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Foto voorkant

De diversiteit van ons verkeer neemt toe, zeker in de 
stad. Hoe kunnen lichte elektrische voertuigen met 
relatief lage snelheid veilig deelnemen aan het verkeer? 
Dat is een zoektocht. De rol van de RDW bij het toelaten 
en monitoren van deze voertuigen wordt groter. Samen 
met onder meer het CBR en SWOV werken we toe naar 
een meer integrale veiligheidsbeoordeling. Want naast 
voertuigveiligheid is ook de interactie met de bestuur-
der en de omgeving van cruciaal belang.
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Borgen van de  
verkeersveiligheid 
wordt steeds  
complexer
‘Het is altijd zoeken naar een goede balans tussen de grote 

dynamiek in de buitenwereld en de continuïteit van onze 

dienstverlening. Onze vier kerntaken blijven ongewijzigd,  

maar onze omgeving en de context veranderen voortdurend.’ 

Algemeen directeur Ab van Ravestein en directeur bedrijfsvoering 

Zeger Baelde reflecteren samen op de ontwikkelingen in 2019. 

In financieel opzicht verliep 2019 zoals 
verwacht. Het resultaat kwam uit op een 
tekort van bijna € 1,0 miljoen. Dit is in lijn 
met de begroting. Zowel de omzet als de 
kosten zijn in 2019 gestegen. In vergelijking 
met 2018 is meer geïnvesteerd in projecten, 
in onderhoud en vervanging van ICT-syste-
men en in mensen. Ook zijn er afspraken 
met het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat gemaakt over de reserves van de 
RDW. Dat betekent dat voor het eerst sinds 
jaren de RDW de tarieven licht heeft moeten 
verhogen voor 2020. 

Veiligheid was een belangrijk thema in 2019, 
zowel de voertuigveiligheid als de beveili-
ging van de eigen systemen en data. Van 
Ravestein: ‘Een belangrijke vraag was: hoe 
kunnen lichte elektrische voertuigen met een 
relatief lage snelheid veilig deelnemen aan 
het verkeer? Denk daarbij niet alleen aan de 
elektrische bakfiets, maar ook aan scoot
mobiels, hoverboards en elektrische steps. 
Dat is echt een zoektocht. De rol van de RDW 
bij het toelaten en monitoren van deze voer-
tuigen wordt groter. Samen met onder meer 
het CBR en de SWOV werken we toe naar 
een meer integrale veiligheidsbeoor deling. 
Want naast de voertuigveiligheid is ook de 
interactie met de bestuurder en de infra-
structuur van cruciaal belang.’
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In veilige handen
In 2019 heeft de RDW zich sterk gemaakt voor nieuwe 
Europese regelgeving voor ICT-systemen in de auto. Baelde: 
‘Onze werkzaamheden voor het Vehicle Security and Safety 
Framework zijn de basis geweest om bij de Verenigde Naties 
in Genève aan te dringen op nieuwe regelgeving. Er waren 
nog geen regels hoe ICT-systemen gemaakt en beheerd 
moesten worden. Met deze verordening zijn er uniforme 
veiligheidseisen gekomen voor ICT-systemen in het voertuig. 
Deze eisen worden gesteld aan de fabrikant van de auto. 
Verleden jaar zijn de regels getest en naar verwachting wor-
den ze in 2021 ingevoerd. Nederland heeft een voortrekkers-
rol vervuld. We hebben er ruim drie jaar aan gewerkt, we zijn 
trots op onze bijdrage.’ 

Ook werd de RDW opgeschrikt door het vermeende misbruik 
van persoonsgegevens uit het kentekenregister. Baelde: 
‘Het interne en het politieonderzoek hebben geen dader of 
misbruik kunnen aanwijzen. Maar het onderwerp blijft hoog 
op de agenda. De melding heeft ervoor gezorgd dat we nóg 
scherper zijn op de beveiliging van onze systemen en data. 
Het moet elk jaar beter. Veiligheid is een onderwerp waar 
we continu in investeren. Zowel in menskracht als in tijd en 
energie. Burgers moeten er immers van uit kunnen gaan dat 
hun privacygevoelige gegevens veilig zijn bij de overheid.’ 

Milieuagenda 
Ook duurzaamheid en milieu vragen om aandacht van de 
RDW. Zo heeft de RDW in 2019 bij elke typegoedkeuring de 
WTLP-norm voor brandstofverbruik en emissies toegevoegd; 
een flinke klus. Er komt steeds meer regelgeving op het 
gebied van milieu waar de registraties op moeten worden 
aangepast. Het belang van de juistheid van de gegevens 
neemt toe, omdat die cijfers directe gevolgen hebben voor 
bestuurders. Zoals of je wel of niet met je voertuig de stad 
in mag. Baelde noemt een ander voorbeeld: ‘Er is sinds dit 
jaar een belastingheffing op roetuitstoot. De uitstoot van 
(roet)deeltjes is echter heel moeilijk te meten, dus zijn we 
bezig met het ontwikkelen van normen voor nieuwe meet-
apparatuur met betrouwbare waardes. Als milieugegevens 
belangrijker worden, betekent dat ook dat we onze testen 
en meetapparatuur verder moeten verfijnen en verbeteren.’
De RDW heeft samen met het ministerie van IenW een 
strategische milieuagenda opgesteld. De agenda bevat 
vijf prioriteiten: emissiereductie, alternatieve aandrijvingen, 

‘We zijn trots op onze 

bijdrage voor de 

veiligheidseisen voor ICT-

systemen in het voertuig’

toegangs- en verblijfsrechten, banden, toekomstbestendige 
toelating & continue monitoring. Van Ravestein: ‘De strategi-
sche milieuagenda gaat vooral over de huidige instrumenten. 
Daarnaast moeten we ook naar de toekomst kijken. Als er 
vanaf 2030 alleen nieuwe elektrische auto’s mogen worden 
verkocht, mogen er dan bijvoorbeeld wel dieselvoertuigen 
uit Duitsland worden geïmporteerd? Over dit soort brede 
vraagstukken moeten we nu al nadenken.’ 

De beste mensen aantrekken
Het RDW heeft goede mensen nodig om goede prestaties 
te kunnen blijven leveren. Het werven en ontwikkelen van 
mensen blijft een kritieke succesfactor van de RDW. Hoe lukt 
het de RDW de beste mensen aan te trekken? Van Ravestein: 
‘Je moet allereerst een goede werkgever zijn: interessant 
werk en goede werkomstandigheden bieden. Aantrekkelijk 
voor werknemers is ook dat we werken aan actuele maat-
schappelijke onderwerpen, denk aan zelfrijdende voertuigen. 
En we hebben samenwerkingspartners die tot de verbeelding 
spreken, zoals Tesla en Scania. Als RDW hebben we mede-
werkers dus veel te bieden.’

Baelde: ‘In 2019 stond een nieuwe ronde strategische per-
soneelsplanning op de agenda, zodat we weer een actueel 
beeld hebben van onze personeelsbehoefte en personeels-
beschikbaarheid. Hiermee kunnen we gericht onze arbeids-
marktstrategie aanscherpen. Veel jonge mensen willen 
bijvoorbeeld iets toevoegen aan de samenleving. We moeten 
dus duidelijk verwoorden hoe je bij de RDW een bijdrage 
levert aan een veilig en schoon wagenpark in Nederland. 
We zoeken ook steeds actiever de samenwerking met het 
onderwijs. We hebben flink wat stagiairs rondlopen. En 
het is gelukt om van de RDW-keuringsstations een erkend 
ROC-leerbedrijf te maken.’

Ab van RavesteinZeger Baelde
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De directie volgt daarnaast de verzuimcijfers op de voet. Baelde: 
‘De verleden jaar ingezette lijn zet zich voort. Het ziekteverzuim 
daalde in 2019 opnieuw, zowel het kort als langdurig verzuim. 
Daar ben ik heel blij mee. Aandacht is een cruciale factor. En bij 
langdurig verzuim bespreken we wat er nog mogelijk is en wat 
iemand nog wél kan.’ 

Vernieuwing op elk niveau
In het jaar 2020 staan weer veel spannende ontwikkelingen op 
de agenda. Van Ravestein: ‘Zoals de besluitvorming rondom 
de verplaatsing van het RDW Testcentrum in Lelystad. In 2019 
hebben onderhandelingen met Schiphol plaatsgevonden en de 
verwachting is dat de besluitvorming in 2020 wordt afgewikkeld. 
De voorkeurslocatie van de nieuwe testlocatie is Marknesse.’ 

Baelde: ‘Of denk aan de registratie van drones. En aan de 
voorbereidingen voor de vrachtwagenheffing. In 2020 moet 
de wetgeving hiervoor rondkomen. De heffing wordt gebruikt 
om de transportsector verder te verduurzamen. Die doelheffing 
komt niet vaak voor. De RDW is het ICT-hart van de organisatie 
rondom de vrachtwagenheffing en speelt daarom een crucia-
le rol. Dat betekent dat we forse investeringen moeten doen. 
In menskracht en in kennis over de benodigde systemen.’

Van Ravestein besluit: ‘Het borgen van de verkeersveiligheid 
wordt steeds complexer, omdat er veel diversiteit is in het 
verkeer. Denk aan geautomatiseerde voertuigen, aan lichte 
elektrische voertuigen in de stad of juist aan een grote vracht-
wagencombinatie als de Super EcoCombi die we in 2020 gaan 
testen. Ons toelatingsbesluit wordt complexer en onze verant-
woordelijkheid groter. We moeten hierbij nauw samenwerken 
met onder meer het CBR, met SWOV en de wegbeheerders. 
Er gebeuren nu zo veel interessante dingen, op elk niveau zie je 
vernieuwing. Dat maakt de RDW zo’n mooie plek om te werken!’

Kerncijfers 2019
Benieuwd naar het verhaal achter de cijfers en  
aantallen? Lees dan ons volledige jaarverslag  
over 2019 op www.rdw.nl/over-rdw.

Omzet

€ 243,1 miljoen
€ 235,8 miljoen in 2018 

Netto resultaat

€ -973.000 
€ 6,7 miljoen in 2018

Financiën

Gemiddelde
tariefontwikkeling

€

0,1%

0% in 2018

Klachten en Wob-verzoeken

Klachten

643
651 in 2018

Wob-verzoeken

10
23 in 2018

Bedrijfsvoering in aantallen

Typegoedkeuringen (inter)nationaal

40.304 
34.129 in 2018

Individuele keuringen

373.232 
367.137 in 2018

Ontheffingen

42.078 
39.337 in 2018 

Erkenninghouders

26.940 
34.552 in 2018 

Bedrijfsbezoeken

21.296 
21.772 in 2018 

Steekproeven

237.421 
239.510 in 2018 

Informatieverstrekking 
uit de registers

5.474,8 miljoen
4.844,5 miljoen in 2018

Afgegeven kentekencards

3.980.837 
3.999.317 in 2018 

Personeel

Gemiddeld aantal fte

1.548 
1.507 in 2018

Gemiddelde 
investering in 
opleiding per 
medewerker

€ 2.119 
€ 2.105 in 2018Verzuim

4,8%
5,1% in 2018

‘Ons toelatingsbesluit 

wordt complexer en 

onze verantwoordelijk-

heid groter’
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Software in voertuigen:  
leren door te doen
Larisa Wentholt, afdelingsmanager VRT-Toegepaste Innovatie & Ontheffingen, 

is een door de wol geverfde ICT’er en innovatiemanager. Een gouden combinatie 

voor één van de belangrijkste taken van de RDW: het toezien op veilige voertuigen. 

Want software is inmiddels een onlosmakelijk onderdeel van voertuigen. 

Veilige software van groot belang
Larisa: ‘Software is onmisbaar voor veel rijhulpsystemen. Denk aan lane assist of rem-ondersteuning. 
Voertuigen zijn bovendien meer en meer verbonden met het internet. Voor navigatie, of het uitsturen 
van een noodsignaal bij een ongeval.’ Als een voertuig wordt gehackt of als software niet goed functi-
oneert, kunnen er onveilige situaties ontstaan. Larisa vervolgt: ‘Daarom richten wij ons op de proces-
sen van autofabrikanten die deze software maken. Hoe zorgen zij dat hun software veilig is en blijft? 
Wij maken hierbij mede gebruik van methodes die in andere sectoren zijn ontwikkeld. Daarnaast 
brengen we eigen kennis in.’ 

Interview met Larisa Wentholt
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De RDW heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan voorstel
len voor nieuwe Europese regelgeving  over cyber security 
en software-updates,’ vertelt Larisa. ‘Deze regelgeving is erg 
belangrijk, want zo kunnen we de fabrikanten eraan houden 
bij de typegoedkeuring. Na implementatie van de regelgeving
naar verwachting in 2021, kunnen we ons dan ook nog meer
richten op de software en software-updates. In aanvulling o
de techniek van de auto, waar we nu vooral naar kijken.’

-

, 
 

p 

Processen van fabrikanten onder de loep
De concept-regelgeving test de RDW in de praktijk, met voer-
tuigen op een testbaan of met ontheffing op de openbare 
weg. De RDW toetst daarnaast hoe volwassen de fabrikant 
is in het ontwikkelen en borgen van veilige software. Larisa 
vertelt: ‘Samen met fabrikanten voerden we pilots uit om hun 
processen door te lichten en te verbeteren. Wat doen zij als 
er door een fout in de software iets mis dreigt te gaan? En 
wat doen zij bij een hack? Fabrikanten weten zo beter hoe 
en wat ze moeten documenteren, en welke kennis ze in huis 
moeten hebben. De kennis die is opgedaan in de pilots wordt
nu opgenomen in de internationale wet- en regelgeving.’

Leren door te doen
‘Learning by doing’, aldus Larisa, ‘is de kern van onze werk-
wijze. Dat geldt ook voor mijzelf, ik wil heel bewust zelf 
ervaren wat rijhulpsystemen met je doen als mens. Om echt 
te doorgronden hoe het voertuig reageert, maar ook ikzelf 
als bestuurder. Als je uitwijkt voor een slingerende vracht-
wagen, kan de lane assist je weer terugduwen. De adaptive 
cruise control remt, omdat de auto voor je remt. Maar deze 
houdt geen rekening met wat er achter je rijdt. Deze situaties 
moet je ervaren om ze te kunnen doorgronden. Volgens die 
mindset werken we bij de RDW. Bijvoorbeeld door praktijk-
proeven (zie kader). En door RDW’ers op te leiden op het snij-
vlak van voertuigmechanica en IT in de masterclas Car&IT. 

Ontwikkelingen een stap voor zijn
Larisa: ‘Ons werk blijft doorgaan. De ontwikkelingen gaan 
hard en we moeten steeds vooruitdenken. Daarom verdiepen 
we ons nu volop in het effect van kunstmatige Intelligentie 
(AI) op de veiligheid van voertuigen.’ Intelligente, zelflerende 

 auto’s leren continu op basis van hun ervaringen op de weg, 
en deze kennis kan automatisch worden gedeeld met andere 
voertuigen van hetzelfde merk. Larisa: ‘Hier is het van groot 
belang dat mensen blijven begrijpen waarom een auto iets 
doet. Dat het gedrag herkenbaar en voorspelbaar is. We 
leren van sectoren die al veel meer ervaring hebben met AI, 
zoals de luchtvaart en defensie.’

Praktijkproeven op de weg
In Nederland mag met een ontheffing geëxperimen-
teerd worden met (deels) zelfrijdende voertuigen.  
Zulke praktijkproeven vinden alleen plaats in gecon-
troleerde omstandigheden, bijvoorbeeld op een apar-
te rijbaan. En het voertuig moet voldoen aan strenge 
veiligheidseisen. Met de praktijkproeven doet de RDW 
kennis op van de nieuwe technologie, en toetsen en 
verbeteren we de toelatingseisen. Deze kennis en mo-
dellen zijn vervolgens weer input voor wetgeving en 
verdere opleiding van de RDW-collega’s. De afgelopen 
jaren zijn er zo’n zeventig ontheffingen verleend voor 
dit soort praktijkproeven. 
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Data in veilige handen
Burgers moeten ervan uit kunnen gaan dat hun privacygevoelige gegevens 

veilig zijn bij de overheid. Hoe zorgt de RDW voor goed beveiligde systemen 

en data? Corporate Security Officer Gert Maneschijn en security manager 

ICT Jan Willem Spee geven antwoord. 

Hacken als business vraagt om samenwerking
Gert: ‘Het hacken van grote bedrijven en overheden is een business geworden. We nemen het 
niet meer op tegen hobbyisten op een zolderkamer, maar tegen professionele organisaties. 
Dit vraagt om samenwerking. Bijvoorbeeld met het Nationaal Cyber Security Center. Als er een 
dreiging is, worden alle aangesloten organisaties gewaarschuwd door het NCSC.’ Jan Willem: 
‘En regionaal hebben we “Samenwerking Noord”: een platform voor security officers van 
overheidsorganisaties. We houden elkaar op de hoogte van wat er speelt, van actuele ontwik-
kelingen en dreigingen. Zodat we onze systemen en data kunnen blijven beschermen.’  

Interview met Gert Maneschijn 
en Jan Willem Spee 
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Bij dreiging staan we altijd paraat
‘We kunnen niet volstaan met preventieve maatregelen’, licht 
Jan Willem toe. ‘In het security operations center houden we 
onze systemen dag en nacht in de gaten. Als er iets gebeurt, 
staan we paraat om effectief te reageren. En als het nodig 
is, schalen we op en betrekken we het management.’ Gert 
vult aan: ‘Onze medewerkers zijn heel betrokken en staan 
altijd klaar.’ 

Een 10-tje van je salaris naar een goed doel
Jan Willem: ‘De menselijke factor blijft een aandachts-
punt. We houden medewerkers bijvoorbeeld scherp door 
nepphishingmails te sturen: “Wij geven 10 euro van je  
salaris aan een goed doel. Wil je dat niet of wil je zelf het  
goede doel bepalen? Log dan in.” De mensen die dat doen,  
worden daarop aangesproken. Of we laten USB-sticks  
slingeren, en kijken wie ze inplugt. Ook werken we met  
mystery guests, die proberen of ze toegang kunnen krijgen 
tot onze gebouwen.’

Toegang tot data beperken en loggen
Jan Willem: ‘En wat we natuurlijk ook doen: de toegang 
tot data beperken. Heb je het niet nodig voor je werk? Dan 
heb je er ook geen toegang toe. Wissel je van functie? 
Dan worden je rechten opnieuw bekeken.’ 

Het loggen van wie wanneer data opvraagt is een ander 
belangrijk instrument. De RDW deelt privacygevoelige gege-
vens met andere organisaties, zoals politie en gemeentes. 
Zij gebruiken het Kentekenregister om boetes te sturen naar 
iemands huisadres. Gert: ‘Ook overheidsorganisaties moe-
ten loggen wie de gegevens opvraagt, en waarvoor. Dit gaan 
we als RDW faciliteren. Zo zullen we een veld voor logging 
toevoegen in de applicatie die gemeentes gebruiken. Een 
simpele aanpassing met groot effect.’ 

Transparantie voor burgers
In de AVG is vastgelegd dat burgers meer regie krijgen over 
hun gegevens. Gert: ‘Hier zie ik veel kansen voor veiliger 
gebruik van data. Als je als burger makkelijk kunt inzien wie 
jouw gegevens deelt en waarom, kun je overheden daar ook 
op aanspreken. En kunnen journalisten hier onderzoek naar 
doen: wat gaat er mis? Dit zal zorgen dat we met zijn allen 
beter omgaan met privacygevoelige data.’

RDW beheert data van veel Nederlanders
De RDW beheert persoonlijke gegevens in het 
Centraal Rijbewijsregister en het Kentekenregister. 
Zoals pasfoto’s, rijbewijsnummers, kentekens en 
geboortedata. Maar ook naam- en adresgegevens en 
bsn-nummers. Dit is niet de enige data die de RDW 
beheert, maar wel de belangrijkste privacygevoelige 
informatie van burgers. 



Schoon en veilig  
met lichte elektrische 
voertuigen
Hoe kunnen lichte elektrische voertuigen met een relatief lage  

snelheid veilig deelnemen aan het verkeer? Dat is een zoektocht  

waar RDW’er Patrick van der Bijl nauw bij betrokken is. 

Verder kijken dan techniek
Steps, gehandicaptenvoertuigen en elektrische bakfietsen – er zit steeds meer variatie 
in elektrische voertuigen met lage snelheid. De toelating op de openbare weg is nu gere-
geld in een nationale beleidsregel voor bijzondere bromfietsen. Samen met onder meer 
het ministerie van IenW en de SWOV werkt de RDW aan een meer integrale veiligheids-
beoordeling. Patrick, van origine een echte techneut, kijkt in zijn rol als beleidsadviseur 
over de grenzen van de techniek heen. ‘Remmen, verlichting, stuur: natuurlijk moet het 
voertuig aan technische eisen voldoen. Maar juist ook de fysieke behendigheid van de 
bestuurder en hoe de omgeving reageert op zo’n voertuig speelt een rol.’ 

1918

Interview met  
Patrick van der Bijl
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Veiligheid hoog op de agenda
Patrick vertelt: ‘Innovatie was voor de overheid een belang-
rijke reden voor het maken van de eerdere “Beleidsregel 
aanwijzing bijzondere bromfiets”. Met de beleidsregel 
kon de minister nieuwe, milieuvriendelijke voertuigen met 
bijzondere kenmerken toelaten. Aan de bestaande Europese 
verordening konden deze voertuigen niet getoetst worden.’ 

Nu komt er een nieuw toelatingskader en een onafhanke-
lijke toelatingsautoriteit. Veiligheid staat hiermee hoog op 
de agenda. Het uitgangspunt is: innovatie waar het kan, 
veiligheid voorop. Patrick: ‘Innovatie blijft voor de overheid 
ook nog steeds van belang. Veel van deze nieuwe voertuigen
rijden bijvoorbeeld elektrisch en zijn in potentie milieuvrien-
delijker. Het is natuurlijk wel de vraag hoe de elektriciteit die 
deze voertuigen gebruiken wordt opgewekt. Maar het gaat 
om de grotere beweging: elektrische voertuigen bieden de 
mogelijkheid om schoner te rijden, op groene energie. Er 
wordt gezegd dat mensen de auto eerder laten staan als ze 
elektrische voertuigen kunnen gebruiken voor korte stukjes. 
Of dat de verkeersveiligheid ten goede komt moet nog goed 
worden onderzocht. Er zijn ook aanwijzingen dat juist de 
fiets opzij wordt geschoven en de mensen in plaats daarvan 
met een overdekt elektrisch wagentje op pad gaan. Dan is 
er weinig milieuvoordeel.’ 

 
Werk in uitvoering
Patrick: 'De expertise van de RDW is voertuigveiligheid, maar 
samen met de SWOV kijkt de RDW breder. Elektrische steps, 
hoverboards: de besturing van zulke voertuigen vraagt ook 
om balans en kennis van het voertuig. Hoe gedraagt het 
voertuig zich bijvoorbeeld bij een noodstop? Kun je makkelijk 
uitwijken? De minister heeft ons gevraagd om ook de elektri-
sche bakfiets te betrekken in het toelatingskader.’ 

‘Ook als het nieuwe toelatingskader er is, blijft de zoektocht 
naar veilige lichte elektrische voertuigen steeds werk in 
uitvoering’, vertelt Patrick. ‘Een voorbeeld: de gewone elek-
trische fiets is in feite ook een tweewielig balansvoertuig, 
met een elektrische aandrijving. Van deze gewone elektri-
sche fiets worden er zo’n 400.000 verkocht per jaar, veelal 
door ouderen. Misschien komen er wel rij-assistenten op 
de elektrische fiets, die ouderen helpen de fiets recht op de 
weg te houden. Met zulke nieuwe ontwikkelingen moeten 
we rekening houden.’ 

Nieuw toelatingskader in de maak
Voertuigen, zoals personenauto’s, worden toegelaten 
aan de hand van een Europees toelatingskader. Voor 
elektrische voertuigen met een lage snelheid is het 
nog niet zover. Het toelatingskader dat nu in de maak 
is, zal alleen gelden voor Nederland. Medio 2020 
staat er een ruwe schets gepland. Het ligt in de lijn 
der verwachting dat de RDW de onafhankelijke toela-
tingsautoriteit wordt die deze innovatieve voertuigen 
mag toelaten. 
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Belangrijke gebeurtenissen van 2019

Nieuwe verordening typegoedkeuring en uitstoot
Door de verordening RDE-4 zijn voertuigfabrikanten 
verplicht emissiegegevens te meten en vast te stellen via 
een vastgestelde testprocedure. De RDW werkt aan de 
implementatie van de verordening en doet verkennend 
onderzoek naar een duurzaamheidslaboratorium.

Privacyverklaring in duidelijke taal 
De RDW heeft zijn privacyverklaring herschreven in 
duidelijkere taal. Zodat iedereen kan begrijpen hoe we 
persoonsgegevens behandelen en beschermen. Dat 
hoort bij een betrouwbare overheid, vinden we. Voor 
mensen die liever niet lezen, is een film gemaakt. 

Begrip en gebruik rijhulpsystemen verbeteren
De RDW gaat het veilig gebruik van rijhulpsystemen 
stimuleren. Samen met 41 anderen heeft de RDW 
ervoor een convenant getekend. Als meer automo-
bilisten deze systemen begrijpen en gebruiken, is dit 
goed voor veiligheid, duurzaamheid en doorstroming. 

Definitief adviesrapport Bijzondere bromfietsen  
De RDW heeft het definitieve adviesrapport aangeboden 
aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De 
RDW vindt dat de huidige onderverdeling van lichte elektri-
sche voertuigen aan herziening toe is. Een algemeen kader 
voor toelating en gebruik van lichte voertuigen is nodig. 

Duurzame aandrijvingen 
De RDW heeft een duurzame waterstofauto aan 
zijn wagenpark toegevoegd. Zo doen we kennis 
en ervaring op over innovatieve aandrijvingen. 
Duurzaamheid is belangrijk voor de RDW. Eind 2019 
telde de leasevloot al 150 volledig elektrische auto’s.

Tegengaan fraude met gehandicaptenparkeerkaart  
De RDW werkt samen met diverse partijen aan de  
koppeling tussen het kenteken en de gehandicapten-
kaart. Dit vergroot de service aan gehandicapte 
mensen, verkleint de kans op fraude en 
vereenvoudigt de parkeerhandhaving.

Internationale conferentie over voertuigveiligheid 
Bij dit vierdaagse congres bracht de RDW ruim 1.200 
mensen bijeen: overheden, (voertuig)fabrikanten, en 
kennisinstituten. Thema was research en develop-
ment voor voertuigveiligheid. Nederland speelt hier 
een belangrijke internationale rol.

Experimenteerwet voor zelfrijdende voertuigen  
Deze nieuwe wet maakt het mogelijk dat er tests 
met zelfrijdende voertuigen worden gedaan op de 
openbare weg, met een bestuurder op afstand. 
Aanvragen voor experimenten komen binnen bij 
RDW. De RDW voert inmiddels gesprekken met 
meerdere geïnteresseerde partijen.
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Vermeend misbruik persoonsgegevens 
De RDW werd opgeschrikt door bericht-
geving over gegevens die rechtstreeks 
vanuit het RDW-kentekenregister zouden 
zijn verhandeld in een illegaal circuit. In 
verschillende onderzoeken die zijn uitge-
voerd zijn geen aanwijzingen gevonden 
van het onrechtmatig verhandelen van 
gegevens uit het kentekenregister. 

Succesvolle RDW Relatiedagen: ‘Samen op weg’
Ruim 400 gasten bezochten de RDW Relatieda-
gen bij het testcentrum in Lelystad. Deze dagen 
stonden in teken van kennis delen, samenwerken 
en netwerken. Op de eerste dag was bestemd 
voor wegbeheerders en transporteurs; de tweede 
voor relaties en ketenpartners van RDW.

Nieuwe taak RDW bij import gebruikte auto’s
De RDW gaat in de toekomst waarschijnlijk de getaxeerde 
waarde van geïmporteerde tweedehandsauto’s onafhankelijk 
controleren. Doel is om fraude tegen te gaan. In 2020 wordt 
getoetst of deze taak uitvoerbaar is. 

01 okt 06 dec05 aug
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De RDW in het kort
Onze organisatie 
De RDW is een zelfstandig werkende uitvoeringsorganisatie 
van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Er werke
ruim 1.600 medewerkers bij de RDW.

n 

Onze missie en visie
De RDW staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszeker-
heid in mobiliteit. 

De visie van de RDW bestaat naast de missie uit de volgende 
elementen: 
• Gewaagde doel: iedereen veilig en vertrouwd op weg
• Kernwaarden: wendbaar, dienstbaar en betrouwbaar
• Kernkwaliteiten: excellente dienstverlening, professio-

neel, ketensamenwerking en slagvaardig

Onze strategie
Maatschappelijke trends en ontwikkelingen beïnvloeden 
onze strategie en activiteiten, denk aan kunstmatige intelli-
gentie, maatschappelijke polarisatie en de slimme stad. De 
RDW werkte in 2019 vanuit drie strategische pijlers:
• Vernieuwen vanuit continuïteit. Onze bedrijfsvoering 

is toekomstbestendig en we investeren in kennis en in 
medewerkers.

• Toegesneden dienstverlening. We bieden digitale dien-
sten aan en werken zo veel mogelijk risicogestuurd. Data
zijn bij ons in veilige handen. We garanderen de datakwa-
liteit en beschermen de privacy.

• Samenwerken in ketens. We gaan allianties aan die 
meerwaarde bieden voor de samenleving. We werken 
mee aan overheidsbrede dienstverlening. En investeren 
in (internationale) gegevensuitwisseling.

 

Onze taken 
De RDW heeft vier wettelijke taken:
• Toelaten van voertuigen(onderdelen) op de Nederlandse 

en Europese markt.
• Toezicht houden op erkende bedrijven en controle uitoe-

fenen op de technische staat van voertuigen.
• Verzamelen, opslaan, bewerken en beheren van gege-

vens over voertuigen, hun eigenaren en voertuigdocu-
menten en het verstrekken van informatie aan belang-
hebbenden.

• Documenten afgeven die nodig zijn voor voertuigen of 
eigenaren, zoals kentekenbewijzen en rijbewijzen.

Onze samenwerkingspartners
Bij de uitvoering van onze wettelijke taken werken we nauw 
samen met veel organisaties. In het overzicht op de volgen-
de pagina staat een groot aantal daarvan op een rij.
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Lees meer over onze uitdagingen en resultaten in het volledige 
jaarverslag over 2019 op: www.rdw.nl/over-rdw

Kijk voor de openingstijden en contactgegevens van  
de RDW-kantoren en -keuringsstations op: www.rdw.nl

Postbus 777
2700 AT Zoetermeer

www.rdw.nl/over-rdw
info@rdw.nl

©
RD

W
 April 2020

088 008 74 47
Lokaal tarief




