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Status  
Vastgesteld op 5 maart 2020 door de directie van de RDW met instemming van de Raad 
van Toezicht. Goedgekeurd op 23 april 2020 door de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat. 

Verspreiding 
Openbaar 

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 de SWOV werken we toe naar een meer 
integrale veiligheidsbeoordeling. Want naast voertuigveiligheid is ook de interactie met de 
bestuurder en de omgeving van cruciaal belang. 
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1. Bestuursverslag	

1.1	 Voorwoord	van	de	directie	

	‘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-systemen 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 beveiliging 
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 
scootmobiels, hoverboards en elektrische steps. Dat is echt een zoektocht. De rol van de 
RDW bij het toelaten en monitoren van deze voertuigen wordt groter. Samen met onder 
meer het CBR en de SWOV werken we toe naar een meer integrale veiligheidsbeoordeling. 
Want naast de voertuigveiligheid is ook de interactie met de bestuurder en de 
infrastructuur van cruciaal belang.’ 

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 worden ze in 2021 ingevoerd. 
Nederland heeft een voortrekkersrol 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.’  
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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 meetapparatuur 
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, 
toegangs- en verblijfsrechten, banden, toekomstbestendige toelating & continue 
monitoring. Van Ravestein: ‘De strategische 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 maatschappelijke onderwerpen, denk aan 
zelfrijdende voertuigen. En we hebben samenwerkingspartners die tot de verbeelding 
spreken, zoals Tesla en Scania. Als RDW hebben we medewerkers dus veel te bieden.’ 

Baelde: ‘In 2019 stond een nieuwe ronde strategische personeelsplanning op de agenda, 
zodat we weer een actueel beeld hebben van onze personeelsbehoefte en 
personeelsbeschikbaarheid. Hiermee kunnen we gericht onze arbeidsmarktstrategie 
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.’ 

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 
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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 cruciale 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 vrachtwagencombinatie als de 
Super EcoCombi die we in 2020 gaan testen. Ons toelatingsbesluit wordt complexer en 
onze verantwoordelijkheid 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!’ 
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1.2	 Kerngegevens	

De belangrijkste cijfers over 2019 (afgezet tegen 2018). 

Kerncijfers 2019 2018 

Financiële cijfers 
Nettoresultaat - € 973.000 € 6.692.000 

Omzet € 243.123.000 € 235.810.000 

Gemiddelde tariefontwikkeling 0,1% 0% 

Resultaten bedrijfsvoering (in aantallen) 
Typegoedkeuringen (internationaal/nationaal) 40.304 34.129 

Individuele keuringen 373.232 367.137 

Ontheffingen 42.078 39.337 

Erkenninghouders 26.940 34.552 

Bedrijfsbezoeken 21.296 21.772 

Steekproeven 237.421 239.510 

Informatieverstrekking uit de registers 5.474.800.000 4.844.500.000 

Afgegeven kentekencards 3.980.837 3.999.317 

Personele gegevens 
Gemiddeld aantal fte 1.548 1.507 

Verzuimpercentage 4,8% 5,1% 

Investering in opleiding per medewerker (gemiddeld) € 2.119 € 2.105 

Klachten en Wob-verzoeken 

Klachten 643 651 

Wob-verzoeken 10 23 



Jaarverslag RDW 2019 

9 

1.3	 Financiële	resultaten	en	vooruitzichten	

Financiële	resultaten	2019	
Het jaar 2019 stond in het teken van de balans tussen de grote dynamiek bij onze 
maatschappelijke opgave en de continuïteit van onze dienstverlening. Vernieuwen vanuit 
continuïteit blijft daarbij ons uitgangspunt. De vier kerntaken van de RDW veranderden 
niet. De context, de groei en de dynamiek veranderen wel. Dit vraagt dat we als RDW 
blijven vernieuwen. De basis moet echter ook op orde blijven. Dit vraagt voldoende 
aandacht en middelen voor onderhoud en vervanging van systemen en aandacht en 
middelen voor onze mensen. Ten opzichte van 2018 hebben we in 2019 meer geïnvesteerd 
in projecten. 

In financieel opzicht verliep 2019 zoals verwacht. Waar een klein tekort was begroot, is dit 
ook gerealiseerd. Het nettoresultaat kwam uit op bijna - € 1,0 miljoen. De omzet is 1,5% 
hoger dan begroot en 3,1% hoger dan in 2018. De stijging van de omzet ten opzichte van 
2018 wordt met name verklaard door het hogere aantal rijbewijzen, erkenningen en 
typegoedkeuringen. De kosten zijn 1,9% hoger dan begroot en 6,6% hoger dan in 2018. Dit 
wordt met name verklaard door de hogere personeelskosten. 

In 2019 stabiliseerde een aantal volumes. Het aantal ICT-transacties stijgt nog door. De 
RDW heeft geïnvesteerd in systemen en onderhoud. Ook is geïnvesteerd in medewerkers, 
zowel in salarissen als in opleidingen. In 2019 is 88% van het opleidingsbudget besteed. 
Security en beveiliging kreeg veel aandacht.  

De aandacht voor de taken en de verantwoordelijkheden van de RDW blijft onverminderd 
hoog. Concrete voorbeelden zijn de vrachtwagenheffing, het vermeende misbruik van 
persoonsgegevens, de herkeuring van de aangepaste Stint en dieselgate. Een goede 
samenwerking met onze ketenpartners, zoals de branche en het ministerie van IenW, blijft 
onverminderd belangrijk. 

De afgifte rijbewijzen kent een cyclus van vijf jaar met hoge volumes en vijf jaar met lage 
volumes, wat een schommeling in de omzet veroorzaakt. 2019 is het vierde jaar van de 
cyclus met hoge volumes. De realisatie is hoger dan begroot en laat een stijging zien ten 
opzichte van vorig jaar. Dit komt omdat meer reguliere en spoedrijbewijzen zijn afgegeven, 
hoofdzakelijk vanwege de situatie bij het CBR. Sinds juni 2018 produceert de RDW 
rijbewijzen met een nieuw eID-applet erop, waardoor de kosten per rijbewijs licht zijn 
gestegen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat garant voor 
deze hogere kosten van de rijbewijscard in afwachting van de Wet digitale overheid (Wet 
DO). 

De financiële consequenties van het project vrachtwagenheffing en de financiële 
consequenties van de kentekening van langzaam rijdende voertuigen (LRV) zijn verwerkt in 
het jaarverslag en de jaarrekening.  
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Exploitatierekening 2019 
In miljoenen euro’s 

Realisatie 
2019 

Begroot 
2019 

Realisatie 
2018 

Omzet 243,1 239,5 235,8 

Kosten 244,0 239,5 229,0 

Resultaat gewone bedrijfsuitoefening -0,9 0,0 6,8 

Bedrijfsresultaat -0,9 0,0 6,8 

Financiële baten en lasten -0,1 -0,1 -0,1 

Nettoresultaat -1,0 -0,1 6,7 

Omzet	
De omzet steeg in 2019 met € 7,3 miljoen ten opzichte van 2018. De meest opvallende 
omzetcategorieën die de groei verklaren zijn afgifte rijbewijzen, typegoedkeuringen en 
erkenningsregelingen.  

De hogere omzet uit afgifte rijbewijzen ten opzichte van 2018 wordt veroorzaakt door de 
vergoeding die de RDW ontvangt van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de 
dekking van de extra productiekosten van de eID-applet op het rijbewijs. Deze vergoeding 
ontvangt de RDW omdat de Wet digitale overheid (Wet DO) nog niet in werking is getreden 
en daarmee de juridische basis ontbreekt om deze kosten via leges door te berekenen aan 
de burger. Daarnaast is het aantal reguliere rijbewijzen en spoedrijbewijzen hoger dan vorig 
jaar.  

De omzet uit typegoedkeuringen is € 2,1 miljoen hoger dan 2019. Oorzaak was vooral het 
overnemen van de verantwoordelijkheid voor certificaten van het Verenigd Koninkrijk 
(goedkeuringsinstantie VCA) als gevolg van de Brexit en het in gebruik nemen van Online 
Type-approval Application Services (OTAS). Deze laatste zorgt voor een toename van 
certificaten.  

De groei van de omzet van de erkenningsregelingen is € 2,4 miljoen ten opzichte van 2018. 
De groei wordt veroorzaakt door een tariefstijging en door stijging van het aantal APK-
meldingen. Het aantal afmeldingen stijgt door groei van het wagenpark en door stijging van 
de gemiddelde leeftijd van het wagenpark in Nederland. 

Kosten	
De kosten stegen in 2019 met € 15 miljoen ten opzichte van 2018. Dit komt met name door 
de hogere personele kosten. De personele kosten zijn in 2019 € 11,1 miljoen hoger dan in 
2018. Het gemiddeld aantal fte groeide in 2019 met 41. Verder zijn de salariskosten per fte 
in 2019 met 4,0% gestegen als gevolg van cao- en premiestijgingen. Dit is inclusief de 
hogere pensioenlasten van € 1,6 miljoen.  

De externe inhuur voor projecten kwam in totaal € 4,0 miljoen hoger uit dan in 2018. 
Projecten worden bij de RDW overwegend onder eigen regie en met eigen personeel of 
ingeleend personeel uitgevoerd. De inhuur op formatieplaatsen is € 2,0 miljoen hoger dan 
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in 2018 vanwege tijdelijke invulling van vacatureruimte en door een toename van het 
aantal arbeidsparticipanten.  

De algemene kosten zijn in 2019 € 4,3 miljoen hoger dan in 2018. Oorzaken zijn met name 
hogere onderhoudskosten van het ICT-netwerk en de keuringstations, hogere 
automatiseringskosten, externe advieskosten en hogere vervoerskosten.  

In 2019 zijn drie projecten geactiveerd: eID op het rijbewijs, migratie Sharepoint 2013-2016 
en langzaam rijdende voertuigen.  

Projectkosten	
Hieronder zijn de kosten (personeelskosten en externe projectkosten) van de grootste in 
2019 uitgevoerde projecten weergegeven. 

Projectkosten 
In miljoenen euro’s 2019 2018 

Avaya upgrade en EA beheercontracten 0,8 0,3 

eID op Rijbewijs 1,5 3,1 

Heropzet Certificeren 1,3 -  

Heropzet Datamodel 1,1 0,9 

Jaarplan Beveiliging 1,0 0,5 

Kentekening Langzaam rijdende voertuigen conversie 0,8   

Mobiele Vehicle Registration - pilot 1,2 0,3 

Programma Elektronisch diensten system (inclusief EDS Next) 3,2 3,3 

Vernieuwing Werkplekomgeving 1,7 2,1 

Vrachtwagenheffing 2,0 -  

	

Wet	Markt	en	Overheid	
De wet Markt en Overheid is bedoeld om oneerlijke concurrentie tussen overheid en 
bedrijfsleven te voorkomen en is ook van toepassing op de RDW. Met het ministerie van 
IenW is afgesproken dat separaat verantwoording wordt afgelegd over de activiteiten waar 
de wet Markt en Overheid op van toepassing is. Voor 2019 kwamen de activiteiten waarop 
de wet Markt en overheid van toepassing is uit op: 
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Markt en Overheid 

In duizenden euro’s 

Realisatie 
2019 

Begroot 
2019 

Realisatie 
2018 

RDW Testcentrum Lelystad (verhuur)    

Opbrengsten 497 400 370 

Integrale kosten 499 399 371 

Resultaat -2 1 -1 

% kostendekkendheid 100% 100% 100% 

Het RDW Testcentrum in Lelystad is voor 100% kostendekkend. In de nacalculatorische 
kostendekkendheid is rekening gehouden met de bezettingsverschillen in verhuur aan 
derden. 

Vennootschapsbelastingplicht	
De vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven is in werking getreden per 1 
januari 2016. De inventarisatie van RDW taken is afgestemd met de Belastingdienst en voor 
een groot aantal wettelijke taken is de RDW niet onderworpen aan de 
vennootschapsbelasting. In 2018 heeft de Belastingdienst duidelijkheid gegeven over de 
resterende taken: vrijwillige APK, TCL Verhuur en NPR. Deze voldoen aan de voorwaarden 
van vrijstelling, waardoor de RDW over al haar activiteiten geen vennootschapsbelasting is 
verschuldigd. De beoordeling van de activiteiten in 2019 geeft geen aanleiding om deze 
uitkomst te herzien.		

Reserves	
Vermogenspositie 
In miljoenen euro’s 2019 2018 

Structurele reserve 23,1 26,6 

Conjuncturele reserve 9,1 9,1 

Reserve heropzet kentekenregister 3,1 3,9 

Bestemmingsreserve rijbewijzen 15,9 10,6 

Bestemmingsreserve RDW Testcentrum 10,0 10,0 

Reserve flankerend beleid 0 0,1 

Reserve beleidsinitiatieven 0 4,2 

Wettelijke reserve immateriële vaste activa 4,7 2,5 

Eigen vermogen en reserves 65,9 66,9 

De reserves zijn in 2019 € 1,0 miljoen afgenomen met het behaalde exploitatieresultaat van 
- € 1,0 miljoen. 
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De bestemming van de reserve flankerend beleid, de conjuncturele reserve en de 
rijbewijsreserve vonden plaats volgens de daarvoor geldende afspraken en werkwijzen. In 
overleg met het ministerie van IenW is een bestemmingsreserve van € 10 miljoen 
opgenomen voor de mogelijke verplaatsing van het RDW Testcentrum Lelystad. Sinds 2019 
is de omvang van de structurele reserve bepaald op basis van de strategische risico’s. De 
bandbreedte van de structurele reserve is € 22,7 miljoen - € 27 miljoen. De structurele 
reserve komt in 2019 uit op € 23,1 miljoen en daarmee binnen de bandbreedte. De 
afspraak is dat de RDW in 2021 een nieuwe kwantificering van de risico’s maakt, voor 
vaststelling van de omvang van de structurele reserve. In 2019 heeft de RDW een Monte 
Carlo Analyse van de risico’s gedaan. De uitkomsten hiervan liggen in lijn met de huidige 
bandbreedte van de structurele reserve.  

De reserve beleidsinitiatieven is in 2019 komen te vervallen. Aan de rijbewijsreserve is in 
2019 gedoteerd door de hoge volumes in de rijbewijscyclus voor de afgifte van rijbewijzen. 

Investeringen	
Er is in 2019 € 11,2 miljoen geïnvesteerd, waarvan € 7,2 miljoen materieel en € 4,0 miljoen 
immaterieel (2018: € 7,4 miljoen, waarvan € 5,1 miljoen materieel en € 2,3 miljoen 
immaterieel). In 2019 is voornamelijk geïnvesteerd in onze gebouwen en terreinen, extra 
laadpalen voor elektrische voertuigen en in onze ICT-middelen, zoals het netwerk en 
andere computerapparatuur.  

Er zijn in 2019 drie projecten uitgevoerd die zijn geactiveerd als nieuw immaterieel actief. 
Dit zijn het project eID op het rijbewijs, waarbij rijbewijzen met de nieuwe eID-applet erop 
worden geproduceerd, het project migratie Sharepoint 2013-2016 en het project langzaam 
rijdende voertuigen. 

Treasury	en	financiering	
Sinds 2003 participeert de RDW in het zogeheten schatkistbankieren. De RDW heeft voor 
de financiering van potentiële risico’s een leencapaciteit in rekening-courant bij het 
ministerie van Financiën van € 10 miljoen tot eind 2020.  

Voor de renovatie van het pand in Veendam is in 2015 een lange-termijnfinanciering 
aangetrokken van € 13,5 miljoen. Deze wordt in tien gelijke jaarlijkse bedragen 
terugbetaald. Het ministerie van IenW staat hiervoor garant. 

De liquiditeit is vergelijkbaar met vorig jaar en bedraagt € 32,4 miljoen. 

Financiële	vooruitzichten	
De begroting 2020 is opgesteld in de zomer van 2019. Na meerdere jaren waarin de 
tarieven van de RDW vrijwel gelijk bleven, stijgen de tarieven in 2020 met gemiddeld 2,6%. 
Ondanks een efficiencytaakstelling op de kosten is deze maatregel nodig om met name 
hogere personeelskosten als gevolg van premie- en cao-stijgingen te compenseren en 
afspraken met het departement over de omvang van de reserves na te komen.  

In de begroting 2020 was de verwachting dat de kosten op vrijwel hetzelfde niveau 
uitkomen als de opbrengsten. Voor 2020 is een geringe groei van de omzet naar € 248,1 
miljoen begroot. Het kostenniveau stijgt naar verwachting naar € 248,4 miljoen. 
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De begrote omzet voor 2020 is € 5,0 miljoen hoger dan de gerealiseerde omzet over 2019, 
vooral door een verwachte stijging van typekeuringen en van afgifte documenten. De 
omzet uit ontheffingen en rijbewijzen zullen naar verwachting dalen. Echter door de 
toenemende negatieve economische ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus is de 
onzekerheid over de omzet 2020 toegenomen. 

Het kostenniveau stijgt naar € 248,4 miljoen door hogere salariskosten als gevolg van 
premiestijgingen, de nieuwe cao en doordat het gemiddeld aantal fte hoger uitkomt door 
latere instroom in 2019. Deze kostenstijgingen worden gecompenseerd door lagere kosten 
voor inhuur door invulling van vacatures. Daarnaast dalen de algemene kosten ten opzichte 
van 2019, omdat minder incidentele kosten worden verwacht.  

De huidige liquiditeitspositie zorgt ervoor dat de rekening-courantfaciliteit bij het ministerie 
van Financiën in 2020 niet wordt aangesproken voor de reguliere bedrijfsvoering.  
Er is in 2019 wederom geen duidelijkheid gekomen over de verkoop en verplaatsing van het 
RDW Testcentrum in Lelystad. Indien hiertoe wordt besloten in 2020, worden de 
consequenties voor vermogen en liquiditeit inzichtelijk gemaakt en worden stappen gezet 
voor de financiering van het gehele traject. 

Investeringen	in	2020	
De investeringen in materiële en immateriële activa zijn op een zodanig niveau dat de 
jaarlijkse investeringen en afschrijvingskosten redelijk in lijn zijn, zodat de hoogte van de 
vaste activa niet veel wijzigt. De investeringen voor 2020 zijn begroot op € 13,7 miljoen:  
€ 2,7 miljoen voor immaterieel vast actief en € 11,0 miljoen in overige materiele vaste 
activa. Ten behoeve van de interne doelmatigheid is een RDW-brede taakstelling 
uitgevoerd op de investeringen.  
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1.4	 Strategische	activiteiten	

De RDW staat voor veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit. Dat is onze 
missie. In dit hoofdstuk staan de belangrijkste strategische activiteiten op een rij waarmee 
de RDW invulling geeft aan deze missie. Veel activiteiten dragen bij aan meer dan één 
element uit de missie.  

1.4.1	Veiligheid	
Mensen moeten veilig aan het verkeer kunnen deelnemen, nu en in de toekomst. Het gaat 
daarbij niet alleen om de veiligheid van het voertuig, maar ook om het samenspel tussen 
voertuig, bestuurders en omgeving. Op het gebied van veiligheid voert de RDW publieke 
taken uit, dragen we nationaal en internationaal bij aan de ontwikkeling van moderne 
regelgeving, en hebben we een signalerende rol.  

Nieuwe	General	Safety	Regulation	
De RDW vervult voor Nederland een actieve rol in de internationale ontwikkeling van 
voertuigeisen. Het internationale overleg rond voertuigreglementering speelt zich vooral af 
in de gremia van de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) en de 
Europese Unie (EU). Als onderdeel van het derde mobiliteitspakket, dat als doel heeft het 
Europese vervoerssysteem te moderniseren, is in 2019 de nieuwe General Safety 
Regulation (GSR), Verordening (EU) 2019/2144 vastgesteld. Naast 
voertuigveiligheidsmaatregelen bevat het voorstel ook maatregelen voor de veiligheid van 
voetgangers. Deze maatregelen zijn verplicht vanaf 6 juli 2022. De verwachting is dat de 
impact van deze verordening op de RDW groot is. De RDW gaat in 2020 de precieze 
gevolgen van de nieuwe GSR bepalen en een uitvoeringstoets voorstellen.  

Connected	and	automated	driving	
De ontwikkeling en veilige invoering van connected and automated driving (CAD) vormen 
een speerpunt voor de EU-lidstaten, de Europese Commissie en het ministerie van IenW. 
Met CAD wordt de gecombineerde toepassing bedoeld van hardware, software en 
kunstmatige intelligentie in voertuigen. Deze combinatie maakt het mogelijk om berichten 
uit te wisselen met andere voertuigen en verkeersdeelnemers en rijtaken van de menselijke 
bestuurder te ondersteunen. Op termijn kunnen rijtaken zelfs volledig geautomatiseerd 
worden uitgevoerd, zonder tussenkomst van de mens. CAD leidt tot nieuwe vraagstukken 
op het gebied van toelating, registratie en toezicht en vraagt om een intensieve 
samenwerking tussen de RDW en andere overheidsinstanties, marktpartijen en 
kennisinstituten. 

Internationaal zoekt de RDW actief de samenwerking met partijen die voorop lopen, zowel 
voor kennisuitwisseling als om het testen en de invoering van connected en 
geautomatiseerde voertuigen te versnellen. Daarom was de RDW in juni 2019 host van het 
internationale congres Enhanced Safety for Vehicles, georganiseerd in samenwerking met 
de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Ook heeft de RDW een Letter 
of Intent ondertekend met de voertuigautoriteit (Department of Motor Vehicles) van 
Californië. Daarin is afgesproken om tot uitwisseling van kennis en ervaringen te komen op 
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het gebied van voertuiginnovaties – zoals elektrische en geautomatiseerde voertuigen – 
experimenteren en toelating, registratie, voertuigidentiteit en gegevensuitwisseling. 

Praktijkproeven	
Gezien zijn kerntaken heeft de RDW veel aandacht voor nieuwe technologie in en rond het 
voertuig. In 2019 droeg de RDW bij aan verschillende ontwikkelingen. Zo hebben 
fabrikanten, universiteiten, provincies en gemeenten in 2019 praktijkproeven gedaan met 
zelfrijdende voertuigen. Sinds de inwerkingtreding van het Besluit ontheffingverlening 
exceptioneel vervoer (Boev) zijn er meer dan 75 ontheffingen verleend voor 
praktijkproeven - met een steward in het voertuig - op de openbare weg in Nederland. De 
rol van de RDW is die van ontheffingsverlener. Dit alles vindt plaats in een proces van 
vragen stellen, onderzoeken en leren. Door deze actieve rol wordt veel kennis opgedaan 
over de stand van de techniek. Deze kennis wordt ingezet in de Europese werkgroepen 
waar de RDW in deelneemt. De kennis wordt niet enkel gebruikt voor toekomstige 
systemen, maar ook voor de huidige rijhulpsystemen en daar waar verder kennis nodig is 
over deze ontwikkelingen. 

Experimenteerwet	zelfrijdende	voertuigen	
In juli 2019 is de Experimenteerwet voor praktijkproeven op de openbare weg met 
zelfrijdende auto’s van kracht geworden. De Experimenteerwet is toepasbaar voor 
zelfrijdende voertuigen waarbij de bestuurder zich buiten het voertuig bevindt. Hierbij geeft 
het ministerie van IenW een vergunning af. Tijdens de voorbereiding wordt onderzoek 
gedaan naar het voertuig, de verbinding tussen het voertuig en de locatie van de 
bestuurder, de infrastructuur waarin het voertuig zich begeeft, en het menselijk gedrag 
binnen en buiten het voertuig. Er wordt voor het onderzoek daarom advies ingewonnen, 
onder andere bij het SWOV. Ook wordt er toestemming gevraagd aan de wegbeheerder(s). 

Rijbewijs	voor	zelfrijdende	auto	
Op initiatief van de RDW is ook een framework voor het ‘rijbewijs voor de zelfrijdende auto’ 
gelanceerd, het Vehicle Driving License Framework. Hierbij werkt de RDW samen met het 
ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en het CBR. Dit raamwerk kan helpen bij het aantonen 
dat een geautomatiseerd voertuig de taken van een bestuurder veilig en correct overneemt 
en ook een juiste inschatting maakt van de bewegingen in het dagelijkse verkeer. De 
interactie van het voertuig met andere voertuigen, verkeersdeelnemers en de 
infrastructuur staat centraal. 

Goed	gebruik	rijhulpsystemen	
Hedendaagse auto’s zijn in toenemende mate uitgerust met rijhulpsystemen, zogeheten 
Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Een goed gebruik van ADAS kan de 
verkeersveiligheid vergroten en de doorstroming op de weg verbeteren. Daarom is de RDW 
in 2019 toegetreden tot de ADAS-Alliantie, een coalitie die is ingesteld door de minister van 
IenW om het veilig gebruik van ADAS in Nederland te bevorderen. De RDW is op 
verschillende manieren betrokken bij de ontwikkeling en het gebruik van ADAS:  
• Bij het evalueren van nieuwe ADAS voor experimenten op de openbare weg. 
• Bij het opstellen van internationale eisen aan nieuwe ADAS die veiligheid en veilig 

gebruik bevorderen. 
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• Bij het stimuleren van het juiste gebruik van ADAS door automobilisten. 

UNECE:	aanpassing	regelgeving		
Een goede aanwezigheid en vertegenwoordiging in de UNECE is uitermate belangrijk voor 
de benodigde aanpassingen in regelgeving voor CAD. De RDW en IenW hebben hiervoor 
een werkverdeling afgesproken waarmee de Nederlandse vertegenwoordiging in de 
verschillende Working Parties (WP) zo goed mogelijk is georganiseerd. Er is een GRVA 
(Groupe de Rapporteur for Connected, Automated and Autonomous Vehicles) opgezet die 
over ICT-kennis beschikt. Nederland is ook één van de initiatiefnemers van de ‘Executive 
Task Force for WP1 and WP29 Collaboration’. Deze informele werkgroep brengt de 
overkoepelende onderwerpen tussen beide Working Parties in kaart en stemt deze op 
elkaar af.  

Vehicle	Safety	&	Security	Framework	
De RDW werkt aan een nieuwe methodiek om de robuustheid van software in voertuigen 
te kunnen beoordelen. Dit Vehicle Safety & Security Framework (VSSF) beoordeelt onder 
andere de mate van volwassenheid van cyberveiligheid, Functional Safety, Configuration 
Management, Software Verification, data operations, maar bijvoorbeeld ook privacy. In 
2019 zijn de onderdelen cybersecurity en softwaremanagement verder uitgewerkt. Deze 
delen zijn in samenwerking met externe partijen gekoppeld aan een volwassenheidsmodel, 
waarmee een fabrikant een self-assessment kan doen voor de volwassenheid van de 
processen voor softwareontwikkeling en het borgen van cybersecurity in voertuigen. Dit 
model is vergelijkbaar met andere volwassenheidsmodellen die gebruikt worden.  

Het VSSF is mede gebruikt voor de input van de RDW namens Nederland binnen de UNECE 
voor de ontwikkeling van regelgeving met betrekking tot cyber security en software 
updates. In 2019 heeft de RDW deelgenomen aan de pilot om de conceptregelgeving te 
testen. Hiervoor is het VSSF ingebracht als basis voor de interpretatie van de regelgeving. 
Het model is hierbij door meerdere landen omarmd en de resultaten bleken zeer bruikbaar. 

Implementatie	Modernisering	Erkenningen		
Het huidige stelsel van administratieve en technische erkenningen is meer dan twintig jaar 
oud. De RDW heeft daarom een moderniseringsvoorstel gemaakt, in nauwe afstemming 
met de voertuigbranche en het ministerie van IenW. Het voorstel omvat een 
tweelagenstelsel met een ‘RDW-basiserkenning’ en losgekoppelde onderliggende 
erkenningen en bevoegdheden. Het nieuwe stelsel sluit beter aan bij de praktijk van de 
voertuigbranche, biedt oplossingen voor knelpunten in de huidige systematiek en is flexibel 
genoeg om tijdig te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. Het programma I-MERK 
heeft als doel het implementeren van het nieuwe erkenningenstelsel en het toezicht 
daarop ten behoeve van: 
• Effectief toezicht op het pakket van erkenningen van erkenninghouders. 
• Het proportioneel sanctioneren in geval van overtredingen en misstanden. 
• Het flexibiliseren van juridische uitvoeringsaspecten om adequaat in te kunnen spelen 

op maatschappelijke veranderingen. 

In mei 2019 is de blauwdruk van het nieuwe erkenningenstelsel geaccordeerd door het 
ministerie van IenW, waarna de afzonderlijke erkenningsregelingen inhoudelijk zijn 
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uitgewerkt en afgestemd met de branchepartijen. In 2020 volgt de wet- en regelgeving van 
het nieuwe erkenningenstelsel met als uiteindelijk doel de introductie van het nieuwe 
erkenningenstelsel in 2021. 

Een	modern,	duurzaam	typegoedkeuringsproces	en	nummerregister	
In het nummerregister staan de (volg-) nummers van de typegoedkeuringscertificaten die 
de RDW uitgeeft. Doel van dit project is een gemoderniseerd, duurzaam 
typegoedkeuringsproces en nummerregister die in lijn zijn met de geldende wet- en 
regelgeving. Op die manier kan de RDW een bijdrage blijven leveren aan een veilige en 
efficiënte toelating van voertuigen en voertuigonderdelen, nu én in de toekomst. In 2019 is 
de ontwikkeling van het nummerregister in een afrondende fase geraakt. In het eerste 
kwartaal van 2020 wordt het nummerregister opgeleverd voor gebruik. De modernisering 
van het certificeringsproces is in 2019 voorbereid. De voorwaarden zijn opgesteld en er is 
afstemming geweest met de markt over bepaalde keuzes die impact op hen kunnen 
hebben. In 2020 wordt de modernisering grotendeels afgerond. Informatie is dan actueler 
en sneller beschikbaar. Ook zijn vereenvoudigingen doorgevoerd in het aanvragen van 
nummers en typegoedkeuringen, waardoor doorlooptijden korter worden. 

APK-plicht	land-	en	bosbouwvoertuigen		
Sinds 20 mei 2018 is de Europese richtlijn 2014/45/EU van kracht. Deze stelt periodieke 
keuring verplicht voor land- en bosbouwvoertuigen met een maximum constructiesnelheid 
van meer dan 40 km/h. Om deze APK-plicht te kunnen handhaven is registratie en 
kentekening van alle land- en bosbouwvoertuigen nodig. Na de afwijzing door de Tweede 
Kamer van het wetsvoorstel over kentekening van deze voertuigen in december 2016 is de 
Europese Commissie een inbreukprocedure tegen Nederland gestart. In 2018 en 2019 heeft 
het ministerie van IenW in samenspraak met de RDW gewerkt aan een aangepast 
wetsvoorstel voor de kentekening van land- en bosbouwvoertuigen. Dit wetsvoorstel is in 
januari 2020 door de Tweede Kamer aangenomen. De RDW heeft inmiddels alle 
voorbereidingen getroffen om tot registratie over te gaan na goedkeuring van de Eerste 
Kamer.  

Eén	loket	voor	(landbouw)ontheffingen	
Als de kentekenplicht voor landbouwvoertuigen in 2020 wordt gestart, kan de 
ontheffingsverlening voor (land)bouwvoertuigen op termijn worden toegevoegd aan het 
proces van centrale ontheffingsverlening. Daarbij geeft de RDW de ontheffing af. In 2019 is 
hiervoor een uitvoeringstoets gedaan. Hieruit blijkt dat het huidige IT-landschap voor 
incidentele ontheffingen aangepast moet worden om de verwachte groei van het aantal 
ontheffingen op te kunnen vangen. In 2019 zijn de voorbereidingen voor het aanpassen van 
het IT-landschap getroffen. In 2020 gaat dit project in uitvoering. Het project voor één loket 
voor (landbouw)ontheffingen zal naar verwachting vanaf 2020 kunnen worden gestart.   

Verkorten	doorlooptijden	ontheffingen	
Het proces voor het afgeven van langlopende ontheffingen is in 2019 verder 
geoptimaliseerd. Dit heeft in 2019 geleid tot een kortere doorlooptijd van de afgifte van 
langlopende ontheffingen. De transportbranche wil ook kortere doorlooptijden van 
incidentele ontheffingen. In 2019 is onderzocht wat de belangrijkste factoren zijn die 
invloed hebben op deze doorlooptijd. Dit zijn goed gebruik van de Digitale Wegenkaart 
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Ontheffingen door alle betrokkenen (transporteur, wegbeheerders en RDW) en de mate 
waarin wegbeheerders beslisruimte geven aan de RDW.  

Mede met de RDW Relatiedag die in 2019 is gehouden zet de RDW in op het verbeteren 
van de verbinding en het wederzijds begrip tussen wegbeheerders en transporteurs. Samen 
met Transport en Logistiek Nederland (TLN) werken we aan verdere voorlichting en 
bewustwording bij de wegbeheerders, met als doel de beslisruimte van de RDW te 
vergroten. De focus ligt hierbij op de meest voorkomende incidentele 
ontheffingsaanvragen. Deze worden momenteel goedgekeurd door de wegbeheerder.  

Implementatie	Verordening	en	Regeling	Tachografen	
In 2019 zijn twee Europese Verordeningen en de nieuwe Regeling tachografen van kracht 
geworden, waarbij alle nieuw geregistreerde voertuigen voor beroeps- of personenvervoer 
verplicht zijn voorzien van een slimme tachograaf. Deze tweede generatie slimme 
tachografen zijn toekomstgerichte apparaten die beter beveiligd zijn en sneller data kunnen 
uitwisselen. Ook kan die data door toezichthouders op afstand worden uitgelezen. Dat 
bespaart chauffeurs kostbare tijd. De RDW heeft haar bestaande wettelijke processen 
hierop aangepast. Daarnaast is het afmeldproces rondom tachografen verder 
gedigitaliseerd en geoptimaliseerd. Dit alles zorgt voor een betere registratie voor 
controlerende instanties en betere managementinformatie, en het helpt manipulatie en 
fraude te bestrijden. Ook is er een CUSUM-systeem1 voor de tachograaftechnicus (zoals bij 
APK) ingericht en geïmplementeerd om het toezicht op persoonsniveau te verbeteren. In 
2020 staat een evaluatie met de branchepartijen gepland. Op basis hiervan kunnen we het 
RDW-proces rondom tachografen verder optimaliseren. Stakeholders zijn naast ILT en IenW 
ook BOVAG, RAI-vereniging, TLN en fabrikanten van tachografen. 

Door de digitalisering ervaren de gebruikers op dit moment meer gemak. Alles is vanaf één 
portal te bereiken en kan de RDW 24 uur per dag beschikbaar zijn.   

Project	Technische	VoertuigControles		
De RDW voert technische controles uit langs de weg. Hierbij worden voertuigen 
gecontroleerd op technische, veiligheids- en milieuaspecten. Dit is verplicht vanuit de EU. 
Deze controles dragen bij aan de veiligheid op de weg. De RDW voert de controles uit en 
assisteert de politie, waarbij de RDW zich richt op de technische kant van de voertuigen. 
Het doel van het project Technische VoertuigControles is om het proces voor technische 
voertuigcontroles langs de weg in lijn te brengen met uitgangspunten in de eerder 
gemaakte uitvoeringstoets. Hieruit komen de volgende taken voor de RDW, voorbereid in 
2019: 
• het verrichten van de nadere technische controles, als een initiële controle langs de weg 

onvoldoende is 
• het ter beschikking stellen van de keuringslocaties en -faciliteiten voor deze nadere 

controles 
• Het beheren van het risicoclassificatiesysteem en het verstrekken van gegevens daaruit 

aan bevoegde instanties 

 

1 CUSUM-systeem: bonus-malussysteem voor de RDW-erkenninghouders. 
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• het zijn van nationaal contactpunt voor andere EU-lidstaten  

Als onderdeel van de Europese richtlijn 2014/47/EU is daarnaast in mei 2018 een 
registratietool geïmplementeerd. In 2019 is het tweede en laatste gedeelte van de richtlijn 
geïmplementeerd: een risicoclassificatiesysteem voor Nederlandse vervoerders. De 
classificaties worden gedeeld met de politie en ILT. Met invoering van de nieuwe richtlijn is 
ook een papieren proces met lokaal opgeslagen bestanden veranderd in een digitaal en 
gecentraliseerd proces dat basis biedt voor verdergaande (internationale) samenwerking. 
Dit alles om toe te zien op de technische staat van voertuigen en daarmee de 
verkeersveiligheid verder te verbeteren. 

Verbeteren	effectiviteit	terugroepacties		
Begin 2019 vroeg het ministerie van IenW de RDW om te onderzoeken welke 
mogelijkheden er zijn om de effectiviteit van terugroepacties te verbeteren. Tijdens dit 
onderzoek heeft de RDW overleg gevoerd met brancheorganisaties en 
merkvertegenwoordigers. Hierdoor is een beter beeld ontstaan van hoe voertuigeigenaren 
kunnen worden verleid beter gehoor te geven aan terugroepacties. De resultaten van dit 
onderzoek heeft de RDW begin 2020 opgeleverd. De RDW doet meerdere voorstellen om 
het terugroepproces en de informatievoorziening te verbeteren. Ook zou het herstel van 
het voertuig verplicht moeten worden voor voertuigeigenaren, als sluitstuk van dit proces. 
De verwachting is dat de RDW in 2020 gevraagd wordt om de haalbaarheid van deze 
maatregelen in kaart te brengen door een uitvoeringstoets. 

Webportaal	voor	fabrikanten	
In 2019 is een grote stap gezet met ontwikkeling van een webportaal waar 
fabrikanten/distributeurs toegang krijgen tot belangrijke informatie voor het optimaal 
coördineren van hun terugroepacties. Komend jaar wordt het portaal verder ontwikkeld. 
Fabrikanten kunnen dan vanuit het portaal adresgegevens opvragen voor het informeren 
van voertuigeigenaren over het defect aan hun voertuig en over de benodigde acties om dit 
te verhelpen. Zo draagt de RDW bij aan sneller herstel van voertuigen en verbetering van 
de verkeersveiligheid. De RDW heeft zich richting IenW ook hard gemaakt om de 
voertuigeigenaar een grotere verantwoordelijkheid te geven voor het tijdig uitvoeren van 
het herstel. En een betere opvolging van terugroepacties draagt bij aan meer 
rechtszekerheid. 

Tellerstanden	2019	
Naast tellerregistratie spannen de RDW en de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) zich 
sinds 2014 in om tellerfraude te bestrijden en de gevolgen hiervan te beperken. In de 
publiek-private samenwerking zijn al grote stappen gemaakt, maar zowel nationaal als 
internationaal valt nog veel te bereiken. Ondanks een gestage daling door de jaren heen 
blijft tellerfraude een maatschappelijk probleem dat gevolgen heeft voor de 
verkeersveiligheid, maar ook zorgt voor tegenvallende onderhoudskosten. De auto wordt 
veelal voor een te hoge prijs verkocht en de koper ervaart vaak pas later dat belangrijke 
voertuigonderdelen aan vervanging toe zijn. Daarnaast worden autobedrijven en 
verzekeraars benadeeld door bijvoorbeeld oneerlijke concurrentie.  
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In 2019 is in projectvorm aan negentien speerpunten gewerkt. Bijvoorbeeld het verhogen 
van bewustzijn van tellerfraude bij zowel bedrijven als consumenten en het stimuleren van 
het gebruik van tellerproducten. Dit jaar ook door grafische reclame-uitingen op Duitse 
occasionsites. Tevens is een pilot tussen Nederland en België geëvalueerd, waarbij 
tellerstanden worden uitgewisseld bij import en export van auto’s. De positieve resultaten 
worden onder andere gebruikt voor structurele procesveranderingen. Bovendien is gewerkt 
aan uitbreiding en kwaliteitsverbetering van tellerstand-registraties, toenemende 
transparantie door het verbeteren van tellerproducten en het beperken van kansen om te 
frauderen door onderzoeken naar vermoedelijk kwaadwillende partijen. Deze dossiers 
worden overgedragen aan handhavers voor mogelijke vervolging.  

In 2020 wordt deze projectaanpak gecontinueerd om tellerfraude te bestrijden en om 
gevolgen verder te beperken.  

1.4.2	Duurzaamheid	
De RDW levert vanuit de wettelijke taken op verschillende onderwerpen een actieve 
bijdrage aan het realiseren van de (inter)nationale milieudoelstellingen. Op de korte termijn 
richt deze zich op het zorgen voor een schoner en zuiniger wagenpark met minder CO2-
uitstoot. Op de lange termijn ligt de focus op het tegengaan van klimaatverandering en de 
bijbehorende bescherming van de leefomgeving.  

Duurzaamheid	in	mobiliteit	
Duurzaamheid in mobiliteit is een belangrijk onderdeel van de missie van de RDW, naast 
veiligheid en rechtszekerheid. De RDW wil bijdragen aan het behalen van de nationale, 
Europese en mondiale milieudoelstellingen, zoals het Klimaatakkoord. Via de uitvoering van 
zijn taken heeft de RDW een grote invloed op wat er in Nederland en Europa rondrijdt en 
de impact die dat heeft op de leefomgeving. De RDW en het ministerie van IenW werken 
nauw samen aan een schoon, zuinig en stil wagenpark. Een gezamenlijke strategische 
agenda richt de activiteiten voor de komende jaren. De focus ligt op een vijftal 
onderwerpen, te weten emissiereductie (totstandkoming en implementatie van nieuwe 
regelgeving en meetmethoden), alternatieve aandrijvingen (invoering van elektrisch 
aangedreven voertuigen), toegangs- en verblijfsrechten, banden (energielabels en 
bandenspanning) en toekomstbestendige toelating & continue monitoring. Uitvoering van 
de activiteiten gebeurt in samenwerking met de branche. 

Parkeren en milieuzones hangen nauw samen. Het gaat hier immers over de verblijfs- en 
toegangsrechten van voertuigen. In het regeerakkoord is afgesproken dat er 
gedifferentieerde parkeertarieven komen. Parkeren met een elektrische auto wordt 
goedkoper dan fossiel. Ook wordt in Nederland vanaf 2020 een geharmoniseerd systeem 
van milieuzones ingevoerd. Voor vrachtverkeer is dat al het geval; voor personenauto’s, 
bromfietsen en bestelauto’s echter nog niet. Daarom zet de RDW zich in nationaal en 
Europees verband in voor eenduidigere eisen en controle. 

Europese	Commissie	
In de zomer van 2019 presenteerde Ursula von der Leyen – de nieuwe voorzitter van de 
Europese Commissie – haar politieke programma en ambities met de slagzin: ‘Een Unie die 
de lat hoger legt’. Met name de volgende kernprioriteiten uit het werk programma zijn voor 
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de RDW relevant: Een Europese ‘Green Deal’ en een Europa dat klaar is voor het digitale 
tijdperk.  

Green	Deal	
In december 2019 werd de Europese Green Deal vastgesteld met als doel om van Europa in 
2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken. Hiervoor moet de uitstoot van 
broeikasgassen in de Europese Unie fors omlaag. In het voorjaar van 2020 komt er een 
voorstel voor een Europese Klimaatwet waarin de Europese Commissie deze doelstelling wil 
verankeren, inclusief de hoofdlijn hoe dat doel moet worden behaald. De impact is nog niet 
goed te duiden, omdat de uitwerking nog concreter moet worden. De Europese Green Deal 
zal sowieso gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de RDW. Denk alleen al aan de 
aanpassing van onze processen rondom typegoedkeuring en APK voor voertuigen op 
nieuwe aandrijvingen als zonne-energie en waterstof.  

Een	Europa	dat	klaar	is	voor	het	digitale	tijdperk	
De Europese Commissie wil dat Europa vooropgaat in de transitie naar een digitale wereld. 
Haar strategische ambitie voor 2050 is het verbinden van de interne Europese markt met 
de digitale markt. Speerpunten met impact op de RDW voor de komende jaren zullen zijn:  
• het ontwikkelen van Europese normen voor 5G-netwerken en de nieuwe generatie 

technologieën voor het uitwisselen van gegevens, zoals blockchain.  
• wetsvoorstellen voor betrouwbaarheid en veiligheid van digitale producten, diensten en 

platformen en het afmaken van de Digital Single Market 
• wetsvoorstel voor een gecoördineerde Europese aanpak van de menselijke en ethische 

implicaties van kunstmatige intelligentie  
• wetsvoorstellen over een gezamenlijke Europese cybereenheid 
• het ontwikkelen van een gezamenlijke Europese strategie op het gebied van sustainable 

and smart mobility, CAD en veiligheid 

In 2020 en 2021 zal een groot aantal voorstellen en initiatieven op de RDW afkomen. In 
2019 heeft de RDW zich daarop zo goed mogelijk voorbereid.  

Nieuwe	verordening	typegoedkeuring	en	uitstoot	(WLTP	en	RDE)	
Sinds op 1 januari 2019 de Verordening (EU) 2018/1832 (ook bekend als RDE-4) van 
toepassing met daarin een aantal wijzigingen op het gebied van de typegoedkeuringstests 
en -procedures voor de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen. Fabrikanten 
van deze voertuigen zijn verplicht emissiegegevens te meten en vast te stellen met behulp 
van een vastgestelde testprocedure. De RDW heeft in 2019 van het ministerie van IenW 
een uitvoeringstoets ontvangen voor deze verordening. In 2020 zal deze worden afgerond 
waarna, na akkoord van het ministerie van IenW, de RDW zal overgaan tot implementatie 
van deze verordening. De RDW is door de verordening verplicht om bepaalde gegevens aan 
te leveren bij onder meer de Belastingdienst. Alle wijzigingen die wettelijk noodzakelijk 
waren, zijn op tijd gerealiseerd en geïmplementeerd in de systemen en op de 
keuringsstations. 

Duurzaamheidslaboratorium	
Bij de uitvoering van deze verordening is het belangrijk dat de RDW kan beschikken over 
een duurzaamheidslaboratorium. Aan de RDW is gevraagd een voorstel op hoofdlijnen uit 
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te werken voor het opzetten van een duurzaamheidslaboratorium, eventueel in 
samenwerking met andere typekeuringsautoriteiten en onderzoeksinstellingen. In zo’n 
laboratorium kunnen voertuigen uit verschillende klassen (personen-, bestelauto’s) en 
aandrijflijnen (fossiel, waterstof en elektrisch) op diverse eigenschappen 
(uitlaatgasemissies, elektromagnetische comptabiliteit, efficiencyverloop van accu’s) getest 
worden. 

Vervolg	aanpak	dieselfraude	
In 2019 is het derde onderzoek naar de Suzuki Vitara Euro 6 en de Jeep Grand Cherokee 
Euro 5 afgerond door de RDW. In dit onderzoek concludeert de RDW dat er ongeoorloofde 
emissiestrategieën worden toegepast. De RDW eist van de fabrikanten om alle (in de EU) 
geregistreerde voertuigen in lijn te brengen met de eisen die tijdens het moment van de 
typegoedkeuring geldig waren. In nauw overleg met alle betrokken partijen zal worden 
gesproken over de te nemen vervolgstappen. Deze worden duidelijk in het eerste kwartaal 
van 2020. Besluiten die de RDW neemt hebben impact. Gezien de grote economische 
belangen en de juridificering van de maatschappij vereist dit een langdurige en zorgvuldige 
besluitvorming. Het onderzoek naar dieselfraude is hiervan een voorbeeld. De RDW heeft 
ook zijn medewerking verleend aan een onderzoek naar eventuele fraude die gepleegd is 
bij de Jeep Grand Cherokee Euro 6. 
 
Uitvoeringstoets	vrachtwagenheffing		 	
In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is afgesproken een vrachtwagenheffing in te 
voeren die de innovatie en verduurzaming van de Nederlandse vervoerssector mede 
financiert. Uitgangspunt van het ministerie van IenW is een gecombineerde uitvoering door 
publieke en private partijen. In 2019 heeft RDW op verzoek van het ministerie met een 
uitvoeringstoets onderzocht of de RDW in staat en bereid is om de bij het verzoek 
beschreven taken voor vrachtwagenheffing uit te voeren. In 2020 werkt de RDW samen 
met de betrokken organisaties verder aan de voorbereidingen voor de invoering van 
vrachtwagenheffing.   	

1.4.3	Rechtszekerheid	
Mensen moeten kunnen vertrouwen op een overheid die hun rechten en plichten borgt. 
Hierbij hoort de onafhankelijke en juiste registratie van gegevens. De RDW registreert en 
beheert voertuig- en rijbewijsgegevens, borgt de beschikbaarheid en de kwaliteit ervan en 
legt verantwoording af over het gebruik van deze gegevens. Mensen hebben inzage- en 
correctierecht op de gegevens die over hen, hun voertuig en hun voertuigdocumenten 
staan geregistreerd. De gegevens die de RDW registreert zijn onder meer van belang bij de 
verkeershandhaving en de bestrijding van voertuigfraude. 

Organisatieverandering	ICT	
De serviceteams van de divisie ICT zijn verantwoordelijk voor het beheer en de vernieuwing 
van de ICT-dienstverlening. De aansturing van deze serviceteams was nog veelal bij ICT 
belegd. In 2019 zijn stappen gezet om de divisies en staven een prominentere rol te geven 
in de aansturing van de serviceteams voor de bedrijfsapplicaties. ICT blijft zelf 
verantwoordelijk voor de serviceteams voor infrastructuur, platformen en generieke 
dienstverlening. Ook is actief gewerkt aan het actueel houden van de kennis van 
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medewerkers via vakgroepen. Medewerkers maken deel uit van een serviceteam en van 
een vakgroep.  

Het managementteam van de divisie ICT is gestart met een besturingswijze die aansluit bij 
de agile principes. Hiervoor wordt een zogenaamde Obeya-ruimte gebruikt die de 
bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling visueel maakt. Dit helpt om de besluitvorming te 
versnellen en het maakt voor iedereen inzichtelijk hoe we er voor staan als ICT-divisie. 
Onderdeel is ook de portfoliowand, waarin alle serviceteams hun belangrijkste mijlpalen en 
bijbehorende afhankelijkheden onderling delen. Eind 2019 is gestart met het maken van 
een kwartaalplanning voor alle serviceteams, ook wel Big Room planning genoemd. Deze 
planning is erop gericht dat, voordat het kwartaal start, alle teams weten wat er van elkaar 
wordt verwacht. In het kwartaal kan het team focus houden op de activiteiten die gepland 
en afgesproken zijn. In 2020 wordt dit verder ontwikkeld. 

Onderhoud	ICT-systemen	
De snelle technologische ontwikkelingen en de groei van beschikbare data hebben steeds 
meer invloed op de RDW-bedrijfsvoering en de transitie daarvan. Denk aan dynamische 
voertuigkenmerken, continu toezicht, registreren gebruik, cybersecurity, digitale informatie 
gestuurde overheid. Om dit goed te kunnen ondersteunen blijft de RDW investeren in het 
standaardiseren en automatiseren van de IT-omgeving. De positieve effecten hiervan zijn al 
zichtbaar in de bedrijfsvoering: verhoogde efficiëntie, effectiviteit en stabiliteit in de 
levering van de IT-dienstverlening. De RDW hanteert voor het onderhoud en de 
ontwikkeling van het IT-landschap het releasemanagementbeleid om de complexiteit te 
beheersen en maakt daarvoor gebruik van ondersteunende hard- en software. Het 
onderhouden en vernieuwen van de ICT-systemen op het niveau van infrastructuur en 
platformen valt onder het programma IT-Portfoliomanagement (ITP). ITP zorgt ervoor dat 
de ICT-systemen nu en in de toekomst actueel, veilig en beschikbaar zijn. Voor 2019 vallen 
de volgende behaalde resultaten op:  

• De technologie voor de operationele systemen en de databases is gemoderniseerd en 
verouderde technologie is uitgefaseerd. Hiermee is een groot deel van de systemen 
weer up-to-date en klaar voor de toekomst. 

• Zelf ontwikkelde applicaties en bijbehorende platformen worden nu volledig 
geautomatiseerd geïnstalleerd. Dit is een belangrijke stap in de standaardisatie en het 
uitsluiten van menselijke fouten. 

• De netwerkinfrastructuur is doorontwikkeld en gemoderniseerd, zodat de systemen 
altijd op de juiste manier bereikbaar zijn.  

• De beveiligingssystemen zijn uitgerust met de meest recente technologie, inclusief het 
toepassen van de richtlijnen van het Nationaal Cyber Security Center. 

• De cloudomgeving is gemoderniseerd en optimaal ingericht. Er zijn gestandaardiseerde 
bouwblokken ontwikkeld volgens de RDW-securityrichtlijnen. Hiermee is de RDW in 
staat de standaarddienstverlening via de cloud beschikbaar te stellen. 

Security	&	privacy	
Het beschermen van de data in onze kernregisters en het waarborgen van de integriteit van 
de omgang daarmee zijn van strategisch belang voor RDW. Onderdeel hiervan is het 
adequaat beschermen van persoonsgegevens in de kernregisters. Het waarborgen van de 
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juiste security- en privacymaatregelen in de diensten en processen van RDW heeft veel 
aandacht. Dit begint al bij het ontwerp van nieuwe diensten en systemen en werkt door in 
ontwikkeling, onderhoud en in de operationele dienstverlening. 

Naast het nemen van preventieve maatregelen zet de RDW in op detectie en response: 
mocht zich een securityincident voordoen of is er sprake van een mogelijk datalek, dan 
heeft de RDW de procedures en middelen ingericht om hier adequaat op te reageren.  

Hiertoe heeft de RDW onder andere een Security Operations Center (SOC) ingericht, dat 
ook samenwerkt met het Nationaal Cyber Security Center.  

Eén van de pijlers voor security en privacy is de toegangsverlening tot data: 
authenticatie/autorisatie. Afgelopen jaar zijn extra maatregelen ingezet om de kwaliteit 
hiervan verder te verhogen. Bijvoorbeeld door het breder inzetten van Privileged Acces 
Management, het verder doorvoeren van Role Based Access en het periodiek controleren 
van de toegekende autorisaties door de gegevenseigenaren. 

Internationale	gegevensuitwisseling	via	EUCARIS		
EUCARIS is een Europees systeem, geïnitieerd door de RDW, waarmee de Europese 
voertuig- en rijbewijsregistratie-autoriteiten allerlei gegevens over vervoer en transport 
met elkaar uitwisselen. In 2019 zijn met behulp van EUCARIS meer dan 150 miljoen vragen 
afgehandeld binnen heel Europa. Bijvoorbeeld bij import en export van voertuigen en bij de 
omwisseling van rijbewijzen, maar ook bij verkeersovertredingen als te snel rijden. Via de 
registratie-autoriteiten hebben ook andere partijen, zoals de politie, toegang tot alle 
kenteken- en rijbewijsgegevens van Europa.  

Alle 27 Europese lidstaten en IJsland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en 
Liechtenstein doen inmiddels mee en EUCARIS is uitgegroeid tot hét 
gegevensuitwisselingsplatform binnen Europa voor transportdata.  

De RDW levert de EUCARIS-voorzitter, voert het EUCARIS-secretariaat en ontwikkelt en 
beheert het ICT-systeem. Ook ondersteunt de RDW de uitrol van het systeem in heel 
Europa. In 2019 speelden onder andere de volgende EUCARIS-ontwikkelingen:  
• Samen met de Europese Commissie is in 2019 gewerkt aan de verdere implementatie 

van EUCARIS voor de uitwisseling van kilometerstanden. Op dit moment wisselen 
Nederland, België, Slowakije en Letland al kilometerstanden uit. Een aantal andere 
Europese lidstaten, waaronder Duitsland, gaat binnenkort aansluiten. Uit evaluaties 
blijkt dat de uitwisseling van kilometerstanden bij voertuigimport een effectief middel is 
tegen fraude met kilometerstanden.    

• In 2016 is gestart met een pilot voor de uitwisseling van CvO2-gegevens tussen de RDW 
en zijn Duitse tegenhanger KBA (Kraftfahrt-Bundesamt). Inmiddels zijn diverse lidstaten 
aangesloten bij deze pilot en wordt de uitwisselingsstandaard door de Europese 
Commissie overgenomen in Europese wet- en regelgeving. Ook aan het automatiseren 
van de uitwisseling van typegoedkeuringsgegevens werd in 2019 gewerkt.  

 

2 Het Certificaat van Overeenstemming (CVO) is het 'geboortebewijs' van een voertuig. De fabrikant geeft een Certificaat van 
Overeenstemming af voor een voertuig dat is gebouwd volgens een Europese typegoedkeuring.  
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• Samen met de Europese Commissie werkte de RDW aan nieuwe wetsvoorstellen voor 
het tegengaan van btw-fraude en aan een nieuw tolvoorstel. Beide voorstellen zijn 
aangenomen en EUCARIS wordt in beide gevallen ingezet voor de uitwisseling van 
voertuig- en eigenaar/houdergegevens. De btw-implementatie via EUCARIS is in 2019 
afgerond. Alle belastingautoriteiten kunnen nu, via de RDW’s in Europa, 
voertuiggegevens met elkaar uitwisselen. De Europese implementatie van de services 
voor tolhandhaving staat voor 2020 op de planning.  

• In 2019 is de samenwerking tussen EUCARIS en de Police Cooperation Convention for 
South East Europe (PCC SEE) verder geïntensiveerd. Dit is een samenwerking tussen zes 
EU-lidstaten en verschillende landen in het zuidoosten van Europa, zoals Servië, Bosnië-
Herzegovina en Moldavië. Ook de Europese Commissie werkt hieraan mee. EUCARIS 
wordt ingezet voor de uitwisseling van voertuiggegevens ter bestrijding van ernstige 
fraude en criminaliteit.  

• In 2017 heeft de Europese Commissie EUCARIS gevraagd mee te werken aan een nieuw 
EU-voorstel over de digitale uitwisseling van transportbrieven. In 2019 is dit voorstel 
aangenomen. De komende jaren wordt aan de details gewerkt.  

• In 2019 heeft EUCARIS verder gewerkt aan de (juridische) implementatie van de 
uitwisseling van voertuig- en eigenaar/houdergegevens voor de handhaving van 
milieuzones. Met België is uitwisseling zeer binnenkort juridisch en technisch mogelijk. 
In Benelux-verband wordt samengewerkt aan de Europese harmonisatie van de 
uitwisseling.  

• In 2019 is de technische verkenning afgerond van de uitwisseling met landen buiten 
Europa. Er wordt nu gewerkt aan de juridische basis van de uitwisseling.   

Samenwerking	met	zusterorganisaties	
In de Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities (EReg)3 werken 28 
Europese voertuig- en rijbewijsregistratieautoriteiten samen. Deze samenwerking richt zich 
op diverse onderwerpen rond documentatie-, registratie- en informatie-uitwisseling over 
voertuigen en rijbewijzen. Ook houdt EReg zich bezig met het beïnvloeden van Europese 
besluitvorming. De RDW is één van de grondleggers van EReg, levert op dit moment de 
voorzitter en voert het secretariaat. In 2019 heeft EReg de nieuwe Vehicle and Driver 
License Chain opgeleverd, een rapport waarin een overzicht wordt gegeven van de stand 
van zaken en activiteiten van de nationale voertuig- en rijbewijsregistratie-autoriteiten. Het 
is een vergelijkende studie van de wetten en procedures van de deelnemende EReg-landen 
en geeft weer welke trends en ontwikkelingen er momenteel in Europa spelen. 

EReg heeft in 2019 het nieuwe werkprogramma opgeleverd, waarin de prioriteiten voor de 
aankomende drie jaar staan. De thema’s waar de komende jaren de focus op liggen zijn: 
internationale gegevensuitwisseling, voertuigdata, innovatie & e-overheid, en 
duurzaamheid & milieuzones.  

 

3 Informatie over de activiteiten van de verschillende Europese registratieautoriteiten is te vinden op de website van The 
Vehicle Chain in Europe (www.vehicle-chain.eu).  
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Een permanente EReg Topic Group werkt aan internationale gegevensuitwisseling (via 
EUCARIS). Daarnaast is een werkgroep bezig met het mogelijk maken van Certificaten van 
Overeenstemming (CVO) en op termijn ook typegoedkeuringsinformatie. De werkgroep die 
heeft gewerkt aan een gedragscode voor gegevensbescherming in internationale 
gegevensuitwisseling tussen de Europese registratieautoriteiten heeft de eindversie van de 
gedragscode opgeleverd. Een taskforce is bezig met de uitvoering hiervan. De gedragscode 
geeft richtlijnen hoe de nieuwe AVG-eisen moeten worden toegepast bij internationale 
gegevensuitwisseling. Ook is in 2019 een nieuwe werkgroep gestart die zich bezighoudt met 
de harmonisatie van registratieprocessen en datakwaliteit.   

In mei 2019 vond de derde CEO-bijeenkomst plaats in Lissabon, waarin de CEO’s van de 
Europese voertuig- en registratieautoriteiten met elkaar in gesprek gingen over de 
ontwikkelingen die op hen af komen. Daarnaast heeft EReg in 2019 een succesvolle 
jaarvergadering en conferentie georganiseerd, waar vertegenwoordigers uit 27 Europese 
landen en vertegenwoordigers uit Noord-Amerika deelnamen. In 2020 vindt de 
jaarvergadering plaats in Nederland. In mei worden onder andere de vierde CEO-
bijeenkomst en de tweede Global Summit met de Amerikaanse en Australische collega-
organisaties AAMVA en Austroads georganiseerd. 

Gevolgen	van	de	Brexit 
Het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU vond plaats op 31 januari 2020. Er 
is een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-
regels geldig. De RDW heeft zich in 2019 voorbereid op dit uittreden. Op dit moment is al 
een groot aantal voertuigfabrikanten overgestapt van de Britse goedkeuringsinstantie VCA 
naar een andere goedkeuringsinstanties binnen de EU, ook naar de RDW. De RDW heeft in 
nauwe samenwerking met de VCA de begeleiding van deze fabrikanten voor zijn rekening 
genomen.  

Herziening	datamodel	kentekenregister		
Het huidige kentekenregister is in de afgelopen vijfentwintig jaar doorontwikkeld en 
aangepast aan de veranderingen binnen de RDW. Hierdoor is het onderliggende datamodel 
complex geworden. Het risico op fouten wordt zo groter. Daarom is een herziening van het 
datamodel noodzakelijk. Vanwege de complexiteit en de samenhang met andere projecten 
en activiteiten wordt deze herziening uitgevoerd in een programma. In 2019 zijn onder 
andere de verzekeringsgegevens verplaatst. Daarnaast registreert de RDW bij 11 miljoen 
voertuigen de gegevens op voertuig, in plaats van op typeniveau. Ook is de eerste versie 
van de architectuur ontwikkeld die extern is getoetst. Voor modelering van het proces en 
de rekenregels is een nieuwe versie van het ondersteunende modelleersysteem in gebruik 
genomen. Bij bijna 12 miljoen personen- en bedrijfsauto’s is de emissieklasse geregistreerd. 
Deze gegevens worden gebruikt voor de milieuzones. Voor de registratie van de 
emissieklassen zijn in 2019 drie uitvoeringstoetsen uitgevoerd:  
• Actualisatie Emissieklassen voor lichte bedrijfsauto’s. 
• Differentiatie Parkeertarieven voor aanpassing in de Gemeentewet (art. 225 lid 8). 
• Registratie Buitenlandse Voertuigen. 
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Inschrijving	in	het	Nederlandse	Kentekenregister	
Als verbetering van de dienstverlening aan de branche is de Dienst Versnelde Individuele 
Inschrijving (VIA) in gebruik genomen. Branchepartijen leveren op een gestructureerde 
wijze voertuiggegevens aan die nodig zijn voor de inschrijving. Dat scheelt tijd bij het 
beoordelen van het voertuig op een RDW-keuringslocatie. In het project Inschrijving in het 
Nederlandse Kentekenregister (INK) onderzoekt de RDW onder welke voorwaarden een 
bezoek aan een keuringslocatie bij inschrijving in het kentekenregister achterwege kan 
blijven. In een pilot met enkele partijen wordt uitgezocht óf het kan en hoe dat dan moet. 
De RDW is en blijft verantwoordelijk en daarom wordt een passende manier van 
toezichthouden uitgewerkt. De kwaliteit moet op zijn minst gelijk blijven, zodat er invulling 
wordt gegeven aan de RDW-missie ‘Iedereen veilig en vertrouwd op weg’.  

Digitalisatie	inschrijvingsproces	
Sinds 2018 kunnen erkenninghouders personenauto’s met een buitenlands kenteken 
digitaal inschrijven in het kentekenregister. Steeds meer erkenninghouders maken hier 
gebruik van. Hierdoor verkorten de wacht- en doorlooptijden voor de RDW-
keuringsstations steeds verder. In 2020 streven we ernaar om het percentage 
erkenninghouders dat gebruikmaakt van deze digitale dienst te vergroten. Ook voegen we 
meer voertuigcategorieën toe aan deze digitale dienst.  

Digitaal	uitlezen	voertuiggegevens	
De apparatuur om digitaal voertuiggegevens uit te lezen is in 2019 aangeschaft. De RDW 
werkt samen met de leverancier om de mogelijkheden verder uit te breiden en te 
optimaliseren. Zes keuringslocaties zijn inmiddels uitgerust met de apparatuur. De 
medewerkers op deze locaties zijn getraind in de Digitale Voertuig Analyse (DVA). In 2020 
zal het uitlezen van voertuiggegevens op de overige keuringslocaties worden uitgerold en 
geïntegreerd in het reguliere proces.  

Nieuwe	gebruikers	en	toepassingen	Nationaal	Parkeer	Register	
Het Nationaal Parkeerregister (NPR) is een landelijke database die digitale parkeer- en 
verblijfsrechtenregistratie mogelijk maakt. Bijna alle Nederlandse gemeenten met betaald 
parkeren maken gebruik van het NPR om parkeerrechten vast te leggen. In 2019 zijn 10 
extra gemeenten aangesloten op NPR. Per 1 januari 2020 zijn 97 gemeenten op het NPR 
aangesloten. In 2019 hebben 14 gemeenten ook hun parkeerautomaten en/of het 
vergunningparkeren via NPR georganiseerd. De beschikbare parkeerdata worden 
gepubliceerd als open data en gebruikt in mobiele apps en in navigatie- en MaaS-diensten 
(Mobility as a Service). Het NPR maakt daarmee ook digitale, efficiëntere handhaving 
mogelijk. In 2019 is het ook mogelijk gemaakt om de nationale registratie van 
gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) in het NPR te koppelen aan een kenteken. Dit vergroot 
de service aan gehandicapte mensen, verkleint de kans op fraude en vereenvoudigt de 
parkeerhandhaving. In 2019 heeft het NPR 380 miljoen transacties afgehandeld: een 
stijging van 9,5% ten opzichte van 2018. 

Voorbereidingen	tijdelijke	tolheffing			
Het ministerie van IenW is van plan om bij twee nieuwe trajecten, ViA15 en 
Blankenburgverbinding, tijdelijke tolheffing met automatische kentekenplaatherkenning in 
te voeren. Deze tolheffing bereidt de RDW voor samen met Rijkswaterstaat en het CJIB. 
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Door een verschuiving in de planning gaan de trajecten pas open in 2024. De verdere 
voorbereidingen voor de tijdelijke tolheffing zijn daarmee doorgeschoven naar 2020.   

Maatschappelijk	verantwoord	handhaven		
De RDW houdt zich al een aantal jaren bezig met maatschappelijk verantwoord handhaven. 
Zo zoekt de RDW na drie boetes contact met de burger. Dit helpt mensen om weer aan de 
verzekerings- en APK-plicht te voldoen. In 2019 heeft 76% van de kentekenhouders die zijn 
aangeschreven naar aanleiding van eerdere boetes weer voldaan aan de 
voertuigverplichtingen. Handhaven met oog voor de menselijke maat is een steeds vaker 
besproken onderwerp met ketenpartners. De samenwerking op dit onderwerp verloopt 
daarom steeds beter. 

ISO-certificaat	voor	KlantContactCentrum	
De RDW is als eerste overheidsorganisatie in Nederland gecertificeerd voor de nieuwe ISO-
norm voor klantcontactcenters. De uitreiking van het certificaat heeft in december 2019 
plaatsgevonden. Het ISO-certificaat (ISO 18295-I en II) is een nieuwe Europese norm en is 
van toepassing op alle typen klantcontactcenters, ongeacht de grootte of sector. Het 
certificaat stelt eisen aan alle vormen van klantcontact, zowel telefonisch als digitaal. Het 
helpt klantcontactcenters om beter te voldoen aan de verwachtingen van de klant en dit te 
verankeren in de processen. Daarnaast omvat het certificaat ook eisen op het gebied van 
gegevensbescherming en medewerkersbetrokkenheid. Ook heeft de RDW in 2019 afscheid 
genomen van het betaalde 0900-nummer en is de RDW bereikbaar via het 088-nummer. 
Hierbij betaalt de beller alleen het lokale tarief.  

Introductie	chatbot	Eddie	
In 2019 is op de RDW-website een pilot-chatbot gelanceerd. Deze website-assistent met de 
naam Eddie kan bezoekers helpen met de processen 
“kentekenbewijs/tenaamstellingscode-kwijt-of–niet-ontvangen”. De chatbot is 
experimentele dienstverlening. We proberen hiermee te achterhalen of onze klanten 
hiervan gebruik willen maken en of de chatbot effect heeft op het aantal klantcontacten. 
Eddie is nog lerende. Er worden steeds meer processen toegevoegd, zodat hij meer vragen 
kan beantwoorden.  

Digitaal	toegangsportaal	Mijn	RDW	
Op 11 november 2019 is Mijn RDW in gebruik genomen. Mensen kunnen hier eenvoudig 
zien welke (persoonlijke) gegevens de RDW registreert. Voor het gemak van de burger, 
maar ook om te voldoen aan de AVG. In de AVG is onder andere vastgelegd dat de burger 
het recht heeft om zijn eigen gegevens in te zien. Mijn RDW draagt hieraan bij. In 2020 
wordt de omgeving uitgebreid met nieuwe functionaliteiten. De klant kan zo inzicht krijgen 
in zijn eigen gegevens en relevante diensten. 

Uitbreiding	online	diensten		
In 2019 hebben de digitale diensten stabiel gedraaid en was de beschikbaarheid meer dan 
99,9%. Ook is een aantal nieuwe diensten in productie gegaan en zijn bestaande diensten 
uitgebreid. Voor een aantal diensten is een uploadfunctionaliteit toegevoegd, zodat 
bijvoorbeeld bezwaarschriften en foto’s geüpload kunnen worden. Hiermee voorkomen we 
dat klanten na de digitale aanvraag alsnog documenten moeten nasturen per post. Eén van 
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de nieuwe diensten is dat mensen de tenaamstellingscode kunnen aanvragen met DigiD. 
Hiermee wordt de tenaamstellingscode direct digitaal op een veilige manier aan de klant 
geleverd. Ook zijn meerdere diensten geschikt gemaakt voor de authenticatiemiddelen 
‘eHerkenning’ en ‘eIDAS’ (European Electronic Identities and Trust Services, voor 
grensoverschrijdend gebruik van Europees erkende inlogmiddelen) waarmee voor een 
grotere groep klanten diensten digitaal beschikbaar zijn. 

Uitbreiding	schorsingstermijnen	voertuig	
Vanaf 1 januari 2019 kunnen kentekenhouders kiezen of ze hun voertuig voor één, twee of 
drie jaar schorsen. Hiermee is de mogelijkheid tot een administratieve lastenververlichting 
gerealiseerd. In 2019 werd bij één van de negen schorsingen (12%) gekozen voor een 
schorsingsduur langer dan een jaar. Daaruit blijkt dat meerjarig schorsen een gewenste 
uitbreiding van onze dienstverlening is.  

eID	op	het	rijbewijs		
De RDW heeft in 2019 alle voorbereidingen succesvol afgerond om het ‘eID op Rijbewijs’ 
direct te kunnen starten na invoering van de Wet Digitale Overheid (naar verwachting 
2020). Dit hebben we gedaan in nauwe samenwerking met het ministerie van Binnenlandse 
Zaken, Logius en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Sinds medio 2018 worden 
rijbewijzen met een nieuwe chip uitgereikt en hebben rijbewijzen een nieuwe 
functionaliteit. De bezitter kan dan in de toekomst met DigiD én het rijbewijs inloggen op 
websites van de overheid, zorginstellingen, pensioenfondsen en verzekeraars. Deze manier 
van inloggen geeft extra zekerheid over de identiteit van de persoon die inlogt. Dit wordt 
een hoog niveau van authenticatie genoemd. Dat maakt het mogelijk zeer vertrouwelijke 
informatie en gevoelige diensten online aan te bieden. Burgers kunnen in de toekomst zelf 
beslissen of zij het rijbewijs hiervoor willen gebruiken. 

Online	aanvragen	verlengen	rijbewijzen		
Samen met de gemeenten voert de RDW een pilot uit waarin burgers de verlenging van hun 
rijbewijs online kunnen aanvragen. De doelen van de pilot zijn: eenvoudige aanvragen, 
gemakkelijke en snellere service, betere kwaliteit foto’s op rijbewijzen en minder fraude. 
Op 1 oktober 2018 is deze pilot van start gegaan bij 15 gemeenten. Het online aanvragen is 
een groot succes. In 2019 zijn al meer dan 12.000 rijbewijsverlengingen online 
aangevraagd. De burgers die hiervan gebruik maken, geven de dienstverlening een 8. Veel 
aanvragen vinden plaats buiten de openingstijden van de gemeenten en relatief vaak in het 
weekend. In 2020 wordt deze service geëvalueerd en mogelijk landelijk ingevoerd.  	
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1.5	 Wendbare	mensen	en	organisatie	

1.5.1	Human	resources:	wendbare	mens	en	organisatie	
In- en externe ontwikkelingen leiden continu tot aanpassing en modernisering van de RDW-
organisatie. Dit vraagt om goed werkgeverschap waarbij het management in gesprek met 
medewerkers duidelijkheid schept over de toekomstige organisatie en de benodigde kennis 
en vaardigheden. De RDW-medewerker stelt zich actief op in deze dialoog en neemt 
verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontwikkeling en inzetbaarheid. Om de RDW-strategie 
waar te maken is een wendbare organisatie nodig met medewerkers en managers die klaar 
zijn voor de toekomst. De vernieuwde HR-strategie 2020-2022 beschrijft hoe het 
personeelsbeleid en de HR-dienstverlening bijdragen aan de RDW-missie en -strategie. 

Wendbare	organisatie		
De toenemende snelheid van digitalisering, technologische ontwikkelingen en data, maar 
ook cybersecurity, internationalisering die het werk steeds complexer maakt en een nieuwe 
taak zoals vrachtwagenheffing vragen andere manieren van organiseren en samenwerken 
met als doel klantwaarde te blijven realiseren. De RDW werkt daarom onder andere aan 
het wegnemen van belemmeringen in primaire processen en besluitvorming en aan het 
vergroten van zelf organiserend en lerend vermogen van RDW als organisatie. Daarmee 
blijft de RDW een organisatie die tijdig kan schakelen, wanneer de omgeving daarom 
vraagt. 

Wendbare	medewerkers	
Voor een gezonde, wendbare organisatie zijn medewerkers de belangrijkste basis. De RDW 
wil dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan. De organisatie vraagt om mensen die 
wendbaar, dienstbaar en betrouwbaar zijn en deze kernwaarden in de praktijk brengen. 
Daarnaast wordt van medewerkers verwacht dat zij zich eigenaar tonen van hun 
vakmanschap, inzetbaarheid en vitaliteit. Dat vraagt flexibiliteit en een leven lang leren. 
Nieuwe kennis en vaardigheden zijn nodig, net als de inbedding van deze kennis in de 
processen. De RDW wil mensen behouden die cruciale kennis hebben voor de organisatie. 
Ook wil de RDW dat medewerkers beter samenwerken en kennis delen om zo interne 
kennis en competenties maximaal te benutten. 

De belangrijkste focus voor de komende jaren is: 
• Nieuwe kennis verwerven en organiseren via (interne) opleidingen en (interne) stages, 

maar ook door het samenwerken met andere partijen. Eigen regie op vakmanschap en 
inzetbaarheid wordt gestimuleerd. 

• Ontwikkeling van medewerkers stimuleren, onder andere door het aanbieden van Tools 
voor Medewerkers.  

• Ontwikkeling van managers, als vervolg op Tools voor Managers.  
• Strategische personeelsplanning. 
• Arbeidsmarktstrategie, warm verwelkomen van nieuwe medewerkers en ze goed 

inwerken. 
• Het binden en boeien van goede medewerkers aan de RDW. 
• Organisatieontwikkeling vormgeven volgens de leidende principes uit de RDW-visie en -

strategie. 
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• Onderzoeken hoe we van een eenmalig functioneringsgesprek kunnen komen tot een 
continue dialoog over functioneren en ontwikkelen.  

Deze focus is vastgelegd in de HR Strategie 2020-2022. Alle HR-projecten en -
werkzaamheden dragen bij aan de gewenste richting van de organisatie. De relevante 
thema’s in 2019 waren: 

Managementontwikkelingsprogramma	
De toekomst van de RDW vraagt om leiderschap dat mensen verbindt en waarin 
aanspreken en aanspreekbaar zijn, essentieel zijn. Vanuit de strategie is een 
leiderschapsprofiel vastgesteld dat richting geeft aan de ontwikkeling van het RDW-
management. 

In 2018 is een start gemaakt met het ontwikkelingsprogramma Tools voor Managers, met 
daarin een sterke focus op het leiderschapsprofiel. In 2019 is dit programma voor alle 
leidinggevenden bij RDW vervolgd. Het thema was ‘Change to lead’. Of wel: hoe geef je 
vanuit het RDW-leiderschapsprofiel leiding in een continu veranderende omgeving? Hoe 
krijg je als leidinggevende mensen mee in de veranderingen en hoe weet je ze te stimuleren 
en de juiste aandacht te geven? De invulling van het programma is in cocreatie met een 
ontwerpgroep bestaande uit managers uit de vier divisies tot stand gekomen. Naast 
collectieve bijeenkomsten waarin de RDW-strategie centraal stond, zijn er met iedere 
divisie zogenaamde praktijkleren-dagen georganiseerd. Daarin waren de veranderingen die 
binnen de divisie speelden de leidraad voor leiderschapsontwikkeling. Verder kende het 
programma individuele trainingen en workshops waar leidinggevenden zich voor konden 
aanmelden. In november 2019 is deze editie van Tools voor Managers afgerond.  

Leren	en	ontwikkelen	
De RDW opereert in een dynamische omgeving. Om de strategische doelen te realiseren is 
het belangrijk dat alle RDW’ers goed zijn toegerust voor de toekomst. Medewerkers die 
zich blijven ontwikkelen, zorgen ervoor dat de RDW wendbaar kan zijn. De RDW investeert 
daarom doelbewust in het ontwikkelen van medewerkers. In 2019 is een strategisch 
opleidingsplan opgesteld dat richtinggevend is voor de ontwikkeling van medewerkers. Zo 
werden in 2019 in eigen huis opleidingen georganiseerd over thema’s als Car & IT, agile 
werken en integriteit. De RDW beschikt over een online opleidingscatalogus waar 
medewerkers individuele opleidingen kunnen aanvragen. Met deze studiefaciliteiten en 
een persoonlijk loopbaanbudget stimuleert de RDW dat medewerkers zelf 
verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling. 

RDW	Toolsdag	
Op 1 oktober 2019 vond de eerste RDW Toolsdag plaats. Een dag van ontmoeting, 
ontwikkeling en inspiratie. In totaal namen 220 medewerkers hieraan deel. In het 
ochtendprogramma stond het doorleven van het gewaagde doel ‘Iedereen veilig en 
vertrouwd op weg’ centraal, evenals de drie kernwaarden van de RDW. ’s Middags konden 
deelnemers kiezen uit een groot aanbod inspirerende workshops en een bezoek brengen 
aan het activiteitenplein. De dag kwam tot stand met grote betrokkenheid van 
medewerkers uit alle divisies en staven. In 2020 en 2021 wordt de RDW Toolsdag herhaald, 
zodat iedere RDW-medewerker gelegenheid heeft om eraan deel te nemen. 
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Strategische	personeelsplanning	
Begin 2019 is een nieuwe rapportage Strategische Personeelsplanning (SPP) opgeleverd. 
SPP is een instrument om de personeelsbehoefte en de personeelsbeschikbaarheid in kaart 
te brengen en op elkaar af te stemmen. Binnen de RDW wordt de SPP-cyclus tweejaarlijks 
toegepast, waarbij steeds drie jaar vooruit wordt gekeken. De uitkomsten geven richting 
aan de HR-onderwerpen die de komende jaren worden opgepakt. 

1.5.2	Herijking	arbeidsmarktstrategie	
De automotive sector verandert drastisch en de ontwikkelingen gaan snel. Bovendien 
wordt de arbeidsmarkt krapper en er dient zich een nieuwe generatie medewerkers aan. 
Hierdoor verschuiven de doelgroepen van aan te trekken medewerkers en daarmee ook de 
manier waarop de RDW ze kan bereiken. Onder het motto ‘Eenheid in verscheidenheid’ is 
in 2019 veel energie gestoken in het uitwerken van de arbeidsmarktstrategie naar de 
divisies. Iedere divisie heeft een eigen werkgroep Arbeidsmarktstrategie ingericht die op 
basis van de strategische personeelsplanning de werving van nieuwe medewerkers 
vormgeeft. Op basis van de wervingsbehoefte zijn duidelijke afspraken gemaakt over de 
samenwerking alsook over de vorm en inhoud van de arbeidsmarktbenadering. Ook wordt 
er gewerkt met een activiteitenkalender. Om het proces goed en snel te faciliteren, is 
kritisch gekeken naar het huidige recruitmentsysteem en is een aanbesteding voor een 
nieuw recruitmentsysteem uitgezet. Eind 2019 heeft de besluitvorming plaatsgevonden en 
is gestart met de voorbereidingen voor de implementatie in het eerste kwartaal van 2020. 
Voor meer gelijkheid in vacatureteksten is een nieuw format geïntroduceerd voor 2020. Het 
schrijven van vacatureteksten vraagt om speciale kennis en vaardigheden. Daarom is in 
2019 een offerte uitvraag gedaan bij gespecialiseerde tekstbureaus.	

Cao	
Naar aanleiding van de Wet Normalisatie Rechtspositie Regelement is toegewerkt naar een 
cao, waarbinnen het rechtspositiereglement en het bezoldigingsreglement zijn 
samengevoegd. Deze cao is op 18 december 2019 getekend.  

Integriteit	
Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor het vertrouwen van de samenleving in de 
RDW als betrouwbare publieke dienstverlener. In 2019 is het integriteitsbeleid verder 
ontwikkeld: van normatief (het naleven van regels en procedures) naar stimulerend (een 
cultuur van verantwoording en verantwoordelijkheid). Door maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen is de context waarin onze medewerkers werken continu aan 
verandering onderhevig. Dit vereist een hoog integriteitsbewustzijn. Met de introductie van 
integriteitsbijeenkomsten, een integriteitsgame en e-learningmodules is de bewustwording 
van integriteit verder vergroot en de kernwaarde ‘betrouwbaar’ verder versterkt. Daarnaast 
is stevig ingezet op borging van integriteit bij het management. Dit krijgt een vervolg in 
2020.	
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1.5.3	Human	resources:	de	cijfers		

Personele	bezetting		
De gemiddelde bezetting over 2019 (na correctie PAS-en GIB-regeling) was 1.548 fte. De 
verdeling van de eindbezetting over de verschillende organisatieonderdelen was als volgt: 
 

De personele bezetting per  
31 december 2019 

In personen en fte (na correctie PAS- en GIB-
regeling) 

2019 

personen 

2019 

fte 

2018 

personen 

2018 

fte 

Registratie & Informatie 335 300,0 329 292,2 

Toezicht & Beoordeling 671 631,0 667 628,0 

Voertuig Regelgeving & Toelating 213 204,0 198 189,6 

Informatie & Communicatie Technologie 236 227,9 235 227,4 

Directie en stafafdelingen 228 206,9 212 192,3 

Totaal 1.683 1.569,8 1.641 1.529,5 

In 2019 steeg het aantal fte’s met 40,3 ten opzichte van het jaar 2018. Dit komt vooral door 
de toename van het werk door hogere volumes. Dit wordt opgevangen met overwegend 
tijdelijk personeel, zodat de RDW voldoende flexibel blijft. De stijging van fte bij directie en 
stafafdelingen is onder meer het gevolg van de vorming van de nieuwe stafafdeling Risk, 
Compliance & Audit.  

Leeftijdsopbouw	
In 2019 was de gemiddelde leeftijd van de RDW-medewerker 48,5 jaar. Dit is gelijk aan de 
gemiddelde leeftijd in 2018. De afdeling Risk, Compliance & Audit is de afdeling met de 
hoogste gemiddelde leeftijd (56,4 jaar). De afdeling Facilitair bedrijf is de afdeling met de 
langste gemiddelde diensttijd (22,0 jaar). De afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken (JBZ) 
is met een gemiddelde leeftijd van 39,6 jaar de ‘jongste’ afdeling. Deze afdeling is ook de 
afdeling met de kortste gemiddelde diensttijd (6,6 jaar). De gemiddelde diensttijd bij de 
RDW is 16,3 jaar. Van de medewerkers is 31% vrouw. Dit is vrijwel gelijk aan het percentage 
werkzame vrouwen in voorgaande jaren. 

In-	en	uitstroom	
In 2019 traden 119 nieuwe medewerkers in dienst (2018: 108). 77 medewerkers hebben de 
RDW verlaten (2018: 73). 
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Ziekteverzuim	
Het ziekteverzuim in 2019 bedroeg 4,8%. Dat is een daling van 0,3% ten opzichte van 2018. 
Gemiddeld meldt een medewerker zich 1,0 keer per jaar ziek, dit is 0,1 lager dan het jaar 
2018. 

Onderverdeling verzuimpercentage 2019 2018 

Kort verzuim 0,7% 0,8% 

Middellang verzuim 0,6% 0,7% 

Lang verzuim 3,5% 3,6% 

Totaal 4,8% 5,1% 

 
Aandacht voor verzuim heeft in 2019 een prominente plek gekregen op de agenda en 
hiermee is de aanpak van verzuim versterkt, zowel curatief als preventief. Bij het opmaken 
van het jaarverslag 2019 zijn de CBS-tabellen over het jaar 2019 nog niet (volledig) bekend. 
Voor 2019 was het verzuim van ‘Openbaar bestuur en Overheidsdiensten’ over de eerste 
drie kwartalen circa 5,4% (RDW 4,7%). Het verzuim van de bedrijfstak ‘Openbaar bestuur en 
Overheidsdiensten’ was in 2018 5,6% (RDW 5,1%). 

Opleidingskosten	
Per medewerker investeerde de RDW in 2019 gemiddeld € 2.119 in opleidingen en training. 
Dat komt overeen met 3% van de loonsom. Dit is inclusief training on the job, heroriëntatie, 
persoonlijk opleidingsbudget, managementleergang Tools en de O&P-trajecten 
(Ontwikkeling & Professionalisering).  

Opleidingskosten 2019 2018 

Totale opleidingskosten (in euro’s) 3.516.985 3.407.999 

Gemiddeld aantal medewerkers (in personen) 1.660 1.619 

Gemiddeld per medewerker (in euro’s) 2.119 2.105 

Opleidingskosten in % van de loonsom 3,0% 3,0% 
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1.6	 Normen	en	resultaten		

In overleg met het ministerie van IenW heeft de RDW een set externe kritieke prestatie-
indicatoren (KPI’s) vastgesteld. De RDW maakt onderscheid tussen normen en kengetallen. 
De normen inclusief een toelichting op de behaalde resultaten in 2019 zijn opgenomen in 
dit hoofdstuk. Een overzicht van alle resultaten (kengetallen inclusief normen) staat in dit 
jaarverslag in bijlage 6.1 ‘Bedrijfsresultaten’. Voor de normen maken we gebruik van een 
raamwerk ingedeeld naar maatschappelijke relevantie:  

• Juiste voertuigen op de weg 
• Gegevensverwerking op orde 
• Best mogelijke klantbeleving 
• Gematigde tariefontwikkeling 

De normen zijn opgesteld toen in 2013 een nieuw Toezichtsarrangement IenW-RDW werd 
ingevoerd. In overleg met het ministerie van IenW zijn in de afgelopen jaren enkele normen 
aangepast. Aan het eind van het hoofdstuk is ook een aantal normen opgenomen dat de 
RDW intern hanteert. Daarnaast staan in dit hoofdstuk de resultaten van de volgende 
onderwerpen: 
• Bezwaar en beroep 
• Wob, klachten en ombudsmanzaken 

1.6.1	Juiste	voertuigen	op	de	weg	

KPI 1 – Steekproefpercentage 
Norm 
2019 

Resultaat 
2019 

Norm 
2018 

Resultaat  
2018 

APK 1 3% 3,0% 3% 3,1% 

APK 2 3% 3,0% 3% 3,1% 

LPG 5% 5,0% 5% 5,1% 

Tacho 5% 5,0% 5% 5,1% 
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KPI 2 – Bedrijfsbezoeken erkenningen 
Norm 
2019 

Resultaat 
2019 

Norm 
2018 

Resultaat  
2018 

Percentage bedrijven dat maximaal 36 maanden 
of 24 maanden (LPG en Tacho) geleden is bezocht 

Minimale 
bezoek-

frequentie per 
bedrijf: 

 1x per 3 jaar 
LPG en Tacho: 

1x per 2 jaar 96% n.v.t. n.v.t.4 

Percentage controlebezoeken binnen 9 maanden 
na afgifte erkenning 

100%  91% n.v.t. n.v.t.5 

 

KPI 2 – Om de toekomstige ontwikkelingen rondom het toezicht door de RDW op erkende 
bedrijven goed op te kunnen vangen is het toezicht in 2018 gebundeld binnen één afdeling; 
de afdeling Toezicht. De cijfers in het jaarverslag zijn vanaf dit jaar ook gebundeld. Hierdoor 
is vergelijking met 2018 niet mogelijk.  
 

KPI 3 – COP typegoedkeuring 
Norm 
2019 

Resultaat 
2019 

Norm 
2018 

Resultaat  
2018 

Percentage fabrikanten met geldige COP 95% 98,5% 95% 98,7% 

1.6.2	Gegevensverwerking	op	orde	

KPI 4 – Dienstverlening kernregisters 
Norm  
2019 

Resultaat 
2019 

Norm  
2018 

Resultaat  
2018 

Beschikbaarheid Winframe 99% 99,99% 99% 99,99% 

KPI 5 – BKR- en CBR-systemen 
Norm  
2019 

Resultaat 
2019 

Norm  
2018 

Resultaat  
2018 

Mededeling van de externe auditor m.b.t. opzet, 
bestaan en werking van de interne 
beheersingsmaatregelen ter waarborging van de 
betrouwbaarheid van de gegevensverwerking in 
en rondom BKR- en CRB-systemen. 

Positieve 
mededeling niet behaald 

Positieve 
mededeling Behaald 

 

 

4Percentage bedrijven dat maximaal 36 maanden geleden is bezocht in 2018:  
- Technische erkenningen: 97% 
- Administratieve erkenningen: 99% 
5Percentage controlebezoeken binnen 9 maanden na afgifte erkenning in 2018: 
- Technische erkenningen: 96%  
- Administratieve erkenningen: 76%  
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KPI 5 – De externe EDP-auditor stelde over 2019 vast dat de RDW gedurende een 
substantieel deel van het jaar niet heeft voldaan aan de norm die betrekking heeft op het 
vastleggen van en controleren op naleving van de afspraken met de leverancier van 
werkplekbeheer. Met uitzondering van de hiervoor genoemde beperking heeft de externe 
EDP-auditor vastgesteld dat de RDW in opzet en werking voldoet aan het BKR/CRB-
normenkader. 
 

KPI 6 – Kentekenregister 
Norm  
2019 

Resultaat 
2019 

Norm  
2018 

Resultaat  
2018 

Mededeling van de externe auditor m.b.t. opzet, 
bestaan en werking van de interne 
beheersingsmaatregelen ter waarborging van de 
privacy rondom het kentekenregister. 

Keurmerk 
‘Privacy-audit-

proof’ Behaald 

Keurmerk 
‘Privacy-audit-

proof’ Behaald 

1.6.3	Best	mogelijke	klantbeleving	

KPI 7 – Klanttevredenheid 
Norm  
2019 

Resultaat 
2019 

Norm  
2018 

Resultaat  
2018 

Klanttevredenheid blijkens periodieke meting 
RDW-breed of deelmetingen bijvoorbeeld per 
proces of klantgroep 

Rapportcijfer 
minimaal een 7 
of beschrijving 

van positieve 
resultaten 7,6 

Rapportcijfer 
minimaal een 7 
of beschrijving 

van positieve 
resultaten 7,6 

KPI 7 – Over 2019 heeft geen RDW-breed klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. 
Als KPI nemen we het cijfer uit het klanttevredenheidsonderzoek 2018 op. De resultaten 
van deelmetingen staan in het hoofdstuk Governance op pagina 59 en 60. 

KPI 8 – Doorlooptijden 
Norm  
2019 

Resultaat 
2019 

Norm  
2018 

Resultaat  
2018 

Kentekenonderzoek     

Gemiddelde doorlooptijd keuren van 
kentekenonderzoek, vanaf start afgifteproces (niet 
modificaties) tot afgifte document (voor zover aan 
de afgiftevoorwaarden is voldaan). < 72 uren 30,39 uur6 < 72 uren 52,75 uur7 

Ontheffingen  
Gemiddelde doorlooptijd van afgifte ontheffingen     

• Incidentele ontheffing 2 dagen < 2 dagen 1,57 dagen < 2 dagen 1,31 dagen 

• Incidentele ontheffing 4 dagen < 4 dagen 2,92 dagen < 4 dagen 2,72 dagen 

• Incidentele ontheffing 5 dagen < 5 dagen 4,69 dagen < 5 dagen 4,24 dagen 

• Jaarontheffing < 5 dagen 0,04 dagen < 5 dagen 0,32 dagen 

 

6In de berekening van de doorlooptijd van de keuringen zijn de aantallen keuringen die afgehandeld zijn via het nieuwe proces 
VIA (versneld individueel afgeven) niet meegenomen. 
7 In de berekening van de doorlooptijd van de keuringen zijn de aantallen keuringen die afgehandeld zijn via het nieuwe poces 
VIA (versneld individueel afgeven) niet meegenomen. 
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Kentekencards     

Doorlooptijd afgifte kentekencards (van ontvangst 
tot aanvragen tot verzendklaar staan 
kentekencard) 

90% binnen 1 
werkdag Gerealiseerd 

90% binnen 1 
werkdag Gerealiseerd 

Rijbewijscards     

Doorlooptijd afgifte rijbewijscard gemeente (van 
ontvangst aanvragen bij de RDW tot verzendklaar 
staan rijbewijscard)  
 

90% binnen 3 
werkdagen Gerealiseerd 

90% binnen 3 
werkdagen Gerealiseerd 

Brieven en e-mails     

Doorlooptijd beantwoording brieven 
95% binnen 5 

werkdagen 100% 
95% binnen 5 

werkdagen 100% 

Doorlooptijd beantwoording e-mails 
Binnen 3 

werkdagen 0,9 dagen 
Binnen 3 

werkdagen 0,9 dagen 

KPI 8 – De gemiddelde doorlooptijd van keuren is verbeterd door digitalisering van het 
identificatieproces bij de technische medewerkers.  
Het proces voor het afgeven van jaarontheffingen is in 2019 verder geoptimaliseerd. Dit 
heeft in 2019 geleid tot structurele versnelling van de afgifte van langlopende ontheffingen. 

KPI 9 – Wachttijd gesprekken Norm  
2019 

Resultaat 
2019 

Norm  
2018 

Resultaat  
2018 

Wachttijd gesprekken 80% van de 
calls wordt 
binnen 30 
seconden 
aangenomen 81% 

80% van de 
calls wordt 
binnen 30 
seconden 

aangenomen 81% 

KPI 10 – Klantcontactcentrum Norm  
2019 

Resultaat 
2019 

Norm  
2018 

Resultaat  
2018 

Kwaliteit klantcontactcentrum ITO-certificaat ISO-certificaat ITO-certificaat Behaald 

KPI 10 – In 2019 zijn we van ITO-certificering overgegaan op ISO-certificering. Wij hebben 
deze ISO-certificering (ISO 18295 1 en 2) als eerste overheidsorganisatie in Nederland 
behaald. Deze ISO-norm is recent ontwikkeld voor klantenserviceorganisaties en wordt 
wereldwijd gehanteerd. De ITO-certificering wordt nog door slechts zes organisaties 
gehanteerd. Er verandert inhoudelijk niets aan de eisen en normen voor het 
Klantcontactcentrum. 
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KPI 11 – Klachtenafhandeling Norm  
2019 

Resultaat 
2019 

Norm  
2018 

Resultaat  
2018 

Klachtenafhandeling binnen wettelijke 
doorlooptijd  

100% < 6 
weken. 

Afwijking 5% 
toelaatbaar. 
Onder 95% 

motiveren en 
zo nodig 

maatregelen 
nemen. 98% 

100% < 6 
weken. 

Afwijking 5% 
toelaatbaar. 
Onder 95% 

motiveren en 
zo nodig 

maatregelen 
nemen. 97% 

1.6.4	Gemiddelde	tariefontwikkeling	

KPI 12 – Gemiddelde tariefontwikkeling Norm  
2019 

Resultaat 
2019 

Norm  
2018 

Resultaat  
2018 

Gemiddelde tariefontwikkeling + of - 5% excl. 
inflatie 0,1% 

+ of - 5% excl. 
inflatie 0% 

1.6.5	Interne	normen	RDW	

 Norm  
2019 

Resultaat 
2019 

Norm  
2018 

Resultaat  
2018 

Ziekteverzuim 5% 4,8% 5% 5,1% 

Functioneringsgesprekken 85% 88% 85% 87% 

Doorlooptijd klachtenafhandeling (interne norm) < 4 weken 88% < 4 weken 89% 

 
Ziekteverzuim - Voor een toelichting bij het behaalde percentage ziekteverzuim zie 
hoofdstuk 1.5.3. 

1.6.6	Bezwaar	en	beroep	

Aantallen ingediend 
2019 2018 2017 

Verschil  
2019-2018 

Ingediende bezwaarschriften 1029 988 1.438 4% 

Ingediende voorlopige voorzieningen 18 38 58 -53% 

Ingediende (hoger) beroepen 87 116 152 -25% 

Bezwaar en beroep – Het aantal ingediende bezwaarschriften is niet noemenswaardig 
gestegen, ook al wordt de weg om bezwaar te maken vergemakkelijkt via de digitale 
omgeving. De geringe stijging is voornamelijk veroorzaakt door bezwaren die zijn ingediend 
omtrent de registratie van fijnstofuitstoot en de fijnstoftoeslag. Op basis van de 



    Jaarverslag RDW 2019 

41 

fijnstofregistratie wordt bepaald of een voertuigeigenaar fijnstofstoeslag moet betalen aan 
de Belastingdienst.  

Aantallen afgehandeld 
2019 2018 2017 

Verschil  
2019-2018 

Gegrond/gedeeltelijk gegrond 134 147 184 -9% 

Ongegrond/niet-ontvankelijk 710 802 898 -11% 

Totaal 844 949 1.082 -11% 

Ingetrokken of anders afgehandeld 199 224 150 -11% 

Totaal 1.043 1.173 1.232 -11% 

Afgehandelde zaken – Het totaal aantal afgehandelde zaken is ten opzichte van 2018 
weinig veranderd. Ook de uitkomsten van de zaken verschillen niet veel ten opzichte van 
2018. Daarbij zijn uitkomsten altijd afhankelijk van de aard van de individuele zaak, 
waardoor het niet mogelijk is om voor verschillen een algemene verklaring te geven. De 
RDW probeert steeds vaker om samen met de burger tot een goede uitkomst te komen 
door vroegtijdig contact op te nemen met bezwaarindieners en hen te betrekken bij de 
procedure. Door bezwaarmakers beter te bedienen kunnen onnodige bezwaarprocedures 
worden voorkomen. 

1.6.7	Wob,	klachten	en	ombudsmanzaken	

Wob-verzoeken 
2019 2018 2017 

Verschil  
2019-2018 

Aantal Wob-verzoeken 10 23 50 -57% 

Wob-verzoeken – Het aantal door de RDW correct ontvangen Wob-verzoeken daalde fors 
in 2019. Dit is een voortzetting van de daling die zich de voorgaande jaren al heeft ingezet. 
Op de website van de RDW bieden we diverse documenten en gegevens als open data aan. 
Dit, en de wetswijziging van de Wob in 2016, zou de daling kunnen verklaren. Maar we 
kunnen dit niet een-op-een herleiden. 

Klachten 
2019 2018 2017 

Verschil 
2019-2018 

Aantal klachten 643 651 788 -1% 

% gegronde klachten 35% 44% 43% - 

Klachtenindex (aantal klachten versus productie) 0,015% 0,015% 0,008% - 

Gemiddelde doorlooptijd: < 4 weken (RDW-norm) 88% 89% 87% - 

Gemiddelde doorlooptijd: < 6 weken (Awb-norm) 98% 97% 97% - 
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Klachten – In 2019 ontving de RDW in totaal 643 klachten. Dat is een minimale daling ten 
opzichte van 2018. De klachtenindex is aangepast, omdat per 2018 de aantallen klachten 
van Toezicht (T&B) worden afgezet tegen de fysieke contactmomenten (bezoeken) en niet 
tegen alle contactmomenten inclusief APK-afmeldingen.  

Bij de divisie Registratie & Informatie (R&I) daalde het aantal klachten van 399 naar 357  
(-11%). In 2019 ging een aantal klachten over de herinneringsbrieven die gestuurd worden 
bij het verlopen van een rijbewijs. In 2019 verstuurde de RDW voor het eerst een heel jaar 
lang een tweede herinneringsbrief. Dit is een service van de RDW die volgt nadat de eerste 
herinneringsbrief vier maanden eerder is verstuurd. Waar de eerste herinneringsbrief naar 
keuze van de rijbewijshouder, digitaal in de berichtenbox van Mijn Overheid of fysiek 
verstuurd wordt, wordt de tweede herinneringsbrief enkel per post verstuurd. In totaal 
verstuurde de unit Rijbewijzen een week voordat het rijbewijs verloopt aan ruim een half 
miljoen burgers een tweede herinneringsbrief. In de meeste gevallen was de oorzaak van 
de klacht dat de burger de eerste brief in de berichtenbox van Mijn Overheid niet had 
gelezen. 

Bij de divisie T&B zijn 200 klachten geregistreerd tegenover 174 klachten in 2018 (+15%). 
Deze stijging wordt veroorzaakt doordat sinds dit jaar alle klachten centraal binnenkomen 
en centraal geadministreerd worden en niet meer informeel afgehandeld kunnen worden. 
Bij de afdeling Beoordeling gaan de meeste klachten over de kwaliteit van de geleverde 
producten. Daarnaast betrof een aantal klachten de categorie “tijd”. Een aantal klanten 
moest wennen aan het vervallen van de mogelijkheid om zonder afspraak langs te komen 
bij de keuringslocaties, het zogeheten ‘Keuren zonder afspraak’. Ook het hierop finetunen 
van de planning van de keuringslocaties heeft tijd nodig. 
Bij het proces Toezicht betrof ongeveer de helft van de klachten het steekproefproces en 
de manier van toezicht houden.  

Bij de divisie Voertuig Regelgeving & Toelating (VRT) is sprake van een stijging van het 
aantal klachten van 78 naar 86 (10%) ten opzichte van vorig jaar. De oorzaak van de stijging 
ligt met name bij een wijziging in de organisatie. Het betreft de Snor/Brom keuring die sinds 
1 juli 2019 mogelijk is op de Keuringsstations. Voorheen was deze keuring alleen mogelijk 
op het RDW Testcentrum tegen een hoger tarief. De meeste klanten zijn tijdig op de hoogte 
gesteld, maar een aantal aanvragen was al in behandeling bij het Testcentrum. Deze 
klanten zijn tegemoet gekomen in de kosten bij een aanvraag na 28 april 2019.  

De wettelijke doorlooptijd van de afhandeling van klachten binnen 6 weken is (evenals 
voorgaande jaren) in bijna alle gevallen gehaald (98%).  
 
Het klachtenproces bij de RDW is vastgelegd in het document Klachtenregeling RDW, 
gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (hoofdstuk 9). In het project 
“Professionalisering klachtenafhandeling” is in 2019 een aantal acties in gang gezet die 
moet leiden tot een verbeterde klachtenregistratie en afhandeling door de divisies. Dankzij 
het uitvoeren van deze verbeteracties is de klachtenafhandleing van alle divisies uniform en 
van gelijk niveau. Zo worden alle binnengekomen klachten geregistreerd door de Centrale 
Klachtencoördinatie in het Customer Relationship Management(CRM)-systeem. Om te 
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zorgen dat de kwaliteit van klachtenafhandeling ook na afronding van het project 
gehandhaafd blijft, zijn de gemaakte afspraken en verbeteracties vastgelegd in een 
borgingsdocument.  

Ombudsmanzaken 
2019 2018 2017 

Verschil  
2019-2018 

Aantal klachten 20  20 34   0% 

 
Ombudsmanzaken – Dit is het tweede jaar op rij dat de Nationale ombudsman geen 
nieuwe onderzoeken heeft gestart naar de afhandeling van klachten door de RDW.  

Wel ontving de RDW via de Nationale ombudsman in 2019 net zoveel klachten als in 2018. 
Van die klachten zijn er acht in behandeling genomen via de interne klachtenprocedure. Vijf 
zijn er ongegrond verklaard en drie gegrond verklaard. Naar aanleiding van acht klachten is 
nadere informatie verschaft aan de Nationale ombudsman, waarna de Nationale 
ombudsman de klacht heeft afgesloten. In aanvulling hierop heeft een inspecteur van de 
RDW in één van deze gevallen een klant bezocht om onder meer nadere uitleg te geven 
over het keuringstraject van voertuigen bij de RDW. De klacht was daarmee afgehandeld.  

Verder zijn drie klachten door middel van een interventie door de Nationale ombudsman 
afgehandeld. Tot slot is één klacht niet behandeld omdat er een beroepsprocedure in de 
zaak liep.   
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1.7	 Medezeggenschap	

Dagelijks	bestuur	ondernemingsraad	(OR)	
Dhr. R. (Rudi) Welling   voorzitter (FNV) 
Mw. M. (Margriet) Daniëls  1e vicevoorzitter (onafhankelijk) 
Dhr. P. (Peter) Slor    2e vicevoorzitter (onafhankelijk) 
Dhr. A. (Albert) Oosting   lid (CNV) 
Mw. F. (Francis) van der Snoek  ambtelijk secretaris  

Leden	OR	
Dhr. C. (Clemens) Didden (onafhankelijk) 
Mw. L. (Linda) van Dijk (FNV) 
Dhr. C. (Cees) Haazebroek (FNV) 
Mw. I. (Irma) de Hoop (onafhankelijk) 
Dhr. J. (Jelte) Krol (onafhankelijk) 
Dhr. H. (Harrie) de Louweren (onafhankelijk) 
Dhr. M. (Marlon) Mols (onafhankelijk) 
Dhr. H. (Harm) Mulder (FNV) 
Dhr. M. (Michael) Sprangers (FNV) 
Dhr. H. (Hans) Tanis (RMU) 
Dhr. K. (Klaas) Westerhuis (CNV) 

Secretariaat	
Het secretariaat van de OR bestaat uit mw. F. (Francis) van der Snoek (ambtelijk secretaris) 
en mw. M. (Marianne) Snijders (managementondersteuner). 

Commissies	
Commissie ICT (Informatie en Communicatie Technologie) 
Commissie R&I (Registratie en Informatie) 
Commissie T&B (Toezicht en Beoordeling) 
Commissie VRT (Voertuig Regelgeving Toelating) 
Commissie FinEcZa (Financieel Economische Zaken) 
Commissie HR (Human resources) 
Commissie MITC (Mobiliteit & Infrastructuur Test Centrum) 
Commissie VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en MVO) 

Ontvangen	instemmingsaanvragen	2019	
• Uitvoeren Dynamische RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) 
• Plan van Aanpak Arbeidsomstandigheden 2019 
• Organisatierapport RCA (Risk, Compliance en Audit) 
• Europese aanbesteding arbodienst 
• Programmaplan MVO (Maatschappelijk verantwoord ondernemen) 
• Mobiliteitsbeleid 2020 

 
 	



    Jaarverslag RDW 2019 

45 

Ontvangen	adviesaanvragen	2019	
• Pilot adjunct-divisiemanager VRT 
• Tussenrapportage uitwerken scenario’s R&I over vergroten wendbaarheid en 

verminderen managementlagen 
• Doorontwikkeling organisatiewijziging divisie T&B 
• Participatiebanen – realisatie 2018 en richting 2019 
• Evaluatie organisatiewijziging VRT 
• Organisatiewijziging toevoegen adjunct-divisiemanager VRT 

Vergaderingen	
In 2019 kwam de ondernemingsraad meerdere keren bij elkaar: 
• Zes OR-vergaderingen (14 februari, 28 maart, 22 mei, 19 september, 17 oktober, 28 

november) 
• Vijf overlegvergaderingen (28 februari, 18 april, 20 juni, 3 oktober, 14 november)  
• Elf OR-themadagen (17 januari, 7 februari, 21 maart, 11 april, 16 april, 13 juni, 8 

augustus, 26 september, 7 november, 21 november en 5 december). 
Tijdens de bijeenkomsten zijn onder meer de volgende thema’s besproken:  
aanbesteding arbodienst, programmaplan VRT, veiligheid in de mobiliteit, tools voor 
medewerkers, proces talentontwikkeling VT en T&B, rechtmatigheid aanbesteding 
facilitaire diensten, herijking trends, tol- en vrachtwagenheffing, Strategisch Personeels 
Plan (SPP), wendbare mens en organisatie, roadmap T&B, reorganisatie afdeling 
Procesondersteuning Beoordeling, Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren 
(WNRA), RDW Loopbaanbureau; groeimodel voor inzetten van 
participatie(medewerkers), is het spel ‘’Dilemmax’ gedaan en is er door de Ynnovators 
van de RDW een proeverij georganiseerd van innovaties voor de OR – 
Ynnovate is een methode om een innovatieve oplossing te vinden voor een probleem. 

• Een benen-op-tafelsessie met de directie op 5 februari (informele bijeenkomst). 
• Een jaarlijkse bijeenkomst met de Raad van Toezicht (19 november). 

Dit jaar was het een informele bijeenkomst. In groepjes is er met de leden van de Raad 
van Toezicht gesproken over onderwerpen die de OR bezighouden, als toekomstige 
ontwikkelingen (drones), kennis(ontwikkeling) medewerkers, duidelijker beeld (imago) 
voor de buitenwereld over wat de RDW doet, werkdruk, leiderschapsprofiel, 
arbeidsmobiliteit, security en de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA).  
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1.8	 Maatschappelijk	verantwoord	ondernemen	

De RDW vindt het belangrijk om bij te dragen aan een leefbare wereld. Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) behoort daarom tot de missie van de RDW. Het 
programmaplan MVO beschrijft hoe de RDW omgaat met duurzaam inkopen, 
maatschappelijke betrokkenheid, verkleinen van de CO2-voetafdruk en goed 
werkgeverschap. 

Nieuw	programmaplan	
Sinds 2019 wordt gewerkt aan de hand van een nieuw programmaplan MVO met een 
looptijd tot 2022. Daarin keren bovengenoemde onderwerpen terug en is er ook aandacht 
voor afvalscheiding en -preventie en voor verduurzaming van gebouwen. Nieuwe 
aanbestedingen voor onder andere schoonmaak, catering, afval en koffie moeten bijdragen 
aan een integrale oplossing voor reductie en scheiding van afval.  

Informatieplicht	energiebesparing		
Sinds 1 juli 2019 is de informatieplicht energiebesparing van kracht. Deze verplichting geldt 
voor bedrijven die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruiken. 
Zij moeten rapporteren over hun energieverbruik en de energiebesparende maatregelen 
die ze hebben uitgevoerd. De RDW heeft voldaan aan de informatieplicht en werkt per 
gebouw uit welke verduurzamingsmaatregelen moeten worden genomen.  

Elektrische	auto’s	
Door de toegenomen populariteit van volledig elektrische auto’s (FEV’s) en een aantal 
stimuleringsmaatregelen binnen de RDW is de doelstelling van 100 FEV’s in 2020 al 
ruimschoots gehaald. Eind 2019 telde de leasevloot 150 volledig elektrische auto’s. Om 
ervoor te zorgen dat er voldoende laadcapaciteit voor deze auto’s is, kwamen er het 
afgelopen jaar 12 laadpalen extra bij de RDW-locaties. Vier daarvan zijn als snellader 
uitgevoerd. Om dagelijks alle auto’s te kunnen laden, introduceerde de RDW de 
zogenoemde ‘valet charging’: zodra een auto is geladen, wisselt een 
participatiemedewerker deze om met een nog te laden voertuig.  

Digitaal	vervoersplein	
Om medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen bij hun dienstreizen ging in 2019 een 
digitaal vervoersplein van start. Dat maakt het op een overzichtelijke manier mogelijk om 
keuzes te maken in de manier waarop iemand wil reizen: van carpoolen tot leenauto en alle 
openbaar vervoersmogelijkheden. Zodat ook het aantal reiskilometers met de auto 
uiteindelijk gaan dalen.  

Videoconferencing	
De mogelijkheid van videoconferencing tussen RDW-kantoren draagt bij aan het 
terugdringen van het aantal reiskilometers. Reden om deze vergadermogelijkheid uit te 
breiden. RDW’ers kunnen nu ook met andere organisaties binnen en buiten Nederland 
contact leggen via videoconferencing.  
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CO2-emissies		
De RDW gebruikt emissiefactoren om zijn effect op het milieu te kunnen bepalen. Het gaat 
daarbij om uitstoot door energieverbruik, brandstof voor vervoer, ov- en vliegkilometers, 
afval en papierverbruik.   

CO2-uitstoot naar emissiebron 
(in tonnen CO2, 1 ton = 1.000 kg) 2019 2018 2017 

Verschil  
2019-2018  

Aardgas 1.274 1.251 1.246 2% 

Elektriciteit 1.090 679 252 61% 

Transportbrandstof, zakelijk 2.379 2.386 2.310 0% 

OV-kilometers, zakelijk 36 35 32 3% 

Afval 209 204 198 2% 

Kerosine, vliegkilometers 929 717 638 30% 

Papier 320 322 310 -1% 

Totaal 6.237 5.594 4.986 11% 

Aardgas	
De CO2-uitstoot van het aardgasverbruik steeg in 2019 licht (2%) ten opzichte van een jaar 
eerder.  

Elektriciteit	
Het stroomverbruik is opnieuw met ruim 3% gedaald. De grootste daling is er bij de 
keuringsstations Amsterdam en Den Bosch. Daar zijn zonnepanelen geplaatst, die een 
enorme besparing opleveren. Door verandering van de gehanteerde emissiefactor, 
waarmee het elektraverbruik wordt omgerekend naar CO2-uitstoot, is de uitstoot echter 
wel fors gestegen.   

Transportbrandstof	
Het aantal zakelijke kilometers met de privéauto ging met 5% omhoog. Het aantal 
kilometers met huurauto’s nam daarentegen af met eveneens gemiddeld 5%. Daarnaast is 
een verschuiving te zien van benzine en diesel naar elektriciteit. Voor het zakelijk rijden was 
het totaal verbruik 473.539 kW. In 2018 was dit nog 142.338 kW. Dat betekent ruim een 
verdrievoudiging. Het lease-wagenpark is in 2019 zeer fors uitgebreid met elektrische 
auto’s. Door de inzet van elektrische voertuigen echter kon een stijging van CO2-uitstoot ten 
opzichte van 2018 van 203 ton hiermee worden voorkomen.  

OV-kilometers	
De OV-kilometers namen opnieuw toe. Nu met 8%. Het aantal trein-kilometers was meer 
dan 1 miljoen en steeg daarmee met 9%. Ook de kilometers per taxi gingen omhoog (3%). 
Opvallend is dat het aantal bus-kilometers met een kwart daalde.  
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Kerosine	
De vliegkilometers van de RDW’ers namen in 2019 fors toe (30%) ten opzichte van 2018. 
Deze stijging is met name het gevolg van een toename van productie en internationale 
overleggen. Meer vliegkilometers betekent ook 30% meer CO2-uitstoot. Alle CO2-emissie 
door vliegen wordt gecompenseerd.  
Afval	
Het aantal kilogram afval nam met 16% af. Grootste oorzaak daarvan is dat er in 2018 in 
één keer een grote hoeveelheid afgekeurde cards is afgevoerd. Die afvalstroom was er in 
2019 niet.  

Papier	
Na een stijging in 2018 is het papierverbruik vorig jaar licht gedaald. De inzet is om het 
papierverbruik sterker te verminderen.  
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1.9	 In	controlverklaring	en	risicobeheersing	

1.9.1	In	control	verklaring		
De directie van de RDW is verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van een 
adequate interne beheersingsomgeving, conform de geldende wet- en regelgeving. Deze 
interne beheersingsomgeving is ontworpen met als doel een redelijke mate van zekerheid 
te kunnen verschaffen over het gevoerde financieel beheer en de financiële verslaggeving.  

De RDW heeft het hele stelsel van de interne beheersingsomgeving financieel beheer, 
financiële verslaggeving van het ministerie van IenW vastgelegd in het RDW Business 
Support Framework Financieel Beheer, aan de hand van de geldende wet- en regelgeving 
(waaronder de criteria die zijn opgenomen in de Handreiking Sturing Semipublieke Sector: 
Normenkader financieel beheer voor instellingen met een publiek belang). Het Business 
Support Framework Financieel Beheer is in 2019 in werking getreden. In 2019 is daarnaast 
het Business Support Framework Operationele Processen in werking getreden.  

De directie heeft de effectiviteit (in opzet, bestaan en werking) van het RDW Business 
Support Framework Financieel Beheer en het RDW Business Support Framework 
Operationele Processen vastgesteld en concludeert dat deze beheersmaatregelen en 
procedures in het verslagjaar effectief zijn geweest. Daarnaast is ook de met het ministerie 
van IenW overeengekomen set aan externe kritieke prestatie indicatoren opgenomen in 
het RDW Business Support Framework. In aanvulling op het RDW Business Support 
Framework heeft de directie adequate beheersmaatregelen (in opzet, bestaan en werking) 
in de bedrijfsvoering geïmplementeerd op het gebied van betrouwbaarheidsmanagement8. 

De interne beheersingsomgeving beoogt een redelijke mate van zekerheid te bieden ten 
aanzien van de identificatie en het beheersen van risico’s. De directie van de RDW merkt 
hierbij op dat een ‘redelijke mate van zekerheid’ geen garantie geeft voor het daadwerkelijk 
behalen van de strategische, operationele en financiële doelstellingen. Noch dat het 
systeem alle fouten, fraudegevallen en non compliance aan relevante wet- en regelgeving 
volledig kan voorkomen. De directie wil benadrukken dat de aard van sommige risico’s 
buiten haar invloedssfeer liggen, zoals innovatieve ontwikkelingen en ontwikkelingen op 
het gebied van (inter)nationale wet- en regelgeving. Hier zijn, waar nodig, maatregelen 
getroffen die de kans en impact van het risico beperken. 

1.9.2.	Risicomanagement	inclusief	risicobeheersing	en	weerstandsvermogen	

Algemeen	
Het doel van risicobeheersing is het onderkennen van risico’s (en kansen) waaraan de 
organisatie bloot staat en deze door middel van maatregelen terugbrengen tot een 
aanvaardbaar niveau met als doel het kunnen realiseren van de strategische doelstellingen. 
De werkzaamheden en beheersmaatregelen aangaande risicomanagement, het strategisch 
planningsproces en het risicobeheersplan staan in het RDW Business Support Framework 

 

8In de volgende paragrafen wordt het betrouwbaarheidsmanagement separaat uiteengezet, ter aanvulling en verduidelijking 
op het RDW Business Support Framework. 
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en zijn geborgd in de reguliere managementsystematiek. In deze paragrafen komen de 
inrichting van risicobeheersing, het risicoprofiel, de belangrijkste risico’s en de 
kwantificering van de risico’s in relatie tot het weerstandsvermogen aan bod. 

Risicomanagement	en	risicobeheersing	
De RDW richt zich in zijn risicobeheersingsplan op de strategische risico’s. Een risico is een 
strategisch risico als dit het behalen van een strategische doelstellingen – 
verkeersveiligheid, rechtszekerheid, duurzaamheid –, en/of de continuïteit van de RDW 
bedreigt. Operationele en tactische risico’s worden geïnventariseerd en gemonitord in de 
divisies en afdelingen (de eerste lijn).  

De RDW inventariseert regelmatig de strategische risico’s, classificeert deze op basis van 
risico en impact, definieert maatregelen, benoemt eigenaren per maatregel en werkt het 
restrisico uit. Naast specifieke reserves en/of voorzieningen houdt de RDW een structurele 
reservepositie aan voor het geval de (rest)risico’s zich manifesteren.  

Eind 2018 is het Risicobeheersingsplan RDW 2019 vastgesteld en door de Raad van Toezicht 
geaccordeerd. Medio 2019 zijn de risico’s en maatregelen herijkt, ten behoeve van het 
Financieel Meerjaren Beleidsplan 2020 (FMB). Aan het eind van 2019 is het 
Risicobeheersingsplan RDW 2020 vastgesteld en door de Raad van Toezicht geaccordeerd. 
In 2019 is een oordeel gegeven over de opzet van het risicobeheersingsplan. Vanaf 2020 zal 
een jaarlijkse audit van de werking van de beheersmaatregelen plaatsvinden. 

Activiteiten	op	het	gebied	van	risicomanagement	en	risicobeheersing	in	2019	
In 2019 heeft de RDW gewerkt aan een verdere ontwikkeling van de strategische 
risicobeheersing. Risicomanagement is een continu proces. Daarom is het geborgd in de 
reguliere cycli en is het onderdeel van de kwartaalgesprekken met de directie. De 
belangrijkste risico’s en maatregelen zijn opgenomen in het FMB, in de management-
contracten van de divisies en het Business Support Framework (BSF). Medewerkers en 
management zijn betrokken bij de strategische risicoanalyse en beheersing. Hiertoe hebben 
de betrokken RDW’ers in 2019 een gezamenlijke opleiding gevolgd.  

Per 1 oktober 2019 is het ‘three lines of defence’-model ook organisatorisch vormgegeven. 
Hiertoe is de afdeling Risk Compliance & Audit opgericht die onder andere de opzet, 
bestaan en werking van risicomanagement en risicobeheersing beoordeelt. Het three lines 
of defence-model definieert de taken en verantwoordelijkheden van de bedrijfsfuncties, 
risk management en internal audit.  

Risicoprofiel	
Het risicoprofiel is een actueel overzicht van de grootste strategische risico’s die de RDW in 
2019 liep, de genomen maatregelen en de maatregelen die we conform het 
risicobeheersingsplan 2020 gaan nemen. Hieronder een korte uiteenzetting van deze 
grootste strategische risico’s, gegroepeerd naar externe en interne context.  

Externe	context	
De RDW is voor de taakuitvoering afhankelijk van besluitvorming op nationaal en in 
toenemende mate op Europees (EU) en mondiaal niveau (VN). Deze afhankelijkheid van de 
politiek beïnvloedt de bedrijfsvoering en daarmee de dienstverlening aan de verschillende 
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doelgroepen. De RDW hecht daarom aan goede samenwerking en overleg, zowel nationaal 
(bijvoorbeeld met ministeries) als internationaal (bijvoorbeeld met Europese 
zusterorganisaties). Transparante communicatie en verantwoording over 
meerjarenplannen en bedrijfsvoering horen daarbij. 

Typegoedkeuring	van	nieuwe	generatie	en	typen	voertuigen	blijkt	onterecht	afgegeven	
De RDW ontvangt aanvragen voor typegoedkeuringen voor voertuigen met nieuwe 
functionaliteiten. De RDW doet dit op basis van de op dat moment beschikbare kaders en 
procedures. In geval van het toelaten van voertuigen met nieuwe functionaliteiten zonder 
toetsingskader is het mogelijk dat de toelating niet volledig wordt afgedekt door de huidige 
wet- en regelgeving. Het risico is dat de typegoedkeuring van deze voertuigen moeten 
worden ingetrokken. Beheersmaatregelen die zijn genomen waren het inrichten van het 
proces om stappen te documenteren, vast te leggen en archiveren, het vereisen van een 
risicoanalyse voor voertuigen met nieuwe functionaliteiten zonder toetsingskader, het 
inrichten van een (intern en extern) review board en het actief betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van internationale wet- en regelgeving.  

Ongevallen	bij	experimenten	met	autonome	voertuigen	op	de	openbare	weg		
In 2019 is de Experimenteerwet in werking getreden. Deze wet staat fabrikanten toe met 
autonome voertuigen experimenten uit te voeren op de openbare weg zonder bestuurder 
in het voertuig. De RDW voert een risk assessment uit op het voertuig en adviseert, samen 
met andere betrokken organisaties, het ministerie van IenW over het wel of niet afgeven 
van een vergunning. Het ministerie van IenW geeft een vergunning af als SWOV, de RDW, 
politie, RWS, IenW en Justitie positief advies geven. Ondanks het risk assessment van de 
partijen en de zorgvuldige voorbereiding van de fabrikant kan zich een ongeval voordoen. 
Binnen dit risico is onderscheid te maken tussen de Experimenteerwet en het Besluit 
ontheffingverlening exceptioneel vervoer (Boev). Bij de Experimenteerwet wordt een 
vergunning afgegeven wanneer meerdere externe partijen positief advies afgeven. 
Hierdoor is het risico beperkt. Bij de Boev geeft de RDW een ontheffing af en is er een 
bestuurder in het voertuig om in te kunnen grijpen bij noodsituaties. Naast schade door 
mogelijke ongevallen kan dit leiden tot druk op de Experimenteerwet wat de ruimte voor 
innovatie kan beperken. Beheersmaatregelen die zijn genomen zijn monitoring, het bieden 
van goede begeleiding door de RDW tijdens het experiment, goede afstemming met de 
wegbeheerder, uitgebreider onderzoek, het inzetten van ervaren inspecteurs, het 
vaststellen van mitigerende maatregelen per vergunningsaanvraag, het inrichten van een 
ongevallenanalyse om herhaling te voorkomen en te leren, en het toepassen van het 
Vehicle Safety Security Framework. Ook heeft accountant PWC het interne RDW-proces 
rond de vergunningsaanvragen opgesteld en beoordeeld. Daarbij is het CBR gevraagd de 
technische rijvaardigheidseisen van het voertuig te definiëren aan de hand waarvan de 
RDW de beoordeling kan uitvoeren.  

Aankoop	en	realisatie	nieuw	RDW	testcentrum	leidt	tot	negatief	financieel	resultaat	en	
kent	onvoldoende	bestuurlijk	draagvlak		
Mogelijk gaat het vliegveld Lelystad in de toekomst gebruikt worden voor regulier 
luchtverkeer. Dit zorgt voor geluidsoverlast, waardoor de RDW op veel tijden niet meer kan 
testen op het RDW Testcentrum in Lelystad. De intervallen waarin goed kan worden getest 
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worden dermate ingeperkt, dat verplaatsing van de werkzaamheden naar een andere 
locatie, in eigen beheer of bij derden, nodig is. De aankoop en realisatie van een nieuwe 
locatie brengen bestuurlijke en financiële risico’s met zich mee. Het financiële risico is dat 
het realiseren en het exploiteren van een nieuw RDW Testcentrum leidt tot een financieel 
negatief resultaat. Beheersmaatregelen zijn: samenwerking met provincies en overige 
externe partijen; nieuwe klanten (langdurige contracten); strategische allianties; nieuwe 
testen of een andere inzet restcapaciteit en een beperkte verhoging van de tarieven. 

Lekken	van	data		
Door problemen in privacy of security, kan data onbedoeld in handen van onbevoegden 
komen (datalek). Het recht van individuen is versterkt in de AVG. De RDW heeft aan de AVG 
basisvereisten voldaan. De structurele privacy-organisatie is in 2019 ingericht. Daarmee zijn 
de restrisico’s geborgd in de organisatie. In 2019 is ook gewerkt aan de verdere verbetering 
van de transparantie en het inzagerecht door een burgerportaal. De RDW evalueert de 
procedure voor datalekken jaarlijks. Eventuele datalekken worden gerapporteerd en 
besproken. Bij vernieuwingen en projecten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, 
wordt een privacy-quickscan gedaan en waar nodig wordt een Privacy Impact Analyse 
uitgevoerd. Voor verschillende registers worden privacy-verklaringen afgegeven.  

Brexit:	VK	treedt	uit	de	EU		
Het Verenigd Koninkrijk (VK) is op 31 januari 2020 uit de EU getreden. Deze Brexit heeft 
gevolgen, zowel kansen als risico’s, voor de RDW als goedkeuringsautoriteit, en voor 
onderwerpen als herregistratie, de internationale gegevens (informatie-) uitwisseling, 
omwisseling van buitenlandse rijbewijzen naar Nederlandse rijbewijzen en handhaving. 
Door de Brexit wijzigen de allianties binnen de Europese Unie. De RDW brengt met een 
risicologboek in kaart welke maatrelen het moet nemen om verstoringen door de Brexit 
zoveel mogelijk te voorkomen. Vanwege de omvang en onzekerheden van Brexit kunnen 
zich nieuwe aandachtspunten aandienen, waarmee het risicologboek wordt aangevuld of 
wordt gewijzigd. De onderhandelingen worden gemonitord en er is regelmatig afstemming 
met IenW.  

Risico	op	verkeersonveilige	voertuigen	bij	het	her-inschrijvingsproces	
Het risico bestaat dat de RDW kosten moet maken om voertuigen te onderzoeken die in het 
verleden in het her-inschrijvingsproces onvoldoende zijn gesignaleerd als onveilig. 
Beheersmaatregelen zijn het in kaart brengen van de issues die spelen om te analyseren 
welke mogelijkheden de RDW heeft om het risico te minimaliseren.  

Borging	van	de	voertuigveiligheid	komt	steeds	meer	buiten	de	RDW	te	liggen		
De politieke verhoudingen in de verschillende overleggremia waarin ook de RDW actief is 
zijn aan het veranderen. De VS, China, Rusland, India, Brazilië en Afrikaanse landen mengen 
zich actiever in bestaande gremia en kunnen door hun invloed andere spelregels opleggen 
dan Nederland en de RDW gewend waren. Met name China is een belangrijke speler in 
UNECE-verband, bijvoorbeeld als directeur van Inland Transport Committee en co-
voorzitter van de GRVA (Working Party on Automated / Autonomous and Connected 
Vehicles). Deze landen houden voor toelaten en beoordelen principes aan als 
zelfcertificering en een minimale rol van de overheid. Voor Nederland en de RDW wordt 
het belangrijker om in dit veranderende internationale speelveld invloed te houden. De 
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RDW heeft een positiebepaling over samenwerken opgeleverd en werkt aan een China-
strategie die past binnen de kabinetsplannen. Ook aan een VS-strategie wordt gewerkt.	

RDW-dienstverlening	is	niet	beschikbaarheid	doordat	digitale	omgeving	en	generieke	
voorzieningen	niet	beschikbaar	zijn		
In het digitale tijdperk zijn de RDW en ketenpartners steeds meer afhankelijk van 
connectiviteit met publieke en private netwerken. IT-systemen en netwerken zijn 
bovendien gevoelig voor cyberaanvallen. Als er verstoringen optreden in de digitale 
omgeving, dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor de primaire processen en daarmee 
voor de dienstverlening van de RDW. Om de hoge servicelevels van de RDW-
dienstverlening te blijven garanderen, heeft de RDW passende beheersmaatregelen 
genomen. Zoals het opstellen en jaarlijks testen van het Business Continuïteit Plan, een 
jaarlijkse DDos-oefening en periodieke penetratietesten om de security van RDW te testen 
(preventie), monitoring door het Security Operations Center (detectie), en een zwaarder 
beveiligingsniveau van autorisatie en authenticatie. Deskundigen zijn het erover eens dat 
“hacks” van bedrijfssystemen niet meer voor 100% uitgesloten kunnen worden. Daarom 
worden nu preventief herstel oplossingen gezocht om het hoge niveau van dienstverlening 
van RDW zo goed mogelijk te verzekeren. Maatregelen en oplossingen waar in 2019 naar is 
gekeken zijn bijvoorbeeld het inrichten van een derde ‘fall back-systeem’ en het opstellen 
en testen van afkoppelscenario’s. Dit heeft in 2019 investeringen vereist.  

Interne	context	
Het is belangrijk dat de RDW slagvaardig kan inspelen op veranderingen in zijn omgeving. 
Om dit goed en vooral tijdig te doen moet de interne organisatie en de personele kwantiteit 
en kwaliteit afgestemd zijn op de marktbehoefte. Voorwaarden zijn onder meer een goede 
financiële basis, innovatief vermogen en een goede monitoring van trends en 
beleidsontwikkelingen.  

Kennis	en	vaardigheden	van	medewerkers	blijven	achter		
Door demografische, arbeidsmarkt- en technologische ontwikkelingen zijn er zorgen over 
de kloof tussen de beschikbare en benodigde kennis en vaardigheden. Als deze kloof niet 
tijdig wordt gedicht door vervanging bij natuurlijke uitstroom of op andere wijze is de kans 
aanwezig dat de RDW niet in staat is zijn kerntaken met voldoende kwaliteit uit te blijven 
voeren. Aandachtspunten zijn: kennis over nieuwe gebieden, bijvoorbeeld software in 
voertuigen en bijbehorende regelgeving, een andere set competenties van medewerkers 
bijvoorbeeld meer vaardigheden op het gebied van ICT en techniek en een nieuwe 
werkfilosofie (geen baan voor het leven). Risico is dat de huidige bezetting niet aan de 
gestelde eisen kan voldoen en de werkdruk en werkstress toenemen, waardoor 
medewerkers niet of beperkter inzetbaar zijn en dat daarmee de continuïteit van de 
bedrijfsvoering in gevaar komt. Daarnaast is de krapper wordende arbeidsmarkt een issue. 
In 2019 zijn maatregelen genomen om dit risico te beperken: er is een strategische 
personeelsplanning en een arbeidsmarktstrategie, er zijn contacten met universiteiten en 
hoge scholen, er wordt ingezet op tijdige werving bij specifieke, specialistische functies, er 
is een opleidingscoördinator aangesteld en er is een wervings- en selectiebeleid.   
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Fouten	in	registratie		
Het huidige Basis Kenteken Register (BKR) is twintig jaar oud. Er is steeds meer data nodig 
om de taken van de RDW uit te voeren en deze nieuwe data past niet altijd binnen het 
huidige relationele datamodel. Door alle wijzigingen in de systemen is de complexiteit van 
het datamodel toegenomen. Hierdoor nemen de kosten van het ontwikkelen van nieuwe 
systemen toe en bestaat er meer kans op het maken van fouten. Dit kan leiden tot 
benadeling van fabrikanten, personen of organisaties door fouten in registratie. En dit kan 
weer leiden tot claims en dus verhoogde kosten voor de RDW. Het RDW-project Heropzet 
Datamodel werkt aan het toekomstbestendiger maken van het datamodel. Er zijn no-
regret-maatregelen genomen om de risico’s te beperken. Zo zijn er functionele tests op 
nieuwe of gewijzigde software. Ook kunnen alleen geautoriseerde en daartoe opgeleide 
medewerkers gegevens muteren en moeten zij dit doen volgens de 
procedurebeschrijvingen. Er vinden controles op de gegevensverwerking plaats en 
controles op de datakwaliteit van de registers. Ook is er een terugmeldvoorziening. Op 
basis van de relevante beheersmaatregelen kunnen eventuele fouten in de data worden 
voorkomen of op tijd worden gesignaleerd. Ook is er voldoende beheersing aanwezig om 
eventuele verdere schade van datafouten te onderdrukken door deze tijdig te herstellen. 
Het restrisico, met name de kans, is hierdoor verkleind.  

Hacks	of	kapotte	cards	bij	productie	en	gebruik	chiptechnologie	op	cards		
De nieuwe technologie van chip cards brengt inherente kwetsbaarheden en risico’s met 
zich mee. Cards kunnen worden gehackt en cards kunnen kapot gaan door een fout in het 
productieproces. Kosten van grootschalig herstel of vervanging, zoals terugroepacties en 
herstelacties, zijn hoog. Risico’s zijn: claims door burgers en organisaties; vervanging van 
grote aantallen cards; reputatierisico en in het geval van een privacyschending boetes van 
de Autoriteit Persoonsgegevens. De RDW hanteert de hoogste beveiligingscertificaten die 
per batch worden ingezet, waardoor een eventuele hack niet direct alle rijbewijzen 
bedreigt. De contracten met leveranciers worden hiertoe regelmatig herzien. Rondom de 
opslag en productie van de cards zijn verschillende procedures en beheersmaatregelen 
aanwezig om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. De toegangsbeveiliging is 
vastgelegd in een beveiligd protocol om hacks te voorkomen en als er toch een hack 
plaatsvindt de schade te beperken. Daarmee is het restrisico verder beperkt. Met de eID-
chip op het rijbewijs is de chip duurder geworden en het hacken aantrekkelijker. Daarom 
wordt een reserve aangehouden om restrisico’s te kunnen opvangen.  

Kwaliteit	van	dienstverlening	neemt	af	door	overvraging	op	nieuwe	taken	
Risico is dat de kwaliteit van de dienstverlening op onze wettelijke taken afneemt door 
overvraging op nieuwe taken. Er ontstaan steeds meer soorten voertuigen zoals drones, 
PAL-V, steps, robocars, et cetera. De roep om registratie en beoordeling van dit soort 
nieuwe voertuigen neemt toe en daarbij wordt in toenemende mate naar de RDW gekeken. 
Ook bij zaken zoals toezicht op de markt en tolheffing wordt in toenemende mate een 
beroep op de RDW gedaan. Tegelijkertijd moet de RDW continuïteit van de dienstverlening 
op de eigen wettelijke taken kunnen blijven garanderen binnen de daarvoor geldende 
financiële kaders. Om de kwaliteit van dienstverlening te borgen worden nieuwe taken 
onderdeel gemaakt van strategiediscussie en afwegingsmodel en wordt de RDW-positie en 
impact bepaald op de verzoeken. Niet alleen de impact op uitvoerbaarheid op de korte 
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termijn, maar ook op de lange termijn voor de RDW-organisatie in de volle breedte. Zo 
nodig wordt een aparte divisie of bedrijfsonderdeel naast de bestaande onderdelen van 
RDW geplaatst. 

Tot slot zijn er risico’s die in 2019, door de genomen maatregelen, zijn geminimaliseerd: 
• Risico op verkeersonveilige voertuigen bij herregistratie  

Wijzigingen in Europese regelgeving en de uitspraak van de Raad van State na advies 
van het EU-Hof over herinschrijving van voertuigen konden ertoe leiden dat voertuigen 
die in Nederland ingevoerd worden vanuit een ander Europees land, niet meer fysiek 
geïdentificeerd mogen worden op de Nederlandse keuringsstations. Dit kon gevolgen 
hebben voor het herinschrijvingsproces met betrekking tot de identificatie bij 
herinschrijving en herregistratie. 

• Negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid door het trage recallproces en ontbreken 
verplichting recall 
Het huidige recallproces nam te veel tijd in beslag om het direct stopzetten van een 
voertuig te kunnen realiseren. Niet tijdig uitgevoerde aanpassingen konden gevolgen 
hebben voor de verkeersveiligheid.  

• Onvoldoende resources voor bestaande projecten door impact vrachtwagenheffing en 
tijdelijke tolheffing 
Het project tijdelijke tol- en vrachtwagenheffing kon impact hebben op de bestaande 
projectuitvoering en resources, zoals langere doorlooptijden bij lopende projecten en 
vertraging bij het opstarten van nieuwe projecten.  

Kwantificering	en	relatie	met	weerstandsvermogen	
De risico’s worden gekwantificeerd met behulp van een probabilistische raming (Monte 
Carlo-methode). Op deze wijze kan een financieel gewicht worden gegeven aan de risico’s 
en kan het benodigde weerstandsvermogen worden bepaald. Naast specifieke reserves 
en/of voorzieningen houdt de RDW hiertoe een structurele reservepositie aan voor het 
geval de (rest)risico’s zich manifesteren. Conform afspraken met het ministerie van IenW 
van juli 2018 is de omvang van de structurele reserve bepaald op basis van de risico’s. De 
bandbreedte van de structurele reserve die is overeengekomen is € 22,7 – € 27 miljoen. 
Afspraak is dat de RDW in 2021 een nieuwe kwantificering van de risico’s maakt, ten 
behoeve van vaststelling van de omvang van de structurele reserve. Om ons deze Monte 
Carlo-systematiek eigen te maken en om resultaten over meerdere jaren met elkaar te 
kunnen vergelijken, heeft de RDW in 2019 onder begeleiding van een externe partij een 
Monte Carlo-analyse uitgevoerd. De uitkomsten van deze analyse zijn in lijn met de huidige 
bandbreedte van de structurele reserve.  

1.9.3	Beheersing	van	geautomatiseerde	gegevensverwerking		
Overeenkomstig het RDW Business Support Framework zijn voorwaardelijke 
beheersmaatregelen noodzakelijk om een ongestoorde en betrouwbare geautomatiseerde 
gegevensverwerking te waarborgen. Vele partijen maken immers gebruik van de gegevens 
die bij de RDW zijn opgeslagen. Betrouwbaarheid van deze gegevens is dus uitermate 
belangrijk. Een goede beveiliging van de systemen en van de communicatie met andere 
organisaties is een vereiste. De RDW wil benadrukken dat beheersing van 
geautomatiseerde gegevensverwerking bij de RDW verder reikt dan het financieel beheer 
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zoals opgenomen in het RDW Business Support Framework. Beheersing van 
geautomatiseerde gegevensverwerking bestaat ook uit de volgende operationele 
elementen binnen de RDW-procesvoering. 

Audits	
In 2019 werden diverse IT-audits en ISO-certificeringen uitgevoerd voor de interne 
beheersing en verantwoording aan verschillende belanghebbende partijen en 
toezichthouders. De belangrijkste betreffen de audit van het Basis Kenteken Register (BKR) 
en het Centrale Rijbewijzen- en Bromfietscertificaten Register (CRB) en de Privacy-audit van 
het BKR. De resultaten staan in onderstaande paragrafen. Ook in 2020 vinden audits plaats 
op in ieder geval het BKR, CRB, privacy van BKR en CRB en ISO 27001. 

BKR	en	CRB	
De RDW neemt beheersingsmaatregelen om de betrouwbaarheid te borgen van de 
gegevensverwerking in en rondom de registers BKR en CRB. Dit stelsel van interne 
beheersingsmaatregelen moet voldoen aan het BKR/CRB-normenkader. Hoewel op grond 
van de Wegenverkeerswet minimaal eenmaal per drie jaar een toetsing moet plaatsvinden 
op het BKR, laat de RDW deze toetsing sinds 2012 jaarlijks uitvoeren. 

De externe EDP-auditor stelde over 2019 vast dat de RDW gedurende een substantieel deel 
van het jaar niet heeft voldaan aan de norm die betrekking heeft op het vastleggen van en 
controleren op naleving van de afspraken met de leverancier van werkplekbeheer. Met 
uitzondering van de hiervoor genoemde beperking heeft de externe EDP-auditor 
vastgesteld dat de RDW in opzet en werking voldoet aan het BKR/CRB-normenkader. 

Privacy-audit	
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. De 
Commissies Privacy, binnen de NOREA, als beroepsorganisatie voor IT-auditors in 
Nederland, heeft hierop ingespeeld door een normenkader op te stellen met te verwachten 
beheersingsmaatregelen voor het voldoen aan de AVG. Het voldoen aan dit normenkader is 
tevens de basis voor het verstrekken van het keurmerk ‘Privacy-audit-proof’. De RDW heeft 
per eind 2019 een toetsing van opzet, bestaan en werking aan de hand van dit 
normenkader laten uitvoeren voor het Basiskentekenregister (BKR), Centrale Rijbewijzen en 
Bromfietscertificatenregister (CRB) en het Nationaal Parkeerregister (NPR). Op basis 
hiervan is het keurmerk voor deze drie registers verstrekt. 

ISO	27001	
De RDW is van mening dat met ISO 27001 voldaan wordt aan het Voorschrift 
Informatiebeveiliging. In 2019 stelde een onafhankelijke certificeringsinstelling vast dat de 
RDW voldoet aan ISO 27001. Hiermee voldoet de RDW op dit gebied aan het 
toezichtarrangement van het ministerie van IenW. 
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2. Governance	
Dit hoofdstuk schetst de relatie tussen de directie, de Raad van Toezicht en het ministerie 
van IenW (2.1). Ook wordt beschreven hoe de RDW stakeholders en klanten bij de 
dienstverlening betrekt (2.2). Tot slot volgt een toelichting hoe de RDW public affairs heeft 
ingericht (2.3) en samenwerkt op het gebied van publieke dienstverlening en 
verantwoording (2.4). 

2.1	 Besturing	en	toezicht	

De RDW is een tariefgefinancierd zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat op basis van de 
Wegenverkeerswet wettelijke en door de minister van IenW opgedragen taken uitvoert. De 
Eigenaarsvisie zbo’s IenW 2019-2023 beschrijft op welke manier het ministerie van IenW 
invulling geeft aan het eigenaarschap van zbo’s en de goede werking van de driehoek 
eigenaar-opdrachtgever-zbo. In het Toezichtarrangement zijn de Kaderwet zbo’s en de 
instellingswet uitgewerkt. Het arrangement regelt de omvang en inhoud van de ministeriële 
verantwoordelijkheid voor de RDW, het toezicht op de RDW in de praktijk en de 
interventies die de minister ter beschikking staan.  

Hieronder een globaal overzicht van de huidige inrichting en de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de partijen: 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat: 
• heeft ministeriële eindverantwoordelijkheid over de RDW; 
• houdt op hoofdlijnen toezicht op het functioneren van de RDW; 
• wordt geïnformeerd door de Raad van Toezicht en de directie van de RDW; 
• draagt taken op aan de RDW of verleent instemming aan opdrachten van derden; 
• geeft goedkeuring aan onder meer de begroting, de tarieven en de jaarrekening; 
• benoemt de leden van de directie en van de Raad van Toezicht; 
• stelt de bezoldiging van de directie en de vergoeding voor de Raad van Toezicht vast. 

Raad van Toezicht: 
• ziet toe op de werkzaamheden van de directie en staat haar met raad ter zijde; 
• verleent vooraf instemming voor onder meer de begroting en de tarieven, het 

jaarverslag, de jaarrekening, goedkeuring aan het rechtspositiereglement van het 
personeel en doet niet-bindende voordrachten voor benoeming van de leden van 
directie en Raad van Toezicht; 

• legt verantwoording af over het eigen functioneren; 
• heeft een Auditcommissie en een Remuneratiecommissie; 
• bestaat uit vijf leden. 

Directie RDW: 
• is belast met de dagelijkse leiding van de RDW; 
• is verantwoordelijk voor de taakuitvoering van de RDW; 
• ziet toe op een correcte naleving van mandaatregelingen, het reglement voor het 

financiële beheer, de toezichtregels van de minister en de overige wet- en 
regelgeving die van toepassing is op het functioneren van de RDW; 
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• laat zich daarin bijstaan door een managementteam; 
• legt verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Raad van Toezicht en de 

minister; 
• verstrekt de minister inlichtingen die deze voor zijn taakuitoefening nodig oordeelt; 
• bestaat uit twee leden. 

Overleggremia	IenW-RDW		
De directie en de Raad van Toezicht hebben periodiek overleg met het ministerie van IenW 
over toezicht en beleid. In hoofdstuk 3 staat beschreven welk overleg de Raad van Toezicht 
in 2019 heeft gevoerd. De directie van de RDW voert naast het jaarlijks overleg met de 
minister enkele keren per jaar overleg met de (loco)secretaris-generaal van het ministerie 
van IenW over onderwerpen die relevant zijn voor de SG als eigenaar van de RDW. Aan de 
hand van het jaarverslag wordt een verantwoordingsgesprek gevoerd en aan de hand van 
het Financieel Meerjarenbeleidsplan vindt een startgesprek plaats. Daarnaast bespreekt de 
directie in het periodieke directieoverleg met het ministerie van IenW 
beleidsontwikkelingen en actuele onderwerpen. Beleid geeft in dit overleg invulling aan de 
opdrachtgeversrol richting de RDW. Onderwerpen van gesprek waren in 2019 onder meer 
het thema duurzaamheid, de toelating van voertuigen en de ontwikkelingen op het gebied 
van Connected Automated Driving. Naast het directieoverleg stemmen IenW- en RDW-
medewerkers in projectverband en in diverse overleggremia zoals het Coördinatieberaad 
(CB) af over beleidsdossiers en wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld over (inter-)nationale 
ontwikkelingen op het terrein van voertuigtechniek, toezicht op fabrikanten en kentekens. 
Het CB organiseert jaarlijks minstens één special waarin dieper wordt ingegaan op een 
actueel thema. In 2019 vond een special plaats met milieu als thema.  

2.2	 Betrokkenheid	stakeholders	en	klanten	

De RDW wil de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij de RDW en de tevredenheid van 
de klant over de kwaliteit van de dienstverlening bewaken en verder vergroten. Daarom 
onderhoudt de RDW op gestructureerde wijze relaties met ministeries en 
overheidsinstellingen en met bedrijven en brancheorganisaties in verschillende sectoren in 
de voertuig-, verzekerings-, en leasebranche. Het contact vindt plaats in overleggremia en 
vanuit divisies en afdelingen op verschillende niveaus. Ook verricht de RDW structureel 
klanttevredenheidsmetingen bij mensen en bedrijven die met de RDW in contact komen.  

Overleggremia	stakeholders	

Stichting	Overlegorgaan	APK		
Het SO-APK is een overlegorgaan waarin alle branchepartijen die belang hebben bij de APK 
zijn vertegenwoordig. Het overleg wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. In 
2019 zijn er drie reguliere overleggen en één ingelast overleg geweest. Zaken die onder 
andere besproken zijn: koplamptestprocedure, continue verbeteren kwaliteit APK-
keuringen, APK voor tractoren, recalls, APK in het buitenland. Veel aandacht is besteed aan 
de invoering van de roetfiltertest, in eerste instantie bij de wegkantinspecties en later 
mogelijk ook in de APK keuring. Het SO-APK is in 2019 gestart met het opstellen van een 
visie: APK in de toekomst. De ontwikkelingen van de komende 5 tot 10 jaren worden in 
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beeld gebracht, om te verwachten investeringen, wijzigingen in de APK door bijvoorbeeld 
ADAS-systemen of elektrische aandrijftechnieken in beeld te brengen. Deze visie zal in 2020 
opgeleverd worden.  

In oktober 2019 heeft in het Verenigd Koninkrijk het vierde door de RDW, dit keer in 
samenwerking met de Britse Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA), georganiseerde 
overleg bedoeld voor beleidsmakers van overheden plaatsgevonden. 20 landen van Europa 
hebben deelgenomen. Belangrijke onderwerpen op de agenda waren: fraude met 
voertuigsystemen, zoals emissiesystemen, brandstofsystemen en kilometerstanden, het 
keuren van tractoren, motorfietsen en kwaliteitssystemen voor de APK.  

Overlegorgaan	Centrale	Ontheffingsverlening		
De RDW is initiatiefnemer van het Overlegorgaan Centrale Ontheffingsverlening (OCOV). 
Overheden en belangenorganisaties zijn door deelname nauw betrokken bij het 
doorvoeren van verbeteringen en het ontwikkelen van een toekomstbeeld. Vanuit 
werkgroepen komen beleidsvoorstellen tot stand die de doorstroming, de veiligheid, 
behoud van infrastructuur en het economisch belang ten goede komen.  

Brancheoverleggen	 
Sinds 2018 overlegt de RDW tweemaal per jaar met brancheorganisaties in de 
voertuigsector via het Platform Dienstverlening RDW (PDR). In dit brancheoverleg houden 
de leden elkaar op de hoogte van ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de 
dienstverlening van de RDW. Voor onderwerpen die meer aandacht en diepgang nodig 
hebben, worden werkgroepen ingericht. Een vaste werkgroep is de werkgroep ‘Toezicht’. 
Het PDR wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter.  

In 2020 zal een nieuw brancheoverleg worden ingericht. In dit zogenaamde tactisch 
goedkeuringsoverleg (werknaam) gaat de aandacht vooral uit naar onderwerpen op het 
gebied van Typegoedkeuring, Toelating en Europese regelgeving, en eventueel Maten en 
Gewichten. Naast deze overleggen wordt het SO-APK en het jaarlijkse tarievenoverleg 
gecontinueerd.  

Providers		
De RDW heeft periodiek diverse overleggen met providers op operationeel, tactisch en 
strategisch niveau. Het gaat om overleg met zowel informatie- als communicatieproviders. 
De informatieproviders ontvangen voertuiggegevens waarmee informatiediensten worden 
ontwikkeld. De communicatieproviders zorgen voor de levering van de registrerende RDW-
diensten aan de erkenninghouders. Belangrijke onderwerpen die de RDW in 2019 met de 
providers besprak zijn:  
• Ontwikkelingen op het gebied van data in en uit voertuigen en het effect daarvan op de 

registratie. 
• Nieuwe WLTP-regelgeving en de uitbreiding van de gegevensverstrekking met nieuwe 

milieugegevens, gemeten volgens de WLTP-methodiek. 
• De ontwikkeling van een moderne wijze voor het verstrekken van voertuiggegevens. 

Hiermee is het mogelijk om op maat en realtime gegevens op te halen. 
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Klantcontacten	en	klanttevredenheidsmeting	

Relatiemanagement		
Binnen de afdeling Strategie en Omgeving is het cluster Keten- en Relatiemanagement 
(KRM) verantwoordelijk voor het onderhouden van het structurele relatiebeheer van de 
RDW. Het gaat om vele tientallen relaties en strategische partners, zoals de verschillende 
ministeries, Nationale Politie, Openbaar Ministerie, Centraal Justitieel Incasso Bureau 
(CJIB), Belastingdienst, CBR, kennis- en opleidingsinstituten, ANWB en partijen in de 
voertuigbranche zoals BOVAG en RAI Vereniging.  

Voor een externe relatie zijn de relatiemanagers vaak het eerste aanspreekpunt binnen de 
RDW. Zij brengen mensen binnen en buiten de RDW met elkaar in contact. Deze contacten 
resulteren in goede afstemming en in inhoudelijke RDW-projecten, zoals service level 
afspraken (SLA) of specifieke werkgroepen. Dit draagt bij aan het realiseren van 
strategische doelen, het verbeteren van processen en het in de keten goed kunnen 
uitvoeren van de wettelijke taken. Door de organisatie heen vertegenwoordigt KRM de 
standpunten en belangen van de relaties en biedt zo een externe kijk op zaken. Zo wordt de 
organisatie voorzien van informatie over actuele externe ontwikkelingen, voorgesteld aan 
nieuwe strategische partners en ondersteund bij externe bezoeken.  

Samen met andere afdelingen verzorgt KRM notities over externe ontwikkelingen en 
wensen van de relaties die voor de RDW belangrijk zijn. Belangrijke strategische thema’s 
zijn bijvoorbeeld fiscaliteit, milieu, verkeers- en voertuigveiligheid, veranderingen in de 
mobiliteit en ontwikkelingen in de voertuigbranche. In 2019 is ook een RDW Relatiedag 
georganiseerd met 250 deelnemers. RDW’ers hebben samen met collega’s van andere 
organisaties de deelnemers meegenomen in recente ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan 
zijn: handhaving met menselijke maat, de rol van de RDW in het parkeerdomein en 
ontwikkelingen op het gebied van zelfrijdende voertuigen.  

RDW-brede	onderzoeken	en	metingen	klanttevredenheid	
Ook in 2019 zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd met als doel de klanttevredenheid te 

meten, maar ook om informatie van klanten te verzamelen voor eventuele 
procesverbeteringen. In 2019 heeft de RDW diverse onderzoeken en metingen 
uitgevoerd, onder andere: 

• Gebruikerstest Mijn RDW. De RDW is in 2019 een samenwerking gestart met de 
bibliotheek in Veendam. Voor de ontwikkelingen van digitale diensten hebben we de 
bibliotheek gevraagd om samen met ons een klantenpanel samen te stellen voor het 
afnemen van gebruikerstesten. Voor de livegang van Mijn RDW in november 2019 
hebben we hiervoor een gebruikerstest gedaan. Men was positief over Mijn RDW. Zowel 
over de look and feel als over de informatie die gegeven wordt. De verbeterpunten 
hebben we geprioriteerd en verbeteringen op het gebied van taal en vormgeving zijn 
verwerkt in de nieuwste versie van Mijn RDW. 

• Bereikbaarheidsonderzoek. Net als alle andere jaren is aan de hand van mystery calling 
zowel de telefonische bereikbaarheid als de kwaliteit van het klantcontact (exclusief het 
KCC) van RDW-medewerkers gemeten. De resultaten bevestigen opnieuw dat 
telefonische bereikbaarheid permanent aandacht vraagt. 
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• Tevredenheid van het klantcontact. De RDW doet continu onderzoek naar de 
klanttevredenheid van het klantcontact over de kanalen Telefonie, Mail en Website. Na 
het contact wordt direct de mening van de klant gevraagd. De klant geeft het 
Telefoniekanaal gemiddeld een 8,2, het mailkanaal gemiddeld 8,3 en de website 
gemiddeld een 6,4.  

• Continu meten van klanttevredenheid processen Testen en Ontheffingen. Het proces 
Testen scoort gemiddeld een klanttevredenheid van 7,4 en het proces Ontheffingen 
geeft de klant de RDW gemiddeld een 7,7. 

• Klantpanelonderzoek. Het proces Digitaal Aanvragen Rijbewijs is onder de loep 
genomen. De verschillende stappen en contactmomenten die de klant tegenkomt in dit 
proces zijn in kaart gebracht. Via een live klantpanel is de klantervaring dieper 
onderzocht. Op basis van dit kwalitatieve onderzoek zijn diverse verbeteracties 
uitgewerkt. Dit zijn vooral online verbeterpunten. De aanpassingen zijn in januari 2020 
ingevoerd. 

• Klanttevredenheid en aanrijtijden importkeuringen voor personenvoertuigen. Eind 2019 
is eenmalig een onderzoek uitgevoerd bij particuliere en zakelijke klanten die een 
keuringstation hebben bezocht. Er is gevraagd naar de tevredenheid over de 
dienstverlening en de beleving van de aanrijtijden voor een importkeuring bij de 
keuringsstations. Uit de eerste resultaten blijkt dat de klant gemiddeld een 8.3 geeft. De 
aanbevelingen uit dit onderzoek worden in de eerste helft van 2020 opgepakt. 

Toezicht	&	Beoordeling	
In 2018 is de organisatie van toezicht ingrijpend veranderd. Al het toezicht op 
erkenninghouders vindt nu plaats door de afdeling Toezicht in plaats van door meerdere 
afdelingen bij de RDW. Hierdoor kunnen erkenninghouders voor alle zaken rond het 
aanvragen en wijzigen van zowel administratieve als technische erkenningen op één plek 
terecht. In 2019 is de organisatiewijziging geëvalueerd en zijn nog enkele kleine wijzigingen 
doorgevoerd. De rollen van inspecteurs en controleurs zijn samengevoegd in de nieuwe 
functie van RDW-Toezichthouder bedrijven. Dit zal ertoe leiden dat erkenninghouders met 
minder bezoeken van verschillende functionarissen van de RDW te maken krijgen. In 2019 
is gewerkt aan het verder stroomlijnen van de werkprocessen van de 
toezichthoudersbedrijven. 

In goede afstemming met de branche is het vernieuwd toezichtsbeleid opgesteld. Dit 
vernieuwde toezichtsbeleid is ingegaan op 1 januari 2020. Eind 2019 is een aantal 
brancheorganisaties bezocht om de wijzigingen van het toezichtsbeleid toe te lichten. 

Tevens is in overleg met de branche een nieuw overleg ontstaan: ‘de externe werkgroep 
Toezicht’. Tijdens dit overleg, dat ongeveer vier keer per jaar plaatsvindt, worden specifieke 
toezichtsonderwerpen besproken. 

De afdeling Toezicht verricht structureel klantmetingen om de kwaliteit van het RDW-
toezicht op een grote groep erkenninghouders te monitoren. Het hele jaar voert de afdeling 
klantonderzoeken uit bij de bedrijven waar een RDW-Toezichthouder bedrijven recent een 
bezoek aflegde. Ook komen signalen binnen van erkende bedrijven via het 
Klantcontactcentrum of via de Toezichthouders bedrijven.  
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De afdeling Beoordeling zorgt er voor dat belangrijke veranderingen via 
ondernemingsavonden op de keuringsstations persoonlijk met klanten worden besproken. 
In 2018 is een verkenning uitgevoerd naar mogelijke scenario’s om rechtszekerheid en 
dienstverlening rond de BPM (belasting van personenauto’s en motorrijwielen) te 
verbeteren. Dit om op fiscaal gebied een zo gelijk en eerlijk mogelijk speelveld te creëren 
tussen occasions die worden geïmporteerd en occasions die op de binnenlandse markt 
worden verhandeld. Te vaak wordt bij geïmporteerde tweedehandsauto’s een te lage 
taxatiewaarde opgegeven om minder BPM te hoeven betalen. Het ministerie van Financiën 
verkent in samenwerking met onder andere de RDW of dit misschien kan worden 
teruggedrongen. En daarmee de rechtszekerheid kan worden verhoogd. 

Voertuigregelgeving	en	Toelating	
De divisie Voertuigregelgeving en Toelating (VRT) voert maandelijks 
klanttevredenheidsmetingen uit op orderniveau. Gemiddeld wordt de kwaliteit van 
dienstverlening met een 8 gewaardeerd. De feedback wordt geanalyseerd op trends die 
mogelijk tot een kwaliteitsverbetering kunnen leiden. De aandachtspunten voor 2019 
waren de onduidelijkheid over de status van de afhandeling en de matige bereikbaarheid 
van de inspecteurs. In 2019 zijn bij de afdeling Testen daarom planners aangesteld die ook 
als contactpersoon voor klanten fungeren. Ontheffingen onderhoudt intensief contact met 
alle partners in de ontheffingsketen door klantbezoeken en bijeenkomsten. In 2019 
organiseerde de afdeling bovendien een relatiedag op het RDW Testcentrum voor 
transporteurs en wegbeheerders. De dag stond in het teken van verbinding en 
kennisdeling. 

2.3	 Public	affairs		

Public Affairs (PA) monitort de relevantste strategische ontwikkelingen voor de RDW. Het 
gaat vooral om beleid of wet- en regelgeving waarover Den Haag, Brussel en/of Genève nog 
moeten besluiten. Dergelijke ontwikkelingen kunnen direct van invloed zijn op wettelijke 
taken en bedrijfsvoering. De RDW monitort deze wijzigingen om actief in te spelen op het 
besluitvormingsproces. In dit kader zijn de relevante strategische ontwikkelingen 
gekwalificeerd als strategische dossiers, geprioriteerd naar impact op de RDW en naar fase 
van besluitvorming.  

Onderdeel van het PA-instrumentarium van de RDW is de dienst Political Intelligence. Een 
extern adviesbureau voor communicatie en public affairs (Wepublic) volgt politiek-
bestuurlijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de RDW. Op basis van ruim 500 formele 
en informele bronnen houdt deze dienst betrokken RDW-medewerkers op de hoogte. Over 
deze externe ontwikkelingen, aangevuld met interne ontwikkelingen, gaat PA met een PA-
podcast het interne gesprek aan. Met deze PA-podcast informeert PA tweewekelijks RDW-
breed collega’s over het doel, de relevantie en de onderlinge verbanden tussen de 
onderwerpen. Met als doel te komen tot een gedragen intern standpunt en een externe 
boodschap. 

PA heeft het Platform Public Affairs & Governance verder uitgewerkt, met in 2019 vier 
inhoudelijke bijeenkomsten: ‘EU coördinatoren’, ‘Stakeholder Media’, ‘Digitale PA’ en 
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‘Voorbereiding van VNO-NCW op een nieuw Kabinet’. Het Platform wisselt daarnaast 
ervaringen uit over onder meer de organisatie van de PA-afdeling. Dit nieuwe platform is 
opgericht in 2017 voor alle organisaties met een publieke uitvoeringstaak. Bij het platform 
zijn 28 organisaties aangesloten, en het biedt een mogelijkheid om in gesprek te gaan en 
van elkaar te leren. 

2.4	 Samenwerking	publieke	dienstverlening	en	verantwoording		

De maatschappelijke positie van de RDW vereist een kwalitatief goede dienstverlening, 
intensieve samenwerking met andere publieke dienstverleners en een zorgvuldige publieke 
verantwoording.  

Netwerk	van	Publieke	Dienstverleners		
De RDW is aangesloten bij het Netwerk van Publieke Dienstverleners. Dit netwerk van meer 
dan zestig uitvoeringsorganisaties is in 2017 gevormd door een krachtenbundeling van vier 
bestaande netwerken: de Rijksbrede Benchmarkgroep, de Handvestgroep Publiek 
Verantwoorden, de Manifestgroep en KleinLef. Inzichten en acties komen bij elkaar vanuit 
thematische bestuurdersbijeenkomsten en een leerhuis en versterken elkaar over en weer. 
Ab van Ravestein (algemeen directeur RDW) is voorzitter van het Netwerk van Publieke 
Dienstverleners. In 2019 is veel aandacht geschonken aan de relatie tussen beleid en 
uitvoering, specifiek op het gebied van maatwerk in dienstverlening.  

Handvestgroep	Publiek	Verantwoorden	en	Code	Goed	Bestuur	Publieke	
Dienstverleners		
Naast de verantwoording aan de minister willen de uitvoeringsorganisaties van de 
Handvestgroep Publiek Verantwoorden zich ook publiek verantwoorden over de kwaliteit 
van dienstverlening. De leden van de Handvestgroep geven uitvoering aan de Code Goed 
Bestuur Publieke Dienstverleners. De code bevat principes die leidend zijn voor goed 
bestuur. De RDW onderschrijft de code. Dit jaarverslag met daarin de rapportage van de 
Raad van Toezicht bevat de informatie die volgens de code mag worden verwacht, zoals de 
verklaring over de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, de 
gegevens van de leden van de directie en de Raad van Toezicht en de dialoog die 
plaatsvindt met stakeholders over bijvoorbeeld de strategie.  

De governancethematiek van de Handvestgroep is verbreed naar het Netwerk van Publieke 
dienstverleners. In 2018 heeft de RDW samen met het Kadaster het Platform Governance 
opgericht. In 2019 zijn twee bijeenkomsten georganiseerd onder meer over de toepassing 
van de principes van goed bestuur en de governancerelatie tussen uitvoeringsorganisaties 
en ministeries.  

Rijksbrede	Benchmarkgroep		
De Rijksbrede Benchmarkgroep (RBB) bestaat uit een groot aantal uitvoeringsorganisaties 
die hun bedrijfsvoering en dienstverlening regelmatig met elkaar vergelijken om ze te 
kunnen verbeteren. Dat doen de aangesloten organisaties door benchmarks, onderzoeken 
en kennisdeling. In 2019 was de RDW actief betrokken door kennisdeling via onder meer 
leerplatforms. Zeger Baelde (directeur Bedrijfsvoering RDW) is lid van het Dagelijks Bestuur 
van de RBB.  
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Manifestgroep		
De RDW is lid van de Manifestgroep. De Manifestgroep bestaat uit 15 
uitvoeringsorganisaties die zich gezamenlijk inspannen om de (digitale) dienstverlening aan 
burgers en bedrijven te verbeteren. In 2019 is gewerkt aan opschaling van het initiatief dat 
digitale inclusie heet. Dit heeft tot doel om mensen die niet digitaal vaardig zijn te helpen 
via het netwerk van bibliotheken zodat ook zij gebruik kunnen maken van digitale 
dienstverlening van de overheid. Verder is aandacht geschonken aan de vraag hoe burgers 
en bedrijven meer regie kunnen krijgen op de gegevens die de overheid van hen 
geregistreerd heeft. Ab van Ravestein (algemeen directeur RDW) is voorzitter van de 
Manifestgroep.  
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3. Raad	van	Toezicht	
De Raad van Toezicht van de RDW (hierna: de Raad) rapporteert in dit verslag over zijn 
eigen functioneren.  

3.1 Bericht	van	de	Raad	van	Toezicht	

Rol	van	de	Raad	van	Toezicht	
De Raad houdt toezicht op de directie van de RDW en staat deze met advies terzijde. De 
taken van de Raad staan beschreven in de Wegenverkeerswet 1994 en zijn uitgewerkt in 
Regelingen van de minister van IenW en in eigen reglementen van de Raad. De minister 
beschrijft de rol van de Raad als volgt: ‘De Raad van Toezicht oefent onafhankelijk van 
bestuur en minister toezicht uit. De Raad van Toezicht heeft een interne toezichtfunctie en 
is daarbij gericht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de 
dienst. De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van de taak naar het belang van de 
dienst en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de dienst 
betrokkenen af.’ Bij vervulling van deze taak hanteert de Raad de volgende uitgangspunten: 
• Een kwalitatief goede uitvoering van de publieke taken moet te allen tijde worden 

gewaarborgd. 
• Het totaal van activiteiten en risico’s moet beheersbaar zijn. 
• De organisatie moet financieel gezond zijn en moet efficiencyverbetering blijven 

nastreven. 
• De organisatie moet een goede werkgever zijn met een gezond sociaal klimaat. 
• De strategie, taakuitvoering en verantwoording van de organisatie dienen in verbinding 

te staan met de omgeving, de externe ontwikkelingen en de gevolgen daarvan.  
• De organisatie zorgt voor een transparante en zichtbare informatie-uitwisseling naar 

interne en externe stakeholders van de organisatie. 

Het	functioneren	van	de	directie	
De Raad en de directie kwamen in 2019 evenals in voorgaande jaren 
managementafspraken overeen. Hierbij zijn, gelet op relevante interne en externe 
ontwikkelingen, afspraken gemaakt over de thema’s waar de directie samen met de Raad 
extra aandacht aan heeft besteed. De voortgang wordt periodiek besproken. In november 
heeft de raad het functioneren van de directie geëvalueerd. Gelet op de resultaten, de 
aansturing van de organisatie en de relatie met het externe netwerk, oordeelt de Raad 
positief over het functioneren van de directie. Dit heeft mede en na positieve raadpleging 
van de directie, het MT RDW en de Ondernemingsraad geleid tot het voordragen door de 
Raad van de heer Van Ravestein voor herbenoeming als algemeen directeur. De minister 
heeft deze voordracht opgevolgd. In 2019 was geen sprake van schorsing of ontstentenis 
van een directielid.  

Kwaliteit	dienstverlening	en	klanttevredenheid	
De projecten-, klachten- en managementrapportages die de Raad in 2019 heeft ontvangen, 
geven een positief beeld van de ontwikkeling van de kwaliteit van de dienstverlening en de 
klanttevredenheid. Het aantal klachten daalde in 2019 wederom ten opzichte van het jaar 
daarvoor. Ten opzichte van de totale productie is het aantal klachten gering. De Raad stelde 
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bij bespreking van het jaarverslag 2019 vast dat de wettelijke en met de minister 
overeengekomen normen in ruimte mate zijn behaald.  

Strategie	en	externe	ontwikkelingen	
In 2019 is verder invulling gegeven aan de in 2015 herijkte strategie en de vastgestelde 
missie, visie en strategische doelen. De MT-kernteams hebben strategische onderwerpen 
verder uitgediept en er is gewerkt aan de wendbaarheid van organisatie en medewerkers. 
De Raad is gedurende het jaar onder meer geïnformeerd over de ontwikkelingen op het 
gebied van verduurzaming, milieu, veiligheid en automatisering van het voertuig binnen het 
typegoedkeuringsdomein. Ook is met de Raad gesproken over relevante ontwikkelingen 
zoals de mogelijke verplaatsing van het RDW Testcentrum in Lelystad. 

Personeel	en	organisatie	
De Raad hecht waarde aan het in 2018 opgestarte programma ‘de wendbaarheid van 
organisatie en medewerkers’. Het programma vraagt aandacht voor de gevolgen van 
interne en externe ontwikkelingen voor de organisatie en medewerkers. Belangrijke 
onderwerpen hierbij voor de Raad zijn: diversiteit, duurzame inzetbaarheid, digitalisering 
en innovatie. De Raad wordt via reguliere rapportages en het sociaal jaarverslag op de 
hoogte gebracht van de ontwikkelingen op het gebied van personeel en organisatie, de HR-
strategie en over de realisatie van participatiebanen. De Raad vindt dat de RDW zich 
betrokken en met aandacht voor cultuur en gedrag inzet op het gebied van 
personeelsontwikkeling. De Raad was in 2019 betrokken bij de invoering van de WNRA en 
de totstandkoming van de cao RDW. De Raad voert jaarlijks overleg met de 
ondernemingsraad (OR) en ontvangt de verslagen van het overleg tussen de directie en de 
OR en het OR-jaarverslag. De relatie tussen de directie en de OR was ook in 2019 goed met 
een open en transparant karakter.  

ICT	en	digitalisering	
De Raad steunt het actieve digitaliseringsbeleid van de RDW, de betrokkenheid van de 
organisatie bij overheidsbrede ontwikkelingen op dit terrein en constateert met 
tevredenheid dat de RDW constant streeft naar efficiencyverbetering en een pragmatische 
aanpak hanteert. Ter beoordeling van de betrouwbaarheid en de integriteit van de registers 
wordt de Raad jaarlijks geïnformeerd over de EDP (Electronic Data Processing)-verklaring 
voor het basis kentekenregister (BKR) en het rijbewijzen- en bromfietscertificatenregister 
(CRB).  Over 2019 is een verklaring met beperking afgegeven. Deze beperking heeft 
betrekking op het vastleggen van en controleren op naleving van de afspraken met de 
leverancier van werkplekbeheer. Met uitzondering van de hiervoor genoemde beperking 
heeft de externe EDP-auditor vastgesteld dat de RDW in opzet en werking voldoet aan het 
BKR/CRB-normenkader. Met het oog op beveiliging werd opnieuw een ISO 27001-
certificaat verstrekt. Ook behaalde de RDW opnieuw het privacy-certificaat voor de 
bescherming van persoonsgegevens in het kentekenregister alsmede over 2019 voor het 
eerst ook voor het centrale rijbewijzen- en bromfietscertificatenregister. De Raad is 
gedurende het jaar goed geïnformeerd over de ontwikkelingen en actualiteiten op gebied 
van privacy en beveiliging. De Raad is nauw betrokken geweest bij het RTL nieuwsbericht 
over het vermeende misbruik van persoonsgegevens uit het kentekenregister, waarbij de 
Raad en directie gezamenlijk opdracht hebben gegeven aan een externe partij voor een 
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onderzoek naar de structurele maatregelen van de RDW om het kentekenregister nog 
veiliger te laten raadplegen door eigen medewerkers, andere overheidsdiensten en overige 
beroepsbeoefenaren. 
	
Projecten	
De Raad houdt toezicht op de inzet voor en de realisatie van projecten. De Raad ontving in 
2019 periodieke kwartaalrapportages over de voortgang van de projecten en de 
budgettaire ontwikkeling. De Raad is daarbij geïnformeerd over security projecten zoals 
jaarplan beveiliging, vernieuwing werkplekken, werkplek security, maar ook over heropzet 
datamodel kentekenregister, EDS NEXT, vrachtwagenheffing, kentekening 
landbouwtrekkers.  

Financieel	beheer	
Naast periodieke rapportages over de algemene financiële situatie, is de Raad met 
medewerking van de interne en externe accountant betrokken bij het financieel beheer. Dit 
gebeurt onder meer door de behandeling van het Jaarplan audits en de statusrapportages 
over lopende actiepunten op dit terrein door de Auditcommissie. De organisatie heeft de 
actiepunten naar aanleiding van de diverse accountantscontroles goed opgepakt in 2019. 
Net als in voorgaande jaren heeft de RDW in 2019 voldaan aan de norm voor 
rechtmatigheid voor aanbestedingen (99,07%). 

Risicobeheersing	
De Raad hecht veel belang aan risicomanagement. In 2019 is de Raad betrokken bij de 
nadere uitwerking van de verankering en inrichting van de audit- en riskfuncties, scheiding 
van verantwoordelijkheden in een Risk & Compliance Charter en Audit Charter en bij de 
oprichting van de afdeling Risk, Compliance en Audit (RCA). Het Toezichtarrangement van 
het ministerie van IenW en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverlening stellen eisen 
aan de verantwoording over de risicobeheersing door de directie. De verantwoording in dit 
jaarverslag voldoet aan deze eisen. Daarnaast is in het Financieel Meerjarenbeleidsplan 
(FMB) ook dit jaar een uitgebreide risico-paragraaf opgenomen. De Raad was betrokken bij 
de besluitvorming over de berekening van het eigen vermogen in relatie tot 
risicobeheersing en besteedde daarbij extra aandacht aan de verplaatsing van het RDW 
Testcentrum en mogelijk nieuwe activiteiten. De Raad keurde het Strategische 
Risicobeheersingsplan 2020 goed en onderstreept het belang van het voortdurend 
identificeren en kwantificeren van strategische risico’s.  

Financieel	Meerjarenbeleidsplan,	begroting,	tarieven	en	investeringen	
In september besprak de Raad het FMB, de begroting en de tarieven voor 2020. De RvT 
heeft ingestemd met deze stukken en daarbij met tevredenheid kennis genomen van de 
gemaakte kwaliteitsslag. De RvT acht de tariefontwikkeling in relatie tot premie- en cao-
stijging en de afspraken over de reserves verantwoord, mede gelet op het geluid vanuit de 
sector dat geleidelijke tariefaanpassing de voorkeur geniet boven grote verhogingen ineens. 
Door het jaar heen is in het overleg met de directie aandacht besteed aan de ontwikkeling 
van de omzet en kosten en het verbeteren van de prognoses ervan.  
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Wettelijk	jaarverslag	2019	
De Raad heeft ingestemd met het wettelijk jaarverslag 2019 in de vergadering van 5 maart 
2020. Dit gebeurde na voorbespreking door de Auditcommissie en in aanwezigheid van de 
externe accountant KPMG. De jaarstukken geven een goed beeld van resultaten en 
ontwikkelingen en zijn voorzien van de vereiste verklaringen en rapportages, te weten de 
controleverklaring inzake getrouwheid en rechtmatigheid en het verslag met betrekking tot 
doelmatigheid.  

Werkwijze	Raad	van	Toezicht	en	vermeldingen	Code	Goed	Bestuur	Publieke	
Dienstverleners	
De Raad handelt met inachtneming van de binnen de RDW geïmplementeerde Code Goed 
Bestuur Publieke Dienstverleners. De leden van de Raad krijgen bij benoeming door de 
minister een portefeuille toebedeeld, passend bij de aard van de RDW-organisatie. Het 
betreft de portefeuilles politiek/bestuurlijk, financiën, ICT, personeel, en 
consument/branche.  

Vanwege het einde van de (her-)benoemingstermijn van de heren Reichardt en Janssen per 
1 juli 2020, heeft de Raad eind 2019 besloten te starten met de werving en selectie van 2 
nieuwe leden voor de aandachtsgebieden financiën en consument & branche. 

In 2019 vergaderde de Raad, naast bilaterale en tussentijdse contacten, vijfmaal in 
aanwezigheid van de directie. In november voerde de Raad in aanwezigheid van de directie 
overleg met de OR. De Raad en de OR hebben in dit overleg onder meer gesproken over de 
ontwikkelingen in relatie tot de ambities en taken die op de RDW afkomen. 

De Auditcommissie kwam in 2019 driemaal bijeen, onder meer ter bespreking van de 
jaarstukken, het FMB, de stukken van de interne en externe accountants, de financiële 
resultaten en de ICT-voortgang. De Auditcommissie bracht over meerdere stukken advies 
uit aan de Raad. De Auditcommissie was in 2019 tevens betrokken bij de organisatie van de 
auditfunctie binnen de RDW. Ook werd de relatie met de externe accountant geëvalueerd. 
Op basis van het advies van de Auditcommissie heeft de Raad besloten de overeenkomst 
met KPMG met een laatste jaar te verlengen. In verband met de overeenkomst die eindigt 
eind 2020, heeft de raad besloten in 2020 te starten met de aanbesteding voor de 
accountancy- en auditdiensten voor 2021 en verder. 

In 2019 heeft de Auditcommissie met de toezichthouder binnen het ministerie van IenW 
gesproken over het FMB en heeft de Raad overleg gevoerd met de locosecretaris-generaal. 
In dit laatste overleg is gesproken over het functioneren van de directie en de Raad, de 
resultaten en actuele onderwerpen. Ook heeft de minister in 2019 met de Raad van 
Toezicht en directie overleg gevoerd over de algemene gang van zaken en enkele actuele 
thema’s.  

In paragraaf 3.2 staan de personalia inclusief de nevenfuncties van de leden van de Raad. 
Gegevens over beloning van de leden van de Raad staan in de jaarrekening onder paragraaf 
24. Gelet op de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverlening wordt verder nog vermeld dat 
in 2019 geen van de leden frequent afwezig was bij de vergaderingen van de Raad. De Raad 
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heeft voldaan aan het onafhankelijkheidsvereiste, en er was geen sprake van tegenstrijdige 
belangen.  

Tot	slot	
De Raad kon de toezicht- en adviestaak in 2019 op goede wijze vervullen. De Raad staat 
achter het door de directie gevoerde beleid en complimenteert de directie en alle 
medewerkers met de prestaties in 2019.   
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3.2	 Personalia	leden	Raad	van	Toezicht	

De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:  

Mw. drs. M.I. (Mariëtte) Hamer, voorzitter 
Aandachtsgebied: politiek en bestuur 
Benoemingstermijn: van 1 juni 2018 tot 1 juni 2022 

Nevenfuncties 
• Voorzitter en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad 
• Voorzitter Raad van Toezicht De Doelen (sinds 2015 lid) 
• Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Lezen & Schrijven (sinds 2015 lid) 
• Lid Raad van Toezicht TU Eindhoven 
• Voorzitter Raad van Advies Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit 

van Amsterdam 
• Voorzitter Raad van Advies Nationale Jeugdraad 
• Vicevoorzitter Raad van Toezicht Charter Diversiteit 
• Lid Maatschappelijke Adviesraad (MAR) van PO-Raad 
• Lid Raad van Advies Maatschappelijke Alliantie 
• Lid Raad van Advies GAK 
• Lid Raad van Advies Vrije Universiteit Amsterdam 

Dhr. P.J.H. (Peter) Janssen RC, secretaris 
Aandachtsgebied: consument/branche 
Benoemingstermijn: van 1 juli 2016 tot 1 juli 2020 

Nevenfuncties 
• Voormalig directeur RAI Vereniging  
• Voorzitter Raad van Commissarissen ARN Holding BV  
• Commissaris Stichting VAM (Innovam)  

Dhr. drs. J.C. (John) Reichardt MAC, lid 
Aandachtsgebied: financiën 
Benoemingstermijn: van 1 juli 2016 tot 1 juli 2020 

Nevenfuncties 
• Lid Raad van Bestuur BNG Bank, verantwoordelijkheidsgebieden: riskmanagement, 

datamanagement, processing en compliance 
• Voorzitter Raad van Commissarissen BNG Gebiedsontwikkeling B.V.  
• Lid Raad van Commissarissen Hypotheekfonds voor Overheidspersoneel B.V.  
• Voorzitter Raad van Commissarissen Data B. Mailservice B.V.  
• Lid Commissie Toezichtzaken Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) 
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Mw. drs. M.M. (Marjet) van Zuijlen, lid 

Aandachtsgebied: HR 
Benoemingstermijn: van 15 november 2018 tot 15 november 2022 

Nevenfuncties 
• Consultant, coach, dagvoorzitter 
• Lid stichtingsbestuur Parnassia Groep 
• Voorzitter Raad van Toezicht The Hague & Partners 
• Lid Raad van Toezicht Het Nationale Theater 
• Lid Raad van Commissarissen Chassé Theater 
• Lid Raad van Commissarissen Holland Casino 
• Voorzitter remuneratie- en selectiecommissie van PO-Raad 
• Lid Toetsingscommissie Stichting Verantwoord Alcoholgebruik 

Mw. ing. N. (Nora) Boukadid EMITA, lid  
Aandachtsgebied: Informatie & Communicatie Technologie (ICT) 
Benoemingstermijn: van 1 januari 2019 tot 1 januari 2023  

Nevenfuncties 
• Director Risk Advisory, Deloitte Nederland 

Het secretariaat wordt gevoerd door mw. drs. J.R. (Jasmijne) Heinz-Schouten. 
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4. Jaarrekening		

4.1	 Balans	
Balans per 31 december 2019 
Na verwerking van bestemming van het 
exploitatiesaldo Alle bedragen in duizenden euro's Stand per 31-12-2019 Stand per 31-12-2018 

ACTIVA      

 
Vaste activa      

  
Immateriële vaste activa (1) 7.114  5.081  

  
Materiële vaste activa (2) 53.257  55.331  

  
   60.371  60.412 

 
Vlottende activa      

  Voorraden (3) 7.505  6.333  
  Onderhanden werk (4) 1.419  2.018  

  
Debiteuren (5) 8.978  9.1809  

  
Overlopende activa (6) 23.568  23.23699  

  
Liquide middelen (7) 32.438  32.053  

  
   73.908  72.820 

Totaal activa   134.279  133.232 

 
   

    PASSIVA      

 
Reserves (8)     

  
Structurele reserve  23.156  26.646  

  
Conjuncturele reserve  9.100  9.100  

  Reserve heropzet datamodel kentekenregister 3.128  3.872  

  
Bestemmingsreserve rijbewijzen  15.883  10.593  

  Bestemmingsreserve RDW Testcentrum  10.000  10.000  

  
Reserve flankerend beleid  -  77  

  
Reserve beleidsinitiatieven  -  4.171  

  
Wettelijke reserve immateriële vaste activa  4.685  2.466  

   65.952  66.925 

 Voorzieningen (9)  11.231  13.705 

 Langlopende schulden (10)  6.750  8.100 

       

 
Kortlopende schulden      

  
Crediteuren (11) 11.119 

 
 8.827  

  
Overige schulden (12) 32.374 

 
 32.505  

  
Overlopende passiva (13) 6.853 

 
 3.170  

  
   50.346  44.502 

Totaal passiva   134.279  133.232 

 

9 Bedrag voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. 
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4.2	 Exploitatierekening	

Exploitatierekening 2019 
Alle bedragen in duizenden euro's  

Realisatie 
2019 

Begroot  
2019 

Realisatie  
2018 

Bedrijfsopbrengsten        
Omzet (16)       
Typekeuringen  23.331  22.243  22.087  
Ontheffingen  5.668  5.161  5.195  
Erkenningsregelingen   42.891  42.645  40.450  
Kentekenonderzoeken  21.095  22.031  20.799  
Periodieke keuringen  4.349  4.200  4.281  
Informatieverstrekking  5.329  4.952  5.206  
Afgifte rijbewijzen  29.178  29.459  25.716  
Afgifte documenten  102.302  101.568  100.080  
Opgedragen taken  5.538  4.218  6.830  
Overige inkomsten  3.442  3.048  5.166  
    243.123  239.525  235.810 
Bedrijfslasten        
Variabele kosten (17) 22.241  23.935  20.765  
Personele kosten (18)       
Salarissen/wachtgelden  118.561  122.126  113.632  
Externe inhuur op formatieplaatsen 12.944  6.826  10.937  
Externe inhuur projecten  15.356  12.914  11.380  
Overige P-kosten  5.509  6.013  5.354  
Algemene kosten (19)       
Onderhoudskosten  14.447  13.428  12.905  
Huisvestingskosten  6.234  6.469  6.126  
Vervoerskosten  9.843  9.191  9.275  
Overige kosten  25.547  22.408  23.457  
Projectkosten (20)       
Projectkosten  5.010  5.000  4.557  
Projectkosten (de)activeren  -2.669  -1.500  -1.670  
Afschrijving zelfontw. software  450  628  1.161  
Afschrijvingskosten (21)       
Afschrijving materieel actief  9.085  10.440  9.307  
Afschrijving koopsoftware  1.461  1.671  1.844  
    244.019  239.549 229.030  

        

Bedrijfsresultaat   -896  -24  6.780 

        
Financiële baten en lasten 
Interestbaten 

(22)       
Interestbaten  -  -  -  
Interestlasten  -77  -80 

 
 -88  

    -77  -80  -88 
Nettoresultaat    -973  -104  6.692 
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4.3	 Kasstroomoverzicht	

Kasstroomoverzicht 2019 
Alle bedragen in duizenden euro's  2019 2018 

Bedrijfsresultaat   -896   6.780  
Aanpassingen voor:        
Afschrijvingen (20), (21)  10.996   12.312  
Onttrekking voorziening (9)  -2.742   -2.901  
Mutatie voorzieningen  (9)  268   1.991  
Mutatie in werkkapitaal	        
Debiteuren overlopende activa (5), (6) -130   927   
Voorraden en onderhanden werk (3), (4) -573   -1.674   

Kortlopende schulden (11), (12), 
(13) 4.04410   2.850   

   3.341    2.103 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   10.967    20.285 
        
Interest	        
Ontvangen interest (22) 0   0   
Betaalde interest (22) -77   -88   
   -77   -88  
Kasstroom uit operationele 
activiteiten 

   10.890   20.197 

        
Investeringen / desinvesteringen        
Investeringen	        
Immateriële vaste activa (1)  -3.75510   -2.256  
Materiële vaste activa (2)  -5.62510   -5.103  
Desinvesteringen	        
Immateriële vaste activa (1)  11   143  
Materiële vaste activa (2)  214   35  
Kasstroom uit 
investeringsactiviteiten 

(18) 

   -9.155   -7.181 

        
Schulden        
Ontvangsten uit langlopende 
schulden 

(10)  -1.350   -  

Aflossingen van langlopende 
schulden 

(10)     -1.350  

Kasstroom uit 
financieringsactiviteiten 
 

   -1.350   -1.350 

        
Mutatie liquide middelen    385   11.666 
Stand per 1 januari  (7)   32.053   20.387 
Stand per 31 december (7)   32.438   32.053 

 

10 De investeringen die per jaareinde niet zijn betaald, zijn in het kasstroomoverzicht gecorrigeerd naar de mutatie 
kortlopende schulden. 
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4.4 Grondslagen	voor	waardering	en	resultaatbepaling	

Algemeen	
Per 1 juli 1996 is de RDW een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). De dienst bezit 
rechtspersoonlijkheid, is gevestigd in Zoetermeer en is bij de kamer van koophandel 
geregistreerd met nummer 27374436. 

De RDW, voertuigautoriteit in Nederland, bewaakt de veiligheids- en milieuaspecten van 
het Nederlandse voertuigpark. Daarnaast registreert de RDW de gegevens van voertuigen, 
hun eigenaren en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. Ook verstrekt 
de RDW hierover informatie aan autoriteiten in binnen- en buitenland. 

Verslaggevingsperiode	
Deze jaarrekening gaat uit van een verslaggevingsperiode van een kalenderjaar.  

Notatie	bedragen	
De bedragen in de jaarrekening en de toelichting zijn in duizenden euro's, tenzij anders is 
aangegeven.  

Toegepaste	standaarden	
De RDW heeft zijn jaarrekening zoveel als mogelijk opgesteld overeenkomstig de 
bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de richtlijnen van de Raad voor 
de Jaarverslaggeving en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens 
(WNT). Aanvullend zijn de regeling Sturing en Toezicht RDW, de beleidsregels en de 
aanvullende informatie inzake het controleprotocol van 2012 van het ministerie van IenW 
van toepassing. Ook is de verantwoording van het aantal fte’s in deze jaarrekening in detail 
met het ministerie afgestemd. Dit leidt tot het opnemen in de jaarrekening van uitsluitend 
die capaciteit die daadwerkelijk actief voor de RDW werkzaam is. 

De waarderingsgrondslagen van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op 
historische kosten.  

Continuïteit	
Deze jaarrekening gaat uit van de continuïteitsveronderstelling. 

Waarderingsgrondslagen	
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen 
verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer 
het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de RDW zullen 
toevloeien, en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting 
wordt in de balans opgenomen als het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 
zal gaan met een uitstroom van  middelen en de omvang van het bedrag daarvan 
betrouwbaar kan worden vastgesteld.  Baten worden in de exploitatierekening opgenomen 
als een vermeerdering van het economisch potentieel heeft plaatsgevonden, 
samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een 
verplichting, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden 
verwerkt als een vermindering van het economisch potentieel heeft plaatsgevonden, die 
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samenhangt met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een 
verplichting, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. 

Als een transactie ertoe leidt dat  alle of bijna alle toekomstige economische voordelen en 
alle of bijna alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn 
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. 
Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het 
tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de 
toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.  

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. 
Opbrengsten worden verantwoord als alle belangrijke risico's met betrekking tot de 
producten en diensten zijn overgedragen.  

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de RDW. 

Het opstellen van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt, schattingen 
maakt en veronderstellingen doet die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en 
de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De 
daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en 
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van 
schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in 
toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 
De volgende waarderingsgrondslagen zijn volgens de directie het meest kritisch voor het 
weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:  
• bijzondere waardeverminderingen van bestaande activa 
• voorzieningen 

Grondslagen	voor	het	omrekenen	van	vreemde	valuta	
Transacties in vreemde valuta worden naar euro’s omgerekend tegen op de 
transactiedatum geldende wisselkoers. Monetaire activa en verplichtingen in vreemde 
valuta worden op balansdatum naar de functionele valuta omgerekend tegen de op die 
datum geldende wisselkoers. Niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta die tegen 
historische aanschafprijs worden opgenomen, worden naar euro’s omgerekend tegen de 
geldende wisselkoersen op de transactiedatum. De bij omrekening optredende 
valutakoersverschillen worden als last in de exploitatierekening opgenomen. 

Financiële	instrumenten	
Financiële instrumenten in de jaarrekening van de RDW omvatten handels- en overige 
vorderingen, liquide middelen, crediteuren, overige schulden en leningen. 

De RDW houdt geen handelsportefeuille in aandelen en/of obligaties aan en maakt geen 
gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). 

Een financieel vast actief of een financiële verplichting wordt in de balans opgenomen op 
het moment dat contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument 
ontstaan. Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een 
transactie er toe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle 
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of nagenoeg alle risico's met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen. Een 
aankoop of verkoop wordt per categorie financiële  activa en financiële verplichtingen 
stelselmatig in de balans opgenomen of niet langer opgenomen op de transactiedatum bij 
verkoop. 

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. 

In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: 
'Verstrekte leningen en overige vorderingen' en 'Langlopende en kortlopende schulden en 
overige financiële verplichtingen'. 

Verstrekte	leningen	en	overige	vorderingen	
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen 
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met 
bijzondere waardeverminderingsverliezen. De geamortiseerde kostprijs benadert de 
nominale waarde. 

Langlopende	en	kortlopende	schulden	en	overige	financiële	verplichtingen	
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na 
eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve 
rentemethode. De aflossingsverplichtingen van de langlopende schulden voor het komende 
jaar worden opgenomen onder de kortlopende schulden. 

Bijzonder	waardeverminderingsverlies	financiële	activa		
Financiële activa (verstrekte leningen en overige vorderingen) worden op verslagdatum 
gewaardeerd op (geamortiseerde) kostprijs of lagere marktwaarde. Een afwaardering naar 
lagere marktwaarde wordt verwerkt in de winst- en verliesrekening.  

Activa ouder dan een jaar worden voor 100% voorzien. Gedurende het eerste jaar loopt dit 
percentage per kwartaal op, omdat het risico op oninbaarheid groter wordt. 

Immateriële	vaste	activa	
Ontwikkelingskosten voor de zelfontwikkelde software zijn, voor zover daar een 
economisch voordeel tegenover staat, gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, 
verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De 
afschrijvingen zijn lineair berekend en gebaseerd op de geraamde economische levensduur 
met een maximum van vijf jaar. De afschrijving start op het moment van ingebruikname. De 
restwaarde is op nihil gesteld. Voor het niet afgeschreven deel van de geactiveerde 
ontwikkelingskosten wordt een wettelijk reserve gevormd. 

De koopsoftware is gewaardeerd tegen de aanschafprijs, verminderd met de cumulatieve 
afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn lineair berekend 
en gebaseerd op de geraamde economische levensduur. Voor zover niet anders is vermeld, 
is de restwaarde op nihil gesteld. 

Materiële	vaste	activa	
Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs ,verminderd met de 
cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen zijn 
lineair berekend en gebaseerd op de geraamde economische levensduur. 
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Hierbij is rekening gehouden met de restwaarde. Voor zover niet anders vermeld, is de 
restwaarde op nihil gesteld. Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als zij de 
gebruiksduur van het object verlengen. 

Gebouwen	en	terreinen	
De gebouwen zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs verminderd met een afschrijving van 
3,33% tot 5% per jaar. Hierbij wordt rekening houdend met een restwaarde van 20%. De 
installaties en overige verbouwingen zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs, verminderd 
met een afschrijving van 10% per jaar. Op terreinen wordt  niet afgeschreven. Op de 
fundering van de testbaan van het RDW Testcentrum in Lelystad wordt jaarlijks  3,33% 
afgeschreven en op de toplaag van de baan wordt 10% afgeschreven. 

Machines	en	installaties	
De machines en installaties zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs, verminderd met een 
afschrijving variërend per soort activa van 10% tot 20% per jaar. 

Andere	vaste	bedrijfsmiddelen	
De andere vaste bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen de aanschafprijs, verminderd 
met een afschrijving variërend per soort activa van 10% tot 33,3% per jaar. 

Vaste	bedrijfsmiddelen	in	uitvoering	
Er wordt niet afgeschreven op vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering. 

Bijzondere	waardeverminderingen	
Vaste activa met een lange levensduur moeten worden beoordeeld op bijzondere 
waardeverminderingen als wijzigingen of omstandigheden zich voordoen die doen 
vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet terugverdiend zal worden. De 
terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn, wordt bepaald door de boekwaarde 
van een actief te vergelijken met de realiseerbare waarde van de toekomstige netto-
kasstromen die het actief naar verwachting zal genereren. Als de boekwaarde van een 
actief hoger is dan realiseerbare waarde van de toekomstige kasstromen, worden 
bijzondere waardeverminderingen verantwoord voor het verschil tussen de boekwaarde en 
de realiseerbare waarde. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en 
de opbrengstwaarde. 

Voorraden	
Voorraden zijn gewaardeerd op aanschafwaarde, rekening houdend met eventueel op 
balansdatum opgetreden waardeverminderingen. De historische aanschafwaarde is de 
factuurwaarde op het moment van verwerving van de voorraden. 

Onderhanden	werk	
Het onderhanden werk is gewaardeerd op basis van het aantal lopende opdrachten per 
balansdatum en betreft met name personeelskosten die direct betrekking hebben op het 
product. 

Kosten die na de balansdatum tot te verrichten prestaties leiden, worden als onderhanden 
werk verwerkt indien het waarschijnlijk is dat ze in een volgende periode leiden tot 
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opbrengsten. Verwerking van de kosten en opbrengsten in de exploitatierekening vindt 
plaats als de prestaties worden geleverd en zijn gerealiseerd. 

Onderhanden werk ouder dan een jaar wordt voor 100% voorzien, gedurende het eerste 
jaar loopt dit percentage per kwartaal op, omdat het risico op oninbaarheid groter wordt. 

Debiteuren	
De grondslagen voor de waardering van debiteuren zijn beschreven in paragraaf 4.5 onder 
14. Financiële instrumenten. 

Liquide	middelen	
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien liquide middelen 
niet ter vrije beschikking staan, wordt hiermee rekening gehouden bij de waardering. In 
vreemde valuta luidende liquide middelen worden per balansdatum in de functionele 
valuta omgerekend tegen de op die datum geldende wisselkoers. Verder wordt verwezen 
naar de grondslagen voor het omrekenen van vreemde valuta. 

Reserves	
De afspraken met het ministerie van IenW over de samenstelling en de omvang van de 
reserves zijn vastgelegd in de regeling Sturing en Toezicht RDW. 

Structurele	reserve	
Met het ministerie van IenW heeft de RDW een normenkader voor het eigen vermogen 
afgesproken. In het normenkader is een bandbreedte bepaald waar de structurele reserve 
binnen moet vallen. 

Conjuncturele	reserve	
De conjuncturele reserve vormt een buffer voor schommelingen in de inkomsten die 
rechtstreeks zijn gerelateerd aan de conjunctuurgevoelige afgifte van kentekencards, zowel 
eerste inschrijvingen als tenaamstellingen. Dotaties en onttrekkingen zijn gebaseerd op een 
statistisch model en dragen bij aan een stabiel tarief over meerdere jaren. Deze reserve is 
gemaximeerd op € 9,1 miljoen. 

Reserve	heropzet	datamodel	kentekenregister	
De reserve heropzet kentekenregister is in 2015 gevormd na afstemming met het ministerie 
van IenW. Aan deze reserve wordt onttrokken voor de heropzet van het datamodel 
kentekenregister. 

Bestemmingsreserve	rijbewijzen	
De bestemmingsreserve rijbewijzen is bedoeld om de effecten van oprekking van de 
geldigheid van een rijbewijs van vijf naar tien jaar te nivelleren. In de jaren waarin de 
aantallen hoog zijn, wordt gedoteerd aan deze reserve. In de jaren waarin de aantallen laag 
zijn, wordt onttrokken aan deze reserve. Zo wordt het tarief constant gehouden. De 
ondergrens van deze reserve is vastgesteld op € 3 miljoen voor operationele schade die kan 
ontstaan door fraude of privacy schending.  

Bestemmingsreserve	RDW	Testcentrum	
De bestemmingsreserve RDW Testcentrum is in 2018 gevormd na afstemming met het 
ministerie van IenW voor de verplaatsing van het RDW Testcentrum. 
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Reserve	beleidsinitiatieven	
De reserve beleidsinitiatieven wordt aangehouden om aanvullend beleid te kunnen 
initiëren. 

Wettelijke	reserve	
De wettelijke reserve immateriële vaste activa bestaat uit het nog niet afgeschreven deel 
van de geactiveerde ontwikkelingskosten van eigen software. De zelfontwikkelde software 
wordt alleen geactiveerd als het toekomstig economisch voordeel groter is dan de 
vervaardigingsprijs van de software. 

Voorzieningen	
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wanneer er sprake is van: 
• een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis 

in het verleden; 
• waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en  
• het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van 

middelen nodig is. 

Rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een overeenkomst worden niet in de balans 
opgenomen indien en voor zover noch de RDW noch de tegenpartij heeft gepresteerd. 
Opname in de balans geschiedt wanneer de nog te ontvangen respectievelijk te leveren 
prestatie en tegenprestatie niet (meer) met elkaar in evenwicht zijn en dit voor de RDW 
nadelige gevolgen heeft. De gehanteerde rentevoet van schatkistbankieren varieert 
afhankelijk van de gemiddelde looptijd van de betreffende voorziening. 

Langlopende	en	kortlopende	schulden	
De waardering van langlopende en kortlopende schulden is toegelicht in paragraaf 4.5 
onder 14. Financiële instrumenten. 

Bedrijfsopbrengsten	
Opbrengsten worden opgenomen in de netto-omzet tegen de reële waarde van de 
ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek van tegemoetkomingen en kortingen. 
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt 
wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de 
inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening 
op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten 
en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te 
voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. Indien het resultaat van een 
bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, 
worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die 
worden gedekt door de opbrengsten. Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten 
worden in de winst-en-verliesrekening als netto-omzet opgenomen naar rato van het 
stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum. Het stadium van voltooiing 
wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden, de tot dat 
moment verrichte dienstverlening als percentage van de totaal te verrichten 
dienstverlening, of de tot dat moment gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte 
kosten van de totaal te verrichten dienstverlening.  
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Personeelsbeloningen	
Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rechten worden opgebouwd (bijvoorbeeld 
doorbetaling in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de verwachte lasten 
verantwoord in de periode waarover deze beloning is verschuldigd. Er wordt een 
voorziening opgenomen voor op balansdatum bestaande verplichtingen tot het in de 
toekomst doorbetalen van beloningen (inclusief ontslagvergoedingen) aan personeelsleden 
die op balansdatum naar verwachting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om 
werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeidsongeschiktheid. De verantwoorde 
verplichting betreft de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
desbetreffende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De beste schatting is gebaseerd 
op contractuele afspraken met personeelsleden (CAO en individuele 
arbeidsovereenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplichtingen worden ten laste 
respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening gebracht. 

Pensioenen	
Het uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de 
over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de 
verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een 
verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde 
premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake is 
van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde 
premies. 

Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele 
verplichtingen ten opzichte van het fonds en de medewerkers, als het waarschijnlijk is dat 
voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en 
de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan 
van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de 
uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de medewerkers 
en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de medewerkers. De voorziening 
wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. 

Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering 
opgenomen als de RDW de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is 
dat het overschot naar de RDW zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. 

Operationele	lease	
De RDW kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst 
waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of 
nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële 
lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de 
leaseclassificatie is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de 
juridische vorm. Classificatie van de lease vindt plaats op het tijdstip van het aangaan van 
de betreffende leaseovereenkomst. 
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Als de RDW optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet 
geactiveerd. Vergoedingen die worden ontvangen als stimulering voor het afsluiten van een 
overeenkomst worden verwerkt als een vermindering van de leasekosten over de 
leaseperiode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake operationele leases worden lineair 
over de leaseperiode ten laste respectievelijk ten gunste van de winst-en-verliesrekening 
gebracht, tenzij een andere toerekeningsystematiek meer representatief is voor het 
patroon van de met het leaseobject te verkrijgen voordelen. 

Resultaatbepaling	
De RDW is een volledig tariefgestuurde organisatie. Voor alle wettelijke taken is een tarief 
verschuldigd. Overige opbrengsten komen voort uit overige en opgedragen taken waarover 
afstemming met het ministerie van IenW plaatsvindt. 

In de exploitatierekening zijn opbrengsten en kosten verantwoord in het jaar waarop zij 
betrekking hebben. De omzet omvat de opbrengst van goederen en diensten die 
gedurende het jaar zijn geleverd, onder aftrek van eventueel over de omzet geheven 
belastingen. De opbrengst wordt in het resultaat verantwoord op het moment dat het 
product of de dienst is geleverd. 

De beloningen van het personeel worden als last in de winst- en verliesrekening 
verantwoord in de periode waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor zover nog 
niet uitbetaald, als verplichting op de balans opgenomen. Als de reeds betaalde bedragen 
de verschuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere opgenomen als een 
overlopend actief voor zover er sprake is van terugbetaling door het personeel of van 
verrekening met toekomstige betalingen. 

Belastingen	
De vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven is in werking getreden per 1 
januari 2016. De inventarisatie is afgestemd met de Belastingdienst en voor een groot 
aantal wettelijke taken is de RDW niet onderworpen aan de vennootschapsbelasting. In 
januari 2018 gaf de Belastingdienst duidelijkheid over de fiscale behandeling van drie 
onderwerpen waarvoor formeel vooroverleg is gevoerd. Het betreft nader gespecificeerde 
activiteiten vanwege het RDW Testcentrum, de vrijwillige APK en het Nationaal 
Parkeerregister. Dit is in lijn met de rapportage over de Wet Markt en Overheid en afdracht 
van btw voor deze activiteiten. De aangifte wordt voorbereid en als de uitkomst van het 
aangifteproces is dat alle activiteiten niet zijn onderworpen ofwel zijn vrijgesteld dan zal de 
RDW de Belastingdienst verzoeken om de aangifte achterwege te laten of te versimpelen. 

Kasstroomoverzicht	
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in 
vreemde valuta zijn herleid naar euro’s met gebruikmaking van de gewogen gemiddelde 
omrekeningskoersen voor de betreffende periodes.  

Bepaling	reële	waarde	
Een aantal grondslagen en toelichtingen in de jaarrekening vereist de bepaling van de reële 
waarde van zowel financiële als niet-financiële activa en verplichtingen. Voor waarderings- 
en informatieverschaffingsdoeleinden is deze als volgt bepaald: de reële waarde van niet-
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afgeleide financiële instrumenten wordt berekend op basis van de contante waarde van 
toekomstige aflossingen en rentebetalingen, gedisconteerd tegen de marktrente per 
verslagdatum. 

4.5	 Toelichting	op	de	jaarrekening	

Algemeen	
De bedragen in de toelichting zijn in duizenden euro's, tenzij anders is aangegeven. 
 
Vaste	activa	

1. Immateriële	vaste	activa	

Immateriële vaste activa 2019 

Immateriële  
vaste activa 

zelf ontwikkeld 

Immateriële  
vaste activa 

gekocht 

Vaste bedrijfs-
middelen in 
uitvoering Totaal 

Stand per 1 januari 2019     

Aanschafwaarde 10.134 10.662 - 20.796 

Cumulatieve afschrijvingen -7.668 -8.047 - -15.715 

Boekwaarde 2.466 2.615 - 5.081 

Mutaties in de boekwaarde     

Investeringen 2.669 1.286 - 3.955 

In gebruik genomen immateriële vaste 
activa  - - - - 

Desinvesteringen - -766 - -766 

Afschrijvingen -450 -1.461 - -1.911 

Afschrijvingen desinvesteringen - 755 - 755 

Totaal mutatie 2.219 -186 - 2.033 

Stand per 31 december 2019     

Aanschafwaarde  12.803 11.182 - 23.985 

Cumulatieve afschrijvingen -8.118 -8.753 - -16.871 

Boekwaarde 4.685 2.429 - 7.114 

     

De immateriële vaste activa bestaan uit de geactiveerde kosten van zelfontwikkelde 
software en de kosten van aangekochte software met een meerjarig gebruiksrecht. 

Immateriële	vaste	activa	zelf	ontwikkeld	
In 2019 heeft de RDW de projecten 'eID op het rijbewijs', 'migratie sharepoint 2013-2016' 
en 'conversie kentekening van langzaam rijdende voertuigen' geactiveerd. Voor alle 
projecten hanteert de RDW een afschrijvingstermijn van vijf jaar.  
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Immateriële	vaste	activa	gekocht	
De gekochte software wordt in de regel afgeschreven in drie jaar. De investering van € 1,3 
miljoen bestaat voornamelijk uit de aanschaf van licenties.  

Onderzoek	en	ontwikkeling	
De kosten voor onderzoek en ontwikkeling zijn integraal onderdeel van 
haalbaarheidsonderzoeken en uitvoeringstoetsen. Deze kosten komen rechtstreeks ten 
laste van de exploitatierekening. 

2. Materiële	vaste	activa	

Materiële vaste activa 2019 
Gebouwen 

en terreinen 
Machines en 
installaties 

Andere vaste 
bedrijfs- 

middelen 

Vaste bedrijfs-
middelen in 
uitvoering Totaal 

Stand per 1 januari 2019      

Aanschafwaarde 74.616  13.832 31.304 451 120.203 

Cumulatieve afschrijvingen  -37.010  -11.081 -16.781 - -64.872 

Boekwaarde  37.606  2.751 14.523 451 55.331 

Mutaties in de boekwaarde      

Investeringen 2.395 583 4.089 158 7.225 

In gebruikgenomen vaste activa 451 - - -451 - 

Desinvesteringen -1.035 -288 -4.125 - -5.448 

Reclassificatie - - - - -  

Afschrijvingen -3.451 -902 -4.732  - -9.085 

Afschrijvingen desinvesteringen 888 272 4.074 - 5.234 

Totaal mutatie -752 -335 -694  -293 -2.074 

Stand per 31 december 2018      

Aanschafwaarde  76.427 14.127 31.268  158 121.980 

Cumulatieve afschrijvingen -39.573 -11.711 -17.439 - -68.723 

Boekwaarde 36.854 2.416 13.829 158 53.257 

    

Gebouwen	en	terreinen	 	
De locaties Zoetermeer, Groningen, Veendam, Zwolle en Lelystad en de keuringsstations 
zijn verantwoord onder de gebouwen en terreinen. In 2019 heeft de RDW vooral 
geïnvesteerd in de verbouwing van de entrees in Groningen en Zoetermeer, de laadpalen 
op diverse locaties en groot onderhoud van keuringstations en testbanen. 
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Machines	en	installaties	
De categorie ‘machines en installaties’ bestaat hoofdzakelijk uit apparatuur voor het 
verrichten van keuringen en voor documentverwerking. In 2019 is met name geïnvesteerd 
in een upgrade van de personalisatiemachines.  

Andere	vaste	bedrijfsmiddelen	
De andere vaste bedrijfsmiddelen omvatten computerapparatuur, netwerkfaciliteiten, 
kantoorinventaris, servers en software. In 2019 werd vooral geïnvesteerd in 
computerapparatuur en inventaris. 

Vaste	bedrijfsmiddelen	in	uitvoering	
De vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering bestaat uit printers en couverteermachines die in 
2020 in gebruik zijn genomen. 

Vlottende	activa	

3. Voorraden	 	

Voorraden Stand per 31-12-2019 Stand per 31-12-2018 

Voorraden 7.505 6.333 

De voorraad is met € 1,2 miljoen gestegen, veroorzaakt door de levering van kentekencards 
en rijbewijscards in december 2019. 

4. Onderhanden	werk	

Onderhanden werk Stand per 31-12-2019 Stand per 31-12-2018 

Onderhanden werk 1.419 2.018 

In het onderhanden werk zijn de opdrachten voor typekeuringen en testen opgenomen die 
in behandeling zijn. Eind 2019 heeft de RDW veel orders gefactureerd waardoor het saldo 
onderhanden werk is gedaald naar € 1,4 miljoen. 

5. Debiteuren	

Debiteuren Stand per 31-12-2019 Stand per 31-12-2018 

Debiteuren   8.978   9.18011 

De post debiteuren bevat alle vorderingen van gefactureerde diensten en producten van de 
RDW onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Het saldo debiteuren daalde met 
€ 0,2 miljoen ten opzichte van 2018. De voorziening debiteuren steeg in 2019 van € 0,2 
miljoen tot € 0,3 miljoen. De afschrijvingskosten op debiteuren bedroegen € 0,3 miljoen. 
2% van de vorderingen heeft een looptijd langer dan één jaar. 
 

 

11 Bedrag voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. 
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6. Overlopende	activa	

Overlopende activa Stand per 31-12-2019 Stand per 31-12-2018 

 
  

Nog te factureren diensten/producten 15.118 13.197 

Voorschotten medewerkers  127 92 

Vooruitbetaalde huren 409 398 

Vooruitbetaalde computerkosten 5.382 7.296 

Overige vooruitbetaalde kosten 1.262 1.021 

Overige overlopende activa 1.270 1.23212 

Totaal 23.568 23.236 

De post Nog te factureren diensten/producten bestaat uit nog te factureren reguliere 
diensten die begin 2020 zijn gefactureerd. Het nog te factureren saldo wordt verklaard door 
de omzet in de laatste maand van 2019. De post Voorschotten medewerkers bestaat uit 
leningsfaciliteiten en verstrekte voorschotten aan medewerkers. De Vooruitbetaalde 
computerkosten betreffen gebruikerslicenties, die voor een periode langer dan een jaar zijn 
aangeschaft en hierdoor jaarlijks voor een deel vervallen. De overlopende activa hebben 
een looptijd korter dan een jaar, met uitzondering van het meerjarige deel van de 
gebruikerslicenties. Van het totaal aan vooruitbetaalde computerkosten heeft € 1,2 miljoen 
op 31 december 2019 een looptijd langer dan één jaar. 

7. Liquide	middelen	

Liquide middelen Stand per 31-12-2019 Stand per 31-12-2018 

 
  

Kassen 170 192 

Rekening-courant ministerie van Financiën/banken 32.251 31.844 

Deposito’s uit hoofde van bankgaranties 17 17 

Totaal 32.438 32.053 

De liquide middelen zijn licht gestegen per 31 december 2019 in vergelijking met het 
voorgaande jaar. De RDW heeft bij het ministerie van Financiën een regeling voor de 
kortetermijnfinanciering (schatkistbankieren) en een rekening-courantfaciliteit van 
€ 10 miljoen tegen dagrente tot eind 2020.  

  

 

12 Bedrag voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. 
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8. Reserves	

Reserves 2019 
Stand per  
1-1-2019 

Exploitatie- 
resultaat 2019 Dotatie Onttrekking 

Stand per  
31-12-2019 

Het verloop van deze posten 
gedurende het boekjaar 2019 was:  

     

Structurele reserve 26.646 - - -3.490 23.156 

Conjuncturele reserve 9.100 - - - 9.100 

Reserve heropzet datamodel 
kentekenregister 3.872 - - -744 3.128 

Bestemmingsreserve rijbewijzen 10.593 - 5.290 - 15.883 

Bestemmingsreserve RDW 
Testcentrum 10.000 - - - 10.000 

Reserve flankerend beleid 77 - - -77 - 

Reserve beleidsinitiatieven 4.171 - - -4.171 - 

Wettelijke reserve immateriële 
vaste activa 2.466 - 2.219 - 4.685 

Onverdeeld resultaat 2019 - -973 973 - - 

Totaal 66.925 -973 8.482 -8.482 65.952 

Structurele	reserve	
Met het ministerie van IenW heeft de RDW een nieuw normenkader voor het eigen 
vermogen afgesproken. Dit normenkader gaat in vanaf 2019. In het normenkader is een 
bandbreedte bepaald waar de structurele reserve binnen moet vallen: € 22,7 – 27,0 
miljoen. Bij het minimum in deze bandbreedte kan de RDW zijn risico’s dragen. In 2019 viel 
de structurele reserve binnen de bandbreedte.  

Conjuncturele	reserve	
De RDW berekent de reserve met een speciaal ontwikkeld econometrisch 
conjunctuurmodel dat is afgestemd met het ministerie van IenW. Op basis van de aantallen 
verkopen in 2019 zou er gedoteerd moeten worden, maar omdat het plafond is bereikt 
wordt er niet gedoteerd. 

Reserve	heropzet	datamodel	kentekenregister	
Deze reserve is gevormd na afstemming met het ministerie van IenW. Aan deze reserve 
wordt onttrokken voor de heropzet van het datamodel kentekenregister. In 2019 is er € 0,7 
miljoen onttrokken. 

Bestemmingsreserve	rijbewijzen	

De afgifte van rijbewijzen kent een cyclus van tien jaar. In oktober 2016 was het 
omslagpunt in de cyclus. Daarna zijn de aantallen uitgegeven rijbewijzen weer hoger 
geworden. In 2019 zijn 2,0 miljoen rijbewijzen uitgegeven. In 2019 bedroeg de dotatie aan 
de reserve € 5,3 miljoen conform de vastgestelde methodiek. Hierbij wordt gedoteerd aan 
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de reserve in de jaren van hoge afgifte van rijbewijzen en onttrokken aan de reserve in de 
laatste vijf jaar van de cyclus, waarin de aantallen rijbewijzen laag zijn. 

Bestemmingsreserve	RDW	Testcentrum	
Volgens afspraak met het ministerie van IenW is er een bestemmingsreserve van € 10 
miljoen gevormd voor de verplaatsing van het RDW Testcentrum. 

Reserve	beleidsinitiatieven	
De reserve beleidsinitiatieven is naar aanleiding van de nieuwe afspraken met het 
ministerie van IenW over het nieuwe normenkade eigen vermogen komen te vervallen. 

Wettelijke	reserve	immateriële	vaste	activa	
Bij de activering van kosten van zelfontwikkelde software moet in overeenstemming met 
Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een wettelijke reserve ter hoogte van het 
geactiveerde bedrag worden opgenomen onder het eigen vermogen. Naar gelang de 
boekwaarde van dit immaterieel vast actief vermindert, valt deze wettelijke reserve vrij.  

Resultaatbestemming	2019	
Voorgesteld wordt om het negatieve resultaat van € 1,0 miljoen te bestemmen zoals in 
paragraaf 8 'Reserves' is opgenomen. 

9. Voorzieningen	

Voorzieningen 
Stand per  
1-1-2019 Dotatie  Vrijval Onttrekking 

Stand per  
31-12-2019 

Het verloop van deze posten 
gedurende het boekjaar 2019 was:  

  
  

 

Voorziening wachtgeld 1.326 115 -159 -411 871 

Voorziening sociaal plan 1.215 743 -73 -961 924 

Voorziening PAS-regeling 5.468 126 -1.263 -897  3.434 

Voorziening ambtsjubilea 3.400 392 -98  -233 3.461 

Voorziening langdurig zieken 1.683 270 -705 -114 1.134 

Voorziening GIB 613 1.000 -80 -126 1.407 

Totaal 13.705 2.646 -2.378 -2.742 11.231 

Het totaalbedrag aan voorzieningen van € 11,2 miljoen bestaat uit € 3,1 miljoen aan 
voorzieningen die naar verwachting een looptijd hebben korter dan één jaar en € 3,4 
miljoen langer dan vijf jaar. Bij het berekenen van de voorzieningen is uitgegaan van een 
jaarlijkse indexatie van de salarissen met 3%. Deze indexatie is gebaseerd op de 
ontwikkeling van de loonkosten in de afgelopen jaren en de verwachte ontwikkeling voor 
de komende jaren.  

Voorziening	wachtgeld	
De RDW is eigenrisicodrager uit hoofde van de wachtgeldregeling. De dotatie van 2019 
bestaat uit nieuwe wachtgeldverplichtingen die aan de voorziening zijn toegevoegd. Daarbij 
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is uitgegaan van de maximale variant, wat de beste schatting is voor de verplichting van de 
RDW. De vrijval van aflopende verplichtingen is hierop in mindering gebracht. Daarnaast 
vond een onttrekking plaats door de uitbetaling van wachtgeldverplichtingen. Voor deze 
voorziening is een disconteringsvoet gehanteerd van 0% (2018: 0 %). 

Voorziening	sociaal	plan	
De RDW streeft naar een grotere efficiency en de personele consequenties die hieruit 
voortvloeien zijn, voor zover het verplichtingen betreft, opgenomen onder deze 
voorziening. De dotatie in 2019 was € 0,7 miljoen. Voor deze voorziening is een 
disconteringsvoet gehanteerd van 0% (2018: 0%). 

Voorziening	PAS-regeling	 	
De PAS-regeling houdt in dat oudere medewerkers de mogelijkheid hebben om minder te 
werken tegen een korting op het salaris. Met ingang van 1 december 2012 is de PAS-
regeling vervangen door de FAP-regeling. Verplichtingen uit hoofde van de FAP zijn 
opgenomen onder de overige schulden. 

Voor medewerkers die geboren zijn voor 1956 blijft de PAS-regeling van kracht. Voor 
medewerkers die in de periode 1956 tot en met 1962 geboren zijn, geldt een 
overgangsregeling. In 2019 is er € 0,1 miljoen toegevoegd aan de voorziening. Daarnaast 
werd een bedrag van € 0,9 miljoen onttrokken ter compensatie van de kosten voor 
medewerkers die gebruikmaken van de PAS-regeling of de overgangsregeling. Voor deze 
voorziening is een disconteringsvoet van 0% (PAS-regeling) en 0% (overgangsregeling) 
gehanteerd (2018: 0% voor de PAS-regeling en 0,15% voor de overgangsregeling). 

Voorziening	ambtsjubilea	
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De 
voorziening betreft het geschatte bedrag van de in toekomst uit te keren 
jubileumuitkeringen. In 2019 werd voor € 0,2 miljoen aan ambtsjubilea uitgekeerd. 
Daarnaast werd € 0,4 miljoen gedoteerd voor verplichtingen op termijn. Voor deze 
voorziening is een disconteringsvoet gehanteerd van 0,07% (2018: 0,47%). 

Voorziening	langdurig	zieken	
De RDW is eigenrisicodrager voor zowel de ziektewet als de WGA. In dat kader heeft de 
RDW de verplichting om bij ziekte het salaris twee jaar lang door te betalen. Bij gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt personeel heeft de RDW, na twee jaar, de verplichting om het loon tien 
jaar lang door te betalen. Om deze toekomstige kosten te dekken is er een voorziening 
gevormd voor alle medewerkers die zijn ingestroomd in de WGA en daarnaast is er een 
voorziening gevormd op basis van een inschatting van het aantal langdurig zieken die 
mogelijk instromen in de WGA. Voor deze voorziening is een disconteringsvoet gehanteerd 
van 0% (2018: 0,16%).  

Voorziening	GIB	
De Generatie- In-Balansregeling (GIB) is bedoeld voor medewerkers om de resterende tijd 
tot hun AOW-leeftijd te blijven doorwerken. De GIB is een instrument waarmee zij 
duurzaam inzetbaar en vitaal blijven.  
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De medewerker die in 2018 of 2019 de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt kwam in 
aanmerking voor verkorting van de gemiddelde wekelijkse werktijd. In 2019 is er op basis 
van aanmeldingen € 0,7 miljoen toegevoegd aan deze voorziening. Voor deze voorziening is 
een disconteringsvoet gehanteerd van 0,0%. (2018: 0%) 

Langlopende	schulden	

10. Langlopende	schulden	

Langlopende schulden Stand per 31-12-2019 Stand per 31-12-2018 

Langlopende lening 6.750 8.100 

Bij het ministerie van Financiën is een leenfaciliteit afgesloten van € 13,5 miljoen voor de 
renovatie van het pand in Veendam. Aflossing geschiedt in tien gelijke jaarlijkse termijnen, 
de eerste termijn was op 1 december 2016. De rente is vast en bedraagt 0,71%. Het 
ministerie van IenW staat garant voor deze leenfaciliteit. De termijn die binnen een jaar 
wordt afgelost is gepresenteerd onder 'Overige Schulden'. 

Kortlopende	schulden	

11. Crediteuren	

Crediteuren Stand per 31-12-2019 Stand per 31-12-2018 

Crediteuren 11.119 8.827 

De crediteuren laten een daling zien van € 0,1 miljoen ten opzichte van vorig jaar door 
reguliere bedrijfsvoering. Alle crediteuren hebben een looptijd korter dan een jaar. 

12. Overige	schulden	

Overige schulden Stand per 31-12-2019 Stand per 31-12-2018 
 

  Nog te betalen kosten  6.171  7.795 

Te betalen reiskosten 130  182 

Te betalen pensioenpremie 1.597  1.402 

Te betalen belastingen en sociale verzekeringen 7.264  7.538 

Te betalen personeelskosten 14.316  12.827 

Gelden ontvangen voor derden 1.546  1.411 

Schuld aan kredietinstellingen 1.350  1.350 

Totaal 32.374  32.505 

De balanspost 'Nog te betalen kosten' per eind 2019 bestaat voor € 8,6 miljoen uit 
nagekomen facturen en voor € 0,2 miljoen (2018: € 0,3 miljoen) uit lopende schadeclaims 
voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid en arbeidsrechtelijke geschillen. De 'Te betalen 
pensioenpremie' over de maand december werd in januari 2020 betaald. De post ‘Te 
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betalen belastingen en sociale verzekeringen' bestaat uit de loonbelasting en sociale 
verzekeringen die in januari 2020 werden afgedragen.  

De post  'Te betalen personeelskosten'  bevat het gereserveerde vakantiegeld en de 
gespaarde verlofdagen. Deze post nam in 2019 met € 1,5 miljoen toe, met name door 
toename van de gespaarde vakantiedagen. 

De post ‘Gelden ontvangen voor derden’ bestaat doordat de RDW de geïnde leges met 
betrekking tot ontheffingen periodiek afdraagt aan gemeentes en provincies. De post 
‘Schuld aan kredietinstellingen’ betreft het deel van de langlopende lening met een looptijd 
minder dan een jaar. 

13. Overlopende	passiva	

Overlopende passiva Stand per 31-12-2019 Stand per 31-12-2018 
   
Ontvangen voorschotten 700 648 

Erfpachtverplichting 503 533 

Vooruitontvangen bedragen 5.650 1.989 

Totaal 6.853 3.170 

De erfpachtverplichting is de contante waarde van toekomstige canonbetalingen. Deze is 
herberekend in 2016 en geactualiseerd in 2019. De rekenrente bedraagt 2,0% en de 
resterende looptijd is veertien jaar. De post ‘Vooruitontvangen bedragen' is met € 3,7 
miljoen gestegen ten opzichte van 2018 . Dit wordt met name verklaard door doordat het 
vanaf 2019 mogelijk is om meerjarig te schorsen. 

14. Financiële	instrumenten	

Algemeen	
De RDW maakt in de normale bedrijfsuitoefening geen gebruik van afgeleide financiële 
instrumenten (derivaten). Wel maakt de RDW in de normale bedrijfsuitoefening gebruik 
van uiteenlopende financiële instrumenten om markt-, valuta-, rente-, kasstroom-, krediet- 
en liquiditeitsrisico's te beheersen. De RDW heeft daartoe een beleid inclusief een stelsel 
van limieten en procedures opgesteld. 

Kredietrisico	 	
De RDW loopt kredietrisico over leningen, vorderingen en liquide middelen. Omdat de 
liquide middelen en de leningen zijn ondergebracht bij het ministerie van Financiën, mag 
het kredietrisico over deze financiële instrumenten verwaarloosbaar worden geacht. Het 
maximale kredietrisico dat de RDW loopt, bedraagt € 34 miljoen, het totaalbedrag aan 
openstaande debiteuren en overlopende activa. De hoogste vordering per jaareinde is op 
RDC, een van de vijf grootste providers van de RDW voor een bedrag van € 1,5 miljoen. Met 
deze grote providers heeft de RDW een 'erkenningsrelatie'. De dienstverlening kan 
opgeschort worden als vorderingen te lang blijven openstaan. Het 'kredietrisico wordt 
daardoor beperkt geacht. 
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Renterisico	
De RDW loopt rente- en kasstroomrisico over rentedragende vorderingen en schulden en 
voor de langetermijnfinanciering bij het ministerie van Financiën. Het rentepercentage op 
de leenfaciliteit is 0,71%  en staat vast voor de gehele looptijd. Voor de rekening-
courantverhouding is dit de dagrente. De RDW berekent geen rente over vorderingen en 
betaalt geen rentevergoeding aan crediteuren. Het renterisico wordt beperkt geacht. 

Liquiditeitsrisico	
De RDW bewaakt de liquiditeitspositie door regelmatig de mutaties in de liquiditeit te 
analyseren. De renovatie van het pand in Veendam en de daaraan gerelateerde financiering 
zijn aangegaan om de eigen liquide middelen blijvend te kunnen inzetten voor de reguliere 
bedrijfsvoering. De RDW beschikt over een rekening-courantkrediet bij het ministerie van 
Financiën tot een maximum van € 10 miljoen tot eind 2020. Deze ruimte wordt voldoende 
geacht om liquiditeitsrisico's van de begroting en ook onvoorziene omstandigheden te 
dekken. 

Reële	waarde	
De reële waarde van de financiële instrumenten benadert de boekwaarde. 

15. Niet	in	de	balans	opgenomen	meerjarige	verplichtingen	

Meerjarige financiële verplichtingen Korter dan 1 jaar 1 tot 5 jaar 
Langer dan 

5 jaar 
Totaal per  
31-12-2019 

Per 31 december 2019 heeft de RDW voor 
een aantal activiteiten verplichtingen:  

    

Huur gebouwen 2.079 3.345 - 5.424 

Telecommunicatie, computer hard- en 
software en onderhoud 3.437 149 - 3.586 

Overige verplichtingen 8.112 4.116 - 12.228 

Totaal 13.628 7.610 - 21.238 

De verplichtingen hebben een looptijd tot vijf jaar. De overige verplichtingen hebben 
voornamelijk betrekking op schoonmaakdiensten, inhuur externen en uitbesteding 
diensten. 
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Bedrijfsopbrengsten	

16. Omzet	

Omzet 2019 Begroot 2019 2018 

Typekeuringen 23.331 22.243  22.087 

Ontheffingen 5.668 5.161  5.195 

Erkenningsregelingen  42.891 42.645  40.450 

Kentekenonderzoeken 21.095 22.031  20.799 

Periodieke keuringen 4.349 4.200  4.281 

Informatieverstrekking 5.329 4.952  5.206 

Afgifte rijbewijzen 29.178 29.459  25.716 

Afgifte documenten 102.302 101.568  100.080 

Opgedragen taken 5.538 4.218  6.830 

Overige inkomsten 3.442 3.048  5.166 

Totaal 243.123 239.525  235.810 

	
Typekeuringen	
De omzet uit ‘Typekeuringen’ was in 2019 € 1,2 miljoen hoger dan in 2018. De omzet van 
certificeren is gestegen door het overnemen van certificaten van het Verenigd Koninkrijk 
(goedkeuringsinstantie VCA) als gevolg van de Brexit, en door het in gebruik nemen van 
Online Type-approval Application Services (OTAS). Dit laatste zorgt voor een toename van 
certificaten voornamelijk in China.  

Ontheffingen	
De omzet voor 'Ontheffingen' steeg in 2019 met € 0,5 miljoen ten opzichte van de omzet in 
2018. Deze toename wordt veroorzaakt door economische groei. 

Erkenningsregelingen		
De omzet 'Erkenningsregelingen' steeg in 2019 met € 2,4 miljoen ten opzichte van 2018. 
Deze stijging wordt  veroorzaakt door een tariefstijging (€ 1,6 miljoen) en door een stijging 
van het aantal APK afmeldingen door groei en de stijging van de gemiddelde leeftijd van het 
wagenpark in Nederland.  

Kentekenonderzoeken	
De omzet voor 'Kentekenonderzoeken' ligt in lijn met de omzet van 2018. Doordat de 
verwachte groei is uitgebleven komt de omzet € 0,9 miljoen lager uit dan de begroting. 

Periodieke	keuringen		 	 	
De omzet 'Periodieke keuringen' bleef nagenoeg gelijk aan de omzet in 2018. 

Informatieverstrekking	
De omzet 'Informatieverstrekking' was in lijn met omzet in 2018. 
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Afgifte	rijbewijzen	
De omzet uit de 'Afgifte rijbewijzen' kwam € 3,5 miljoen hoger uit dan in 2018.  De hogere 
omzet  wordt veroorzaakt door de vergoeding die de RDW vanaf juni 2018 ontvangt van het 
ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Deze vergoeding dekt de extra productiekosten 
van de eID-applet op het rijbewijs. De RDW ontvangt deze vergoeding omdat de wet 
Digitale Overheid (DO) niet in werking is getreden en daarmee de juridische basis ontbreekt 
om deze kosten via gemeentelijke leges door te berekenen aan de burger. Daarnaast is het 
aantal reguliere rijbewijzen en spoedrijbewijzen hoger dan vorig jaar. 

Afgifte	documenten	
De omzet uit de 'Afgifte documenten' was € 2,2 miljoen hoger dan de omzet in 2018. Dit 
wordt met name verklaard door een stijging van de registratie van nieuwe voertuigen. Dit is 
het gevolg van een groeiende economie en veranderde fiscale wetgeving. Ook blijft de 
export van tweedehands voertuigen toenemen: er is een groot aantal gebruikte voertuigen 
waar in Nederland geen markt voor is, zoals  voertuigen die uit de lease komen. 

Opgedragen	taken	
'Opgedragen taken' zijn werkzaamheden die worden uitgevoerd in opdracht van het 
ministerie van IenW maar die (nog) niet wettelijk zijn verankerd. Er is een daling van de 
omzet ten opzichte van 2018 doordat het beheer van de Berichtenbox per 1 juli 2018 is 
overgedragen aan Logius en door een daling van de omzet handhaving Wet 
aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). De RDW voert de handhaving WAM 
uit in opdracht van het CJIB. Hiervoor ontvangt de RDW een vergoeding. Omdat de 
aanvullende opdracht in het kader van maatschappelijk verantwoord handhaven dit jaar 
kleiner is dan in 2018, is de omzet gedaald. 

Overige	inkomsten	
De omzet van 'Overige inkomsten' bestaat voornamelijk uit opbrengsten van projecten voor 
derden en incidentele en nagekomen inkomsten. De 'Overige inkomsten' dalen met € 1,7 
miljoen ten opzichte van 2018. Dit kan worden verklaard door lagere projectopbrengsten 
en door positieve incidentele resultaten in 2018. De projectopbrengsten 2019 bestaan 
voornamelijk uit bijdrages ten behoeve van de projecten vrachtwagenheffing, technische 
voertuigcontroles langs de weg en opdrachten derden. 

Bedrijfslasten	

17. Variabele	kosten	

Variabele kosten 2019 Begroot 2019 2018 

Variabele kosten 22.241 23.935 20.765 

 

De variabele kosten bestaan uit de productiekosten van kentekencards en rijbewijscards en 
de verzendkosten daarvan. De variabele kosten waren € 1,5 miljoen hoger dan in 2018. Dit 
is onder andere te verklaren door een eenmalige bijdrage van het ministerie van IenW die 
in 2018 is ontvangen ter dekking van de kosten van de Generieke Digitale Infrastructuur 
(GDI). Daarnaast zijn de tarieven voor de GDI gestegen ten opzichte van 2018. Ook zijn de 
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verzendkosten hoger dan in 2018 door de stijging van het aantal afgegeven rijbewijzen en 
doordat er vanaf 2019 een herinneringsbrief wordt verstuurd voor het verlopen van het 
rijbewijs. 

18. Personeelskosten	

Personeelskosten 2019 Begroot 2019 2018 

Salarissen en wachtgelden     

   Lonen en salarissen  95.528 93.081   91.267 

   Mutaties in voorzieningen  -2.475 3.810   -910 

   Pensioenlasten  13.984 13.659   12.425 

   Sociale lasten  11.524 11.576   10.850 

Externe inhuur op formatieplaatsen 12.944 6.826   10.937 

Externe inhuur projecten 15.356 12.914   11.380 

Overige personele kosten 5.509 6.013   5.354 

Totaal  152.370 147.879   141.303 

De totale personeelskosten waren in 2019 € 11,1 miljoen hoger dan in 2018. Een 
belangrijke oorzaak is de stijging van de kosten van lonen en salarissen. Deze stijging wordt 
voornamelijk veroorzaakt doordat de gemiddelde kosten per fte zijn gestegen met 4,0% als 
gevolg van cao- en premiestijgingen. Daarnaast is het gemiddeld aantal fte gestegen met 
41. Deze hogere kosten worden deels gecompenseerd door een lagere dotatie aan de 
personeelsvoorzieningen. De stijging van de inhuur op formatie kan voor een groot deel 
worden verklaard door de tijdelijke invulling van vacatureruimte en door een toename van 
het aantal ingehuurde arbeidsparticipanten. De oorzaak van de stijging van de inhuurkosten 
projecten is een stijging van het aantal projecturen. 

De RDW is eigen risicodrager voor aanspraken uit hoofde van werknemersverzekeringen 
inzake wachtgeld, ziektewet en de Wet Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten 
(WGA). De RDW is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. De dekkingsgraad en 
grondslag van ABP zijn vermeld in onderstaand schema: 

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds Dekkingsgraad Grondslag 
Laatst bekende 

cijfers 

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) 97,8% Actuele 
marktrente 

31 december 
2019 

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de financiële toestand van 
pensioenfondsen. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen en de pensioenen die 
ABP nu en in de toekomst moet uitbetalen. De dekkingsgraad op 31 december 2019 was 
97,8% (2018: 97,0%). De gemiddelde beleidsdekkingsgraad over geheel 2019 was 95,8%. De 
kritische dekkingsgraad geeft het niveau van de dekkingsgraad aan waarbij een 
pensioenfonds extra maatregelen moet nemen om de financiële positie binnen tien jaar te 
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herstellen. De kritische dekkingsgraad ligt rond 88%. De RDW heeft geen verplichting tot 
bijstorting, wel is het mogelijk dat de premie stijgt.  

De gemiddelde personele bezetting 
(fte´s) 2019 

Begroot  
2019 2018 

Registratie & Informatie  294  301   284 

Voertuigregelgeving & Toelating  195  195   185 

Toezicht & Beoordeling  629  651   623 

ICT Bedrijf  229 235   230 

Stafafdelingen   201  200   185 

Totaal   1.548  1.582   1.507 

 

Het gemiddeld aantal fte is met 41 gestegen ten opzichte van 2018. Het invullen van 
vacatures en het in dienst nemen van inhuur zorgen voor een stijging bij de divisie R&I. De 
divisie VRT laat een stijging van het gemiddeld aantal fte zien ten opzichte van 2018. Dit is 
het gevolg van hogere volumes en door een uitbreiding in verband met een verhoogde 
inzet op het gebied van innovatie en wet- en regelgeving. De groei van het gemiddeld 
aantal fte ten opzichte van 2018 bij de divisie T&B wordt veroorzaakt door een stijging van 
de omzet. De stafafdelingen laten een stijging zien ten opzichte van 2018. Dit wordt 
verklaard door de oprichting van een nieuw afdeling Risk Compliance en Audit en door de 
verplaatsing van de afdeling relatiemanagement van R&I naar de stafafdeling Strategie en 
Omgeving. 

19. Algemene	kosten	

Algemene kosten 2019 
Begroot  

2019 2018 

Onderhoudskosten   14.447  13.428   12.905 

Huisvestingskosten  6.234  6.469   6.126 

Vervoerskosten   9.843  9.191   9.275 

Overige kosten  25.547  22.408   23.457 

Totaal   56.071  51.496   51.763 

De 'algemene kosten' waren in 2019 € 4,3 miljoen hoger dan in 2018. De stijging van de 
onderhoudskosten wordt veroorzaakt door hogere onderhoudskosten voor het ICT-netwerk 
en door hogere onderhoudskosten voor de keuringstations. De stijging van de overige 
kosten ten opzichte van 2018 wordt verklaard door investeringen in het ICT-netwerk en 
doordat er meer externe advieskosten zijn gemaakt. De vervoerskosten zijn in 2019 hoger 
uitgekomen dan in 2018 door hogere leasekosten en reis- en verblijfkosten. 
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20. Projectkosten	

Projectkosten 2019 
Begroot  

2019 2018 

Externe projectkosten   5.010  5.000   4.557 

Projectkosten (de)activeren   -2.669  -1.500   -1.670 

Afschrijving zelfontwikkelde software  450   628   1.161 

Totaal   2.791  4.128   4.048 

De totale projectkosten zijn € 1,3 miljoen lager uitgekomen dan in 2018. Dit kan worden 
verklaard doordat er in 2019 meer projectkosten zijn geactiveerd dan in 2018. In 2019 zijn 
de projecten 'eID op het rijbewijs' , 'de migratie sharepoint 2013-2016' en 'de conversie 
langzaamrijdend voertuigen' geactiveerd. Daarnaast zijn er meer externe projectkosten 
gemaakt in 2019. De afschrijvingskosten voor zelfontwikkelde software zijn gedaald 
doordat het project 'nieuwe rijbewijscard' in 2018 volledig is afgeschreven. 

21. Afschrijvingskosten	

Afschrijvingskosten 2019 
Begroot  

2019 2018 

Afschrijving materiële vaste activa  9.085  10.440   9.307 

Afschrijving koopsoftware  1.461  1.671   1.844 

Totaal   10.546  12.111   11.151 

De kosten van afschrijvingen op materiële vaste activa zijn licht gedaald ten opzichte van 
2018. 

22. Financiële	baten	en	lasten	

Financiële baten en lasten 2019 
Begroot  

2019 2018 

Interestbaten  -  -   - 

Interestlasten  77  80   88 

Totaal   77  80   88 

De liquide middelen stegen in 2019 van € 32,1 miljoen naar € 32,4 miljoen. De leenfaciliteit 
loopt vanaf 2015 en het percentage van de interestlasten over deze lening is vast. 
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23. Honoraria	van	de	accountant	

Honoraria van de accountant 2019 

KPMG  
Accountants N.V. 

2019 

Overig  
KPMG-netwerk  

2019 Totaal 2019 

Onderzoek van de jaarrekening  56 -  56 

Overige controlegerelateerde opdrachten  9  112  121 

Andere niet-controleopdrachten -  267  267 

Totaal  65  379  444 

Honoraria van de accountant 2018 

KPMG  
Accountants N.V. 

2018 

Overig  
KPMG-netwerk  

2018 Totaal 2018 

Onderzoek van de jaarrekening  57 -  57 

Andere controlegerelateerde opdrachten  5  81  86 

Andere niet-controleopdrachten -  191  191 

Totaal  62  272  334 

24. Beloningen	van	directie	en	leden	van	de	Raad	van	Toezicht	en	toelichting	in	
het	kader	van	de	WNT	

Directie	
Dhr. drs. A. van Ravestein 
Algemeen directeur 2019 2018 

Duur dienstverband  1 januari 2019 - 31 december 2019 1 januari 2018 - 31 december 2018 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja 

Bezoldiging   

Beloning 183.229 187.126 

Belastbare onkostenvergoedingen - 5.664 

Beloningen betaalbaar op termijn 21.376 20.076 

Totaal bezoldiging 204.605 212.866 

Toepasselijk WNT-maximum 194.000 189.000 

Motivering indien overschrijding 
De overschrijding valt onder het 

overgangsrecht WNT 
De overschrijding valt onder het 

overgangsrecht WNT 
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Dhr. Z. Baelde  
Directeur Bedrijfsvoering 2019 2018 

Duur dienstverband  1 januari 2019 - 31 december 2019 1 januari 2018 - 31 december 2018 

Omvang dienstverband (in fte) 1,0 1,0 

Gewezen topfunctionaris nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja 

Bezoldiging   

Beloning 167.994 162.603 

Belastbare onkostenvergoedingen - - 

Beloningen betaalbaar op termijn 21.134 19.434 

Totaal bezoldiging 189.128 182.037 

Toepasselijk WNT-maximum 194.000 189.000 

Motivering indien overschrijding n.v.t. n.v.t. 

Raad	van	Toezicht	
Mw. drs. M.I. Hamer 
Voorzitter Raad van Toezicht 2019 2018 
Duur dienstverband 1 januari 2019 - 31 december 2019 1 juni 2018 - 31 december 2018 

Bezoldiging   

Beloning 23.341 12.833 

Belastbare onkostenvergoedingen - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - 

Totaal bezoldiging 23.341 12.833 

Toepasselijk WNT-maximum 29.100 16.538 

Motivering indien overschrijding n.v.t n.v.t 

 

Dhr. drs. J.C. Reichardt MAC 
Lid Raad van Toezicht 2019 2018 

Duur dienstverband 1 januari 2019 - 31 december 2019 1 januari 2018 - 31 december 2018 

Bezoldiging   

Beloning 15.216 15.000 

Belastbare onkostenvergoedingen - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - 

Totaal bezoldiging 15.216 15.000 

Toepasselijk WNT-maximum 19.400 18.900 

Motivering indien overschrijding n.v.t n.v.t 
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Dhr. P.J.H. Jansen RC 
Lid Raad van Toezicht 2019 2018 
Duur dienstverband 1 januari 2019 - 31 december 2019 1 januari 2018 - 31 december 2018 

Bezoldiging   

Beloning 15.216 15.000 
Belastbare onkostenvergoedingen - - 
Beloningen betaalbaar op termijn - - 
Totaal bezoldiging 

15.216 15.000 
Toepasselijk WNT-maximum 19.400 18.900 
Motivering indien overschrijding n.v.t n.v.t 

 

Mw. drs. M.M. van Zuijlen 
Lid Raad van Toezicht 2019 2018 
Duur dienstverband 1 januari 2019 - 31 december 2019 15 november 2018 - 31 december 2018 

Bezoldiging   

Beloning 15.216 1.875 
Belastbare onkostenvergoedingen - - 
Beloningen betaalbaar op termijn - - 
Totaal bezoldiging 

15.216 1.875 
Toepasselijk WNT-maximum 19.400 2.363 
Motivering indien overschrijding n.v.t n.v.t 

 

Mw. ing. N. Boukadid EMITA 
Lid Raad van Toezicht 2019 2018 
Duur dienstverband 1 januari 2019 - 31 december 2019  

Bezoldiging   

Beloning 15.216  

Belastbare onkostenvergoedingen -  

Beloningen betaalbaar op termijn -  

Totaal bezoldiging 
15.216  

Toepasselijk WNT-maximum 19.400  

Motivering indien overschrijding n.v.t  
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Toelichting	tabel	en	bezoldigingsbeleid		
In vorenstaande tabel worden de bedragen vermeld die in het boekjaar ten laste kwamen 
van de RDW ter bezoldiging van de directie en de Raad van Toezicht. Alleen de 
directieleden zijn aangemerkt als topfunctionarissen in het kader van de WNT. De WNT-
norm voor 2018 was € 194.000 voor bestuurders en 15% respectievelijk 10% van dat bedrag 
voor de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht. Behalve de bovengenoemde 
topfunctionarissen zijn er geen medewerkers bij de RDW die meer verdienen dan de WNT 
norm in 2019.  

In 2019 zijn er geen bedragen inzake leningen, voorschotten en garanties aan bestuurders 
en leden van de Raad van Toezicht afgewaardeerd of kwijtgescholden.  

25. Gebeurtenissen	na	balansdatum	met	mogelijk	belangrijke	financiële	
gevolgen		

In het kader van de verplaatsing van Testcentrum Lelystad, en de huidige voorkeurslocatie 
Marknesse, vonden in de eerste maanden van 2020 gesprekken plaats met een aantal 
partijen over verwerving van grond. De betrokken partijen zijn bereid de benodigde 
gronden te leveren. De schatting van dit deel van de grondwaarde is ca. € 10 miljoen incl. 
btw. 

Vastgesteld door: 

De directie 
Zoetermeer, 5 maart 2020 

 

Dhr. drs. A. van Ravestein 
Dhr. Z. Baelde  
 

Met instemming van: 

De Raad van Toezicht  
Zoetermeer, 5 maart 2020 

 

Mw. drs. M.I. Hamer (voorzitter) 
Dhr. drs. J.C. Reichardt MAC 
Dhr. P.J.H. Janssen RC 
Mw. drs. M.M. van Zuijlen 
Mw. ing. N. Boukadid EMITA 
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5.1	 (Statutaire)	bepalingen	inzake	de	resultaatbestemming	

De RDW heeft conform artikel 33 van de Kaderwet zbo’s het resultaat onttrokken aan het 
eigen vermogen. 
 

5.2	 Controleverklaring	van	de	onafhankelijke	accountant	

Aan: de Directie van Dienst Wegverkeer (RDW) 

Verklaring	over	de	in	het	jaarverslag	opgenomen	jaarrekening	

Ons	oordeel	
Wij hebben de jaarrekening 2019 van Dienst Wegverkeer (RDW) (hierna 'de RDW') te 
Zoetermeer (hierna 'de jaarrekening') gecontroleerd. 

Naar ons oordeel geeft de betreffende jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
samenstelling van het vermogen van Dienst Wegverkeer (RDW) per 31 december 2019 en 
van het resultaat over 2019, in overeenstemming met de Regeling van de minister van 
lnfrastructuur en Waterstaat van 5 december 2012 (nr. IENM/BSK-2012/241282), de 
Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de bepalingen van en krachtens de Wet 
normering bezoldiging topfunctio-narissen publieke en semipublieke sector (WNT). 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2019; 
2. de exploitatierekening over 2019; 
3. het kasstroomoverzicht over 2019 en 
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en overige toelichtingen 

De	basis	voor	ons	oordeel	
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de 
Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 
zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening'. 

Wij zijn onafhankelijk van Dienst Wegverkeer (RDW) zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van 
accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 

Naleving	anticumulatiebepaling	WNT	niet	gecontroleerd	
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2019 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j 
Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 
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gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggeven-de 
topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste 
toelichting juist en volledig is. 

Verklaring	over	de	in	het	jaarverslag	opgenomen	andere	informatie	
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 
• het bestuursverslag; 
• governance; 
• Raad van Toezicht; 
• de overige gegevens; 
• bijlagen. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling van de minister van lnfrastructuur en 

Waterstaat van 5 december 2012 (nr. IENM/BSK-2012/241282) en de Kaderwet 
zelfstandige bestuursorganen is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons 
begrip, verkregen vanuit de controle van de jaarrekening of anderszins, overwogen of de 
andere informatie materiële afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse 
Standaard 720 en het controleprotocol voor de RDW. Deze werkzaamheden hebben niet 
dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
bestuursverslag en de overige gegevens. 

Beschrijving	van	verantwoordelijkheden	met	betrekking	tot	de	jaarrekening	
Verantwoordelijkheden	van	de	directie	en	de	Raad	van	Toezicht	voor	de	
jaarrekening	
De directie is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de 
jaarrekening in overeenstemming met de Regeling van de minister van lnfrastructuur en 
Waterstaat, van 5 december 2012 (nr. IENM/BSK-2012/241282), de Kaderwet zelfstandige 
bestuursorganen en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging 
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). In dit kader is de directie 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als de directie noodzakelijk acht om 
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel 
belang als gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de onderneming in staat 
is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd 
verslaggevingsstelsel moet de directie de jaarrekening opmaken op basis van de 
continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie het voornemen heeft om de RDW te 
liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische 
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alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel 
zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces 
van financiële verslaggeving van de RDW. 

Onze	verantwoordelijkheden	voor	de	controle	van	de	jaarrekening	
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht 
dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons 
af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid, 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude 
ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed 
kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening 
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze 
controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons 
oordeel. 

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar 
relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de 
Nederlandse controle-standaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 
Onze controle bestond onder andere uit: 
• het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van 

materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's 
bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-
informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico 
dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij 
fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met 
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de 
effectiviteit van de interne beheersing van de RDW; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving, en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en 
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan; 

• het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of 
er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan 
of de RDW haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen 
dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om in onze 
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controleverklaring de aandacht te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in 
de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 
aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is 
tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of 
omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de RDW haar continuïteit niet langer 
kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties 
en gebeurtenissen. 

Wij communiceren met de Raad van Toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren 
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 

Den Haag, 9 maart 2020 

KPMG Accountants N.V. 

 

 

 

W.A. Touw RA 
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6.	 Bijlagen	

6.1	 Bedrijfsresultaten	

De RDW heeft vier wettelijke taken: 
• Toelating 
• Toezicht en controle 
• Registratie en informatieverstrekking 
• Documentafgifte 

In deze bijlage staan de belangrijkste kengetallen (incl. normen) en resultaten die horen bij 
de wettelijke taken. Zie voor een toelichting op de normen hoofdstuk 1.6. 

6.1.1	Toelating	
Resultaten typegoedkeuringen, terugroepacties, individuele keuringen en toelatingen, 
ontheffingen en exceptioneel transport. 

Typegoedkeuringen	
Door Brexit heeft de RDW goedkeuringscertificaten overgenomen van de Vehicle Type 
Approval Agency (VCA), de Britse evenknie van de RDW. Zo blijven deze geldig in Europa na 
de Brexit. Dit verklaart een deel van de stijging in typegoedkeuringen. Daarnaast heeft de 
introductie van het online aanvragen van typegoedkeuringen (OTAS) geleid tot een 
toename in de afgegeven typegoedkeuringen voor banden, voornamelijk in China. 

Typegoedkeuringen 2019 2018 2017 
Verschil  

2019-2018 

Typegoedkeuringen 40.304 34.129 35.436 18% 

Testrapporten 10.970 10.195 10.404 8% 

Terugroepacties	
Met ingang van 1 januari 2019 kunnen en worden ook niet-volledig gedocumenteerde 
terugroepacties gepubliceerd. Hierdoor zijn de aantallen gestegen. 

Terugroepacties (recalls)  
(naar herkomst melding) 2019 2018 2017 

Verschil  
2019-2018 

Fabrikanten 497 343 341 45% 

Consumenten/belanghebbenden 39 36 36 8% 

Gepubliceerde terugroepacties (in register) 497 343 341 45% 

Individuele	keuringen	
Het aantal individuele keuringen voor personenauto’s is stabiel ten opzichte van 2018. De 
zware voertuigcategorieën zijn door de economische groei verder gestegen. Het al jaren 
stijgende gebruik van motorfietsen leidde ook vorig jaar weer tot een groei van het aantal 
keuringen. Bij de bromfietsen zien we een forsere stijging, met name door een verdere 



    Jaarverslag RDW 2019 

107 

stijging van het aantal keuringen naar aanleiding van een verbod tot het rijden op de weg. 
De stijging bij bromfietsen wordt daarnaast veroorzaakt door de ombouwkeuringen van 
snor- naar bromfietsen door de aangepaste regelgeving in de gemeente Amsterdam. 

 
Individuele keuringen 2019 2018 2017 

Verschil  
2019-2018 

Kentekenonderzoeken  345.467 339.668 328.588 2% 

Motorfietsen 17.898 16.055 15.202 11% 

Personenauto's 246.946 246.348 240.837 0% 

Bedrijfsauto's licht 26.245 26.231 22.775 0% 

Controlekeuringen 11.625 11.019 11.687 5% 

Bedrijfsauto's zwaar 14.382 14.100 12.754 2% 

Opleggers en aanhangwagens licht 5.319 4.951 4.817 7% 

Opleggers en aanhangwagens zwaar 6.384 6.790 6.285 -6% 

Bromfietsen 16.668 14.174 14.231 18% 

Inrichtingskeuringen 2.892 2.561 3.077 13% 

Periodieke keuringen 24.873 24.908 24.166 0% 

Ontheffingen	
Door economische groei is het aantal ontheffingsaanvragen aanzienlijk toegenomen. 

Ontheffingen exceptioneel transport 2019 2018 2017 
Verschil  

2019-2018 

LZV-ontheffingen 2.065 1.865 1.692 11% 

Jaarontheffingen 18.008 17.078 16.166 5% 

Incidentele ontheffingen 19.881 18.156 17.263 10% 

Ontheffingen landbouwvoertuigen 2.124 2.238 2.784 -5% 

Totaal 42.078 39.337 37.905 7% 

6.1.2	Toezicht	en	controle	
Om de toekomstige ontwikkelingen rondom het toezicht door de RDW op erkende 
bedrijven goed op te kunnen vangen is het toezicht in 2018 gebundeld binnen één afdeling; 
de afdeling Toezicht. De cijfers in het jaarverslag zijn vanaf dit jaar ook gebundeld. Hierdoor 
is vergelijking met de voorgaande jaren in sommige gevallen niet mogelijk.  
De nieuwe Visie op Toezicht en het bijbehorend toezichtbeleid heeft als uitgangspunt: 
gericht toezicht, een mildere aanpak van lichte overtredingen en juist een strengere aanpak 
van grootschalige fraude. Naast het reguliere toezicht wordt er gebruik gemaakt van 
Toezicht op maat en risicogestuurd toezicht. Met Toezicht op maat (o.a. analyse van data) 
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worden bedrijven gemonitord en worden er passende interventies toegepast. Een 
onderdeel van Toezicht op maat is de nauwe samenwerking met andere overheden. Na 
beoordelingen van interne of externe meldingen kan risicogestuurd toezicht worden 
toegepast. Dit houdt in dat er een onderzoek plaatsvindt bij een erkenninghouder en dat er 
bij technische erkenningen steekproeven worden toegewezen op basis van prioriteit. 

Erkenninghouders	en	erkenningen		
Het cijfer voor het totaal aantal erkenninghouders bestaat uit de administratieve 
erkenninghouders en technische erkenninghouders. In het jaarverslag over 2018 waren 
deze nog apart opgenomen. Indien een erkenninghouder beschikt over zowel 
administratieve erkenningen als technische erkenningen telt deze als één erkenninghouder, 
omdat het om dezelfde rechtspersoon gaat. Daarom zijn de cijfers niet vergelijkbaar met 
eerdere jaren. 

Totaal aantal erkenninghouders 2019 201813 2017 
Verschil  

2019-2018 

Erkenninghouders 26.940 - - - 

De registratie van de erkenning ‘fotograaf pasfoto rijbewijs’ is fors gestegen ten opzichte 
van 2018. Deze erkenning wordt pas sinds eind 2018 afgegeven. Het cijfer over 2018 geeft 
dus geen beeld van het hele jaar. In 2019 is de eerste erkenning aan een EETS-aanbieder 
(European Electronic Toll Service) afgegeven. Tot en met 2018 werden de erkenningen 
‘lamineerder’ en ‘foliefabrikant’ van kentekenplaten niet in het jaarverslag genoemd. Deze 
bestonden al wel. Vanaf 2019 nemen we deze voor de volledigheid ook op. 

Aantal erkenningen 2019 2018 2017 
Verschil  

2019-2018 

APK (licht en zwaar) 9.801 9.871 9.885 -1% 

LPG 102 119 126 -14% 

TA 733 744 747 -1% 

BCT 148 147 155 1% 

Bedrijfsvoorraad  22.275 22.267 22.035 0% 

Handelaarskentekenregeling 22.475 22.458 22.101 0% 

Demontage 578 582 589 1% 

Online registratie Export Handelaren 2.781 2.737 2.673 2% 

Tenaamstellen voertuigbedrijf 10.460 9.993 9.400 5% 

 

13 Erkenninghouders technische erkenningen – 9.982 (2018) / 10.000 (2017). 

Erkenninghouders administratieve erkenningen – 24.570 (2018) / 24.239 (2017). 
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Versnelde inschrijving 439 418 395 5% 

Kentekenplaatfabrikant 402 409 402 -2% 

Foliefabrikant 4 - - - 

Lamineerder 8 - - - 

Export dienstverlening 871 873 847 0% 

Tenaamstelling loketten 2 2 2 0% 

Fotograaf pasfoto rijbewijs 126 39 - 223% 

EETS-aanbieder (European Electronic Toll Service) 1 - - - 

Registratie Tenaamstellen Leasevoertuigen 464 445 415 4% 

Bedrijfsbezoeken		
In het aantal eerste aanvragen van een erkenning zijn ook overnames en adreswijzigingen 
opgenomen. Er is een inventarisatie van de nieuwe situatie gemaakt, dit is het uitgangspunt 
voorde toekomst. De technische en administratieve erkenningen zijn vanaf 2019 gebundeld 
waardoor een vergelijking van bedrijfsbezoeken met eerdere jaren niet mogelijk is. 

Bedrijfsbezoeken  2019 201814 2017 
Verschil  

2019-2018 

Eerste aanvragen erkenning 4.921 - - - 

Op basis van interne of externe melding 1.549 - - - 

Basisbezoeken 9.999 - - - 

Controlebezoeken na afgifte erkenning 3.726 - - - 

Verscherpt toezicht 1.101 - - - 

Totaal 21.296 - - - 

Bezoekfrequentie  2019 201815 2017 Norm 

Percentage bedrijven dat maximaal 36 maanden 
geleden is bezocht (of 24 maanden voor LPG en 
Tacho)  96% - - 100% 

 

14 Bedrijfsbezoeken technische erkenningen – Eerste aanvragen erkenning: 833 (2018) / 887 (2017); Op basis van risicoprofiel: 
162 (2018) / 372 (2017); Op basis van externe melding 24 (2018) / 18 (2017); Basisbezoeken: 3.320 (2018) / 3.538 (2017); 
Controlebezoeken na afgifte erkenning 317 (2018) / 259 (2017).  

Bedrijfsbezoeken administratieve erkenningen – Op basis van risicoprofiel: 10.474 (2018) / 8.324 (2017); Eerste aanvraag 
erkenning: 4.368 (2018) / 4.395 (2017); Verscherpt toezicht 1.595 (2018) / 1.484 (2017); Op basis van externe melding 697 
(2018) / 754 (2017). 

15 Bedrijfsbezoeken technische erkenningen – 97% (2018) / 99% (2017). 

Bedrijfsbezoeken administratieve erkenningen – 99% (2018) / 97% (2017). 
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Interventies	en	maatregelen	
Deze tabellen gaan over de interventies voortkomend uit bedrijfsbezoeken bij 
erkenninghouders en maatregelen die worden toegepast wanneer een erkenninghouder 
niet voldoet aan de permanente voorwaarden. Door de nieuwe Visie op Toezicht en het 
bijbehorend toezichtsbeleid is de term ‘sancties’ vervallen. Alle soorten sancties zijn herzien 
en onderverdeeld in interventies en maatregelen, een vergelijking met eerdere jaren is 
alleen mogelijk wanneer er niks veranderd is aan een interventie of maatregel. 

Interventies Erkenninghouders 2019 2018 2017 
Verschil  

2019-2018 

Afzien van een interventie 287 - - - 

Aanwijzing 267 - - - 

Waarschuwing met verscherpt toezicht 1.064 1.354 1.585 -21% 

Waarschuwing 151 205 173 -26% 

Tijdelijke intrekking 298 353 391 -16% 

Intrekking onbepaalde tijd 16 11 13 45% 

Ongeldigverklaring handelaarskenteken 17 21 4 -19% 

Totaal 2.100 1.944 2.166 8% 

 

Interventies Keurmeesters en technici 2019 2018 2017 
Verschil  

2019-2018 

Afzien van een interventie 179 - - - 

Aanwijzing 292 - - -. 

Waarschuwing met verscherpt toezicht 147 - - - 

Waarschuwing  64 172 146 -63% 

Tijdelijke intrekking 195 181 209 8% 

Tijdelijke intrekking + toets 49 70 62 -30% 

Totaal 926 423 417 119% 

 

Maatregelen 2019 2018 2017 
Verschil  

2019-2018 

Schorsing 2.575 - - - 

Intrekking onbepaalde tijd 622 - - - 

Ongeldigverklaring handelaarskenteken 249 - - - 

Totaal 3.446 - - - 
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De aantallen intrekkingen onbepaalde tijd en ongeldigverklaring handelaarskenteken zijn in 
de meeste gevallen een gevolg van een eerder opgelegde schorsing wanneer de 
erkenninghouder nog steeds niet aan de permanente voorwaarden voldoet. Van de 
schorsing betreft veruit het grootste gedeelte financiële schorsingen, deze schorsing wordt 
opgeheven zodra weer aan de financiële verplichting wordt voldaan. Een vergelijking met 
eerdere jaren is niet mogelijk omdat de splitsing tussen maatregelen en interventies toen 
niet bestond. 

Afmeldingen	

Afmeldingen 2019 2018 2017 
Verschil  

2019-2018 

APK 1 (zwaar) 306.724 296.861 286.364  3% 

APK 2 (licht) 7.468.094 7.301.983 7.140.406 2% 

LPG 3.639 3.406 3.466 7% 

TA 92.078 89.259 85.606 3% 

	
Steekproeven	

Steekproeven 2019 2018 2017 
Verschil  

2019-2018 

APK 1 (zwaar) 9.240 9.057 8.430 2% 

APK 2 (licht) 223.398 225.753 211.219 -1% 

LPG 183 174 175 5% 

TA 4.600 4.526 4.212 2% 
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Steekproefpercentages 2019 2018 2017 norm 

APK 1 (zwaar) 3,0% 3,1% 2,9% 3% 

APK 2 (licht) 3,0% 3,1% 3,0% 3% 

LPG 5,0% 5,1% 5,0% 5% 

TA 5,0% 5,1% 4,9% 5% 

6.1.3	Registratie	en	informatieverstrekking	
Resultaten informatieverstrekking en doorlooptijden.  

(Elektronische) informatieverstrekking 
naar klantencategorie (x1.000.000) 2019 2018 2017 

Verschil  
2019-2018 Norm 

Online informatieverstrekking      

Overheidsorganen      

Politie, Justitie en BZK16 1.029,3 1.009,6 825,9 2%  

Ministerie van Financiën (Belastingdienst en 
Douane) 

1,6 1,8 1,7 
-11% 

 

Overige overheidsorganen (gemeenten) 268,1 218,8 199,6 23%  

Beroepsbeoefenaren       

Verzekeraars 9,0 9,0 7,7 0%  

Informatieproviders      

Voertuigbranche 45,6 45,0 43,7 1%  

Overige belanghebbenden      

Particulieren 46,9 42,0 43,2 12%  

Overige 76,5 50,0 39,2 53%  

Totaal online informatieverstrekking 1.477,0 1.376,2 1.161,0 7%  

Batch informatieverstrekking 

Overheidsorganen      

Politie, Justitie en BZK 3.424,6 3.004,4 2.900,7 14%  

Ministerie van Financiën (Belastingdienst en 
Douane) 

39,6 42,4 41,4 -7%  

 

16 De batch informatieverstrekking aan de klantencategorie ‘Politie, Justitie en BZK’ bestaat voor 75% uit gegevens die 
worden verstrekt ten behoeve van flitspaalcontroles. Door een wijziging in het proces van aanlevering zijn de verstrekte 
aantallen over het vierde kwartaal van 2019 niet beschikbaar. In de totaaltelling is hiervoor een raming opgenomen. 
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Informatieproviders      

Voertuigbranche 378,5 278,0 321,4 36%  

Overige belanghebbenden 155,1 143,5 131,8 8%  

Totaal batch informatieverstrekking 3.997,8 3.468,3 3.395,3 15%  

Totaal (elektronische) informatieverstrekking 5.474,8 4.844,5 4.556,3 13%  

Beschikbaarheidspercentage voor aanvragen en 
muteren van kernregisters 

99,99% 99,99% 99,99%  99% 
 

Toelichting	afwijkende	resultaten	

Online	informatieverstrekking	
De informatieverstrekking is over het algemeen toegenomen ten opzichte van 2018. Deze 
groeiende gegevensbehoefte bij onze afnemers is een trend die al jaren zichtbaar is en past 
bij een samenleving waarin steeds meer besluiten worden genomen op basis van data. De 
stijging van 56% bij ‘overige belanghebbenden’ komt door toegenomen bevragingen door 
het CBR en een toename van hun werkzaamheden. Een uitzondering is de informatie-
verstrekking richting het ministerie van Financiën, deze daalde in 2019. In 2018 werden 
namelijk incidenteel extra gegevens verstrekt in het kader van een project.  

Overige 
informatieverstrekking 2019 2018 2017 

Verschil  
2019-2018 Norm 

Telefonische informatieverstr.      

Algemeen (particulieren) 754.208 789.255 791.171 -4%  

Erkende bedrijven 210.756 210.252 226.283 0%  

Politie 2.879 2.971 3.381 -3%  

Totaal 967.843 1.002.478 1.020.835 -3%  

Wachttijd gesprekken 
(percentage binnen 30 
seconden) 

81% 81% 80% 0% 80% 

Schriftelijke informatieverstr.      

Correspondentie (aantal 
ingekomen brieven)  

513 377 419 36%  

Doorlooptijd beantwoording 
(percentage binnen 5 
werkdagen) 

100% 100% 100% 0% 95%  
< 5 werkdagen 

Informatieverstr. e-mail      

(Afgehandelde) vragen 97.339 98.393 96.306 -1%  
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Gemiddelde doorlooptijd 
beantwoording 

0,8 dagen 0,9 dagen 0,7 dagen  < 3 werkdagen 

Internetgebruik      

Bezoeken aan www.rdw.nl 24.591.234 23.049.000 20.584.554 7%  

Aantal online diensten (EDS) 66 59 52 12%  

% online aanvragen vervangend 
kentekenbewijs 

96% 94% 93% 2%  

% online schorsingen 73% 66% 62% 11%  

Toelichting	afwijkende	resultaten	

Overige	informatieverstrekking	
De schriftelijke informatieverstrekking is gestegen. Dit wordt met name veroorzaakt door 
de gestegen import van tweedehands voertuigen. Bij import vraagt de nieuwe eigenaar aan 
de RDW verklaringen om de registratie in het land van herkomst te beëindigen. Dit gebeurt 
ook wel schriftelijk.  

De doorontwikkeling van digitale dienstverlening heeft geleid tot het aanbieden van meer 
online diensten. Onze klanten maken steeds meer gebruik van deze nieuwe, maar van ook 
de bestaande digitale diensten.	

6.1.4	Documentafgifte	
Resultaten inschrijvingen in het kentekenregister, tenaamstelling en afgifte kentekencards 
en rijbewijzen.  

Documentafgifte 2019 2018 2017 
Verschil  

2019-2018 Norm 

Inschrijvingen      

Door erkende bedrijven  639.250 619.216 633.887 3%  

Door de RDW 298.450 286.839 273.316 4%  

Totaal 937.700 906.055 907.203 3%  

Tenaamstellingen      

Door externe loketten 1.380.571 1.461.823 1.492.847 -6%  

Voertuigbedrijven 1.874.799 1.847.202 1.774.019 1%  

RDW 207.652 167.242 148.666 24%  

Totaal  3.463.022 3.476.267 3.415.532 0%  

Documentafgifte      

Kentekencards 3.980.837 3.999.317 3.973.408 0%  
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Doorlooptijd afgifte 
kentekencards 

gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd  90% 
 < 1 werkdag 

Overig       

Registratie snelle motorboten 18.404 17.394 15.936 6%  

Rijbewijzen      

Afgegeven door gemeenten 1.953.561 1.867.950 1.874.622 5%  

Afgegeven door de RDW 7.981 8.284 7.416 -4%  

Begeleid rijden 48.614 47.130 46.583 3%  

Gemiddelde doorlooptijd afgifte 
rijbewijscards 

gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd 
 

90% 
 < 3 werkdagen 

Toelichting	afwijkende	resultaten	

Tenaamstellingen	
In 2019 zijn aanzienlijk meer tenaamstellingen door de RDW afgehandeld. Wij zien de groei 
met name terug in het aantal digitale tenaamstellingen via de RDW: het online 
overschrijven van een voertuig met de DigiD-app. Sinds de introductie hiervan zijn de 
aantallen enorm toegenomen, van 18.500 in 2018 tot 45.500 in 2019. Daarnaast zijn in het 
vierde kwartaal van 2019 twee massa-tenaamstellingen verwerkt van elk circa 10.000 
kentekens. Dit betrof in beide gevallen een overname van een leasemaatschappij.  
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6.2	 Personalia	directie	en	managementteam	
Directie	

Dhr. drs. A. (Ab) van Ravestein, algemeen directeur 
geboortejaar: 1954  
eerste benoeming: 1 oktober 2014  
benoemingstermijn van 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2024 

Nevenfuncties 
• bestuurslid Connekt 
• bestuurslid Vereniging Overheidsmanagement 
• voorzitter Netwerk van Publieke Dienstverleners 
• voorzitter Manifestgroep 
• lid Adviesraad ICTU 

Dhr. Z. (Zeger) Baelde, directeur Bedrijfsvoering  
geboortejaar: 1965 
eerste benoeming: 1 juli 2016 
benoemingstermijn van 1 juli 2016 tot 1 juli 2021 

Nevenfuncties 
• bestuurslid Dagelijks Bestuur Rijksbrede Benchmarkgroep  
• bestuurslid Program Board eID 

Managementteam	(MT)	
Het MT ondersteunt de directie bij de besluitvoering. De samenstelling in 2019 was: 

Dhr. G.J.F. (Gerard) Doll, manager divisie Voertuig Regelgeving & Toelating 
Dhr. P.F. (Paul) Dietz MBA, manager divisie Toezicht & Beoordeling  
Dhr. ir. G. J. (Gert Jan) Holland, manager divisie Registratie & Informatie 
Dhr. drs. G.J. (Gert-Jan) Theuwissen, manager divisie ICT  
Dhr. ir. S.A.J. (Servi) Beckers, hoofd afdeling Strategie en Omgeving 
Mw. drs. K. (Karin) Disselen, hoofd afdeling Human Resources  
Mw. drs. J. (Jantien) Eising, hoofd afdeling Communicatie 
Mw. drs. MSc M.C.A. (Marije) Stam, hoofd afdeling Financiën en Control (vanaf 1-6-19; tot 
1-6-19 was mw. Stam waarnemend hoofd) 
Dhr. mr. H. (Harmen) Pasman, hoofd afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken (tot 1-8-19) 
Dhr. mr. T. (Tom) Bosboom, hoofd afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken (waarnemend 
hoofd vanaf 1-6-19 tot 1-9-2019)  
Mw. mr. N. (Nicolle) van Miltenburg-Kuijper, hoofd afdeling Juridische en Bestuurlijke 
Zaken (vanaf 1 september 2019)  
Dhr. drs. J. (Koos) van Aller RC, hoofd afdeling Risk, Compliance & Audit (vanaf 1-10-19) 
Dhr. S. (Stephan) van Hoorn, hoofd afdeling Facilitair Bedrijf 

Het secretariaat wordt gevoerd door dhr. drs. S.C. (Stanley) Marugg LLB.   
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6.3	 Mededeling	inzake	certificatieovereenkomst	ISO/IEC	
27001:2013	

 


