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Op de cover 
De wereld om ons heen is vol mobiliteit. Autos, vrachtwagens, landbouwtrekkers, 
elektrische steps en drones: voertuigen ontwikkelen zich razendsnel. Wat doet de 
RDW nú voor veilige, schone en stille voertuigen straks? Als voertuigautoriteit houden 
we toezicht, verstrekken we vergunningen, verlenen we ontheffingen en registreren 
en verstrekken we data. We volgen de ontwikkelingen in de mobiliteit op de voet en 
hebben hierover voortdurend contact met onze samenwerkingspartners in binnen- en 
buitenland. Iedereen veilig en vertrouwd op weg. Daar gaan we voor. 
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Ab van Ravestein, algemeen directeur 

Ons vizier blijft gericht 
op goede dienstverlening 
Corona beïnvloedde het werk van de RDW’ers in 2021 weer flink. Toch bleef 

ons vizier gericht op goede dienstverlening aan onze klanten. Dat lukte vaak, 

met improvisatie en creativiteit. Intussen volgen de ontwikkelingen in de 

mobiliteitssector elkaar snel op en breiden de taken van de RDW zich uit. 

Algemeen directeur Ab van Ravestein en directeur Bedrijfsvoering Zeger 

Baelde vertellen hoe de RDW zich ontwikkelt. 

‘Over de hele linie 

was het drukker 

dan verwacht. We 

hadden te maken met 

méér ontheffingen, 

kentekenonderzoeken 

en afgifte documenten 

dan in 2020.’ 

De bedrijfsdrukte was het afgelopen 
jaar erg hoog. Van Ravestein: ‘Over de 
hele linie was het drukker dan verwacht. 
We hadden te maken met méér 
ontheffingen, kentekenonderzoeken 
en afgifte documenten dan verleden 
jaar. Daarnaast is er intensief gewerkt 
aan projecten, zoals de kentekening 
van landbouwvoertuigen en mobiele 
machines en de voorbereidingen voor de 
vrachtwagenheffing en tijdelijke tol. 
De RDW heeft in 2021 meer werk verzet 
en daar zijn we trots op.’ 

De RDW sloot het jaar af met een overschot 
van € 22,2 miljoen. De hogere omzetten 
leidden niet altijd tot hogere kosten. 

Bijvoorbeeld als processen grotendeels 
gedigitaliseerd zijn, zoals bij de afgifte van 
documenten. De kosten waren in 2021 
nagenoeg gelijk aan de begroting. Het 
overschot is toegevoegd aan de reserves. 

Veilig werken 
Corona betekende in 2021 weer veel 
thuiswerken. Van Ravestein maakt een 
kanttekening: ‘De kracht van RDW is dat 
we een sterk groepsgevoel hebben. We 
inspireren en motiveren elkaar. Thuiswerken 
is geen einddoel. We moeten een gezonde 
balans vinden tussen elkaar ontmoeten en 
werken op afstand. Daarom denken we, 
net als veel andere organisaties, erover na 
hoe we hybride werken in onze organisatie 
kunnen verankeren.’ 

Maar naast dit thuiswerken waren er net 
zoveel RDW’ers onderweg of werkten op 
RDW-locaties waar de dienstverlening 
aan onze klanten gewoon doorliep. Zoals 
op de keuringsstations. Daar had veilig 
werken tijdens de pandemie de hoogste 
prioriteit. Het was er het afgelopen jaar 
behoorlijk druk, mede door de flinke 
stijging van het aantal importauto’s. 
Baelde: ‘Vlak voor de zomer hadden we 
wachttijden voor meerdere producten. 
Daarom hebben we een periode ook 
op zaterdag gewerkt. Die flexibiliteit 
getuigt van een groot commitment bij 
onze collega’s.’ 

4 5 



  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Evaluatie van de RDW 
De RDW vierde in 2021 een zilveren 
jubileum als zelfstandig bestuursorgaan. 
Voor de vijfde keer vond de wettelijke 
evaluatie plaats. In opdracht van het 
ministerie van IenW beoordeelden de 
onderzoekers van PwC de doeltreffendheid 
en doelmatigheid van de RDW als publieke 
dienstverlener. Van Ravestein: ‘Een 
spannend moment. De conclusie is dat de 
RDW de afgelopen vijf jaar doeltreffend en 
doelmatig heeft geopereerd. En dat we als 
uitvoeringsorganisatie goed functioneren 
en gewaardeerd worden door partners in 
de sector. Dit is een verdienste van alle 
RDW’ers.’ 

Uit het rapport komen ook verbeterpunten. 
Zoals de interne afstemming en 
informatie-uitwisseling. Van Ravestein 
knikt: ‘Het is zeker belangrijk dat we 
– ook vanuit verschillende rollen en 
bevoegdheden – blijven opereren als één 
RDW.’ Daarnaast benadrukt het rapport 
dat de RDW klaar moet zijn voor nieuwe 
ontwikkelingen, zoals elektrificatie en 
smart mobility. Cruciaal, vindt ook Baelde. 
‘Complicerende factor is de krapte op de 
arbeidsmarkt. Het vinden van het juiste 
personeel is een kritieke factor om onze 
strategie uit te kunnen voeren.’ Dit staat 
dan ook bovenaan de prioriteitenlijst. 
Baelde: ‘We hebben inmiddels onze 
arbeidsmarktstrategie aangescherpt. 

Dat gaat ons helpen bij het werven 
van mensen met specifieke kennis, 
bijvoorbeeld van securitymanagement 
en ICT. We hebben de banden met de 
universiteiten aangehaald en gaan zelf 
jonge mensen opleiden in ons werkveld.’ 

Strategie aangescherpt 
De RDW heeft zijn strategie voor de 
komende jaren herijkt. Veiligheid, 
duurzaamheid en rechtszekerheid staan 
nog steeds centraal in de missie; de 
strategische thema’s zijn aangescherpt. 
Baelde: ‘In onze strategie kijken we nu 
breder naar voertuigveiligheid, bijvoorbeeld 
naar hoe het voertuig opereert in het 
verkeer en de interactie tussen mens en 
voertuig. Het toezicht wordt ook verbreed: 
we houden niet meer alleen toezicht bij de 
toelating, maar ook in de gebruikersfase. 
Het mooie van dit markttoezicht is dat we 
beleidsmakers kunnen informeren over 
de praktijk van voertuigen op de weg. Zo 
ontstaat een feedbackloop.’ De overheid 
heeft een grote behoefte aan data. Wat 
de RDW registreert, neemt daarom toe. 
Baelde geeft een voorbeeld: ‘Zo hebben 
we een milieuklasse voor personenauto’s 
toegevoegd aan het basisregister. Deze 
gegevens worden gebruikt voor de toegang 
tot milieuzones en bij belastingheffing. Het 
was een flinke conversie in het register.’ 

Ook eenvoudige en toegankelijke 
dienstverlening is van strategisch belang. 
Van Ravestein: ‘Mensen hebben recht op 
uitstekende dienstverlening. Dat doen we 
op verschillende manieren. We zorgen 
ervoor dat iedereen die dat wil, digitaal 
goed wordt geholpen. En voor mensen 
die minder digitaal vaardig zijn, blijven we 
fysiek contact mogelijk maken.’ 

‘We hebben onze 

arbeidsmarktstrategie 

aangescherpt. Dat 

gaat ons helpen bij het 

werven van mensen 

met specifieke kennis.’ 

Zeger Baelde, directeur bedrijfsvoering 
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Circulaire voertuigketen 
Baelde: ‘Duurzaamheid wordt ook steeds 
belangrijker. Dan gaat het niet alleen om 
de reductie van CO2 en stikstof, maar ook 
om geluidsreductie en elektrificatie. Het 
streven is de hele voertuigketen circulair 
te maken. Dat betekent dat we in de 
toekomst ook eisen gaan stellen aan het 
productieproces van voertuigen, zoals de 
gebruikte materialen. En aan de recycling 
van voertuigen. We staan nog maar aan 
het begin. Denk maar eens aan de batterij 
van elektrische auto’s: de grondstoffen 
daarvoor zijn eindig. We werken hierbij 
samen met verschillende partijen, zoals 
Auto Recycling Nederland.’ 

Het nieuwe RDW-testcentrum op het 
multimodale kennis- en testcentrum 
voor slimme mobiliteit en infrastructuur 
(MITC), dat waarschijnlijk in Marknesse 
komt, gaat mogelijk ook een rol 
spelen bij het opbouwen van kennis 
over emissies. Door de verplaatsing 
kan de RDW het testcentrum en de 
testbaan aanpassen aan de eisen voor 
het testen van innovatieve voertuigen 
en voertuigsystemen. Baelde: ‘We 
willen in het MITC ook een emissie- en 
duurzaamheidslaboratorium opzetten. 
In dit lab gaan we, als hiertoe positief 
wordt besloten, alle emissie- en 
duurzaamheidsaspecten van de voer-

tuigen onderzoeken om zo te borgen 
dat voertuigen in de gebruikersfase aan 
de gestelde eisen blijven voldoen.’ 

Vooruitblikken 
Vooruitkijkend naar 2022 vindt binnen 
de directie ook een verandering plaats: 
Ab van Ravestein gaat in april met 
pensioen. ‘Ik vond het een cadeautje om 
mijn loopbaan in de publieke sector bij de 
RDW af te sluiten. Ik heb 7,5 jaar kunnen 
genieten van alle kennis en betrokkenheid 
van de RDW’ers. Niet alleen bij het werk, 
maar ook echt bij het achterliggende 
doel: veilige en schone auto’s op de weg 
en betrouwbare registraties’, zegt Van 
Ravestein. ‘De RDW’ers staan al klaar om 
mijn opvolger Jantina Woudstra met open 
armen te ontvangen. Ze stapt in op een 
fantastisch moment: er staat zo veel te 
gebeuren de komende jaren.’ 

Want 2022 wordt eveneens een druk jaar, 
met onder meer voorbereidingen voor de 
tijdelijke tolheffing en vrachtwagenheffing. 
De RDW wordt de centrale uitvoerder van 
deze heffingen, een nieuwe en pittige taak. 
Baelde beaamt: ‘We hebben er een nieuwe 
divisie voor ingericht waar uiteindelijk zo’n 
150 mensen gaan werken. De tijdelijke 
tol bij de Blankenburgverbinding is 
waarschijnlijk al vanaf 2024 operationeel 
en de vrachtwagenheffing in 2026.’ 

Een andere uitdaging is de invoering 
van het nieuwe kader lichte elektrische 
voertuigen. Baelde: ‘We worden als RDW 
de onafhankelijke toelatingsautoriteit 
voor deze voertuigen. Het nieuwe kader 
gaat begin 2023 in, dus een groot deel 
van de voorbereidingen vindt in 2022 
plaats. Ons einddoel is dat alles wat op 
de openbare weg rijdt met een motor 
wordt geregistreerd. Dat is veel duidelijker 
voor mensen. Dat je weet: als ik een 
registratiebewijs heb, mag ik ermee de 
weg op. Een goede registratie van lichte 
elektrische voertuigen maakt ook het werk 
van de handhavers een stuk eenvoudiger.’ 
Eind 2021 werd ook, op de valreep, het 
nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. 
Wat betekent dit akkoord voor het werk 
van de RDW? Van Ravestein: ‘In het 
akkoord zien we vier voor ons relevante 
thema’s prominent terugkomen: klimaat, 
verkeersveiligheid, circulaire economie en 
betalen naar gebruik. Voor deze publieke 
doelstellingen staan wij mede aan de 
lat. Het is zaak ons hierop goed voor te 
bereiden. We zijn er klaar voor!’ 
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Belangrijke
gebeurtenissen
in 2021 

1 januari 

Nieuwe regels door Brexit 
De Brexit raakt ook de dienstverlening 
van de RDW. Vanaf 1 januari 2021 gaan 
nieuwe regels in over onder andere het 
omwisselen van Britse rijbewijzen, Britse 
typegoedkeuringen en importeren van 
voertuigen uit het Verenigd Koninkrijk. 

Vliegbewijzen voor drones  
Vanaf 2021 gelden er nieuwe regels voor 
drones en andere onbemande lucht-
vaartuigen. De RDW registreert de eigenaar 
van een drone en de opleiding van piloten, 
geeft het bijbehorende vliegbewijs uit en 
wisselt gegevens met handhavers uit. In 
2021 zijn circa 37.000 exploitantnummers 
en 29.000 vliegbewijzen afgegeven. 

22 april 

RDW nieuwe partner in 
Verkeersveiligheidscoalitie 
In 2020 kwamen 610 mensen om 
in het verkeer, waaronder steeds 
meer fietsers. Dat aantal moet 
omlaag. In het Verkeersveiligheids-
manifest 2.0 staan aanbevelingen 
aan de politiek voor o.a. het veiliger 
maken van wegen en fietspaden in 
en tussen steden, het tegengaan 
van afleiding in het verkeer en het 
veiliger maken van voertuigen. 

1 mei 

Recyclingbijdrage voor iedereen 
Mensen die een importauto kopen, 
moeten voortaan een recyclingbijdrage 
van 30 euro betalen, net als bij nieuwe 
voertuigen. Met dit geld zorgt Auto 
Recycling Nederland ervoor dat auto’s 
aan het einde van hun levensduur veilig 
en milieuvriendelijk worden gerecycled. 
De RDW int deze bijdrage. 

18 juni 

RDW controleert uitstoot 
bij voertuigen in gebruik 
De RDW gaat ieder jaar emissietesten 
verrichten bij voertuigen die in gebruik 
zijn. Als technische dienst selecteert TNO 
voertuigen bij verhuur- en leasebedrijven 
en voert de test uit. 
De RDW beoordeelt of de uitstoot 
in lijn is met goedkeuringseisen en koppelt 
resultaten en bevindingen terug aan de 
fabrikant en aan Europa. 

22 juni 

Eerste APK-rapport voor 
landbouwtrekker 
Vandaag vindt de allereerst APK 
3-keuring vindt plaats in het Gelderse 
Nijbroek: een nieuwe mijlpaal in 
het veiliger maken van ons verkeer. 
Land- en bosbouwtrekkers die sneller 
kunnen rijden dan 40 km/u zijn nu 
ook APK-plichtig, net als trucks en 
personenauto’s. 
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1 juli 

Verplichte registratie tellerstand 
motorfietsen 
Ook bij motorfietsen moeten voortaan 
bij elk bezoek aan de garage de teller-
standen worden geregistreerd, net als bij 
personenauto’s en lichte bedrijfswagens. 
Dit is om fraude met kilometerstanden 
beter te voorkomen. 

Online melden verlies rijbewijs 
Mensen kunnen bij de RDW een 
online melding doen als ze hun 
rijbewijs kwijt zijn. Ze kunnen 24/7 via 
de RDW-website verlies, diefstal of 
misbruik van hun rijbewijs doorgeven. 
Die snelheid van melden verkleint de 
kans op (identiteits)fraude. En het scheelt 
weer een rit naar het gemeentehuis. 

23 juli 

Daling voertuigdiefstal zet door  
Net als in 2020 zijn er in 2021 weer minder 
voertuigen gestolen, een daling van  
respectievelijk 21% (personenauto’s) en 
41% (lichte bedrijfswagens). De daling lijkt 
mede het gevolg van corona; alertheid blijft 
dus geboden. Meer info op de website van 
het Landelijk Informatie- en expertise- 
centrum Voertuigcriminaliteit. 

26 november 

Nieuw kader voor lichte elektrische 
voertuigen 
Het ministerie van IenW, de SWOV en de 
RDW werken samen aan een nationaal 
toelatingskader voor lichte elektrische 
voertuigen. De RDW wordt de toelatings-
en registratieautoriteit voor deze voer-
tuigen. In 2021 zijn de technische eisen 
geformuleerd en aangeboden aan de 
Tweede Kamer. 

8 december 

Tarieven 2022 dalen licht 
of blijven gelijk 
De tarieven van de RDW dalen in 2022 
met gemiddeld 0,9%. De kosten die we 
maken voor onze diensten bepalen de 
hoogte van de tarieven. In 2021 hadden 
we een hogere omzet en lagere kosten 
dan verwacht. Een deel van dit resultaat 
gebruiken we voor het verlagen van onze 
tarieven in 2022. 

31 december 

versnelde regeling opgezet. 

12 13 

750 duizend kentekens voor (land)bouw-
voertuigen en mobiele machines 
In 2021 zijn we gestart met het ken-
tekenen van (land)bouwvoertuigen en 
mobiele machines, zoals graafmachines. 
Alleen gekeurde voertuigen kunnen de 
weg op. Dit heeft geresulteerd in ongeveer 
750.000 kentekenaanvragen. Voor nieuwe 
land(bouw)voertuigen hebben we een 



 

 

Veel aandacht voor 
verkeersveiligheid bij 
nieuwe wetgeving 
slimme auto’s 

De RDW werkt actief mee aan de totstandkoming van 

(inter)nationale wet- en regelgeving. Tim Guiting is senior 

adviseur Ontwikkeling Voertuigreglementering bij de RDW. Hij 

zit regelmatig aan tafel in Brussel en Genève om voor Nederland 

belangrijke thema’s voor het voetlicht te brengen. ‘Nederland 

heeft een hoog ambitieniveau als het gaat om verkeersveiligheid.’ 

Tim Guiting werkt mee aan de ontwikke-
ling van voertuigregelgeving. Van 
kwaliteitseisen tot toetsing en toezicht. 
Hiervoor is hij vaak bij de Europese 
Commissie in Brussel, of in Genève, bij 
de UNECE – de Europese Economische 
Commissie van de Verenigde Naties. Aan 
die internationale tafels vertegenwoor-
digen Tim Guiting en zijn RDW-collega’s 
de Nederlandse belangen. Het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat bepaalt 
de beleidskaders. Met deze kaders in zijn 
achterhoofd probeert Tim Guiting nieuwe 
wet- en regelgeving te beïnvloeden. 

Inzet op verkeersveiligheid 
‘Wij zetten daarbij vooral in op een hoge 
mate van voertuig- en verkeersveiligheid, 
rechtszekerheid en bescherming van 
gezondheid en milieu. Die waarden 
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Tim Guiting 

passen naadloos binnen de missie en de 
doelen van de RDW.’ De waarden waar 
lidstaten de nadruk op leggen kunnen 
erg verschillend zijn. ‘Sommige lidstaten 
zetten zich meer in voor het behoud 
van hun nationale voertuigindustrie, 
of ze zijn bezorgd om de kosten die 
een eis met zich meebrengt, of ze 
zijn simpelweg nog niet zo ver op het 
gebied van IT en voertuigen. Wij hebben 
een hoog ambitieniveau als het gaat 
om verkeersveiligheid. Nederland 
heeft veel fietsers, dat zijn kwetsbare 
verkeersdeelnemers. Daardoor gebeuren 
er hier ongelukken die we in andere 
landen niet zien, bijvoorbeeld door de 
dode hoek. Dat is een onderwerp dat wij 
concreet meenemen in onze eisen voor 
nieuwe regelgeving.’ 

Auto past zichzelf aan 
Eén van de onderwerpen waar Tim 
Guiting zich nu mee bezighoudt is 
het feit dat steeds meer voertuigen 
veranderen tijdens hun levensduur en dus 
na toelating. Door middel van software-
updates kan een fabrikant bijvoorbeeld 
een nieuw rijhulpsysteem toevoegen. En 
een auto met kunstmatige intelligentie 
is in staat zichzelf aan te passen, op 
basis van gebruikservaringen. Een auto 
kan bijvoorbeeld ‘leren’ in welke situaties 
het moet afremmen. ‘Het is goed als 
voertuigen zichzelf verbeteren, maar het 

moeten wel veilige aanpassingen zijn. 
En of dat zo is, dat willen wij beoordelen.’ 
zegt hij. ‘Daarvoor moeten we nu kaders 
ontwikkelen voor toelating en toezicht van 
het voertuig tijdens de hele levensduur 
ervan. Fabrikanten kunnen dan bij het 
ontwerp voor de rijhulpsystemen rekening 
houden met deze kaders.’ 

Expertise in huis 
Voor de RDW betekenen al deze 
ontwikkelingen ook dat ze de expertise 
op peil moet houden. ‘Wat gaat er in de 
toekomst spelen? En wat voor invloed 
heeft dat op ons en op wat wij doen? 

Daar hebben we veel overleg over – met 
het ministerie, maar ook met collega’s van 
andere afdelingen. We hebben gelukkig al 
heel veel expertise in huis op het gebied 
van data en innovatie. Dat is maar goed 
ook, want er komt veel op ons af.’ 
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zichzelf verbeteren, maar 

het moeten wel veilige 

aanpassingen zijn. Dat 

willen wij beoordelen.’ 



 

Kerncijfers 2021 
Benieuwd naar het verhaal achter de cijfers en aantallen? Lees dan ons 
volledige jaarverslag over 2021 op www.rdw.nl/over-rdw. 

Financiële cijfers 
Resultaat na belastingen 

€ 22.164.000 
€ 11.340.000 in 2020 

Omzet 

€ 282.089.000 
€ 249.405.000 in 2020 

Gemiddelde 
tariefontwikkeling 

3,7% 
2,6% in 2020 

Personele gegevens 
Verzuim 

4,7% | 4,8% in 2020 

Gemiddeld aantal fte 

1.645 | 1.588 in 2020 

Gemiddelde  
investering  
in opleiding  
per medewerker 

€ 1.436 
€ 1.271 in 2020 

Bedrijfsvoering in 
aantallen 
Typegoedkeuringen  
(internationaal/nationaal) 

33.807 
35.678 in 2020 

Ontheffingen 

48.223 
43.116 in 2020 

Bedrijfsbezoeken 

19.850 
18.462 in 2020 

Steekproeven 

188.659 
176.761 in 2020 

Individuele keuringen 

467.560 
384.746 in 2020 

Erkenninghouders 

28.822 
27.206 in 2020 

Informatieverstrekking  
uit de registers 

4.251.100.000 
4.448.200.000 in 2020 

Afgegeven kentekencards 

4.578.497 
3.983.726 in 2020 

Klachten en 
Wob-verzoeken 

Klachten 

771 
736 in 2020 

Wob-verzoeken 

23 
11 in 2020 
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Innovatieve voertuigen 
en systemen vragen om 
andere testfaciliteiten 

Angela Ramautar-Badloe 

De RDW werkt aan een nieuw testcentrum in Marknesse. Daar kunnen we in de 

toekomst autonoom rijdende voertuigen en innovatieve voertuigsystemen testen. 

Angela Ramautar-Badloe is senior adviseur bij de divisie Voertuigregelgeving en 

toelating bij de RDW. Zij is nauw betrokken bij de totstandkoming van dit nieuwe 

centrum: ‘Dankzij rijhulpsystemen communiceert een voertuig met het verkeer en zijn 

omgeving. Dat vergt andere testfaciliteiten.’ 

Het nieuwe testcentrum moet een 
locatie worden waar slimme mobiliteit 
kan worden getest, gecertificeerd en 
geïntroduceerd. De RDW heeft hiervoor 
een plek op het MITC in Marknesse op 
het oog. Verschillende partijen zoals het 
Nederlands Lucht- en Ruimtecentrum 
(NLR) en de Duits-Nederlandse 
Windtunnel (DNW) willen hier samen met 
de RDW en de politie een testcentrum 

ontwikkelen dat dé smart-mobility-
proeftuin van Nederland moet worden. 
‘De RDW heeft de wens om uit te breiden. 
Maar deze ontwikkelingen zijn groter 
dan de RDW alleen,’ vertelt Angela. ‘In  
het nieuwe testcentrum kunnen we  
samenwerken met partijen die grofweg  
met dezelfde vraagstukken bezig zijn. Ook  
NLR en DNW moeten verduurzamen, ook  
zij zijn bezig met emissies en de kwaliteit  
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‘We werken aan een 

duurzaamheidslab 

om antwoord te geven 

op de vraagstukken 

van nieuwe typen 

voertuigen.’ 

van voertuigen. We richten ons daarom op 
de overeenkomsten. Op die manier kunnen 
we kennis delen en van elkaar leren.’ 

Van voertuigveiligheid naar 
verkeersveiligheid 
Door software staat een voertuig steeds 
meer in verbinding met zijn omgeving. 
Dat betekent iets voor de testen die de 
RDW uitvoert. Angela: ‘Wat betreft het 
testen van voertuigveiligheid: daar is de 
RDW heel sterk in. Maar het gaat niet 
meer alleen om de veiligheid van banden 
of verlichting. Dankzij rijhulpsystemen 
communiceert een voertuig met het 
verkeer en moeten we dus kijken naar 
verkeersveiligheid. Dat is lastiger. Hoe 
verwerkt die auto die prikkels? Dat vergt 
andere testfaciliteiten.’ 

Experimenten met drones 
In het nieuwe testcentrum moet hier ruimte 
voor komen. Zo komt er een extra lange 
testbaan van 1.700 meter lang en 400 
meter breed. Hier kunnen we testen op 
systemen die assisteren of ingrijpen bij 
het inhalen. Ook ligt er voor de toekomst 
de wens voor een bebouwde omgeving: 
DigiCity. ‘In die nagemaakte stad kunnen 
we bijvoorbeeld testen hoe een voertuig 
reageert op een drone die een pakketje 
bezorgt,’ legt Angela uit. 

Emissie- en duurzaamheidslab 
De RDW onderzoekt ook de mogelijkheid 
van een emissie- en duurzaamheidslab in 
het nieuwe testcentrum. 
In het emissielab kan de RDW niet alleen 
de uitstoot meten van het vervoersmiddel, 
maar ook het geluid van de motor en de 
banden. Het lab wordt nadrukkelijk ook 
neergezet als duurzaamheidslaboratorium 
om de vraagstukken van nieuwe typen 
voertuigen goed te kunnen beantwoorden. 
Denk aan remslijtage, rijhulpsystemen, 
camera’s en sensoren, autonoom rijden, 
levensduur van accu’s en de actieradius 
van elektrische auto’s. Volgens 
Angela is het belangrijk dat de RDW 
dergelijke testen kan uitvoeren: ‘Alleen 
al om te voldoen aan de nieuwe wet- en 
regelgeving en onze doelen op het gebied 
van duurzaamheid. Om dat waar te 
maken heb je kennis en kunde nodig. Dat 
ontwikkel je allemaal in zo’n testcentrum. 
Daarnaast leven we in een dichtbevolkt 
land. We rijden allemaal in een relatief 
klein gebied. Dat maakt dat het echt van 
levensbelang is om vast te stellen dat 
nieuwe ontwikkelingen veilig zijn.’ 

De RDW wil het nieuwe testcentrum 
medio 2025 in gebruik nemen. 
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Peter Jager 

RDW past registers aan 
op dynamische data 

De RDW beheert een flink aantal registers. Zoals het kenteken-

register, het rijbewijzenregister en het Nationaal Parkeerregister. 

Peter Jager is senior adviseur voertuigdata bij de RDW. ‘Door de 

ontwikkelingen in de voertuigsector hebben we steeds vaker te 

maken met dynamische data. Daar moeten we onze registers op 

aanpassen.’ 

Als beleidsadviseur houdt Peter zich bezig 
met alle ontwikkelingen op het gebied 
van voertuigdata, die invloed hebben 
op de maatschappij of de processen en 
registers van de RDW. Regelmatig neemt 
Peter deel aan internationale overleggen, 
waar hij wordt bijgepraat over nieuwe ont-
wikkelingen. ‘Ik heb continu in mijn achter-
hoofd: wat betekent dit voor de RDW en 
onze omgeving? Wat willen we reguleren en 
wat moeten we daarvoor registreren? Alle 
objecten die tot de weg worden toegela-
ten moeten een eigen identificatiemiddel 
hebben, bijvoorbeeld een nummer of een 
kenteken. Dat leggen we vast in een register. 
Tot nu toe zijn veiligheid en handhaving 

belangrijke redenen om voertuigen te 
registeren, maar ook het belang van 
duurzaamheid neemt toe.’ 

Registers aanpassen 
Tot een aantal jaar geleden werden 
voertuigen geregistreerd op basis 
van onder andere kenteken, kleur en 
vermogen. Daar is de milieuklasse 
bijgekomen. ‘Emissie is een heel actueel 
thema waar we onze registers op 
aanpassen. Door software-updates is het 
mogelijk dat het vermogen van een auto 
wordt ‘opgekrikt’ en daardoor een hogere 
uitstoot krijgt. Het gevolg kan zijn dat een 
voertuig een milieuzone niet meer in mag. 

24 25 



 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Wij moeten onze informatievoorziening 
van de registers zo aanpassen dat 
informatie over bijvoorbeeld het vermogen 
van een voertuig actueel blijft. Die 
informatie moet kloppen om te kunnen 
handhaven, bijvoorbeeld in de milieuzone.’ 

Gekeurd en veilig bevonden 
In 2021 heeft de RDW samen met het 
ministerie van IenW een toelatingskader 
opgesteld voor lichte elektrische 
voertuigen (LEV’s), zoals e-steps. En sinds 
vorig jaar hebben landbouwvoertuigen 
een kentekenplicht. ‘Dat zijn belangrijke 
stappen: als zo’n LEV straks de weg 
op mag, dan weet je dat het voertuig is 
gekeurd en veilig is bevonden. Zo houden 
we zicht op wat er rijdt in Nederland. 
We registeren niet zomaar wat: de 
set van gegevens die we registeren is 
wettelijk vastgelegd én moet bijdragen 
aan de veiligheid, duurzaamheid en 
rechtszekerheid van voertuigen.’ 

Deelauto’s 
Dat laatste thema speelt nu vooral bij het 
gebruik van de deelauto. Die wordt steeds 
populairder. ‘Je maakt met meerdere 
mensen gebruik van één auto. Maar wie 
heeft er wanneer precies in gereden? Dat 
is belangrijk om scherp te hebben voor je 
aansprakelijkheid. Daarom moeten wij dit 
in het register verwerken. Maar hoe? 

Een idee is om in het register verschillende 
rollen op te nemen, zodat je naast de 
eigenaar ook een berijder kent.’ 

Nieuwe ontwikkelingen 
Het registeren van de aansprakelijkheid 
is ook onderwerp van onderzoek bij 
voertuigen met slimme rijondersteuning, 
zoals automated lane keeping systems 
(ALKS). ‘Als je dat inschakelt, neemt 
het voertuig het even van je over. Dat 
kun je zien in de data van de auto. 
Deze ontwikkelingen op het gebied van 
dynamische data zijn zo nieuw dat we nog 
volop in gesprek zijn met het ministerie 
over hoe en wat we willen registreren in 
het register. We zitten er als RDW bovenop, 
omdat goede registratie bijdraagt aan een 
veiligere situatie op de weg.’ 

‘Als zo’n LEV straks de weg 

op mag, dan weet je dat 

het voertuig is gekeurd en 

veilig is bevonden.’ 

RDW in het kort 
Onze organisatie 
De RDW is een zelfstandig werkende uitvoeringsorganisatie 
onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Onze missie 
De RDW staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid 
in mobiliteit. Daarbij is het ambitieuze doel van de RDW: ‘iedereen 
veilig en vertrouwd op weg’. 

Onze rollen en taken 
De RDW is toezichthouder, goedkeurder, registratiehouder, 
handhaver en publieke dienstverlener.  

Onze strategie 
Maatschappelijke trends en ontwikkelingen beïnvloeden onze 
strategie en activiteiten. Onze strategie voor de komende 
jaren richt zich op integraal toezicht op de voertuigketen, 
beheerste implementatie van innovaties, slimme(re) 
informatie voor mobiliteit en handhaving, eenvoudige en 
toegankelijke dienstverlening.   
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Lees meer over onze uitdagingen en resultaten in het 
volledige jaarverslag over 2021 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 

088 008 74 47 
Lokaal tarief 
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