-regels. Ze doen dus meer dan alleen controleren en bieden nieuwe diensten 

voor keurmeesters.”

Siebolt de Weerd, eigenaar en keurmeester Autobedrijf S. De Weerd 

Samen in strijd tegen 
identiteitsfraude

W e werken belangeloos samen en hebben een gezamenlijk doel. Dat is 

het voorkomen en opsporen van fraude met identiteitsdocumenten en 

brondocumenten. Fraudeurs zitten niet stil, dus we moeten onze kennis 

constant op peil houden. Dat gaat het best door veel samen te werken en te leren van 

elkaar. We doen veel aan kennisoverdracht in de identiteitsketen. Andere ketenpartners, 

zoals gemeenten, politie, marechaussee of het Openbaar Ministerie, kunnen meer 

bereiken als wij ons werk goed doen. We kunnen trots zijn op de resultaten van de 

samenwerking, zodat fraude met ID- en brondocumenten wordt tegengegaan.” 

Fred Hoogenberg, senior documentexpert IND

“

“

“

DE DRIE PIJLERS VAN 
ONZE STRATEGIE 

WAARAAN GAAN WE DE KOMENDE TIJD WERKEN?

Als RDW willen we koploper zijn in slimme mobiliteit. Daarom zetten we de komende tijd flinke stappen op 

het gebied van veiligheid en duurzaamheid. Op het gebied van dienstverlening willen we blijvend vertrouwen 

realiseren van burgers en organisaties. Daarnaast streven we naar een uitstekende samenwerking met 

(innovatieve) partners. Om onze doelstellingen te bereiken hebben we drie pijlers benoemd waar wij aan 

werken: vernieuwen vanuit continuïteit, toegesneden dienstverlening en samenwerken in ketens. 

 VERNIEUWEN  
VANUIT CONTINUÏTEIT

  
 

De RDW is ook in 2020 de autoriteit op het gebied van toelaten, 
toezicht, registratie, informatie en documentafgifte. De RDW kenmerkt 
zich door kwaliteit, kennis en kunde. Alleen zo kan de RDW als 
uitvoeringsorganisatie zijn taken effectief uitvoeren en overheid en 
klanten optimaal adviseren en ondersteunen. 

Ruimte voor veranderingen
Het is belangrijk om de continuïteit van de dienstverlening zeker te 

stellen, en tegelijkertijd de veranderingen te blijven volgen en acties te 

ondernemen. Zo ontstaat de ruimte om de toekomstige veranderingen 

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

bedrijfsvoering de nadruk leggen op ‘de basis op orde’. 

Medewerkers die meegroeien
RDW’ers vormen de basis van de organisatie. Ze hebben de benodigde 

kennis, expertise en vaardigheden. Medewerkers zijn flexibel en in staat 

om mee te groeien met veranderende werkzaamheden.

Vernieuwen vanuit continuïteit betekent: de basis op orde houden, 

efficiëntie bevorderen en tegelijkertijd vernieuwing omarmen. Komend 

jaar bouwt de RDW voort op de ICT-structuurversterkende maatregelen van 

de afgelopen jaren. 

Binnen de pijler ‘Vernieuwen vanuit continuïteit’ richten we ons  
onder meer op:
•  Data governance verder ontwikkelen en vertrouwen en transparantie 

bevorderen

•  Werken aan een toekomstbestendig datamodel (inclusief meer 

verplichtingsrelaties tussen persoon en voertuig) en dataclassificatie

•   Zorgen voor een overgang van periodiek toezicht op permanente eisen naar 

continu toezicht op de toelatingseisen (veiligheid en milieu)

•  Anticiperen op een andere manier van goedkeuren (performance based testing)

•  Toezicht inrichten voor het bevorderen van de verkeersveiligheid, 

duurzaamheid en een zuiver register

•  Meer risicogestuurd toezicht 

•  Het ontwikkelen van een flexibel, wendbaar erkenningenhuis

• Versterken van de identiteitsfunctie van het rijbewijs

•  Verhogen van het niveau van de digitale identiteit van het voertuig

•  Versterken van het niveau van identificatie voor bedrijven

•  Inrichten van digitaal inschrijven en elektronisch identificeren
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Voorbeelden

Programma ‘Heropzet datamodel’ 
We hebben onderzocht in hoeverre ons datamodel ‘toekomstvast’ is. Gezien 

de huidige (digitale) ontwikkelingen zijn er aanpassingen nodig, waarvoor 

we in 2017 een onderzoek gestart zijn. Vanaf 2018 gaan we maatregelen 

doorvoeren. Het gaat om veranderingen die inspelen op de groei van 

dynamische kenmerken van voertuigen, een andere verdeling van rollen 

en functies tussen persoon en voertuig en de verdere virtualisering van 

voertuigidentiteiten. 

TGK 2.0; security framework learning journey
Aangezien de kenmerken van de nieuwste typen voertuigen met een 

simpele software-update kunnen veranderen, is een typegoedkeuring 

‘nieuwe stijl’ nodig. Om aan deze ontwikkeling bij te dragen, moeten we als 

RDW veel bijleren. Hiervoor zijn we onder meer op bezoek geweest bij Tesla, 

om in korte tijd zoveel mogelijk informatie te verzamelen, bijvoorbeeld over 

security en autonome voertuigen. Ook volgend jaar staan dit soort learning 

journeys op het programma. Als RDW willen we in de nabije toekomst 

komen met een aantal standaardrichtlijnen voor de typegoedkeuring van 

autonome voertuigen. 

Informatiebeveiliging en voorkomen van hacking
Cybersecurity wordt steeds belangrijker. We doen al veel aan de beveiliging 

van de RDW-systemen en privacygevoelige data (zoals kentekenregisters). 

Zo weert het Security Operations Center (SOC) van de RDW aanvallen af 

van hackers. Maar als we straks data uit voertuigen gaan gebruiken in onze 

processen, dan worden we nóg interessanter voor criminelen. Bijvoorbeeld 

om bij gegevens als kilometerstanden te kunnen komen, maar ook bij 

zaken als de digitale besturing van remmen. We zullen daarom meer gaan 

investeren in cybersecurity, waaronder in kennisontwikkeling. 

  TOEGESNEDEN
DIENSTVERLENING

Door toenemende beschikbaarheid van real time continue data 
veranderen de mogelijkheden om producten en processen vorm te geven. 
En om te blijven voldoen aan de verwachtingen die bedrijven en mensen 
stellen aan de dienstverlening. De RDW past zijn processen de komende 
jaren hier stapsgewijs op aan. De dienstverlening is op hoog niveau en 
risicogestuurd ingericht. Hiermee reduceren we de administratieve 
lasten voor bedrijven en mensen. 

Fysiek en digitaal 
Mensen en bedrijven kunnen zelf bepalen hoe ze zaken met de RDW 

doen: fysiek en/of digitaal. Ook bij sterk toegenomen stromen aan data, 

garandeert de RDW datakwaliteit, veiligheid en privacy. 

De RDW gaat daarom verder met het digitaliseren van zijn dienstverlening 

en houdt daarbij rekening met de individuele gebruiker.

Binnen de pijler ‘Toegesneden dienstverlening’ richten we ons  
onder meer op: 
•  Excellente dienstverlening in balans wat betreft klant, kwaliteit en kosten

•  Dienstverlening optimaal digitaal en met een gerichte aanpak voor niet-

digivaardigen

•  Zorgen voor een permanente feedback op de dienstverlening

Voorbeelden

Uitvoeren experiment digitaal aanvragen rijbewijs 
Steeds meer klanten vragen om vergaande (digitale) dienstverlening. Daar 

spelen we op in met een proefproject in een aantal gemeenten. Inwoners 

kunnen daar vanuit huis een rijbewijs verlengen. Ze kunnen door een erkende 

fotograaf een foto laten maken die deze uploadt naar de RDW. De foto wordt 

gescreend op een aantal specificaties. Daarna verloopt het aanvraagproces 

volledig automatisch. Vervolgens bestaat de keuze: bezorging van het rijbe-

wijs door een koerier of zelf afhalen bij de gemeente. Na evaluatie van de pilot 

willen we deze digitale dienst landelijk gaan invoeren.

Selfservice keuringsstations
Keuringsstations hebben het erg druk met het inschrijven van voertuigen 

uit andere Europese landen. We willen er op de lange termijn naartoe 

dat het tenaamstellen van deze voertuigen bijna net zo eenvoudig en 

gemakkelijk gaat als bij voertuigen met een Nederlands kenteken. 

Voorwaarde is dat dit dan kan met vergelijkbare waarborgen voor de 

verkeersveiligheid, het milieu, fraude en heffing van bpm. De eerste 

stap is dat klanten zelf de benodigde gegevens voor het inschrijven 

van het voertuig digitaal gaan aanleveren bij de RDW. Dit wordt de 

komende maanden gefaseerd uitgerold. In de toekomst willen we dat de 

keuringsstations zich meer kunnen gaan richten op de ‘speciale gevallen’, 

zoals voertuigen met schade of een onduidelijke identiteit. Een nog nader te 

bepalen categorie voertuigen zou dan door erkende bedrijven afgehandeld 

worden, onder toezicht van de RDW en Belastingdienst. In 2018 zal mede op 

basis van de resultaten van de uitgevoerde klantreis en in samenwerking 

met de Belastingdienst hiervoor een pilot worden uitgevoerd.

  SAMENWERKING
IN KETENS

Kenmerkend voor deze complexe en snel veranderende wereld is dat 
samenwerking vereist is. De RDW is onderdeel van de publieke sector 
en levert vanuit zijn kerntaken en competenties een bijdrage aan de 
overheidsbrede dienstverlening. 

Allianties 
De RDW investeert continu in nieuwe en bestaande allianties met partners 

en samenwerkingsverbanden die betere publieke dienstverlening 

mogelijk maken over de gehele keten. De RDW hecht veel waarde aan 

ketensamenwerking, in binnen- en buitenland. Dit alles met als doel de 

continue verbetering van producten, processen en de dienstverlening. 

VERNIEUWEN 
VANUIT 
CONTINUÏTEIT

TOEGESNEDEN 
DIENSTVERLENING
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Binnen de pijler ‘Samenwerken in ketens' richten we ons onder meer op:
•  Onze positie verbeteren ten opzichte van fabrikanten door coalitievorming 

met andere (Europese) autoriteiten op drie terreinen: innovatie, 

typegoedkeuringen en testcentra

•  Bijdrage leveren aan ‘Nederland testland’ door het inrichten van een 

nationaal testcentrum

•  Toenemend Europees beleid uitvoeren in nationale context

•  Maatwerk in dienstverlening realiseren door samenwerking met partners

•  Verbeteren van de schadeketen door samen te werken in de 

toezichtsbranche

•  Samenwerken met de politie om (cyber)veiligheid te vergroten

•  Versterken van de identiteitsketen door samen te werken met het ministe-

rie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Rijksdienst voor 

Identiteitsgegevens (RvIG), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)  

en gemeenten 

•  Mobiliteitsdomein versterken door het intensiveren van de samenwerking 

met Rijkswaterstaat (RWS), Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 

(CBR) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

•  Nieuwe regelgeving ontwikkelen in samenwerking met autoriteiten

Voorbeelden

Positioneren van ontheffingen, met CBR, IenW, Interprovinciaal Overleg 
(IPO), Rijkswaterstaat en Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid (SWOV)
Via de ‘Experimenteerwet zelfrijdende auto’ wil de regering experimenten 

faciliteren met voertuigen waarbij systemen de rijtaak tijdelijk of compleet 

overnemen van de mens. Uiteindelijk zullen deze experimenten leiden tot 

permanente regelgeving voor de zelfrijdende auto. Samen met diverse 

ketenpartners zorgen wij ervoor dat zelfrijdende auto’s vanaf volgend jaar 

– als de wet van kracht is – op de openbare weg getest kunnen worden. 

Hiervoor krijgen de voertuigen een speciale ontheffing.

Opzetten van een nieuwe testbaan, mogelijk samen met ketenpartners 
Rijkswaterstaat en IenW
Meerdere partijen in de mobiliteitsketen willen gebruik kunnen maken 

van een (nieuw type) testbaan. Er is behoefte aan een omgeving waar het 

mogelijk is om de nieuwe ontwikkelingen te onderzoeken. Denk aan het 

testen van verkeerssystemen, sensoren in het asfalt, de communicatie 

tussen de weg en voertuigen en (apparatuur in) overkapte gedeelten van  

het wegdek. 

Onderzoek externe ontwikkelingen toezicht
Toezicht krijgt steeds meer aandacht vanuit de politiek en samenleving.  

We horen vaker kritische geluiden, bijvoorbeeld rondom het 

dieselschandaal. Om ervoor te zorgen dat toezicht maatschappelijk 

draagvlak houdt, hebben we een groot onderzoek uitgevoerd. Dit leverde 

verschillende verbeterpunten op. Zo heeft toezicht inmiddels een centralere 

rol gekregen binnen de RDW-organisatie. En we vragen vaker advies van 

branchepartijen. Elke twee weken zitten we samen om tafel en bespreken 

we verbeteracties, maar ook structurele stelselwijzigingen, zoals de 

indeling van verschillende typen erkenningen.  

Veel mogelijkheden om 
me te ontwikkelen

W orkshops, trainingen, e-learning: bij de RDW zijn we continu bezig om onszelf te 

verbeteren. Dat moet ook wel, de RDW wil een wendbare organisatie zijn. Ook 

gaan we steeds verder digitaliseren. Dit levert verschillende voordelen op. Een 

voorbeeld is dat klanten meer eigen inbreng hebben bij het invullen van digitale gegevens in 

het voertuigregister. Dat zorgt voor tijdswinst als we het kenteken afgeven. Door digitalisering 

kunnen we het dus allemaal net wat sneller regelen.”    

Ivo de Graaf, technisch medewerker keuringsstation Amsterdam en bestuurslid Jong RDW 

Meer contacten binnen 
én buiten de RDW

H et klinkt misschien cliché, maar samenwerken wordt belangrijker voor de RDW. Een 

voorbeeld in mijn eigen werk is de IT-netwerkorganisatie ‘Samenwerking Noord’, 

waarbij we betrokken zijn. Daar doen verschillende uitvoeringsorganisaties, gemeenten 

en onderwijsinstellingen in Noord-Nederland aan mee. Samen zoeken we naar oplossingen 

voor IT-vraagstukken waar we mee te maken krijgen. Ik denk dat we vaker op deze manier gaan 

werken met andere organisaties. Samen weten we meer en kunnen we meer bereiken.” 

Anouk Westendorp, adviseur Bedrijfsvoering bij het ICT Bedrijf 

“

“

Tevreden klanten is 
ons streven

D e manier waarop wij contact hebben met de klant verandert. Jaarlijks krijgen we 

ongeveer 1 miljoen telefoontjes,150.000 e-mails en 35.000 bezoekers aan de balie. 

Klanten stellen hun vragen ook steeds vaker via Twitter en Facebook, waarmee we 

sinds begin dit jaar actief zijn. Verder is de kans groot dat wij binnenkort chatbots gaan 

gebruiken. Het fijne daaraan is: je kunt altijd en overal een antwoord verwachten op je vraag. 

Overigens blijven er altijd mensen werkzaam in het KCC. Zo kunnen we iedereen goed 

bedienen.”    

Sjoerd Bangma, unitmanager Klant Contact Center (KCC) 

“

SAMENWERKEN 
IN KETENS 

 VERNIEUWEN VANUIT CONTINUÏTEIT

TOEGESNEDEN DIENSTVERLENING

SAMENWERKING IN KETENS



VEILIGHEID, 
DUURZAAMHEID EN 
RECHTSZEKERHEID 
IN MOBILITEIT 
De wereld om ons heen verandert ingrijpend. 
Door actief in te spelen op de veranderingen 
kunnen we impact hebben op de ontwikkeling 
van mobiliteit en een bijdrage leveren aan 
duurzaamheid en veiligheid. Dat doen we waar 
mogelijk samen met onze (keten)partners. 




