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Dit jaarverslag biedt inzicht in de stand van de uitvoering van de RDW. Het geeft een 
overzicht van de resultaten van de organisatie in 2020 en de ontwikkelingen die gericht zijn 
op borging en verdere verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. 

Status  
Vastgesteld op 4 maart 2021 door de directie van de RDW met instemming van de Raad 
van Toezicht. Goedgekeurd op 22 april 2021 door de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat. 

Verspreiding 
Openbaar 

Op de cover 
Hoe houd je in hectische tijden oog en oor voor je klanten? De RDW heeft in 2020 alle 
zeilen bijgezet om de dienstverlening overeind te houden, en klanten waar mogelijk te 
helpen. De coronapandemie bleek een versneller voor verbeteringen die we mogelijk na de 
pandemie willen vasthouden. Goed voorbeeld is de tijdelijke importprocedure voor 
erkende bedrijven: aan de hand van aangeleverde foto’s beoordelen we of het voertuig kan 
worden geregistreerd in Nederland. Alleen voertuigen waarover we twijfelen, moeten nog 
langs de keuringsstations. Bedrijven die voertuigen importeren, zijn blij met deze dienst. 
Deze manier van werken zijn we nu aan het evalueren en verbeteren. Als we helemaal 
tevreden zijn, wordt dit de nieuwe procedure voor importauto’s.  
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1. Bestuursverslag 

1.1 Voorwoord van de directie 

Oog en oor voor onze klanten in hectische tijden 

2020 gaat onvermijdelijk de geschiedenisboeken in als het jaar van corona. Hoe houd je in 
zulke hectische tijden oog en oor voor je klanten? Algemeen directeur Ab van Ravestein 
en directeur bedrijfsvoering Zeger Baelde vertellen hoe de RDW’ers alle zeilen hebben 
bijgezet om de dienstverlening overeind te houden en klanten waar mogelijk te helpen. 
Zijn ze tevreden over het resultaat? 

Na de uitbraak van de coronapandemie heeft de RDW twee prioriteiten: het zo goed 
mogelijk laten doordraaien van de dienstverlening en de gezondheid van de RDW’ers. 
Algemeen directeur Ab van Ravestein: ‘We hebben direct onze collega’s uit Azië 
teruggehaald en internationale dienstreizen gestaakt. De dienstverlening op de 
keuringsstations hebben we tijdelijk beperkt. Ook de vitale dienstverlening had onze eerste 
aandacht. Denk aan keuringen van openbaar vervoer en van het vervoer van gevaarlijke 
stoffen. Of het verstrekken van de rijbewijs- en kentekenkaarten. Een ander zorgpunt was 
de APK: op welke manier kunnen we op een veilige manier het proces bij de 
garagebedrijven zo goed mogelijk gaande houden?’ 

Hoe zorg je er in al die hectiek voor dat je in verbinding blijft met klanten? Dat vraagt om 
begrip, snelheid en goede samenwerking, vertelt directeur Bedrijfsvoering Zeger Baelde: 
‘Samen met de branche, het departement en onze Raad van Toezicht hebben we slimme 
oplossingen bedacht die we snel konden invoeren. Zo hebben we de schorsingsregeling 
tijdelijk uitgebreid. We hebben een digitale importprocedure gemaakt. En mensen hoefden 
een periode hun rijbewijs niet te verlengen. Al die maatregelen bedenken en uitvoeren 
vraagt om een begripvolle houding en komt vanuit de diepe wens om de problemen van 
onze klanten te helpen oplossen.’ 

Van Ravestein: ‘We werken al jaren aan de digitalisering van onze processen. Dus we waren 
op veel vlakken voorbereid. Denk bijvoorbeeld aan het digitaal op naam zetten van een 
voertuig toen een groot aantal PostNL-punten tijdens de tweede lockdown dicht ging.’  
 
Effect op de organisatie 
Financieel gezien was 2020 een onzeker jaar. In het tweede kwartaal kromp de economie 
met meer dan 7%. Baelde: ‘Daar hadden we bij de RDW direct last van. Het plan was de 
helft van deze tegenvaller op te vangen door de reserves aan te spreken en de andere helft 
door onze kosten te verlagen. Gelukkig heeft de economie zich in het tweede deel van het 
jaar goed hersteld. Zo komen we uiteindelijk toch uit op een positief resultaat. We zijn dus 
financieel gezond dit moeilijke jaar uitgekomen.’  

En dat terwijl veel RDW’ers plotseling thuis werkten en er tegelijkertijd ook flink wat 
collega’s op locatie aan het werk moesten blijven. Zij bleven fysiek contact met klanten 
houden. Van Ravestein: ‘We hebben steeds gehamerd op de veiligheidsmaatregelen, voor 
de gezondheid van onze eigen mensen én van onze klanten. Interne communicatie was van 
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groot belang. Niet alleen de online vergaderingen en de informatievoorziening via ons 
intranet, maar juist ook informele contacten en de zorg voor elkaar.’  

Corona is ook een versneller geweest voor verbeteringen die de RDW na de pandemie wil 
vasthouden. Baelde: ‘Goed voorbeeld daarvan vind ik de tijdelijke, nieuwe 
importprocedure. Importauto’s vormen ongeveer een derde van de auto’s die in 2020 in 
het Nederlandse kentekenregister werden ingeschreven. Identificatie van deze voertuigen 
vindt plaats op het keuringsstation. Voor RDW-erkenninghouders is er een tijdelijke 
procedure ontwikkeld. In deze nieuwe procedure beoordelen we aan de hand van foto’s of 
het voertuig kan worden geregistreerd in Nederland. Alleen voertuigen waarover we 
twijfelen, moeten nog langs de keuringsstations. Deze werkwijze zijn we nu aan het 
evalueren en verbeteren. Als we tevreden zijn over de kwaliteit van deze dienstverlening, 
willen we hiermee doorgaan. Want deze werkwijze wordt goed gewaardeerd door de 
bedrijven die een voertuig importeren.’ 

Intussen zijn veel projecten ‘gewoon’ doorgegaan, vertelt Van Ravestein: ‘Denk aan de 
registratie van landbouwvoertuigen en drones, het proces rondom voertuig- en 
verkeerveiligheid met bijvoorbeeld het opnieuw toelaten van de Stint en de nieuwe 
Europese kaderrichtlijn voor het toelaten van voertuigen en toezicht op fabrikanten. Het 
was best een heel intensief jaar.’ 

Kijken naar de toekomst  
In 2020 stond het vernieuwen van de strategie op de planning. Van Ravestein: ‘Je kunt veel 
met videobellen, maar diepgaande discussies over strategie voeren is erg lastig. Ook vraagt 
strategie om afstemming met de omgeving, en juist dat is in deze crisis extra complex. 
Daarom hebben we meer tijd genomen voor dit traject.’  

Strategisch gezien ziet de RDW twee belangrijke ontwikkelingen. Van Ravestein: ‘We zien 
het toenemende belang van data in steeds meer processen. Er is sprake van een verbreding 
van de data, bijvoorbeeld de registratie van drones en landbouwvoertuigen, maar ook van 
een verdieping. Want we willen steeds meer weten van een voertuig zoals de uitstoot, de 
eigenschappen van de banden en de historie. Al die data leiden tot andere werkwijzen. We 
willen voortdurend monitoren of een voertuig voldoet. Niet alleen bij de toelating of APK-
keuring, maar ook na elke software-update.’ 

Een andere ontwikkeling is die van voertuigveiligheid naar verkeersveiligheid. Baelde knikt: 
‘We kijken niet meer puur naar de technische staat van een voertuig, maar steeds vaker 
ook hoe dit voertuig wordt gebruikt. Naar de vaardigheden van de chauffeur en de 
interactie met de andere deelnemers in het verkeer.’  

Zuinige, schone en stille voertuigen 
Duurzaamheid heeft een prominente plek in de missie van de RDW. Sinds 2020 werken de 
RDW en het ministerie van IenW vanuit een strategische milieuagenda. Deze beschrijft de 
koers op vijf prioriteiten: emissiereductie, alternatieve aandrijvingen, toegangs- en 
verblijfsrechten, banden en toekomstbestendige toelating & continue monitoring.  

Van Ravestein: “In 2020 hebben we onderzoeken naar dieselfraude afgerond en zijn we 
gestart met de implementatie van de nieuwe kaderverordening die schonere en veiligere 
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voertuigen tot doel heeft. Ook is de RDW namens Nederland betrokken bij de ontwikkeling 
van de Euro 7-emissienorm, met nog strengere milieunormen, en bij onderzoek naar de 
slijtage van banden. Daarnaast maken we ons sterk voor geharmoniseerde Europese 
wetgeving voor milieuzones in verband met de handhaving. En we zijn bezig met het 
opzetten van een duurzaamheidslaboratorium waar verschillende typen voertuigen op 
diverse eigenschappen kunnen worden getest. Denk aan emissies, elektromagnetische 
comptabiliteit en efficiencyverloop van accu’s. Al die activiteiten dragen bij aan een 
schoner, zuiniger en stiller wagenpark in Nederland.’ 

Het resultaat van 25 jaar bouwen 
2021 wordt het jaar van terugkijken én werken aan de toekomst. Zo vindt de vijfjaarlijkse 
evaluatie van de RDW als zelfstandig bestuursorgaan plaats en valt het definitieve besluit 
over het verplaatsen van het RDW Testcentrum naar Marknesse. Baelde: ‘In 2020 hebben 
we hiervoor de voorbereidingen getroffen, zoals het ontwerp van de testbaan. En we zijn in 
gesprek om ook andere publieke partners te interesseren in het gebruik van dit nationale 
testcentrum.’  

Van Ravestein besluit: ‘Onze dienstverlening en ICT is afgelopen jaar goed op orde geweest. 
Dat was voor alle collega’s keihard werken en is een groot compliment waard. Maar het is 
óók het effect van 25 jaar als overheidsorganisatie bouwen aan een zelfstandige en solide 
organisatie met een robuuste ICT-infrastructuur. Daaraan hebben ook de voormalig 
directieleden Johan Hakkenberg en Hans van Santen een grote bijdrage geleverd. Het 
afgelopen jaar was onvoorspelbaar en hectisch, maar onze mensen hebben goed op de 
ontwikkelingen gereageerd. We zien de evaluatie en de toekomst van de RDW dan ook met 
vertrouwen tegemoet en blijven onze dienstverlening aan klanten steeds verder 
verbeteren.’  
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1.2 Kerngegevens 

De belangrijkste cijfers over 2020 (afgezet tegen 2019). 

Kerncijfers          2020            2019 

Financiële cijfers   

Resultaat na belastingen € 11.340.000 - € 973.000 

Omzet € 249.405.000 € 243.123.000 

Gemiddelde tariefontwikkeling 2,6% 0,1% 

   
Resultaten bedrijfsvoering (in aantallen)   

Typegoedkeuringen (internationaal/nationaal) 35.678 40.304 

Individuele keuringen 384.746 373.232 

Ontheffingen 43.116 42.078 

Erkenninghouders 27.206 26.940 

Bedrijfsbezoeken 18.462 21.296 

Steekproeven 176.761 237.421 

Informatieverstrekking uit de registers (zowel online als batch 
verstrekkingen) 

4.448.200.000 5.474.800.000 

Afgegeven kentekencards 3.983.726 3.980.837 

   

Personele gegevens   

Gemiddeld aantal fte 1.588 1.548 

Verzuim 4,8% 4,8% 

Investering in opleiding per medewerker (gemiddeld) € 1.271 € 2.119 

   

Klachten en Wob-verzoeken   

Klachten 736 643 

Wob-verzoeken 11 10 

 
Een toelichting op de belangrijkste kengetallen en bedrijfsresultaten staat in hoofdstuk 6.1.  
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1.3 Financiële resultaten en vooruitzichten 

Financiële resultaten 2020 
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. De coronacrisis en de maatregelen hebben effect op 
onze dienstverlening en organisatie. De wendbaarheid en slagvaardigheid van de RDW-
collega’s en organisatie zijn flink op de proef gesteld. Deze zijn door corona en de genomen 
maatregelen vergroot. We zijn er trots op dat de RDW-dienstverlening grotendeels op orde 
is gebleven. Er is veel gevraagd van onze mensen en zij hebben een grote betrokkenheid en 
inzet getoond. Ook de samenwerking met de ketenpartners was intensief, zowel met de 
overheid als met de branche.  

In financieel opzicht was 2020 een turbulent jaar dat natuurlijk anders liep dan verwacht. In 
het eerste kwartaal van 2020 verwachtten we een omzetdaling als gevolg van de 
coronamaatregelen en een krimpende economie. De RDW besloot deze verwachte 
omzetdaling op te vangen door extra kostenbesparingen en de inzet van de reserves. In de 
tweede helft van het jaar groeide de economie weer en was de omzetdaling minder groot 
dan verwacht. Daarnaast hebben we snel kunnen omschakelen van fysieke dienstverlening 
naar digitale dienstverlening. Tot slot was er sprake van hogere incidentele 
projectopbrengsten. Uiteindelijk hebben het coronavirus en de daarbij behorende 
maatregelen een beperkte impact gehad op de omzet en is het kostenniveau lager 
uitgekomen. Dit heeft geresulteerd in een overschot van € 11,3 miljoen. Dit overschot is 
toegevoegd aan de reserves.  

Over het algemeen is de dienstverlening in 2020 gegroeid. Het aantal transacties op het 
centraal beheerde computerplatform is voor het eerst gestegen tot meer dan 2 miljard 
transacties. De internationale testwerkzaamheden werden dit jaar sterk gehinderd door de 
coronamaatregelen die het reizen beperkten. 

Om te blijven vernieuwen vanuit continuïteit heeft de RDW de verandercapaciteit op 
niveau gehouden. Zo konden we blijven investeren in de dienstverlening van de toekomst 
en bijdragen aan de uitvoering van de beleidsagenda. Als gevolg van corona heeft een 
aantal projecten wel vertraging opgelopen.  

De aandacht voor de dienstverlening, de taken en de verantwoordelijkheden van de RDW 
blijft hoog. Een concreet voorbeeld is de herkeuring van de aangepaste Stint, de BSO-bus. 
Een goede samenwerking met onze ketenpartners, zoals de branche en het ministerie van 
IenW, blijft onverminderd belangrijk.  
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Exploitatierekening 2020 
In miljoenen euro’s 

Realisatie 
2020 

Begroot 
2020 

Realisatie 
2019 

Omzet  249,4 248,1  243,1 

Kosten  238,0 248,3  244,0 

Resultaat gewone bedrijfsuitoefening  11,4 -0,2  -0,9 

Buitengewone baten en lasten  0,0 0,0  0,0 

Bedrijfsresultaat  11,4 0,0  -0,9 

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

Resultaat voor belastingen  11,3 -0,3  -1,0 

Belastingen  0,0 0,0  0,0 

Resultaat na belastingen  11,3 -0,3  -1,0 

Omzet 
De omzet steeg in 2020 met € 6,3 miljoen ten opzichte van 2019. Deze stijging van de 
omzet komt vooral door een hogere omzet voor de afgifte van documenten en hogere 
incidentele projectopbrengsten. 

De maatregelen als gevolg van het coronavirus hebben een negatieve impact gehad op de 
omzet van vooral typekeuringen en de afgifte van rijbewijzen.  

De omzet uit de afgifte van documenten was € 2,1 miljoen hoger dan in 2019. De 
belangrijkste oorzaak is de stijging van de omzet uit schorsen. De overige inkomsten stegen 
met € 8,7 miljoen ten opzichte van 2019. Dit komt door de hogere incidentele 
projectopbrengsten in 2020, vooral voor de projecten vrachtwagenheffing en de registratie 
van onbemande luchtvaartuigen. 

De omzet uit typekeuringen daalde in 2020 met € 2,1 miljoen ten opzichte van 2019. Deze 
daling werd veroorzaakt door een lagere vraag door corona. Fabrieken waren gesloten en 
de reismogelijkheden waren beperkt. De omzet uit de afgifte van rijbewijzen kwam 
€ 4,8 miljoen lager uit dan in 2019. Deze omzet daalde omdat er minder (spoed)rijbewijzen 
werden afgegeven door de coronamaatregelen waardoor burgers een periode hun rijbewijs 
niet hoefden de te verlengen.  

Kosten 
De kosten daalden in 2020 met € 6 miljoen ten opzichte van 2019. Dit komt vooral door een 
daling van de algemene kosten van € 6,7 miljoen. Deze daling is merendeels het gevolg van 
lagere vervoerskosten en overige kosten. De vervoerskosten zijn gedaald door de 
coronamaatregelen en door minder werkaanbod vanwege gesloten fabrieken en beperkte 
reismogelijkheden. De overige kosten zijn gedaald door lagere advieskosten en 
automatiseringskosten.  
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De totale personeelskosten zijn in 2020 met € 1,8 miljoen gestegen ten opzichte van 2019. 
De belangrijkste oorzaak is de stijging van de kosten van lonen en salarissen, pensioenen en 
de sociale lasten. Dit komt vooral omdat de gemiddelde kosten per fte zijn gestegen met 
3,8% als gevolg van cao- en premiestijgingen. Ook is het gemiddeld aantal fte gestegen met 
39.  

Projectkosten 
Hieronder zijn de kosten (personeelskosten en externe projectkosten) van de grootste in 
2020 uitgevoerde projecten weergegeven. 

Projectkosten 
In miljoenen euro’s    2020 2019 

Vrachtwagenheffing (VWH)  4,4  2,0 

Modulair abonnementensysteem (MODAS)  1,8  0,7 

Werkplekken privacy en security (WPS)  1,5  0,3 

Heropzet certificieren (HC)  1,3  1,3 

Heropzet goedkeuren en inschrijven (HGI)  1,3  - 

Mobile vehicle registration (mVR)  1,3  1,2 

Registratie onbemande luchtvaartuigen  1,2  - 

Heropzet datamodel  0,8  1,1 

Nieuwe Kaderverordening (NKV)  0,8  - 

Digitalisering implementatie modernisering erkenningen (D-MERK)  0,7  - 

Totaal  15,1  6,6 

Reserves 

Vermogenspositie 
In miljoenen euro’s 2020 2019 

Structurele reserve  29,4   23,1 

Conjuncturele reserve  9,1   9,1 

Reserve heropzet datamodel kentekenregister  2,6   3,1 

Bestemmingsreserve rijbewijzen  15,9   15,9 

Bestemmingsreserve RDW Testcentrum  15,0   10,0 

Wettelijke reserve immateriële vaste activa  5,3   4,7 

Eigen vermogen en reserves  77,3   65,9 

Wegens afronding kunnen de totalen en subtotalen enigszins verschillen. 
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Het exploitatieoverschot over het jaar 2020 van € 11,3 miljoen is toegevoegd aan de 
reserves. De bestemming van de conjuncturele reserve en de rijbewijsreserve vonden 
plaats volgens de daarvoor geldende afspraken en werkwijzen. Aan de reserve heropzet 
datamodel kentekenregister is € 0,6 miljoen onttrokken voor de uitvoering van het project. 
In overleg met het ministerie van IenW is een bestemmingsreserve opgenomen voor de 
mogelijke verplaatsing van het RDW Testcentrum Lelystad. In 2020 is deze verhoogd tot  
€ 15 miljoen.  

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. In 2020 
is de structurele reserve buiten de bandbreedte gekomen. In 2021 maakt de RDW, volgens 
afspraken met IenW, een nieuwe kwantificering van de risico’s, voor de periodieke 
evaluatie van de omvang van de structurele reserve en de daarbij behorende bandbreedte. 
De hoogte van de structurele reserve kan gevolgen hebben voor de tariefmutatie. 

Investeringen 
Er is in 2020 € 6,8 miljoen geïnvesteerd, waarvan € 5,2 miljoen materieel en € 1,6 miljoen 
immaterieel (2019: € 11,2 miljoen, waarvan € 7,2 miljoen materieel en € 4,0 miljoen 
immaterieel). In 2020 is voornamelijk geïnvesteerd in gebouwen en terrein, licenties en een 
upgrade van de personalisatiemachines en couverteermachines. Er zijn in 2020 drie 
projecten uitgevoerd die zijn geactiveerd als immaterieel actief. Dit zijn de projecten eID op 
het rijbewijs, de migratie van Sharepoint 2013-2016 en de conversie van langzaamrijdende 
(landbouw)voertuigen. 

Liquiditeitspositie en financiering 
De liquiditeitspositie bedraagt € 42,3 miljoen, een stijging van € 9,9 miljoen ten opzichte 
van 2019. Dit is met name een gevolg van het exploitatieoverschot en een lager 
investeringsniveau. Voor de renovatie van het pand in Veendam is in 2015 een 
langetermijnfinanciering aangetrokken van € 13,5 miljoen. Deze wordt in tien gelijke 
jaarlijkse bedragen terugbetaald. Het ministerie van IenW staat hiervoor garant.  
De RDW participeert in het zogeheten schatkistbankieren. Met toestemming van het 
ministerie van IenW heeft de RDW in 2020 de leencapaciteit in rekening-courant bij het 
ministerie van Financiën verlengd. 

Fiscale positie 

Belasting Toegevoegde Waarde (btw) 
Publieke taken zijn in principe vrijgesteld van btw-plicht. 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. Deze overheidsactiviteiten zijn wel btw-plichtig. Voor 2020 kwamen deze 
activiteiten uit op: 
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Markt en Overheid 
In duizenden euro’s 

Realisatie 
2020 

Begroot 
2020 

Realisatie 
2019 

RDW Testcentrum Lelystad (verhuur) 

Opbrengsten 336  400 497 

Integrale kosten 347  399 499 

Resultaat -11 1 -2

% kostendekkendheid 97% 100% 100% 

Door een verandering in de Europese kaderverordening voor typegoedkeuringen in 2020 
zijn de internationale testactiviteiten van de RDW aan te merken als een btw-plichtige 
economische activiteit. In 2021 zal nader worden onderzocht, in afstemming met de 
Belastingdienst, of de nationale testactiviteiten ook btw-plichtig zijn.  

Vennootschapsbelastingplicht (vpb) 
Publiek taken zijn in principe vrijgesteld van vpb-plicht. Voor de taken vrijwillige APK, TCL 
Verhuur en het Nationaal Parkeer Register (NPR) is in afstemming met de Belastingdienst 
vastgesteld dat deze voldoen aan de voorwaarden van vrijstelling. Hierdoor is de RDW over 
al zijn activiteiten geen vennootschapsbelasting verschuldigd. In navolging van het 
onderzoek naar de btw-plichtige testactiviteiten zal ook een mogelijke vpb-verplichting 
hiervoor in 2021 opnieuw worden onderzocht. 

Financiële vooruitzichten 
Met betrekking tot de continuïteit van de RDW in relatie tot corona zijn op basis van de 
huidige situatie momenteel geen concrete acties noodzakelijk. In 2021 wordt net als in 
2020 continu kritisch gekeken naar de mogelijke impact van het coronavirus en de daarbij 
behorende maatregelen voor de RDW. Indien noodzakelijk zal de RDW passende 
maatregelen nemen. In 2020 is gebleken dat de RDW tijdig kan bijsturen in de kosten. 
Daarnaast is de RDW financieel gezond om mogelijke risico’s als gevolg van het coronavirus 
op te vangen.  

In de begroting over het jaar 2021 is de verwachting dat de opbrengsten € 3,7 miljoen 
hoger zouden uitkomen dan de kosten. Voor 2021 is een groei van de omzet naar € 262,3 
miljoen begroot. Het kostenniveau stijgt naar verwachting naar € 258,6 miljoen.  
In de begroting stijgen de tarieven met gemiddeld 3,4%. Een substantieel deel hiervan is 
gedreven door inflatie. Daarnaast was het inzicht in de zomer van 2020 dat dit nodig was 
om afspraken met het departement over de minimale omvang van de reserves na te 
komen. In het FMB 2021 zal rekening gehouden worden met de meevallende resultaten 
over het verslagjaar 2020. Door een efficiencytaakstelling op de kosten is de aanpassing van 
de tarieven beperkt. 

Voor 2021 verwachte de RDW, onder meer ter ondersteuning en uitvoering van de 
beleidsagenda van het ministerie van IenW, een grotere druk op de verandercapaciteit. Dit 
vraagt om mensen en (nieuwe) kennis. Ditzelfde geldt voor het kunnen verlagen van risico’s 
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als gevolg van zich snel opvolgende ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van 
bijvoorbeeld techniek en internationale wetgeving.  

De huidige liquiditeitspositie zorgt ervoor dat de rekening-courantfaciliteit bij het ministerie 
van Financiën in 2021 niet wordt aangesproken voor de reguliere bedrijfsvoering.  
De investeringen voor 2021 zijn begroot op € 12,4 miljoen: € 2,1 miljoen voor immaterieel 
vast actief en € 10,3 miljoen in overige materiële vaste activa. De investeringen in materiële 
en immateriële activa zijn in 2021 op een zodanig niveau dat de jaarlijkse investeringen en 
afschrijvingskosten redelijk in lijn zijn, zodat de hoogte van de vaste activa niet veel wijzigt. 
Er is nog geen definitief besluit genomen over de verkoop en verplaatsing van het RDW 
Testcentrum in Lelystad. Alleen de voorbereidingskosten van de verplaatsing zijn 
opgenomen in de begroting.  
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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 
wij invulling geven aan deze missie. Veel activiteiten dragen bij aan meer dan één element 
uit de missie.  

Herijking strategie 
In het afgelopen jaar is een begin gemaakt met de herijking van onze strategie, waarbij 
strategische keuzes en ambities naar 2025 verder verkend worden. Het coronavirus dwong 
ons daarbij nog meer oog te hebben voor strategische kansen en risico's. Denk bijvoorbeeld 
aan de mogelijkheden die digitalisering biedt om efficiënter te werken, en om (nieuwe) 
diensten digitaal aan te bieden.  

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.  

Verbeterd toezicht door Europese verordening 2018/858  
Vanaf 1 september 2020 is de Europese verordening 2018/858 van kracht. De verordening 
regelt het Europese systeem van typegoedkeuren van motorvoertuigen, aanhangers en 
onderdelen daarvan. Daarnaast verbetert de verordening het markttoezicht. De 
verordening vervangt de kaderrichtlijn 2007/46/EG. De belangrijkste aanpassingen zijn: het 
verhogen van de kwaliteit en onafhankelijkheid van typegoedkeuringen en tests, betere 
controle op voertuigen die in de markt worden aangeboden en toezicht op Europees 
niveau. Afgelopen jaar werkten we aan de verbetering van de interne processen zodat deze 
volledig voldoen aan de eisen uit deze verordening. De komende jaren zal de Europese 
Commissie uitvoeringshandelingen publiceren die verdere invulling geven aan de 
verplichtingen vanuit deze verordening. De RDW zorgt ervoor dat noodzakelijke 
aanvullingen uit deze uitvoeringshandelingen op tijd worden geïmplementeerd. De 
verordening verplicht lidstaten verder om sancties vast te stellen voor als marktdeelnemers 
en technische diensten zich niet houden aan de verordening. We moeten ervoor zorgen dat 
alle nodige maatregelen zijn genomen dat die sancties kunnen worden uitgevoerd. Een deel 
van het sanctiebeleid is al ingevoerd op 1 september 2020. In 2021 ligt de focus op het 
implementeren van het hele sanctiestelsel. 

Voertuigregelgeving geautomatiseerde voertuigen en ADAS 
De RDW neemt namens Nederland deel in werkgroepen van de Europese Unie en UNECE 
over voertuigregelgeving. In de werkgroepen ontwikkelen we samen met de andere 
deelnemers voorstellen voor regelgeving. Belangrijke onderwerpen zijn geautomatiseerde 
voertuigen en Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). De toenemende automatisering 
van voertuigen vraagt namelijk om aanpassingen in de bestaande toelatingsmethodiek. Aan 
de ene kant nemen systemen rijtaken over van bestuurders, aan de andere kant moeten 
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bestuurders altijd controle over het voertuig kunnen terugpakken. Het voertuig moet 
daarom zo zijn uitgevoerd, dat nieuwe systemen alleen op de juiste manier gebruikt kunnen 
worden. En in de toelating moet meer aandacht komen voor software updates tijdens het 
gebruik.  

In 2020 maakten we voorstellen waarin staat beschreven hoe scenario´s, audits, simulaties 
en testen – op besloten terrein en op de openbare weg – ingezet kunnen worden. En 
voorstellen waarin staat hoe je zorgt dat een voertuig ook in de gebruiksfase, bijvoorbeeld 
na software updates, minimaal aan de eisen van toelating blijft voldoen. Een bijzondere 
mijlpaal: het is nu voor het eerst mogelijk om een systeem te laten goedkeuren waarin het 
voertuig de besturing van de mens overneemt. In 2020 zijn mondiale eisen geaccepteerd 
voor goedkeuring van een systeem waarmee je automatisch binnen de rijbaan blijft. Met 
een dergelijk systeem hoeft een bestuurder op de snelweg tot een snelheid 60 km/u niet 
meer zelf te sturen. De eisen zijn per 1 januari 2021 van toepassing.  

Eenduidige naamgeving ADAS-systemen 
De RDW maakt zich sterk voor meer uitleg bij het juiste gebruik van beschikbare systemen. 
Hierbij is eenduidige naamgeving van deze systemen gewenst. Nationaal is een werkgroep 
met brede vertegenwoordiging uit de branche opgericht, de ADAS Alliantie. Deze heeft eind 
2020 een voorstel gepresenteerd voor de naamgeving van en toelichting bij diverse 
geautomatiseerde hulpsystemen. Op basis van interesse uit andere EU-lidstaten is 
inmiddels gestart met een internationale variant van deze ADAS Alliantie. Alle genoemde 
ontwikkelingen worden actief gestuurd en gesteund vanuit de RDW en sluiten aan bij de 
aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) in zijn rapport ‘Wie Stuurt?’. 

Ontheffingen voor praktijkproeven 
De RDW verleent ontheffingen voor praktijkproeven. Hiermee blijven we praktijkproeven 
met zelfrijdende voertuigen ondersteunen in het kader van het Besluit ontheffingverlening 
exceptioneel vervoer (BOEV) (met een steward in het voertuig) en bij 
vergunningsaanvragen in het kader van de Experimenteerwet (met een operator buiten het 
voertuig). Wat we leren uit deze praktijkproeven wordt onder andere gebruikt bij het 
formuleren van beleid en nieuwe regelgeving voor geautomatiseerde functies en 
voertuigen. In 2020 zijn zeven aanvragen voor praktijkproeven behandeld, resulterend in 
drie ontheffingen. In 2020 bleek dat onze zorgvuldige werkwijze voor praktijkproeven met 
zelfrijdende voertuigen goed toepasbaar is op het verlenen van ontheffingen voor 
praktijkproeven met andere innovatieve voertuigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een 
waterstofaanhanger en de Super Ecocombi.  

Centraal loket voor toelatingsaanvragen innovatieve voertuigen  
We krijgen steeds meer te maken met toelatingsaanvragen die niet binnen de bestaande 
regelgeving passen. Dit gaat meestal om innovatieve voertuigen. De RDW heeft in 2020 
beleid ontwikkeld voor de toelating van zulke voertuigen. Het centrale loket voor 
innovatieve aanvragen is hier een voorbeeld van. Vanuit dit centrale loket kan er na een 
eerste beoordeling door een team van experts een keuze gemaakt worden welk proces het 
meest geschikt is voor de afhandeling van de aanvraag. Aanvragen worden behandeld in 
een beoordelingscommissie, door experts binnen de RDW. Ook wordt bepaald of er 
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consultatie van het ministerie van IenW nodig is. Hiermee maakt de RDW een 
professionaliseringsslag voor aanvragen die niet binnen de bestaande regelgeving passen. 
Begin 2021 gaan we verder met de implementatie van dit beleid in de uitvoerende 
processen. 

Implementatie Modernisering Erkenningen 
Het programma Implementatie Modernisering Erkenningen (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. 

Het nieuwe erkenningenstelsel is ontwikkeld naar aanleiding van een onafhankelijk 
onderzoek naar het toenmalige erkenningenstelsel en het toezicht daarop. Het nieuwe 
stelsel sluit beter aan bij de praktijk van de voertuigbranche, biedt oplossingen voor 
knelpunten en is flexibel genoeg om te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. In 2019 
is de blauwdruk van het nieuwe erkenningenstelsel geaccordeerd door het ministerie van 
IenW, waarna de afzonderlijke erkenningsregelingen inhoudelijk zijn uitgewerkt en 
afgestemd met de branchepartijen. In 2020 bereidden we de implementatie van het 
nieuwe erkenningenstelsel voor. Hier gaan we in 2021 mee door. We willen het stelsel in 
2022 introduceren. 

Digitaliseren Erkenningsprocessen 
Met het project Digitaliseren Erkenningsprocessen (D-MERK) willen wij onze diensten beter 
en eenvoudiger toegankelijk maken voor erkenninghouders en burgers. Binnen dit project 
werden in 2020 de aanvraagprocessen voor erkenninghouders gedigitaliseerd. Zij kunnen 
nu gemakkelijk en snel verzoeken indienen bij het RDW Service Centrum Erkenningen. En 
omdat de verwerkingstijd binnen de RDW door de digitalisering substantieel afnam, wordt 
de erkenninghouder nu sneller geholpen. Een ander behaald resultaat is de locatiewijzer, 
deze staat sinds februari 2021 online. Op deze digitale kaart kunnen burgers en andere 
belanghebbenden eenvoudig hun route kunnen plannen naar een RDW-erkenninghouder 
van hun keuze. De burger kan in deze kaart zelf aangeven naar welk type erkend bedrijf hij 
op zoek is. Uitgaande van de opgegeven locatie van de burger toont de kaart dan de 
dichtstbijzijnde bedrijven die voor die dienst door de RDW erkend zijn.  

Registratie en APK land- en bosbouwvoertuigen  
De RDW maakte in 2020 de systemen en processen klaar, inclusief de communicatie, voor 
de registratie van landbouwvoertuigen. Om precies te zijn: van landbouw- of 
bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid en aanhangwagens of 
verwisselbaar getrokken uitrustingsstukken achter deze voertuigen. Per 1 januari 2021 is 
inschrijving in het kentekenregister mogelijk. Dit geldt voor zowel nieuwe, ongebruikte 
voertuigen in deze voertuigcategorieën als voor al bestaande voertuigen. De bestaande 
voertuigen kunnen in 2021 op administratieve wijze worden ingeschreven, via rdw.nl. Om 
de branche extra tijd te geven zich voor te bereiden op de reguliere processen voor nieuwe 
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voertuigen, geldt vanaf 1 januari een ingroeiperiode van een half jaar. In deze periode 
mogen nieuwe voertuigen ook worden ingeschreven via de website in plaats van de 
reguliere route via de keuringsstations. 

Registratie drones 
Nieuwe Europese regelgeving voor drones en andere onbemande luchtvaartuigen moet het 
luchtruim veilig houden, meer ruimte creëren voor innovatieve toepassingen en het 
makkelijker maken om in Europa te vliegen. Een onderdeel daarvan is het registreren van 
de eigenaar, het registreren van de opleiding van piloten, het uitgeven van het 
bijbehorende vliegbewijs en de uitwisseling van gegevens met handhavers en met andere 
Europese landen. In 2020 bereidde de RDW deze dienstverlening voor en is deze nieuwe 
dienst in productie genomen. In 2021 zullen naar schatting 40.000 eigenaren van drones 
zich registreren als exploitant en een vliegbewijs aanvragen. Omdat dronebezitters zeer 
digitaal vaardig zijn, zijn de diensten alleen online beschikbaar. Klanten kunnen op de RDW-
website duidelijke informatie vinden. De medewerkers van het Klant Contact Centrum zijn 
getraind om voorlichting te geven. Het realiseren van dit project vergde intensieve 
samenwerking met vertrouwde partijen, zoals het ministerie van IenW en de Inspectie voor 
Leefomgeving en Transport, maar ook met voor de RDW nieuwe partijen, zoals de Europese 
luchtvaartorganisatie EASA en de vliegscholen. 

Verbeteren effectiviteit terugroepacties 
Niet alle voertuigen die worden teruggeroepen met een gebrek, worden hersteld. Hierdoor 
nemen er voertuigen aan het verkeer deel die niet voldoen aan de eisen. In 2019 heeft de 
RDW een verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden om de effectiviteit van 
terugroepacties te vergroten. Op basis daarvan heeft de RDW in 2020 geadviseerd om 
verplicht te stellen dat de eigenaar het voertuig herstelt na een terugroepactie. Ook de 
minister van IenW vindt het vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid en milieu niet 
acceptabel dat niet alle teruggeroepen voertuigen worden hersteld. Daarom is de minister 
van IenW voornemens om ons advies op te volgen en een voorstel voor een wettelijke 
regeling uit te werken. De RDW zal in dit kader worden gevraagd om onderzoek te doen 
naar de noodzakelijke verbeteringen die hiervoor nodig zijn in het registratieproces van de 
uitgevoerde terugroepacties. 

Verbeteren registratie tellerstanden 
De RDW heeft sinds 2014 de wettelijke taak om tellerstanden te registreren. Een goede 
registratie kan tellerfraude tegengaan. Tellerfraude heeft grote maatschappelijke gevolgen. 
Denk aan consumenten die te veel betalen voor een tweedehands auto, oneerlijke 
concurrentie tussen garagebedrijven, en onveilige situaties door onjuist onderhoud. De 
RDW werkt in de bestrijding van tellerfraude samen met de Vereniging Aanpak Tellerfraude 
(VAT). Ook in 2020 hebben we samen met VAT stappen gezet om de kwaliteit van de 
registratie te verbeteren en het aantal geregistreerde tellerstanden te verhogen. Uit onze 
analyse bleek bijvoorbeeld dat de software die garagehouders gebruiken om tellerstanden 
door te geven niet altijd optimaal werkt. In 2021 ondernemen de RDW en VAT actie om dit 
te verbeteren, samen met softwareleveranciers. In opdracht van het ministerie van IenW 
heeft de RDW in 2020 een uitvoeringstoets Tellerstanden uitgevoerd. Hierin keken we 
onder andere naar het verhogen van het aantal tellerregistraties door nieuwe bronnen aan 
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te spreken, naast de erkenninghouders en de RDW. Onderdeel van deze uitvoeringstoets 
was het structureel implementeren van de werkwijze die we hanteerden in de pilot 
tellerstandenuitwisseling tussen België en Nederland. Inclusief opname van de Belgische 
tellerstanden in ons register. We verwachten in 2021 te starten met de implementatie van 
deze werkwijze. In 2020 is daarnaast het Tellerrapport geactualiseerd, en van naam 
veranderd. Het rapport heet nu het RDW-Voertuigrapport. Dat dekt de lading beter, omdat 
in het rapport uitgebreide voertuiginformatie staat.  

Heropzet certificeren 
Doel van het project Heropzet certificeren is een gemoderniseerd duurzaam 
typegoedkeuringsproces en nummerregister. In het nummerregister staan de (volg-) 
nummers van de typegoedkeuringscertificaten die de RDW uitgeeft. 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. Informatie over nummers en 
typegoedkeuringen is hierdoor straks sneller beschikbaar en actueler. Het aanvragen van 
nummers en typegoedkeuringen zal makkelijker worden. In 2020 is de ontwikkeling van het 
nummerregister succesvol afgerond en is het register in gebruik genomen. In 2020 is verder 
een start gemaakt met het moderniseren van het typegoedkeuringsproces: aanname, 
beoordelen en afhandelen van aanvragen. De processtroom ‘aanname’ is klaar om getest te 
worden. Verbeteringen in alle stromen worden in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. 

Kwalificatiekaart bestuurder 
In 2018 werd een Europese richtlijn aangepast die gaat over de vakbekwaamheid, opleiding 
en nascholing van beroepschauffeurs. Het gevolg is een wijziging van de 
Wegenverkeerswet, het Reglement Rijbewijzen en de Regeling Vakbekwaamheid 
bestuurders 2012. Europese landen moeten een kwalificatiekaart aan de bestuurder 
uitreiken als een voltooide opleiding voor de vakbekwaamheid van de bestuurder niet op 
het rijbewijs kan worden vermeld. De RDW verzorgt de productie en afgifte van deze 
kwalificatiekaart bestuurder. In 2020 hebben we ons technisch voorbereid op het afgeven 
ervan. Na het digitaal aanleveren van een pasfoto vindt de uitreiking van de kaart plaats bij 
de RDW-keuringsstations of bij een van de balies in Zoetermeer of Veendam. We 
verwachten rond 1 april 2021 de eerste kaart uit te reiken.  

Testen en toezicht houden op afstand  
Vóór de coronapandemie testten onze inspecteurs voertuigen en voertuigonderdelen bij de 
fabrikant op locatie. In binnen- en buitenland. Door de reisbeperkingen zijn buitenlandse 
bezoeken nog maar zeer beperkt mogelijk geweest. Daarom startte de RDW in 2020 met 
typegoedkeuringstesten op afstand. Het testen gebeurt met een livestream, aan de hand 
van een vaste procedure. Deze tijdelijke oplossing is belangrijk voor de branche, want 
zonder typegoedkeuring mag een product niet de markt op. De RDW houdt daarnaast 
toezicht op de fabrikanten van voertuigen en voertuigonderdelen waarvoor een 
typegoedkeuring is afgegeven. We controleren of een fabrikant de juiste maatregelen 
neemt om te zorgen dat voertuigen en onderdelen die worden geproduceerd kloppen met 
het goedgekeurde type. Ook dit kan niet meer op locatie. Het toezicht houden op afstand 
bestaat daarom tijdelijk uit een administratieve verificatie, het beoordelen van 
documenten. 
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Op weg naar ‘Een veilig voertuig, ook na schade’ 
Onjuist herstelde schadevoertuigen vormen een veiligheidsrisico voor inzittenden en 
omstanders. In opdracht van het ministerie van IenW hebben we met de ketenpartners in 
2020 verder gewerkt aan noodzakelijke verbeteringen die bijdragen aan ‘Een veilig 
voertuig, ook na schade’. De strategische doelen van het project zijn: het in beeld krijgen 
van schadevoertuigen en het juist herstellen van schadevoertuigen. Want een juist beeld 
van aantallen schades ontbrak en het rapport Swalmen van Stichting Aanpak 
Voertuigcriminaliteit (AVc) toonde aan dat toezicht op het proces onontbeerlijk is. De RDW 
is verantwoordelijk voor het verbeteren en hooghouden van de kwaliteit en het toezicht op 
partijen die een rol hebben in de verschillende processen die bijdragen aan veilige 
voertuigen.  

1.4.2 Duurzaamheid 
Duurzaamheid heeft een prominente plek in de missie van de RDW. Met de uitvoering van 
zijn wettelijke taken heeft de RDW een grote invloed op voertuigen in Nederland en Europa 
en de impact daarvan op de leefomgeving en het klimaat. Duurzaamheid verdient dan ook 
elke dag onze aandacht, naast veiligheid en rechtszekerheid. Sinds 2020 werken de RDW en 
het ministerie van IenW vanuit een gezamenlijke strategische milieuagenda. Deze beschrijft 
de koers op vijf prioriteiten: emissiereductie, alternatieve aandrijvingen, toegangs- en 
verblijfsrechten, banden en toekomstbestendige toelating & continue monitoring. Dit zijn 
de onderwerpen waarop de RDW concreet en actief bijdraagt aan de (inter)nationale 
doelstellingen op het gebied van klimaat, milieu en duurzaamheid, zoals het Parijse en 
Nederlandse Klimaatakkoord, de Europese Green Deal en het Nederlandse Schone Lucht 
Akkoord uit 2020. Uitvoering van de activiteiten gebeurt in samenwerking met de branche. 
Hieronder staat per prioriteit een aantal strategische activiteiten kort toegelicht.  

Emissiereductie 
Bij emissiereductie gaat het enerzijds om het voorkomen van klimaatverandering, zoals 
minder energie verbruiken en een lagere uitstoot van broeikasgassen. Anderzijds gaat om 
een betere luchtkwaliteit door minder uitstoot van schadelijke stoffen. Denk aan NOx, 
roetdeeltjes, fijnstof en PFAS. In 2020 hebben we onderzoeken naar dieselfraude afgerond 
en zijn we gestart met de implementatie van de nieuwe kaderverordening die schonere en 
veiligere voertuigen tot doel heeft. Ook is de RDW namens Nederland onder andere 
betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe Euro 7-emissienorm, met nog strengere 
milieunormen, en bij onderzoek naar de slijtage van banden (fijnstof). 

Alternatieve aandrijvingen 
Europa en Nederland zetten vol in op de transitie naar een volledig CO2-emissiearm 
wagenpark: van elektrisch aangedreven personenauto’s tot bussen en vrachtwagens op 
waterstof en licht elektrische voertuigen in de binnensteden. Op verzoek van het ministerie 
van IenW hebben we bijgedragen aan de herziening van het toelatingskader voor alle Licht 
Elektrische Voertuigen (LEV’s) die geen EU-typegoedkeuring hebben. Het doel is om 
innovaties mogelijk te maken en tegelijkertijd de verkeersveiligheid te garanderen. Dit 
kader gaat ook gelden voor voertuigen die al op de openbare weg zijn toegestaan. In 2020 
voerden we een onderzoek uit naar de zestien bijzondere bromfietsen die zijn toegelaten 
op basis van het oude kader. Hierbij hielden we de fabrikanten en bromfietsen tegen het 
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licht, zowel ten opzichte het oude kader als het nieuwe beleidskader, en brachten hierover 
advies uit aan IenW. In internationaal verband (CITA) werkt de RDW aan een verkenning 
naar opname van veiligheidseisen voor elektrische voertuigen in de APK. In overleg met 
IenW en RVO verkenden we de mogelijkheden voor het ontsluiten van locatiegegevens van 
laadpalen via het Nationaal Parkeer Register (NPR). Meer informatie over de ontwikkeling 
van het NPR verderop in deze paragraaf.  

Toegangs- en verblijfsrechten 
De RDW beschikt over een schat aan statische en dynamische data waarmee gemeenten de 
toegang en het verblijf van voertuigen in een gebied kunnen beïnvloeden. Denk aan 
milieuzones en gedifferentieerde parkeertarieven. Op langere termijn gaat het ook om de 
inzet van data voor nieuwe mobiliteitsconcepten, zoals mobility as a service, en om vormen 
van gebruiksheffingen, zoals vrachtwagenheffing en tol; zie verderop in deze paragraaf 
uitgebreidere informatie over deze laatste twee projecten. In 2020 riep de RDW namens de 
Benelux de Europese Commissie op om tot geharmoniseerde Europese wetgeving voor 
milieuzones te komen in verband met de handhaving. De RDW trof alle voorbereidingen om 
de uitwisseling van voertuiggegevens met andere lidstaten mogelijk te maken voor de 
handhaving van milieuzones. Ook onderzoeken we de registratie van geografische 
informatie en ontheffingen voor milieuzones in het NPR.  

Banden 
Een juiste bandenspanning zorgt voor een fors lager (energie)verbruik. Een kwalitatief 
goede band is stiller en slijt minder snel waardoor er minder microplastics in het milieu 
komen. De RDW werkt binnen de nationale projectgroep Kies de Beste Band mee aan 
maatregelen om het bandenlabel en het belang van de juiste bandenspanning onder de 
aandacht te brengen bij consumenten, garagebedrijven en leasemaatschappijen. Verder is 
in 2020 de APK-herinneringsbrief opnieuw vormgegeven, met daarin extra aandacht voor 
het belang van goed onderhoud aan het voertuig en informatie over bandenlabels en 
bandenspanning.  

Toekomstbestendige toelating & continue monitoring 
We bereiden ons voor op verschuiving van het eenmalig toelaten van een voertuig via de 
typegoedkeuring naar steeds meer continu toezicht of een voertuig aan de eisen voldoet. 
Nieuwe regelgeving, zoals de EU-kaderverordening 2018/858, maakt het mogelijk een 
voertuig terug te roepen als het niet meer conform de toelating is. Methoden en middelen 
voor toelating en monitoring van de conformiteit tijdens de gehele gebruiksfase veranderen 
mee met de technologische mogelijkheden van voertuigen. De RDW voert daarom een 
verkenning uit naar het opzetten van een duurzaamheidslaboratorium voor onder andere 
het uitvoeren van emissietesten. Voor het opzetten van het laboratorium is in 2020 een 
projectgroep opgestart. In zo’n laboratorium kunnen verschillende voertuigen op diverse 
eigenschappen worden getest. Denk aan emissies en efficiencyverloop van accu’s. Ook 
investeerden we in 2020 in een draagbaar emissiemetingsysteem. Dit systeem monitort in 
real time, tijdens het rijden, de uitgestoten vervuilende stoffen. De RDW heeft daarnaast 
een toetsingskader voor fabrikanten in gebruik genomen dat aangeeft waar een technische 
dienst aan moet voldoen. Zo zorgen we ervoor dat nieuw aan te wijzen technische diensten 
aantoonbaar bijdragen aan de veiligheid en duurzaamheid van producten en voertuigen.  
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Nieuwe toezichtprocedure emissies lichte voertuigen 
De Europese verordening 2018/1832 is van kracht sinds 1 januari 2019. Deze verordening 
heeft als doel de typegoedkeuringsprocedures voor de emissies van lichte personen- en 
bedrijfsvoertuigen te verbeteren en bepalingen in te voeren voor de meting van het 
brandstof- en elektriciteitsverbruik. De verordening introduceerde naast het bestaande 
toezicht op de conformiteit van de productie (CoP) een nieuwe verplichte 
toezichtprocedure, namelijk de in service conformity (ISC) tijdens de gebruiksfase. Dit is een 
uitbreiding van de door de fabrikant uitgevoerde ISC-controles tijdens de productie. In 2020 
onderzocht de RDW hoe invulling kan worden gegeven aan deze nieuwe toezichtstaak. 
Deze resultaten zijn aangeboden aan het ministerie van IenW. Inmiddels zijn we gestart 
met de uitvoering van het toezicht.  

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. Door het heffen van tol wordt in de financiering voorzien. Het project is een 
samenwerkingsverband tussen het ministerie van IenW, de RDW, het Centraal Justitieel 
Incassobureau en Rijkswaterstaat. Het project beleefde in 2020 een herstart met een 
herziening van de besturing en taakverdeling binnen het project. Dit leidde tot een verzoek 
tot uitbreiding van ons takenpakket. Ook werd de RDW gevraagd als de centrale uitvoerder 
van het project, die functioneel de ketenpartners aanstuurt. In 2020 startten we daarom 
met een uitvoeringstoets voor uitbreiding van taken en herijking van de al eerder 
gevraagde taken. Als de besluitvorming medio 2021 heeft plaatsgevonden kan de 
realisatiefase van start.  

Invoering vrachtwagenheffing 
In het regeerakkoord werd afgesproken een vrachtwagenheffing in te voeren die de 
innovatie en verduurzaming van de Nederlandse vervoerssector mede financiert. De RDW 
wordt beoogd verantwoordelijk voor de waarneming van de voertuigen en on-board units, 
toezicht en controle, handhaving en het informatiemanagement in de heffingsketen. Op 
verzoek van het ministerie van IenW startte de RDW het programma Vrachtwagenheffing 
om de voorbereidingen te treffen voor de realisatie ervan. Denk aan het inrichten van een 
ICT-platform, een controlecentrum en de aanbesteding voor de waarnemingsapparatuur.  

Op verzoek van het ministerie startten wij in augustus 2020 ook een uitvoeringstoets voor 
een uitbreiding van de taken. Het gaat om publiekscommunicatie, contractmanagement, 
heffing, sturing en bedrijfsvoering tolheffer, uitvoeren van de systeemintegratie, 
coördineren van de uitvoering als geheel en verlenen van ontheffingen (inclusief 
behandeling bezwaar en beroep). Deze uitvoeringstoets is in januari 2021 aan het 
ministerie opgeleverd.  

Als deze taakuitbreiding aan de RDW wordt toegewezen, dan worden we de centrale 
uitvoerder in de vrachtwagenheffingsketen. Daarom werkt de RDW samen met het 
ministerie en in overleg met de andere uitvoerders aan het besturingsmodel voor de 
vrachtwagenheffingsketen.  
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Innen en afdragen recyclingbijdrage 
De stichting Auto Recycling organiseert de inzameling en recycling van personenauto’s en 
lichte bedrijfswagens die worden geregistreerd in Nederland. SAR wordt gefinancierd door 
importeurs en fabrikanten die de verantwoordelijkheid hebben voor de inzameling en 
recycling. Voertuigen die individueel via RDW keuringstations worden geregistreerd – 
ongeveer een derde van het totaal – dragen nu niet bij aan de kosten van de recycling. In 
2020 heeft de SAR daartoe een aanvraag gedaan bij het ministerie van IenW voor een 
Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de contracten, die zij met haar huidige partners 
heeft. Zodra deze aanvraag – naar verwachting in april 2021 – wordt gehonoreerd, wordt 
het betalen van een recyclingbijdrage verplicht bij elke eerste registratie van een voertuig in 
Nederland. De RDW krijgt dan als opgedragen taak de recyclingbijdrage te innen en aan SAR 
af te dragen voor voertuigen die op individuele basis worden geïmporteerd. De RDW is in 
2020 gestart met de voorbereidingen voor het uitvoeren van deze nieuwe taak. 

Nationaal Parkeer Register 
Het Nationaal Parkeer Register (NPR) is een landelijke database voor digitale registratie van 
parkeer- en verblijfsrechten. Veel van de Nederlandse gemeenten met betaald parkeren 
maken gebruik van het NPR om parkeerrechten vast te leggen. In 2020 werden vijf extra 
gemeenten aangesloten op NPR en organiseerden 16 gemeenten ook hun 
parkeerautomaten, parkeervergunningen- en/of ontheffingen via NPR. Eind 2020 zijn 102 
gemeenten op het NPR aangesloten. Daarnaast werd het in NPR mogelijk gemaakt om in 
parkeergarages mobiel te betalen zoals dat al jaren voor parkeren op straat mogelijk is (via 
de parkeerproviders). De beschikbare parkeerdata worden gepubliceerd als open data en 
gebruikt in mobiele apps, navigatiediensten en mobility as a service-diensten. Het NPR 
maakt daarmee ook digitale, efficiëntere handhaving mogelijk. Het afgelopen jaar handelde 
het NPR 490 miljoen transacties af: een stijging van 31% ten opzichte van 2019. 

Kenteken en rijbewijs op de mobiele telefoon 
Van supermarktkaart tot bankpas: het zit allemaal op je mobiele telefoon. De RDW treft de 
voorbereidingen om in de toekomst de kentekenkaart en de rijbewijskaart op een mobiele 
telefoon te kunnen aanbieden. Een digitale variant van deze kaarten is snel te actualiseren 
en geeft de burger gebruiksgemak, zoals controle over de onderdelen die hij wil delen. Ook 
is de verwachting dat het digitale document in combinatie met verhuur (kortdurende 
tenaamstelling) van grote betekenis kan zijn voor handhavers en de verhuurbranche bij het 
terugdringen van fraude. Zo draagt een digitale rijbewijs- en kentekenkaart bij aan de 
verkeersveiligheid en rechtszekerheid. Digitale kaarten zijn ook duurzamer, omdat er geen 
grondstoffen worden gebruikt en de kaarten niet meer fysiek opgehaald hoeven te worden. 
Voor de handhaver biedt de elektronische controle van een document nog meer zekerheid 
over de echtheid en daardoor meerwaarde. In 2020 hebben we meegewerkt aan de ISO- 
standaardisatie van rijbewijzen op mobiel, aan een internationale proof of concept van 
zowel kentekenbewijs als rijbewijs op de mobiele telefoon en waren we binnen EReg actief 
op dit gebied. 

Online aanvragen verlenging rijbewijs   
Samen met 29 gemeenten voerde de RDW een experiment uit waarin burgers de verlenging 
van hun rijbewijs online konden aanvragen. Het doel: eenvoudige aanvragen, gemakkelijke 
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en snellere service, betere kwaliteit foto’s op rijbewijzen en minder fraude. In 2020 
evalueerde het ministerie van IenW het experiment. Het online aanvragen bleek een groot 
succes. In 2020 werden al meer dan 60.000 rijbewijsverlengingen online aangevraagd. De 
betrokken burgers gaven de dienstverlening een 8. Veel aanvragen vonden plaats buiten de 
openingstijden van de gemeenten en relatief vaak in het weekend. Op dit moment ligt 
besluitvorming voor een landelijke uitrol bij het ministerie van IenW. 

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. 

Onderhoud ICT-systemen 
De snelle technologische ontwikkelingen en de groei van beschikbare data hebben steeds 
meer invloed op de RDW-bedrijfsvoering en de ontwikkeling 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. We hanteren voor het onderhoud en de ontwikkeling 
van het IT-landschap het releasemanagementbeleid om de complexiteit te beheersen en 
maken 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. Dit zorgt ervoor dat de ICT-systemen nu en in de 
toekomst actueel, veilig en beschikbaar zijn.  

We hebben in 2020 onder meer de volgende resultaten behaald: 
• De voorbereidingen zijn gedaan om de serverinfrastructuur naar een nieuw 

automatiseringsniveau te brengen. In 2021 worden de huidige systemen 
overgebracht naar een hyper converged infrastructuur. In deze infrastructuur zijn 
opslag en servers één geheel. Meerdere van deze ‘blokken’ kunnen aan elkaar 
worden gekoppeld om zo direct de prestaties en de opslag te vergroten. Dit maakt 
het systeemlandschap flexibeler en eenvoudiger in beheer.  

• Het Cobol-landschap is verder vereenvoudigd. Hiermee hebben we verouderde 
technologie verwijderd.  

• Er is een derde datacenter toegevoegd voor het waarborgen van de continuïteit 
van de dienstverlening. 

• De beveiligingssystemen zijn doorontwikkeld in lijn met de laatste stand van de 
technologie. Ook is er een directe aansluiting gerealiseerd met het National Cyber 
Security Center. 

• Meerdere platformen hebben een grote upgrade ondergaan of zijn vervangen.  
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Overgang naar de cloud 
De afgelopen jaren heeft de RDW ervaring opgedaan met de inzet van clouddiensten. Het 
gebruik van clouddiensten is nodig voor het behalen van onze strategische doelen. De RDW 
heeft infrastructuur en een technologieplatform nodig die schaalbaar, wendbaar, innovatief 
en veilig zijn. Dit doen we door de bestaande IT-omgeving te combineren met de voordelen 
van clouddiensten. 

Ons cloudbeleid helpt om de benodigde stappen te zetten richting de cloud. De RDW werkt 
met een speciaal cloudteam dat verantwoordelijk is voor het ontwerpen, bouwen en 
onderhouden van de standaard (security) bouwblokken per platform. Dit team borgt dat we 
op een eenduidige manier gebruik maken van cloudplatformdiensten. Daarnaast kiezen we 
steeds meer voor software as a service. De RDW moet naast technische ook 
organisatorische voorbereidingen treffen. Werkpakketten en benodigde kennis wijzigen en 
de voorbereiding hierop is begonnen. In 2020 zijn onder meer mail, agenda en contacten 
naar de cloud gemigreerd. En is de voorbereiding gestart van de migratie naar de cloud van 
diensten die via internet te benaderen zijn, zoals de controle versnelde inschrijving. 

Security en privacy 
Het waarborgen van de 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 de ontwikkeling, het onderhoud en de operationele 
dienstverlening. Zo is in 2020 een Cloud Security Framework in gebruik genomen, voor de 
ontwikkeling van veilige clouddiensten en is het software-ontwikkelproces versterkt met 
aanvullende securitymaatregelen. Ook in de infrastructuur zijn aanvullende preventieve 
securitymaatregelen geïmplementeerd. Naast de aandacht voor systemen is er veel 
aandacht voor de gebruikers van de systemen; in 2020 is gericht gewerkt aan het vergroten 
van de privacy en security awareness van medewerkers met e-learning en het herkennen 
van phishing mail. 

Naast het nemen van preventieve maatregelen zet de RDW in op detectie en response: bij 
een securityincident of mogelijk datalek heeft de RDW de procedures en middelen ingericht 
om hier adequaat op te reageren. In 2020 is de RDW aangesloten op het Nationaal Detectie 
Netwerk van het Nationaal Cyber Security Centrum, waar ons Security Operations Center 
nauw mee samenwerkt. Eén van de pijlers voor security en privacy is de toegangsverlening 
tot data: authenticatie/autorisatie. In 2020 zijn extra maatregelen ingezet om de kwaliteit 
hiervan verder te verhogen. Bijvoorbeeld door het implementeren van een platform voor 
privileged acces management, het verder doorvoeren van role based access en het 
periodiek controleren van de toegekende autorisaties door de gegevenseigenaren. Ook is 
het onderwerp toegangsbeveiliging opgenomen in het Business Support Framework en zijn 
hiervoor eerstelijnscontroles gedaan.  

Digitale dienstverlening 
 
Toegesneden dienstverlening 
In 2020 heeft de RDW een dienstverleningsconcept uitgewerkt voor toegesneden 
dienstverlening. Zo geven we richting aan de wijze waarop we diensten verlenen aan 
particuliere en zakelijke klanten. Het dienstverleningsconcept is ook richtinggevend voor de 
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manier waarop RDW’ers zich opstellen naar hun klanten en hoe processen, procedures en 
systemen moeten worden ingericht. Verder hebben we ons aangesloten bij het initiatief 
van de bibliotheken om onze minder digivaardige klant beter te kunnen helpen.  

Uitbreiding online diensten 
In 2020 draaiden de digitale diensten opnieuw stabiel en was de beschikbaarheid van het 
platform uitstekend. Ook ging een aantal nieuwe diensten in productie, zoals voor de 
registratie van drones en van landbouwvoertuigen. Door corona werd de digitale 
importprocedure in werking gezet om de reguliere dienstverlening vanuit de RDW-
keuringsstations toch door te kunnen laten gaan. Verder werd gewerkt aan het verbeteren 
van de bestaande diensten en het verbeteren van het inzicht in de eigen gegevens van de 
klant. Zo werd het RDW-voertuigrapport verder geüniformeerd en hebben we een 
MijnRDW-omgeving gemaakt waar klanten kunnen inloggen om de gegevens over het eigen 
voertuig en de persoonsgegevens te raadplegen en te downloaden via de zogenaamde 
Blauwe knop. De Blauwe knop biedt een gebruiksvriendelijke toegang tot eigen gegevens 
en het delen van die gegevens.  

Verbeteren gegevensverstrekking 
Gewerkt is aan het verbeteren van de gegevensverstrekking van voertuiggerelateerde data 
aan de RDW-informatieproviders. We maken daarbij gebruik van een nieuwe technologie 
waarmee een moderne manier van informatielevering gerealiseerd wordt tussen de RDW 
en afnemers. Hiermee krijgen de RDW-informatieproviders een hogere actualiteit van de 
data en is het voor de RDW eenvoudiger om wijzigingen door te voeren. In 2020 zijn vijf van 
de zes datasets voor de informatieproviders in productie gezet. 

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. Ondanks alle inspanningen en de goede resultaten 
blijft er een groep mensen die (nog) niet voldoet aan hun voertuigverplichtingen. Samen 
met onze partners uit de handhavingsketen en het sociale domein werken wij aan meer 
inzicht in deze groep, om vanuit die kennis maatwerk te kunnen leveren en onze krachten 
te bundelen.  

Sinds februari 2020 attenderen wij mensen per brief op hun aansprakelijkheid voor hun 
voertuig. Deze brief versturen we als een verzekering wordt beëindigd, maar de 
kentekenhouder het voertuig nog wel op naam heeft staan. Deze brief past goed bij onze 
manier van handhaven: informeren, waarschuwen, herinneren, beboeten. Sinds de 
invoering van de brief zien we een daling van ruim 30% op het aantal overtredingen van de 
WAM-plicht.  

Digitale importprocedure 
Sinds 2018 kunnen erkenninghouders voor personenauto’s met een buitenlands kenteken 
een digitale aanvraag doen voor inschrijving in het kentekenregister met de dienst 
Versnelde Individuele Inschrijving (VIA). In 2020 is het percentage erkenninghouders dat 
hiervan gebruikmaakt weer verder toegenomen. Bovendien is in 2020 een aantal nieuwe 
voertuigcategorieën toegevoegd aan deze dienst. De wachttijden voor deze klanten zijn 
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hierdoor verder afgenomen. In de coronacrisis is verder een tijdelijke importprocedure 
ontwikkeld waarbij via een digitale beoordeling de aanvraag wordt afgehandeld. In 2021 
zullen we dit proces evalueren om besluitvorming voor te bereiden over het vervolg van de 
tijdelijke importprocedure. 

Herziening datamodel kentekenregister   
Het datamodel is het fundament van het kentekenregister. Het huidige datamodel is al 26 
jaar oud en vanwege de grote hoeveelheid relaties tussen de software onderling en de 
database is het zeer complex geworden om het datamodel en de software fundamenteel 
aan te passen. Om de ontwikkelingen binnen Europa en de voertuigbranche te faciliteren, 
moeten we andersoortige gegevens kunnen vastleggen in het kentekenregister en 
bovendien sneller wijzigingen kunnen doorvoeren. We willen toe naar een toekomstvast, 
betrouwbaar en wendbaar register, met waarborging van de continuïteit van de 
dienstverlening. Daarom investeert de RDW in de ontwikkeling van een nieuw datamodel. 
Hiervoor moeten een aantal complexe aanpassingen in het register worden gedaan. In 2020 
werden ruim 19 miljoen wijzigingen uitgevoerd door data die meerdere keren werd 
opgeslagen te verwijderen en ongebruikte bedrijfsregels op te ruimen.  

Ook de structuur van het datamodel passen we aan. Onze gegevenssets bevatten nu alle 
gegevens over het voertuig, degene die aansprakelijk is voor het voertuig en de 
verzekering, terwijl deze gegevens elk een eigen dynamiek kennen. Het werkt beter om 
deze als aparte gegevenssets te registreren en de software op dezelfde manier te scheiden. 
In navolging van een specifieke gegevensset voor verzekeringsgegevens startten we met 
het ontwikkelen van een gegevensset voor ‘relaties’, ofwel de rollen die natuurlijke en 
rechtspersonen kunnen hebben ten aanzien van het vervoermiddel. 

Digitaal uitlezen voertuiggegevens 
De apparatuur om voertuiggegevens uit te lezen is in 2020 getest, en de uitkomsten zijn 
vergeleken met de specificaties uit de aanbesteding. Hierbij is gebleken dat de afgesproken 
data, zoals de tellerstanden, identificatienummers en productiedata, op een correcte 
manier uitgelezen kunnen worden. We hebben op alle RDW-locaties de Digitale Voertuig 
Analyse (DVA) in het reguliere proces geïntegreerd en in overleg met de leverancier zal het 
aantal items dat de software kan uitlezen verder worden uitgebreid. Het toepassen van 
DVA vermindert de kans op fraude doordat de aanvullende voertuiginformatie kan worden 
gebruikt in het identificatieproces. In de testperiode zijn al diverse gestolen voertuigen en 
voertuigen met teruggedraaide kilometertellers opgespoord.  

eID op het rijbewijs  
Bezitters van een rijbewijs kunnen 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 om zeer 
vertrouwelijke informatie en gevoelige diensten online aan te bieden. Burgers kunnen 
straks zelf beslissen of zij het rijbewijs hiervoor willen gebruiken. Dit project is een nauwe 
samenwerking met het ministerie van BZK, Logius en de Rijksdienst voor 
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Identiteitsgegevens. Het wachten is nu op de inwerkingtreding van wet- en regelgeving 
zodat de dienst verder kan worden uitgewerkt.  

Wijzigingen direct zichtbaar in het verzekeringsregister 
De RDW werkte in 2020 verder aan het moderniseren van het beheersysteem van het 
verzekeringsregister. Het doel is minder foutieve registraties en sneller registreren van de 
verzekeringen waardoor de gegevens altijd actueel zijn. Verzekeraars kunnen hun 
wijzigingen in het register direct zien en controleren. Voorheen duurde het een dag voordat 
mutaties zichtbaar waren. Inmiddels zijn de meeste processen in productie en zijn de eerste 
verzekeraars aangesloten. De eerste ervaringen zijn positief. In 2021 komt deze verbetering 
voor alle verzekeraars beschikbaar. 

Controle waardebepaling geïmporteerde tweedehandsauto’s  
Bij geïmporteerde tweedehandsauto’s wordt soms een te lage taxatiewaarde opgegeven, 
volgens het ministerie van Financiën. Hierdoor wordt te weinig belasting (bpm) betaald. In 
overleg met het ministerie van IenW voerden de Belastingdienst, Domeinen Roerende 
Zaken, het ministerie van Financiën en de RDW in 2020 een verkenning uit. In deze 
uitvoeringstoets wordt gekeken of de RDW een rol kan spelen in het controleren van de 
componenten van de taxatie bij de bpm-aangifte van geïmporteerde tweedehandsauto’s. 
Het gaat over de omvang van de taak, de ICT-investering en de rol van erkenninghouders in 
dit proces. Hierdoor zal beter inzicht in de risico’s en consequenties ontstaan aan de hand 
waarvan het vervolg kan worden bepaald. 

Verbeteren IT ontheffingen 
Het project IT Ontheffingen Basis op Orde heeft als doel het verbeteren van de IT die nodig 
is voor het verlenen van ontheffingen. De verbeteringen in de IT zorgen dat steeds meer 
ontheffingsaanvragen binnen de daarvoor gestelde termijnen worden afgehandeld door de 
RDW. Hiervoor is in 2020 de IT-component die het grootste continuïteitsrisico vormde, 
vervangen door een nieuwe. In 2021 zullen andere, deels verouderde, componenten 
worden vervangen. In 2020 is daarnaast gewerkt aan een webportaal voor handhavers, dat 
in 2021 wordt opgeleverd. Handhavers kunnen op het webportaal straks zelf 
ontheffingsinformatie van de RDW inzien. Hiermee kunnen zij gerichter handhaven, met 
minder verstoringen voor de transporteurs, zoals het onnodig staande houden van 
transporten. 

1.4.4 Overige ontwikkelingen 

Internationale gegevensuitwisseling via EUCARIS  
EUCARIS is een Europees samenwerkingsverband, geïnitieerd door de RDW, waarmee de 
Europese voertuig- en rijbewijsregistratie-autoriteiten allerlei gegevens over vervoer en 
transport met elkaar uitwisselen. In 2020 zijn met behulp van EUCARIS meer dan 200 
miljoen vragen afgehandeld binnen heel Europa. Bijvoorbeeld bij import en export van 
voertuigen en bij de omwisseling van rijbewijzen, en 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.  
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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 2020 
speelden onder andere de volgende EUCARIS-ontwikkelingen:  

• Samen met de Europese Commissie is in 2020 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 en Luxemburg, 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 CvO1-gegevens tussen de 
RDW en zijn Duitse tegenhanger KBA (Kraftfahrt-Bundesamt). Inmiddels zijn diverse 
lidstaten aangesloten bij deze pilot en is de uitwisselingsstandaard door de 
Europese Commissie overgenomen in Europese wet- en regelgeving. Ook aan het 
automatiseren van de uitwisseling van typegoedkeuringsgegevens werd in 2020 
gewerkt.  

• 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 
inmiddels bijna afgerond. Alle belastingautoriteiten kunnen binnenkort, via de 
RDW’s in Europa, voertuiggegevens met elkaar uitwisselen. De Europese 
implementatie van de services voor tolhandhaving wordt in 2021 afgerond.  

• In 2020 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 2020 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- en EReg-verband wordt samengewerkt aan de Europese 
harmonisatie van de uitwisseling.  

                                                            

1 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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• In 2020 is via het EUCARIS-Verdrag een eerste juridische basis gelegd voor de 
informatie-uitwisseling met landen buiten Europa. In 2021 wordt verder gewerkt 
aan de technische implementatie van de uitwisseling. 

Samenwerking met zusterorganisaties 
In de Association of European Vehicle and Driver Registration Authorities (EReg) 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. EReg heeft in 2019 een nieuw werkprogramma 
opgesteld, waarin de prioriteiten van de aankomende drie jaar staan. De thema’s waar de 
komende jaren de focus op ligt, zijn: internationale gegevensuitwisseling, voertuigdata, 
innovatie & e-overheid en duurzaamheid en milieuzones.  

Ondanks corona organiseerde EReg diverse activiteiten. Zo werd een webinar gehouden 
over de impact van corona op registratieautoriteiten. Daarnaast vond de eerste virtuele 
EReg General Meeting plaats met 23 landen en drie partners, de American Association of 
Motor Vehicle Administrators (AAMVA), Austroads en the International Commission for 
Driver Testing (CIECA). Verder is er in 2020 een partnerschap getekend met de 
koepelorganisatie CIECA. EReg en CIECA gaan in de toekomst nauwer samenwerken op het 
gebied van bijvoorbeeld rijhulpsystemen en het digitale rijbewijs.  

Ook de EReg Topic Groups vonden virtueel plaats in 2020. Een permanente EReg Topic 
Group werkt aan internationale gegevensuitwisseling (via EUCARIS). Daarnaast is een 
werkgroep bezig met het mogelijk maken van het uitwisselen van digitale Certificaten van 
Overeenstemming (CvO) en op termijn typegoedkeuringsinformatie. Een taskforce werkt 
aan de implementatie van een gedragscode over gegevensbescherming bij internationale 
uitwisseling tussen Europese registratieautoriteiten. Deze gedragscode geeft richtlijnen hoe 
de nieuwe AVG-eisen moeten worden toegepast bij internationale gegevensuitwisseling. 
Ook is sinds 2019 een werkgroep gestart die zich bezighoudt met de harmonisatie van 
registratieprocessen en datakwaliteit. 

Gevolgen van de Brexit  
Het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU vond plaats op 31 januari 2020. Er 
was een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. In deze periode bleven alle EU-
regels geldig. Op 24 december 2020 hebben de EU en het VK een akkoord bereikt over een 
nieuw partnerschap. Dit akkoord bevat afspraken over de regels die per 1 januari 2021 
gelden tussen de EU en het VK. De RDW heeft zich in 2020 verder voorbereid op dit 
uittreden. Omdat niet bekend was op welke wijze en onder welke voorwaarden dat ging 
gebeuren, heeft de RDW diverse scenario’s uitgewerkt. Het gaat hier om maatregelen voor 
de mogelijke gevolgen voor de taakgebieden van de RDW. Nu de gevolgen bekend zijn, 
kunnen we ons in 2021 richten op de implementatie van de afspraken.   
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1.5 Wendbare mensen en organisatie 

Het jaar 2020 was een jaar met veel onzekerheid door het coronavirus en de -maatregelen. 
Deze onzekerheid zet zich voorlopig door in 2021. De pandemie heeft een grote impact op 
de RDW, maar dit hebben we met elkaar opgevangen. Een deel van de medewerkers 
werkte ineens volledig vanuit huis; andere collega’s bedienen nog steeds fysiek onze 
klanten op verschillende locaties. Ze hebben zich allemaal snel en flexibel aangepast aan de 
nieuwe situatie. Daarom kon de dienstverlening van de RDW zo veel mogelijk 
doorlopen. We hebben diverse maatregelen genomen om medewerkers daarbij te 
ondersteunen, zoals het faciliteren van verantwoord thuiswerken, coronaverlof, veilig 
werken op RDW-locaties en aandacht voor welzijn in coronatijd.  

1.5.1 Human resources: wendbare mens en organisatie 
Voor een gezonde, wendbare organisatie zijn medewerkers de belangrijkste basis. De RDW 
vindt het belangrijk dat zij met plezier naar hun werk gaan. We hebben mensen nodig die 
wendbaar, dienstbaar en betrouwbaar zijn en deze kernwaarden in de praktijk brengen. 
Daarnaast verwachten we dat medewerkers zich eigenaar tonen van hun vakmanschap, 
inzetbaarheid en vitaliteit. Dat vraagt flexibiliteit en een leven lang leren. We moeten ons 
als RDW’ers steeds nieuwe kennis en vaardigheden eigen maken en die kennis goed 
inbedden in onze processen. Mensen met cruciale kennis voor de organisatie willen we 
behouden. Ook stimuleren we dat medewerkers beter samenwerken en kennis delen om zo 
interne kennis en competenties maximaal te benutten. 

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

stages, maar ook door het samenwerken met andere partijen. We stimuleren eigen 
regie op vakmanschap en inzetbaarheid; 

• Ontwikkeling van medewerkers stimuleren, onder andere met ons nieuwe RDW 
Leerplein; 

• 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. 

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 2020 waren: 

Continue dialoog 
We vinden het van groot belang dat RDW-medewerkers werken aan hun ontwikkeling en 
functioneren en hierover continu in gesprek zijn met hun leidinggevende. Eind 2020 zijn we 
daarom gestart met de continue dialoog. Deze gesprekken tussen medewerker en 
leidinggevende zijn gericht op de toekomst. Het begint met een startgesprek waarin 
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ontwikkelafspraken en resultaatafspraken worden gemaakt voor het komende jaar. Ook 
maken ze afspraken over hoe vaak en over welke onderwerpen ze elkaar gedurende het 
jaar spreken. Dat kunnen korte bila’s zijn, of uitgebreidere ontwikkelgesprekken. 
Uiteindelijk wordt in het eindejaarsgesprek samen gereflecteerd op de ontwikkeling die de 
medewerker heeft doorgemaakt (functioneringsgesprek).  

Vooruitkijken en de focus op de ontwikkeling van talenten zorgt ervoor dat mensen hun 
talenten vaker en beter kunnen inzetten. Dit draagt bij aan het werkplezier van de 
medewerkers én aan de strategische doelen van de RDW. Uitgangspunt is een simpele 
aanpak, gericht op maatwerk voor elke medewerker, waarbij we zorgen voor handvatten 
en inspiratie om goede gesprekken te kunnen voeren. 

Managementontwikkeling 
De toekomst van de RDW vraagt om leiderschap dat mensen verbindt. Waar aanspreken en 
aanspreekbaar zijn, essentieel zijn. Het leiderschapsprofiel geeft richting aan de 
ontwikkeling van ons management. In 2020 is een start gemaakt met een 
leiderschapsprogramma voor startende leidinggevenden. Dit programma vond door corona 
online plaats en had een sterk interactief karakter. Tijdens het programma kwamen 
verschillende thema’s aan bod, zoals het leiderschapsprofiel, leidinggeven in digitale tijden, 
coachend leidinggeven, sturen op resultaat en besluitvaardigheid. De training richtte zich 
vooral op leidinggevenden met minder dan twee jaar ervaring in de huidige functie. Tijdens 
de bijeenkomsten stond praktijkgericht leren centraal waarbij deelnemers hun eigen 
casuïstiek inbrachten. Tijdens elke bijeenkomst werden handvatten aangereikt die 
vervolgens geoefend konden worden met opdrachten.  

Afgelopen jaren hebben we steeds een meerjarig ontwikkelingsprogramma ontwikkeld voor 
leidinggevenden (TOOLS). Na evaluatie van het afgelopen programma bleek behoefte te 
bestaan aan een andere aanpak. Het nieuwe programma voor leiderschapsontwikkeling is 
een eerste aanzet voor een andere inrichting. De evaluaties van de deelnemers boden 
waardevolle input voor toekomstige leiderschapsprogramma’s. 

Leren en ontwikkelen 
De RDW opereert in een dynamische omgeving. Om onze 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. Daarom investeren 
we doelbewust in het ontwikkelen van medewerkers. 2020 bleek ook op gebied van leren 
en ontwikkelen een ingrijpend jaar. Corona zette rigoureus een streep door alle geplande 
klassikale opleidingen uit het strategisch opleidingsplan en de opleidingsbudgetten werden 
gehalveerd. Tegelijkertijd ontstonden volop mogelijkheden om te leren, te experimenteren 
en te vernieuwen. Digitaal bleek meer mogelijk dan gedacht. Zo werden in 2020 
bijvoorbeeld RDW-brede, online opleidingen georganiseerd over agile werken en slim 
werken op de nieuwe (digitale) werkplek.  

De RDW beschikt over een online opleidingscatalogus voor individuele opleidingen. Met 
studiefaciliteiten en een persoonlijk loopbaanbudget stimuleren we dat medewerkers zelf 
verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling. In 2020 is hier extra op geïnvesteerd 
door de opleidingsintermediair en het online lerenplatform als één nieuw systeem in te 
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kopen. Vanaf 2021 kunnen medewerkers daardoor terecht op het RDW Leerplein: één 
online portaal voor alle leeractiviteiten, klassikaal en online.  

De RDW zet loopbaanadviseurs in om medewerkers te inspireren en te stimuleren hoe zij 
regie kunnen nemen in hun loopbaan. Zodat medewerkers vanuit eigen 
verantwoordelijkheid en vakmanschap werken aan hun inzetbaarheid. Hebben zij 
voldoende persoonlijke brandstof voor nu en de toekomst? Dit vraagt van medewerkers 
een vooruitziende blik, investeren in de ontwikkeling van je vak, loopbaan en vitaliteit. Dit 
doen we door inzicht te geven en te coachen op hun wendbaarheid, werkplezier en 
ontwikkeling.  

Integriteit 
Integriteit is een belangrijke voorwaarde voor het vertrouwen van burgers en bedrijven in 
de RDW als betrouwbare publieke dienstverlener. Integer handelen van medewerkers is 
daarbij cruciaal. Als gevolg van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is ons 
integriteitsbeleid in 2020 verder aangescherpt. De eed of belofte is opnieuw ingevoerd. De 
focus van het integriteitbeleid is vooral gericht op preventie en het verhogen van het 
integriteitsbewustzijn van management en medewerkers. Hiervoor organiseerden we 
workshops en integriteitsbijeenkomsten en introduceerden we een vernieuwde  
e-learningmodule voor medewerkers en externen. De focus op preventie en 
bewustwording zal de komende jaren blijven om zo structureel invulling te geven aan onze 
kernwaarde betrouwbaarheid. 

Arbeidsmarktstrategie 
De ontwikkelingen in de automotive sector en op de arbeidsmarkt gaan door. Dit maakt dat 
het werven van nieuwe medewerkers met de juiste kennis het afgelopen jaar weer een 
grote uitdaging was. Begin 2020 hebben we na een aanbesteding een nieuw 
recruitmentsysteem geselecteerd. Deze voldoet aan alle privacycriteria en faciliteert het 
proces met de nieuwste technieken. Om ook de vacatureteksten beter aan te laten sluiten 
bij de arbeidsmarkt, is een nieuw tekstbureau geselecteerd. Vervolgens hadden we door 
corona te maken met een tijdelijke vacaturestop. Na de zomer is de werving weer 
opgestart.  

Het intensiveren van de samenwerking met onderwijsinstituten en het aanbieden van 
stageplekken is ook een belangrijke pijler van onze arbeidsmarktstrategie. Zo werken we 
aan het vergroten van onze naamsbekendheid als aantrekkelijke werkgever bij mogelijk 
toekomstige medewerkers. Daarnaast zijn stagiairs potentiële nieuwe medewerkers. 
Daarom en vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid werken we aan een aparte 
pagina voor het onderwijs op werkenbijderdw.nl.  

Naast deze centrale activiteiten heeft iedere divisie ook haar eigen activiteiten om zich te 
profileren op de arbeidsmarkt. Door dit totaalpakket zijn we in staat de juiste talenten 
werven, nu en in de toekomst. In 2021 staat het borgen en doorontwikkelen van alle 
processen van de arbeidsmarktstrategie centraal.  

Naast aandacht voor het werven van medewerkers, investeert de RDW ook in een warm 
welkom voor nieuwe medewerkers. We willen ze graag vanaf de start boeien en binden aan 
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onze organisatie. Dit warme welkom heeft vanaf de tweede helft van 2020 vooral digitaal 
plaatsgevonden.  

CAO en personeelshandboek RDW 
In 2020 is het traject van normalisering van het ambtenarenrecht afgerond. Naast de 
nieuwe CAO RDW is er een personeelshandboek geïntroduceerd dat alle personele 
regelingen bevat in beter leesbare tekst. Eind 2020 zijn de onderhandelingen gestart voor 
de CAO na 1 januari 2021. Begin februari 2021 is een principe-akkoord bereikt.  

1.5.2 Human resources: de cijfers  

Personele bezetting  
De gemiddelde bezetting over 2020 (na correctie PAS en GIB-regeling) was 1.588 fte. De 
verdeling van de eindbezetting over de verschillende organisatieonderdelen was als volgt: 

De personele bezetting per  
31 december 2020 

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

2020 

personen 

2020 

fte 

2019 

personen 

2019 

fte 

Registratie & Informatie 334 302,7 335 300,0 

Toezicht & Beoordeling 666 629,0 671 631,0 

Voertuig Regelgeving & Toelating 215 206,8 213 204,0 

Informatie & Communicatie Technologie 244 236,2 236 227,9 

Directie en stafafdelingen 238 216,9 228 206,9 

Totaal 1.697 1.591,6 1.683 1.569,8 

 
In 2020 steeg de eindbezetting van het aantal fte’s met 21,8 ten opzichte van het jaar 2019. 
Een deel daarvan (8,3 fte) wordt veroorzaakt door de afdeling Informatie & Communicatie 
Technologie (ICT). Het betreft ingehuurd personeel dat in dienst kwam bij de RDW. De 
stijging bij Directie en stafafdelingen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het overhevelen 
van werkzaamheden en de daarbij behorende fte’s van de lijn naar de stafafdelingen. 
Verder is er nog de oorzaak van het niet kunnen vervullen van vacatures in 2019 die pas in 
2020 zijn ingevuld. De stijging in 2020 is fors minder dan in 2019 (40,2 fte). Dit is mede het 
gevolg van een tijdelijke vacaturestop vanaf april als gevolg van corona. Ook de kosten voor 
de inhuur van tijdelijk personeel zijn gedaald van 12,9 miljoen (2019) naar 12,0 miljoen. 
Deze tijdelijke inhuur betreft vooral administratief personeel. 

Leeftijd, diensttijd en m/v-verhouding 
In 2020 was de gemiddelde leeftijd van de RDW-medewerker 48,5 jaar. Dit is gelijk aan het 
jaar 2019. De afdeling Directiestaf is de afdeling met de hoogste gemiddelde leeftijd (54,2 
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jaar). De afdeling Facilitair Bedrijf is de afdeling met de langst gemiddelde diensttijd (21,2 
jaar). De afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken (JBZ) is met een gemiddelde leeftijd van 
39,8 jaar de jongste afdeling. Deze afdeling is ook de afdeling met de kortste gemiddelde 
diensttijd (6,1 jaar). De gemiddelde diensttijd bij de RDW is 16 jaar. Van de medewerkers is 
31% vrouw. Dit is vrijwel gelijk aan voorgaande jaren. 

In- en uitstroom 
In 2020 traden 101 nieuwe medewerkers in dienst. In 2019 waren dit er 119.  
87 medewerkers hebben de RDW verlaten. In 2019 waren dit er 77. 

Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuim in 2020 was 4,8%. Dat is gelijk aan het percentage van 2019. Gemiddeld 
meldt een medewerker zich 0,7 keer per jaar ziek; dit is 0,3 lager dan in het jaar 2019. 
Medewerkers verzuimden gemiddeld dus minder vaak. De duur van het verzuim was wel 
langer in vergelijking met het jaar ervoor. Lang verzuim en vooral het re-integreren op 
afstand (door het thuiswerken) vragen daarom extra aandacht. 

Onderverdeling verzuimpercentage 2020 2019 

Kort verzuim 0,4% 0,7% 

Middellang verzuim 0,7% 0,6% 

Lang verzuim 3,7% 3,5% 

Totaal 4,8% 4,8% 

Voor 2020 was het verzuim van ‘Openbaar bestuur en Overheidsdiensten’ 5% (RDW 4,8%). 
Het verzuim van de bedrijfstak ‘Openbaar bestuur en Overheidsdiensten’ was in 2019 5,5% 
(RDW 4,8%). 

Opleidingskosten 
Per medewerker investeerde de RDW in 2020 gemiddeld € 1.271 in opleidingen en training. 
Dat komt overeen met 1,7% van de loonsom (2019: 3%). Dit is inclusief training on the job, 
heroriëntatie, persoonlijk opleidingsbudget, managementleergang Tools en de O&P-
trajecten (Ontwikkeling & Professionalisering). Door corona zijn vooral de klassikale 
opleidingen niet doorgegaan of op een andere manier vormgegeven.  

Opleidingskosten 2020 2019 

Totale opleidingskosten (in euro’s) 2.157.610 3.516.985 

Gemiddeld aantal medewerkers (in personen) 1.697 1.660 

Gemiddeld per medewerker (in euro’s) 1.271 2.119 

Opleidingskosten in % van de loonsom 1,7% 3,0% 



Jaarverslag RDW 2020 

36 

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 2020 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 verder 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 
2020 

Resultaat 
2020 

Norm 
2019 

Resultaat 
2019 

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

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

LPG 5% 5,2% 5% 5,0% 

Tacho 5% 5,0% 5% 5,0% 

KPI 1 – Ondanks de beperkingen als gevolg van de coronamaatregelen is de wettelijke norm 
van 3% steekproeven voor AKP 2 dicht benaderd. Uiteindelijk is dit uitgekomen op 2,1%. 
Het ministerie van IenW heeft daar begrip voor getoond en vooraf mee ingestemd. De 
norm is wel dicht benaderd maar niet volledig behaald doordat de medewerkers die 
normaal gesproken – naast het werk op de keuringsstations – steekproeven doen, na het 
uitbreken van corona volledig zijn ingezet op de keuringsstations, vanwege de drukte daar. 
Daarnaast is tijdens de eerste lockdown gewerkt met ‘week op, week af’-rooster, waarbij 
controleurs de ene week thuis en de andere week buiten de deur werkten. Hierdoor zijn er 
minder steekproeven uitgevoerd. Bovendien duurt door de hygiënemaatregelen een 
steekproef nu langer. Hygiënemaatregelen zijn onder andere het desinfecteren van handen 
en het toelichten van RIVM-maatregelen aan keurmeesters en technici.  
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KPI 2 – Bedrijfsbezoeken erkenningen 
Norm 
2020 

Resultaat 
2020 

Norm 
2019 

Resultaat  
2019 

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

Minimale 
bezoek-

frequentie per 
bedrijf: 1x per 

3 jaar 
LPG: 1x per 2 

jaar  95% 

Minimale 
bezoek-

frequentie per 
bedrijf: 

 1x per 3 jaar 
LPG en Tacho: 

1x per 2 jaar 96% 

Percentage controlebezoeken binnen 9 maanden 
na afgifte erkenning 

100%  93% 100%  91% 

 

KPI 2 – In overleg met het ministerie van IenW is besloten de minimale bezoekfrequentie 
voor bedrijven met de erkenning Tachograaf per 1 januari 2020 te veranderen in één keer 
per drie jaar in plaats van één keer per twee jaar. Zo hanteren we een uniforme werkwijze 
die duidelijker is voor bedrijven. En is er ruimte om de toezichtlast daar waar mogelijk te 
beperken en daar waar nodig, risicogericht, te intensiveren. 

Door de coronamaatregelen is het percentage bedrijven dat maximaal 36 maanden geleden 
is bezocht licht gedaald ten opzichte van 2019. Deze lichte daling is het gevolg van de eerste 
lockdown. Hierin zijn er door het thuiswerken minder bedrijfsbezoeken afgelegd. Daarnaast 
heeft de invoering van de categorie Langzaam Rijdende Voertuigen (LRV) in het laatste 
kwartaal extra aanvragen opgeleverd. Deze hebben prioriteit gekregen. 
 

KPI 3 – COP typegoedkeuring 
Norm 
2020 

Resultaat 
2020 

Norm 
2019 

Resultaat  
2019 

Percentage fabrikanten met geldige COP 95% 97,5 % 95% 98,5% 

1.6.2 Gegevensverwerking op orde 

KPI 4 – Dienstverlening kernregisters 
Norm  
2020 

Resultaat 
2020 

Norm  
2019 

Resultaat  
2019 

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

 

KPI 5 – BKR- en CBR-systemen 
Norm  
2020 

Resultaat 
2020 

Norm  
2019 

Resultaat  
2019 

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 Behaald 

Positieve 
mededeling niet behaald 
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KPI 6 – Kentekenregister 
Norm  
2020 

Resultaat 
2020 

Norm  
2019 

Resultaat  
2019 

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  
2020 

Resultaat 
2020 

Norm  
2019 

Resultaat  
2019 

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 – Het hier genoemde cijfer komt uit het laatste gehouden 
klanttevredenheidsonderzoek in 2018. In 2020 heeft het geplande RDW-brede 
klanttevredenheidsonderzoek niet plaatsgevonden vanwege corona. In 2021 vindt dit 
onderzoek weer plaats. De resultaten van deelmetingen over 2020 staan in het hoofdstuk 
Governance op pagina 60 en 61.  
 

KPI 8 – Doorlooptijden 
Norm  
2020 

Resultaat 
2020 

Norm  
2019 

Resultaat  
2019 

Kentekenonderzoek     

Gemiddelde doorlooptijd keuren van 
kentekenonderzoek, vanaf start afgifteproces (niet 
modificaties) tot afgifte document (voor zover aan 
de afgiftevoorwaarden is voldaan). < 72 uren 29,82 uur2 < 72 uren 30,39 uur3 

Ontheffingen  
Gemiddelde doorlooptijd van afgifte ontheffingen     

• Incidentele ontheffing 2 dagen < 2 dagen 1,69 dagen < 2 dagen 1,57 dagen 

• Incidentele ontheffing 4 dagen < 4 dagen 2,31 dagen < 4 dagen 2,92 dagen 

• Incidentele ontheffing 5 dagen < 5 dagen 3,91 dagen < 5 dagen 4,69 dagen 

                                                            

2 Deze KPI is gebaseerd op de doorlooptijd van werkorders gestart en afgehandeld binnen de periode tot en met 13 maart 
2020. Als gevolg van corona is vanaf 13 maart 2020 een deel van de keuringslocaties gesloten. Er werden alleen cruciale 
diensten aangeboden op negen keuringsstations. De overige dienstverlening is vooral digitaal aangeboden. Halverwege mei 
zijn alle keuringsstations weer opengegaan met nog steeds beperkte dienstverlening in verband met de coronamaatregelen. 
De berekeningsmethodiek is in lijn met 2019, alleen niet over het gehele jaar. 

3In 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. 
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• Jaarontheffing < 5 dagen 0,02 dagen < 5 dagen 0,04 dagen 

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 9 – Wachttijd gesprekken Norm  
2020 

Resultaat 
2020 

Norm  
2019 

Resultaat  
2019 

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

80% van de 
calls wordt 
binnen 30 
seconden 

aangenomen 81% 

 

KPI 9 – Als gevolg van de coronamaatregelen is de dienstverlening aan de telefoon in april 
en mei onder druk komen te staan. Hierdoor kon de norm van 80% over het hele jaar toen 
al niet meer worden gehaald. De maanden april en mei zijn daarom pro forma vastgezet op 
80%. IenW is hiervan vroegtijdig op de hoogte gebracht. Ondanks corona was de 
dienstverlening de rest van het jaar gemiddeld boven de norm. Het cijfer bij KPI 9 drukt dit 
uit. 
 

KPI 10 – Klantcontactcentrum Norm  
2020 

Resultaat 
2020 

Norm  
2019 

Resultaat  
2019 

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

 
KPI 10 – In 2019 zijn we van ITO- overgegaan op ISO-certificering. Deze certificering is twee 
jaar geldig. Eind 2021 vindt er weer een audit plaats. 
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KPI 11 – Klachtenafhandeling Norm  
2020 

Resultaat 
2020 

Norm  
2019 

Resultaat  
2019 

Klachtenafhandeling binnen wettelijke 
doorlooptijd  

100% < 6 
weken. 

Afwijking 5% 
toelaatbaar. 

Onder 95% 
motiveren en 

zo nodig 
maatregelen 

nemen. 100% 

100% < 6 
weken. 

Afwijking 5% 
toelaatbaar. 

Onder 95% 
motiveren en 

zo nodig 
maatregelen 

nemen. 98% 

 

1.6.4 Gemiddelde tariefontwikkeling 

KPI 12 – Gemiddelde tariefontwikkeling Norm  
2020 

Resultaat 
2020 

Norm  
2019 

Resultaat  
2019 

Gemiddelde tariefontwikkeling + of - 5% excl. 
inflatie 2,6% 

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

 

1.6.5 Interne normen RDW 

 Norm  
2020 

Resultaat 
2020 

Norm  
2019 

Resultaat  
2019 

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

Functioneringsgesprekken 85% 87% 85% 88% 

Doorlooptijd klachtenafhandeling (interne norm) < 4 weken 90% < 4 weken 88% 

 
Ziekteverzuim – Voor een toelichting bij het behaalde percentage ziekteverzuim zie 
hoofdstuk 1.5.2. 

1.6.6 Bezwaar en beroep 

Aantallen ingediend 
2020 2019 2018 

Verschil  
2020-2019 

Ingediende bezwaarschriften 1.086 1029 988 6% 

Ingediende voorlopige voorzieningen 17 18 38 -6% 

Ingediende (hoger) beroepen 84 87 116 -3% 

Bezwaar en beroep – Het afgelopen jaar was er een geringe stijging van het aantal 
bezwaren. Een deel daarvan (105) zijn bezwaren wegens corona gerelateerde situaties en 
maatregelen. Het ging met name om bezwaren op het gebied van rijbewijzen, 
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bedrijfsinspecties en keuringen van voertuigen. Er zijn verder meer bezwaren 
binnengekomen tegen het opleggen van een verbod op het rijden op de weg, in totaal 219. 
De RDW is een intern onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaken van deze toename. Op 
basis daarvan bepalen we of we onze besluitvorming en handelswijze aanpassen.  

In totaal heeft de afdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken 75 bezwaren doorgestuurd naar 
lijnafdelingen binnen de RDW, maar ook naar bestuursorganen anders dan de RDW. Deels 
omdat is vastgesteld dat dit geen bezwaren tegen besluiten betrof, deels omdat het 
bezwaren waren op besluiten van andere bestuursorganen. Het digitaal indienen van 
bezwaar lijkt meer onjuist ingediende bezwaren op te leveren. 

Aantallen afgehandeld 
2020 2019 2018 

Verschil  
2020-2019 

Gegrond/gedeeltelijk gegrond 128 134 147 -4% 

Ongegrond/niet-ontvankelijk 648 710 802 -9% 

Totaal 776 844 949 -8% 

Ingetrokken of anders afgehandeld 261 199 224 31% 

Totaal 1.037 1.043 1.173 -1% 

 
Afgehandelde zaken – Het totaal aantal afgehandelde zaken is in lijn met 2019. Ook de 
aantallen gegrond of ongegrond zijn nagenoeg gelijk. Uitkomsten zijn uiteraard wel altijd 
afhankelijk van de aard van de individuele zaak – het is maatwerk – waardoor het niet 
mogelijk is om voor verschillen een algemene verklaring te geven. Wel maken we er werk 
van 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 
2020 2019 2018 

Verschil  
2020-2019 

Aantal Wob-verzoeken 11 10 23 10% 

 

Wob-verzoeken – Het aantal door de RDW ontvangen Wob-verzoeken is vergelijkbaar met 
het aantal in 2019. Er zijn geen Wob-verzoeken binnengekomen die aan de coronacrisis 
gerelateerd kunnen worden. De bijzondere omstandigheden van afgelopen jaar lijken 
daarom geen invloed te hebben gehad op het aantal Wob-verzoeken. 
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Klachten 
2020 2019 2018 

Verschil 
2020-2019 

Aantal klachten 736 643 651 14% 

% gegronde klachten 29% 35% 44% - 

Klachtenindex4 (aantal klachten versus productie) 0,014% 0,011% 0,012% - 

Gemiddelde doorlooptijd: < 4 weken (RDW-norm) 90% 88% 89% - 

Gemiddelde doorlooptijd: < 6 weken (Awb-norm) 100% 98% 97% - 

 
Klachten – In 2020 ontving de RDW in totaal 736 klachten. Dat is een stijging ten opzichte 
van 2019 (14%).  

Bij de divisie Registratie & Informatie (R&I) was er sprake van een lichte stijging van het 
aantal klachten met 2% ten opzichte van 2019. In 2020 werden 364 klachten geregistreerd, 
in 2019 waren dit er 357. De meeste klachten gingen over de informatieverstrekking (172). 
Relatief gezien is dit een gering aantal, aangezien vanuit het Klantcontact centrum jaarlijks 
meer dan 1 miljoen telefoontjes worden afgehandeld. Daarnaast kwam een aantal klachten 
binnen over rijbewijzen. Dit vindt zijn oorzaak in de complexiteit van het omwisselen van 
buitenlandse rijbewijzen en het aanvragen van rijbewijzen vanuit het buitenland.  

Bij de divisie Toezicht & Beoordeling (T&B) zijn bij het proces Toezicht 84 klachten 
binnengekomen ten opzichte van 61 in 2019. Dat is een stijging van 38%. Een gering deel 
van die stijging is te verklaren door een aantal klachten over een brief aan 
erkenninghouders en keurmeesters aangaande het verplicht dragen van mondkapjes in het 
bijzijn van RDW-medewerkers. In het overige deel waren er weinig coronagerelateerde 
klachten bij het proces toezicht. Bij proces Beoordeling zijn 247 klachten geregistreerd ten 
opzichte van 144 klachten in 2019. Dat is een stijging van 72%. Deze forse stijging was te 
zien vanaf maart 2020 als gevolg van de genomen maatregelen door de coronacrisis. Onder 
meer doordat de meeste diensten noodgedwongen tijdelijk werden stopgezet en alleen 
nog cruciale dienstverlening werd aangeboden, zijn de wachttijden voor keuringsafspraken 
op de keuringstations fors gestegen. Halverwege 2020 werden nagenoeg alle diensten, al 
dan niet via een tijdelijke noodprocedure, weer aangeboden. De piek in het aantal klachten 
nam daardoor in de periode juli-oktober weer af.  
Bij de divisie Voertuig Regelgeving & Toelating (VRT) is er sprake van een daling van het 
aantal klachten van 86 naar 41 ten opzichte van 2019 (-52%). De meeste klachten betreffen 
factuurklachten. Maar ook door het invoeren van een aantal verbeteringen is het aantal 
factuurklachten gedaald ten opzichte van vorig jaar. Zo zijn de facturen duidelijker gemaakt 
voor de klant en is de facturatie-informatie in het systeem verbeterd waardoor de juiste 
diensten op de facturen staan. 

                                                            

4 De klachtenindex van 2019 en 2018 is voor vergelijkingsdoeleinden aangepast, omdat per 2020 de aantallen klachten van de 
divisie Registratie en Informatie (R&I) worden afgezet tegen een gewijzigde, representatievere productie. 
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De klachtenindex ligt evenals voorgaande jaren ruim onder de 1%. Dat geeft aan dat het 
aantal klachten ten opzichte van de totale geleverde productie zeer laag is.  

De wettelijke doorlooptijd van de klachtenafhandeling binnen 6 weken is in alle gevallen 
gehaald (100%).  

Gedurende het jaar is continu aandacht voor verbeteringen en professionalisering van het 
klachtenproces bij de RDW. Zo zijn er verbeteringen doorgevoerd in het centrale systeem 
waar alle binnengekomen klachten worden geregistreerd en is de klachtenpagina op de 
website van de RDW aangepast. 

Ombudsmanzaken 
2020 2019 2018 

Verschil  
2020-2019 

Aantal klachten 25 20  20   25% 

 
Ombudsmanzaken – Het aantal ombudsmanklachten dat we ontvingen over het handelen 
van de RDW is in 2020 iets gestegen. De stijging is toe te schrijven aan klachten die verband 
hielden met de uitbraak van de coronapandemie. Veel van de door de Nationale 
ombudsman ontvangen klachten zijn afkomstig van burgers die door de coronacrisis tegen 
problemen aanliepen. Bijvoorbeeld bij het omwisselen of verlengen van rijbewijzen en het 
invoeren, laten keuren en inschrijven van voertuigen. 

In dertien zaken is er nadere informatie verschaft aan de Nationale ombudsman, waarna de 
Ombudsman de klacht heeft afgesloten. De klachtencoördinatoren hebben zeven 
ombudsmanklachten in behandeling genomen via de interne klachtenprocedure. Van deze 
klachten zijn er zes ongegrond verklaard en aan één klacht is geen oordeel gegeven.  

Drie klachten zijn door middel van een interventie door de Nationale ombudsman 
afgehandeld. In zijn column in de Telegraaf van 5 december 2020 heeft de Nationale 
ombudsman aandacht geschonken aan een van deze bemiddelingen. Op verzoek van de 
Nationale ombudsman heeft de RDW zich ingespannen om de klager te helpen. De 
Nationale ombudsman gaf in zijn column weer dat de RDW na de interventie zorgvuldig 
heeft gehandeld en maatwerk heeft geleverd.  

De ombudsman is géén onderzoeken gestart naar de afhandeling van klachten door de 
RDW.  
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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 tot 31-08-2020 (onafhankelijk) 
Dhr. C. (Clemens) Didden   2e vicevoorzitter vanaf 01-09-2020 (onafhankelijk) 
Dhr. A. (Albert) Oosting   lid (CNV) 
Mw. F. (Francis) van der Snoek  ambtelijk secretaris  

Peter Slor heeft wegens omstandigheden zijn rol als lid van het dagelijks bestuur beëindigd. 
Als opvolger is Clemens Didden door de OR gekozen. 

Leden OR 
Dhr. C. (Clemens) Didden (onafhankelijk) – sinds 01-09-2020 lid van het dagelijks bestuur 
Mw. L. (Linda) van Dijk (FNV) 
Dhr. C. (Cees) Haazebroek (FNV) 
Mw. I. (Irma) de Hoop (onafhankelijk) 
Dhr. J. (Jelte) Krol – tot 31-05-2020 (onafhankelijk) 
Dhr. R. (Rolf) Hillenga – vanaf 01-06-2020 (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) 

In memoriam Jelte Krol 
Op 30 juli 2020 is onze dierbare collega en actief OR-lid Jelte Krol overleden. Tijdens de 
overlegvergaderingen met de directie en de ondernemingsraad hield hij ons scherp. Met 
veel gevoel en doelmatigheid stond hij voor het medewerkersbelang, maar ook voor dat 
van de organisatie. 

Secretariaat 
Het secretariaat van de OR bestaat uit mw. F. (Francis) van der Snoek (ambtelijk secretaris) 
en mw. G. (Grace) Grootveld (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) 
 



    Jaarverslag RDW 2020 

45 

Ontvangen instemmingsaanvragen 2020 
• Personeelshandboek  
• Opleidingshuis T&B 
• Continue dialoog 
• Versnelde procedure werving & selectie 
• Aankondigingsprocedure toezichthouders 
• Korting op leaseauto’s 

 
Ontvangen adviesaanvragen 2020 

• Uitbreiding MT R&I 
• Vervolg organisatieontwikkeling R&I 
• Geringe organisatiewijzigingen VRT 
• Geringe organisatiewijziging FB 

 
Vergaderingen 
In 2020 kwam de ondernemingsraad meerdere keren bij elkaar. 

• Zes OR-vergaderingen (16 januari, 23 april, 11 juni, 27 augustus, 8 oktober, 24 
november) 

• Acht overlegvergaderingen (13 februari, 2 april, 16 april (extra vergadering i.v.m. 
corona), 14 mei, 2 juli, 24 september, 5 november, 15 december)  

• Zeven OR-themadagen (23 januari, 4 juni, 16 juli, 3 september, 10 september,  
22 oktober, 19 november) 
Tijdens de bijeenkomst op 23 januari is gesproken met de divisiemanagers. Verder 
kwamen gedurende het jaar onderwerpen aan bod als: INK (Inschrijving Na  
Erkenningsvorm), nieuwe kledinglijn T&B, wendbaar gedrag tijdens corona, follow  
the money (geldstromen binnen de RDW), ontwikkelingen en evaluatie afdeling 
SeO, Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), ontwikkelingen afdeling 
Communicatie, roadmap afdeling Toezicht (T&B).  

 
Bijna alle vergaderingen vonden online plaats. In 2020 zijn er minder themadagen 
gehouden dan gepland. Voor een optimale behandeling vragen veel onderwerpen 
om een fysieke bijeenkomst. Door coronamaatregelen was dat helaas niet mogelijk. 
Ook is besloten om de jaarlijkse bijeenkomst met de Raad van Toezicht en de OR te 
annuleren. Voor deze bijeenkomst is het prettiger, en functioneler, om fysiek bij 
elkaar te komen en in gesprek te gaan. Als de beperkingen langer duren 
organiseren we in 2021 alsnog een online bijeenkomst.   
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1.8 Maatschappelijk verantwoord ondernemen  

De coronacrisis had ook effect op het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 
van de RDW. Zeker op de CO2-reductie. Het verkleinen van onze CO2-voetafdruk kreeg 
vooral een incidentele boost, omdat we als RDW’ers minder reisden, minder energie 
verbruikten en minder afval produceerden. De significante stijging van het aantal 
elektrische auto’s in het leasewagenpark werd zonder corona-effect bereikt. 

MVO algemeen 
De RDW ging het tweede jaar in van het programmaplan MVO 2019-2022. Het programma 
richt zich naast het verkleinen van de CO2-voetafdruk op duurzaam inkopen, 
maatschappelijke betrokkenheid en goed werkgeverschap. Ook is er meer aandacht voor 
afvalscheiding en -preventie en voor de verduurzaming van gebouwen. Nieuwe 
aanbestedingen die in 2020 plaatsvonden voor bijvoorbeeld schoonmaak, catering, afval en 
koffie moeten bijdragen aan een integrale oplossing voor reductie en scheiding van afval. 
Vanaf begin 2021 start de RDW met het beter scheiden van zijn afval. Om zo de 
restafvalstroom te reduceren tot maximaal 40% van de huidige afvalstroom. 

De doelstelling van 100 volledig elektrische voertuigen in 2020 was eind 2019 al 
ruimschoots gehaald. In 2020 is dat aantal bijna verdubbeld. Bijna de helft (48%) van ons 
eigen wagenpark is nu elektrisch. Omdat het reizen tussen RDW-locaties nagenoeg stil 
kwam te liggen, is de inzet van nieuwe elektrische poolauto’s met een jaar uitgesteld. Het 
vorig jaar geïntroduceerde Mobiliteitsplein, waarmee medewerkers zelf keuzes kunnen 
maken in hun manier van reizen, is door vermindering van de reisbeweging ook minder 
gebruikt. 

Via videoconferencing tussen de RDW-kantoren kon het aantal reiskilometers al worden 
teruggedrongen. Door het gebruik van MS Teams wordt dit effect nog eens versterkt. De 
RDW werkte al aan het zogenoemde hybride werken, waarbij RDW’ers standaard een 
aantal dagen in de week thuis werkten. Dat, in combinatie met de inzichten opgedaan in de 
coronacrisis, heeft naar verwachting vanaf 2022 ook effect op mobiliteitsbeleid en 
kantoorgebruik. 

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) 2020 2019 2018 

Verschil  
2020-2019 

Aardgas 1.205 1.274 1.251 -6% 

Elektriciteit 0 1.090 679 -100% 

Transportbrandstof, zakelijk 1.238 2.379 2.386 -48% 

OV-kilometers, zakelijk 9 36 35 -75% 
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Afval 154 209 204 -26% 

Kerosine, vliegkilometers 101 929 717 -89% 

Papier 306 320 322 -4% 

Totaal 3.013 6.237 5.594 -52% 

 

Verbruik 2020 2019 

Verschil  
2020-2019 

Aardgas (in m3) 639.365 674.602 -5% 

Elektriciteit (in kWh) 4.838.973 5.048.567 -4% 

Transportbrandstof, zakelijk (in l) 363.334 633.990 -43% 

Transportbrandstof, zakelijk (in km) 721.906 2.044.253 -65% 

OV-kilometers, zakelijk 288.542 1.050.468 -73% 

Afval (in kg) 280.740 337.313 -17% 

Vliegkilometers 618.714 6.031.375 -90% 

Papier (in kg) 247.006 258.075 -4% 

 

Aardgas 
Het aardgasverbruik daalde in 2020, maar de coronapandemie had daarop slechts een 
gering effect. De kantoren en keuringsstations moesten ondanks lagere bezetting toch 
worden verwarmd. Het verbruik daalde met 5% ten opzichte van 2019. In de afgelopen 
jaren is het energieverbruik in de kantoren sterk teruggebracht. Voor de keuringsstations 
zullen eveneens duurzaamheidsmaatregelen worden genomen. De mate waarin hangt af 
van het geplande vestigingsbeleid van de stations. 

Elektriciteit 
In 2020 verbruikten we ook minder stroom. Er was een daling van 4%. De RDW maakt voor 
energie gebruik van het zogenoemde Rijkscontract met Eneco en ontvangt groene stroom. 
Daardoor is er geen uitstoot en daalt het emissiegetal naar nul. 

Transportbrandstof, zakelijk 
Het verbruik van ‘Transportbrandstof, zakelijk’ is zowel in liters als in kilometers gedaald. 
Dit wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de afname in zakelijk gereden kilometers 
(-65%). In 2019 was binnen het leasewagenpark al een verschuiving te zien van brandstof 
naar elektriciteit. In 2020 was het totaal aantal gereden elektrische kilometers 550.052 km. 
Een stijging van 16% ondanks dat we in totaal veel minder kilometers reden. Doelstelling is 
dat alle RDW’ers CO2-neutraal reizen in 2025. 
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Ov-kilometers, zakelijk 
Ook het gemiddeld aantal ov-kilometers nam af na jaren van stijging (73%). Afgelegde 
kilometers per trein daalden met 71% en die met de taxi zelfs met 85%. Doel is om het 
aantal OV-kilometers 10% uit te laten maken van het totaal aantal zakelijke kilometers.  

Afval 
Omdat zo veel RDW’ers thuis werkten, nam ook de totale hoeveelheid bedrijfsafval af met 
17%. Klein chemisch afval (KCA) bleef nagenoeg gelijk, maar de afvoer van kentekenplaten 
was 14% minder vanwege de situatie op de automarkt. Het percentage kartonafval nam 
wel toe, namelijk met 6%. Dit komt door de toename van verpakkingsmateriaal van 
beschermende middelen. Denk aan handschoenen, mondkapjes en desinfectiemiddelen. 
Vanaf 2021 start de RDW met meer afvalscheiding. 

Vliegkilometers 
Na een jaar van forse stijging van het aantal vliegkilometers was er in 2020 een flinke daling 
van gemiddeld 90% met een jaar eerder. Bij korte vluchten was de daling zelfs 96%, bij 
lange vluchten was dat 92%. Dit heeft uiteraard ook een zeer positief effect op de C02-
uitstoot. De totale uitstoot van alle vliegkilometers daalde met 89%. Uitdaging is nu om ook 
zonder pandemie het aantal vliegkilometers te kunnen beperken. 

Papier 
Voor het tweede achtereenvolgende jaar is het papierverbruik gedaald. Ditmaal met 4%. 
Effect van thuiswerken is gering omdat het meeste papier wordt gebruikt voor verzending 
van brieven aan burgers. Hybride werken zal uitwijzen of de daling van papierverbruik toch 
kan worden versterkt.  
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1.9 In controlverklaring en risicobeheersing 

1.9.1 In controlverklaring  
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 en 
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 en in 2020 
geactualiseerd. Sinds 2019 is daarnaast het Business Support Framework Operationele 
Processen in werking getreden, waarmee de realisatie van jaarplannen wordt beheerst.  

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 
betrouwbaarheidsmanagement5. 

De interne beheersingsomgeving beoogt een redelijke mate van zekerheid te bieden ten 
aanzien van de identificatie en het beheersen van risico’s. Onze directie 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 op een aanvaardbaar niveau 
brengen om daarmee bij te dragen aan het realiseren van de strategische doelstellingen. De 
werkzaamheden aangaande risicomanagement en de beheersmaatregelen, het strategisch 

                                                            

5In de volgende paragrafen wordt het betrouwbaarheidsmanagement separaat uiteengezet, ter aanvulling en verduidelijking 
op het RDW Business Support Framework. 



Jaarverslag RDW 2020 

50 

planningsproces en het risicobeheersplan staan in het RDW Business Support Framework 
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 
In het risicobeheersingsplan richten we ons op de strategische risico’s. Een risico is een 
strategisch risico als dit het behalen van een of meer strategische doelstellingen – 
verkeersveiligheid, rechtszekerheid, duurzaamheid –, en/of de continuïteit van de RDW 
bedreigt.  

Sinds 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. 

De RDW inventariseert regelmatig de strategische risico’s, classificeert deze op basis van 
kans en impact, definieert maatregelen, benoemt eigenaren per maatregel en werkt het 
restrisico uit. Medewerkers en management zijn betrokken bij de strategische risicoanalyse 
en risicobeheersing. Naast specifieke reserves en/of voorzieningen houden we een 
structurele reserve aan voor het geval de (rest)risico’s zich manifesteren.  

Activiteiten op het gebied van risicomanagement en risicobeheersing in 2020 
Eind 2019 is het Risicobeheersingsplan RDW 2020 vastgesteld en door de Raad van Toezicht 
geaccordeerd. De belangrijkste risico’s en maatregelen zijn opgenomen in het Financieel 
Meerjaren Beleidsplan RDW 2021 – 2025 (FMB), in de managementcontracten van de 
divisies en in het Business Support Framework Operationele processen (BSF). 
Risicomanagement is een continu proces. Daarom is het geborgd in de reguliere cycli en is 
het onderdeel van de kwartaalgesprekken van de divisies en staven met de directie. 

In het begin van 2020 werd duidelijk dat de uitbraak van het coronavirus tot een crisis zou 
leiden. We hebben toen gelijk een crisisteam geformeerd om de impact op de RDW in kaart 
te brengen en de risico’s te beheersen. Tegelijk werkten we aan een verdere ontwikkeling 
van de strategische risicobeheersing zoals het identificeren van kansen als onderdeel van 
het proces. Het doel is om hier in 2021 mee verder te gaan en om daarnaast het 
aantoonbaar toetsen van de werking van de beheersmaatregelen in het proces op te 
nemen.  

Medio 2020 zijn de strategische risico’s en maatregelen herijkt, ten behoeve van het FMB. 
Naast het opnemen van enkele nieuwe risico’s heeft dit ook tot aanpassingen in (de 
formulering van) bestaande risico’s geleid.  

Risicoprofiel 
Het risicoprofiel is een actueel overzicht van de grootste strategische risico’s die de RDW in 
2020 liep. De basis hiervoor is het risicobeheersingsplan 2020. Hier volgt een korte 
uiteenzetting van deze grootste strategische risico’s, gegroepeerd naar externe en interne 
context.  
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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 
doelgroepen. Dit vormt de basis voor de hierna genoemde externe risico’s. 

Typegoedkeuring blijkt onterecht afgegeven 
De RDW ontvangt aanvragen om typegoedkeuringen af te geven voor nieuwe generaties 
voertuigen en nieuwe typen voertuigen. De RDW dient dit te doen op basis van de, op dat 
moment, beschikbare kaders en procedures. Deze kunnen ontoereikend zijn voor deze 
nieuwe generatie. Als de Europese Commissie (EC) het niet eens is met de gevolgde 
toelatingsprocedure, of wanneer na toelating blijkt dat de beschikbare kaders en 
procedures ontoereikend waren voor een nieuwe generatie voertuigen kan de ultieme 
consequentie zijn dat deze typegoedkeuring wordt ingetrokken en/of dat er slachtoffers 
vallen. Dat betekent dat alle voertuigen onder de typegoedkeuring teruggeroepen moeten 
worden.  

De mogelijke impact van dit risico is hoog. We hebben de kansen op en gevolgen van een 
dergelijke negatieve afloop verminderd door samen met het ministerie van IenW en de EC 
te overleggen en hiermee het door de RDW gevolgde proces transparant en toetsbaar te 
maken. We hebben er bij fabrikanten op aangedrongen om zo veel mogelijk de nieuwste en 
specifiekere normen te volgen.  

Onvolledige of te trage terugroepacties en onjuist herstel van schadevoertuigen 
Het huidige recallproces neemt veel tijd in beslag omdat het actie van de burger vraagt. Het 
organiseren van terugroepacties is de verantwoordelijkheid van de fabrikant. Niet tijdig 
uitgevoerde aanpassingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid 
en/of de duurzaamheid. Dit zijn in eerste instantie beleidsverantwoordelijkheden. Vanwege 
de betrokkenheid van de RDW bij het recallproces voelen wij een eigen 
verantwoordelijkheid. Met de inrichting van een nationale crisisketen, in samenwerking 
met andere betrokken partijen, en het uitvoeren van extra controles op de terugroepacties 
hebben we bijgedragen aan het vergroten van de verkeersveiligheid en duurzaamheid. Er 
heeft onderzoek plaatsgevonden of het mogelijk is om op termijn het herstel van een recall 
op te nemen in de permanente voertuigeisen. Daarnaast is de mogelijkheid van een verbod 
tot het rijden op de weg onderzocht als aan een terugroepactie geen gehoor is gegeven. De 
voorstellen van de RDW zijn opgenomen in het rapport ‘Recall doen we samen’. Dit rapport 
is onderwerp van gesprek met het ministerie van IenW en ILT. 

Een andere bedreiging van de verkeersveiligheid komt voort uit de toenemende 
complexiteit van voertuigen. Dit vormt een complicerende factor bij het herstel van schade 
en de controle daarvan. Daardoor bestaat het risico dat de RDW verkeersonveilige 
voertuigen toelaat na een verbod voor rijden over de weg. Opleiding van medewerkers, 
onderzoek naar de mogelijkheden van data-uitwisseling en onderzoek naar de inzet van 
experts en erkenningen zijn maatregelen die zijn ingezet om deze bedreiging te beheersen. 
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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 een 
bestuurder in het voertuig. De RDW voert onderzoek uit op het voertuig en adviseert 
hierover, samen met andere betrokken organisaties en het ministerie van IenW, over het 
wel of niet afgeven van een vergunning voor het experiment. Ondanks zorgvuldige 
voorbereiding van de fabrikant en onze begeleiding kan zich een ongeval voordoen. Naast 
de schade van deze mogelijke ongevallen kan dit leiden tot druk op de Experimenteerwet, 
waardoor de ruimte voor innovatie wordt beperkt. Beheersmaatregelen zijn monitoring, 
het bieden van goede begeleiding door de RDW tijdens het experiment met inzet van 
ervaren inspecteurs, goede afstemming met de wegbeheerder, uitgebreid onderzoek, de 
toepassing van het Vehicle Safety & Security Framework (VSSF), en een Connected and 
Automated Vehicle (CAV)-document dat is getoetst door een externe partij. In 2020 zijn de 
aanbevelingen geïmplementeerd en is een National Admittance Procedure (NAP) in 
ontwikkeling.  

Ernstige verstoring van de maatschappij 
De uitbraak van het coronavirus in 2019 leidde in 2020 tot een pandemie. Nationaal en 
internationaal zijn maatregelen getroffen om deze pandemie te beheersen. Deze hebben 
impact op de markt en op de bedrijfsvoering van de RDW. Hierdoor staan omzet, 
dienstverlening en (inter-)nationale samenwerking onder druk. We hebben hiervoor 
maatregelen getroffen zoals het instellen van een crisisteam, een 
kostenbesparingsprogramma, gebruik van de flexibele schil en van de reserves, toepassen 
van nieuwe tijdelijke (digitale) procedures, en het versneld inzetten van digitale middelen. 
Sleutelfactoren voor succes waren een goede en snelle interne communicatie en 
samenwerking, onderling vertrouwen, commitment en professionaliteit. 

Aankoop en realisatie nieuw RDW Testcentrum leiden tot negatief financieel resultaat 
Het Luchthavenbesluit beoogt dat het vliegveld Lelystad in de toekomst gebruikt gaat 
worden voor vakantievluchten die nu vanaf Schiphol plaatsvinden. De extra geluidsoverlast 
die daarmee gepaard gaat perkt de intervallen waarin goed kan worden getest op het RDW 
Testcentrum dermate in dat verplaatsing van de werkzaamheden naar een andere locatie 
nodig is. De aankoop en realisatie van een nieuwe locatie brengen financiële risico’s en 
exploitatierisico’s met zich mee.  

De financiële risico’s zijn het niet kunnen realiseren van een nieuw testcentrum voor het 
huidig begrote bedrag en een niet zeker te stellen financiering van de benodigde 
investering en de dekking voor de exploitatie. 

De exploitatierisico’s zijn het niet gereed zijn van het nieuwe testcentrum vóór 1 juli 2025, 
de uiterste opleverdatum van testcentrum Lelystad. En het niet realiseren van de 
verwachte omzettoename en onderhoudskosten. Deze risico’s worden beperkt door het 
afsluiten van overeenkomsten en contracten, intensief (bestuurlijk) overleg, een heldere 
definitie van de scope en het inhuren van inhoudelijke expertise. 
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Wijzigend speelveld door veranderingen in internationale politieke en economische 
verhoudingen 
Door veranderingen in internationale politieke en economische ontwikkelingen wijzigen de 
politieke verhoudingen in de verschillende overleggremia. De Verenigde Staten, China, 
Rusland, India, Brazilië en Afrika mengen zich actief in bestaande gremia. De invloed van 
Nederland wordt daardoor kleiner. Met name China is een belangrijke speler in UNECE-
verband. Voor de RDW is het belangrijk om in dit veranderende internationale speelveld 
mee te bewegen om zijn huidige positie te continueren en uitbouwen. De RDW heeft 
daarom een strategie over samenwerken en passende beïnvloedingsstrategieën 
uitgewerkt. Daarnaast heeft de RDW een positiebepaling over samenwerken opgeleverd en 
wordt een Azië-strategie uitgewerkt.  

Privacyschending 
Door onvoldoende beveiliging van systemen of onoplettendheid van medewerkers kunnen 
data onbedoeld in de openbaarheid komen, en daarmee in verkeerde handen. Burgers of 
medewerkers kunnen identificeerbaar zijn, bijzondere persoonsgegevens kunnen openbaar 
worden. Een privacy quick scan brengt eventuele tekortkomingen in de beveiliging van 
persoonsgegevens in kaart en leidt tot een advies over corrigerende maatregelen en 
daarmee tot reductie van dit risico. We zetten deze scan in bij vernieuwingen en projecten 
waarbij het verwerken van persoonsgegevens een rol speelt. De quick scan wordt eventueel 
gevolgd door een Privacy Impact Assessment (PIA). Daarnaast vindt jaarlijks een privacy 
audit plaats en worden verzoeken tot informatieverstrekking getoetst aan het 
verstrekkingenbeleid. Verder zijn diverse maatregelen getroffen zoals encryptie en 
gezichtsherkenning ter beveiliging van data. Met periodieke trainingen en 
awarenessprogramma’s houden we onze medewerkers alert. 

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 markt- en klantbehoefte. Voorwaarden zijn onder meer 
een goede financiële basis, innovatief vermogen en een goede monitoring van trends en 
beleidsontwikkelingen.  

RDW-dienstverlening niet beschikbaar door verstoring digitale omgeving en generieke 
voorzieningen  
In het digitale tijdperk zijn wij en onze ketenpartners steeds afhankelijker van onze 
verbinding met publieke en private netwerken en generieke voorzieningen. IT-systemen en 
netwerken zijn bovendien gevoelig voor cyberaanvallen. Deze kunnen een bedreiging 
vormen voor de beschikbaarheid, maar ook voor de integriteit en vertrouwelijkheid, van 
bedrijfsinformatie. Als er verstoringen optreden in de digitale omgeving of in generieke 
voorzieningen, zoals eHerkenning en DigiD, dan kan dat ernstige gevolgen hebben voor 
onze primaire processen en daarmee voor de dienstverlening van de RDW. Om de hoge 
servicelevels van onze dienstverlening te blijven garanderen, hebben we passende 
beheersmaatregelen genomen. Zoals het opstellen en jaarlijks testen van het Business 
Continuïteit Plan, uitvoering van penetratietesten om de security van de RDW preventief te 
testen – zowel periodiek als bij implementatie van nieuwe applicaties – en monitoring door 



Jaarverslag RDW 2020 

54 

het Security Operations Centre (SOC) van de RDW. Deskundigen zijn het er nu over eens dat 
het hacken van bedrijfssystemen niet voor 100% uit te sluiten is. De RDW test daarom 
jaarlijks afkoppelscenario’s om bij een aanval de registers te beschermen. Ook is de RDW 
aangesloten op het Nationaal Detectie Netwerk van het Nationaal Cyber Security Centrum 
(NCSC) om een breder zicht te verkrijgen op aanvallen op de RDW. De RDW implementeert 
Privileged Accountmanagement (PAM). Dit zorgt ervoor dat accounts naar een hoger 
beveiligingsniveau gaan.  

Kennis en vaardigheden van medewerkers blijven achter bij externe en interne 
ontwikkelingen 
Door ontwikkelingen op het gebied van demografie, de arbeidsmarkt, economie en 
technologie kan een kloof ontstaan tussen enerzijds de beschikbare en anderzijds de 
benodigde kennis en vaardigheden. Hierdoor is de kans aanwezig dat de RDW niet in staat 
is zijn kerntaken voldoende uit te blijven voeren.  

De RDW heeft een reputatie op het gebied van onafhankelijkheid, kwaliteit en kennis. 
Ontwikkelingen komen in een steeds hoger tempo op de RDW af en er komt steeds meer 
diversiteit en (ICT-)technologie in voertuigen. Ook wijken aanvragen vaker af van een 
bestaande voertuigcategorie of –regelgeving waardoor het voor de RDW moeilijk kan zijn 
de benodigde kennis te verkrijgen en deze reputatie te behouden.  

Om dit te voorkomen, wordt samengewerkt met kennisinstituten en is tijdige opleiding, 
training en geschikte vervanging bij uitstroom van medewerkers noodzakelijk. 
Aandachtspunten die hierbij horen zijn ten eerste kennis over nieuwe gebieden zoals 
software in voertuigen en bijbehorende regelgeving. Ten tweede een andere set 
competenties van medewerkers zoals meer vaardigheden op het gebied van ICT en 
techniek. Ten derde samenwerken, meer tijd- en plaats onafhankelijk werken. En ten vierde 
een nieuwe werkfilosofie, geen baan voor het leven.  

De kans bestaat dat individuele medewerkers niet aan de gestelde eisen kunnen voldoen en 
niet of beperkter inzetbaar zijn. De veranderende kennisgebieden betekenen ook dat 
andere delen van de arbeidsmarkt worden benaderd. Arbeidsmarktstrategie, strategische 
personeelsplanning en het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie beperken dit 
risico verder. 

Structurele fouten in registratie 
Er is een risico op systematische fouten in de registratie. Hierdoor is er een risico op het 
benadelen van burgers/derden, imagoschade voor de RDW en claims van benadeelde 
partijen. Er is steeds meer data nodig om de taken van RDW uit te voeren. Die nieuwe data 
passen niet altijd binnen het huidige datamodel. Er zijn work-arounds in dit model bedacht 
om te kunnen voldoen aan nieuwe eisen. Tegelijkertijd werkt de RDW aan een nieuw 
datamodel. 
 
Productie en gebruik chiptechnologie op cards 
De nieuwe technologie van chipcards brengt inherente kwetsbaarheden en risico’s met zich 
mee. Cards kunnen worden gehackt en de eID-chip op het rijbewijs maakt deze 
aantrekkelijker voor een hack. De RDW hanteert de hoogste beveiligingscertificaten die 
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batchgewijs worden ingezet en toegangsbeveiliging in een beveiligd protocol om hacks te 
voorkomen en eventuele schade te beperken. De RDW houdt een reserve aan om 
restrisico’s op te kunnen vangen. 

Onvoldoende resources voor interne projecten door impact van nieuwe taken en wet- 
en regelgeving 
Met onder meer vrachtwagenheffing, tijdelijke tol en bpm komen er nieuwe taken op de 
RDW af. Dit vereist aanpassingen in onze systemen. Nieuwe data passen niet altijd in het 
bestaande datamodel waardoor we deze moeten vernieuwen. Daarnaast vergen nieuwe 
wet- en regelgeving zoals de Nieuwe Kader Verordening (NKV) en de Wet Digitale Overheid 
aanpassingen in de bedrijfsvoering. Dat heeft impact op de aanwezige resources 
(medewerkers en middelen) die we daardoor niet, of minder, kunnen inzetten op interne 
projecten die randvoorwaardelijk zijn voor een blijvende optimale ondersteuning en 
efficiëntieverbetering van bestaande processen.  

Onze beheersmaatregelen zijn: een goed afwegingsmodel voor uitvoeringstoetsen, het 
inzetten van resources die we specifiek vrijmaken voor nieuwe taken en een goed 
afwegingskader om te bepalen welke projecten prioriteit krijgen. Daarnaast investeert de 
RDW in het bijblijven van onze medewerkers, zowel op het gebied van vakkennis als ICT-
kennis.  

Kwantificering en relatie met weerstandsvermogen 
We kwantificeren risico’s 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 reserve 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. De RDW heeft in 2019 
en 2020 gewerkt aan het eigen maken van deze Monte Carlo-systematiek. 

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 ons verder reikt dan het financieel beheer zoals 
opgenomen in het RDW Business Support Framework. Beheersing van geautomatiseerde 
gegevensverwerking bestaat ook uit de volgende operationele elementen binnen de RDW-
procesvoering. 
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Audits 
In 2020 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 2021 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. De externe IT-
auditor stelde over 2020 vast dat de RDW voldoet aan de normen die worden gesteld aan 
opzet, bestaan en werking. 

Hoewel op grond van de Wegenverkeerswet minimaal een keer per drie jaar een toetsing 
moet plaatsvinden op het BKR, laat de RDW deze toetsing sinds 2012 jaarlijks uitvoeren. 
Ook over het jaar 2020 stelde de IT-auditor vast dat het BKR voldoet aan de wettelijke 
gestelde eisen voor opzet, bestaan en werking. 

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 2020 een toetsing van opzet, bestaan en werking aan de hand van dit 
normenkader laten uitvoeren voor het Basiskentekenregister (BKR), het Centrale 
Rijbewijzen en Bromfietscertificatenregister (CRB) en het Nationaal Parkeer Register (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 Rijk (VIR). In 2020 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 we stakeholders en klanten bij de 
dienstverlening betrekken (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, 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 2020 heeft gevoerd. Onze directie 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 voeren we een verantwoordingsgesprek en aan de hand van het Financieel 
Meerjarenbeleidsplan vindt een startgesprek plaats. Ook vindt jaarlijks in de driehoek 
eigenaar-opdrachtgever-zbo een strategische dialoog plaats. De directie bespreekt 
daarnaast in periodiek overleg met het ministerie van IenW beleidsontwikkelingen en 
actuele onderwerpen. De beleidsafdelingen van IenW geven daarbij invulling aan hun 
opdrachtgevende rol richting de RDW. Onderwerpen van gesprek waren in 2020 onder 
meer de coronamaatregelen, de stand van zaken van grote projecten, en de ontwikkeling 
van een beleidskader voor lichte elektrische voertuigen. Naast het overleg op 
directieniveau stemmen IenW- en RDW-medewerkers in projectverband en in diverse 
overleggremia af over beleidsdossiers en wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld over  
(inter-)nationale ontwikkelingen op het terrein van voertuigtechniek, toelating van 
voertuigen en toezicht op fabrikanten, en rijbewijsontwikkelingen.  

Vanwege de coronapandemie is het overleg tussen IenW en RDW geïntensiveerd. De 
directies van de RDW en andere uitvoeringsorganisaties voeren op initiatief van de SG 
regelmatig overleg over de corona-aanpak in de uitvoering. Daarnaast hadden IenW en 
RDW wekelijks een afstemmingsoverleg in de driehoek. Hierdoor waren we slagvaardig in 
het beperken van negatieve gevolgen van de pandemie op onze dienstverlening aan 
burgers en bedrijven. 

2.2 Betrokkenheid stakeholders en klanten 

We willen 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 
onderhouden we 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 verrichten we structureel 
klanttevredenheidsmetingen bij mensen en bedrijven die met de RDW in contact komen.  

Relatiemanagement  
Binnen de afdeling Strategie en Omgeving is het cluster Keten- en Relatiemanagement 
(KRM) verantwoordelijk voor het onderhouden van het structurele relatiebeheer van de 
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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, ondermijning, 
veranderingen in de mobiliteit en ontwikkelingen in de voertuigbranche.  

In coronatijd werden de fysieke ontmoetingen omgezet naar digitaal. Het meest 
toonaangevende voorbeeld hiervan is het wekelijkse, inmiddels structurele, overleg met 
het ministerie van IenW. Hier zijn onder andere verzoeken van branchepartijen rondom de 
coronamaatregelen besproken. Ook worden verschillende branche- en provideroverleggen 
gehouden.  

Overleggremia stakeholders 

Stichting Overlegorgaan APK  
Het SO-APK is een overlegorgaan waarin alle branchepartijen die belang hebben bij de APK 
zijn vertegenwoordigd. Het overleg wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. 
In 2020 is het eerste overleg door de coronamaatregelen komen te vervallen. Er zijn drie 
reguliere overleggen geweest, waarvan twee digitaal. Hierin is onder andere gesproken 
over het continu verbeteren van de kwaliteit van APK-keuringen en de APK voor tractoren. 
Veel aandacht is besteed aan de invoering van de roetfiltertest in de APK-keuring. Ook is er 
een ingelast overleg geweest waarin de invoering van de deeltjesteller in de APK besproken 
is. Tot slot is er in december een afsluitend overleg geweest waarin ADAS centraal stond. 
Het SO-APK is in 2019 gestart met het opstellen van een visie: ‘APK in de toekomst’. Hierin 
brengen we de ontwikkelingen in de komende 5 tot 10 jaar in beeld, zoals verwachte 
investeringen en wijzigingen in de APK door ADAS-systemen of elektrische 
aandrijftechnieken. Deze toekomstvisie is een doorlopend proces en zal ook in 2021 een 
vervolg krijgen. In 2021 wil het SO-APK ook meer focussen op de kwaliteit van de APK. 

Overlegorgaan Centrale Ontheffingsverlening  
De RDW is initiatiefnemer en voorzitter van het Overlegorgaan Centrale 
Ontheffingsverlening (OCOV). Overheden en belangenorganisaties zijn door deelname 
nauw betrokken bij het doorvoeren van verbeteringen en het ontwikkelen van een 
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toekomstbeeld. In de afgelopen periode hebben er veel verschuivingen in de 
contactpersonen plaatsgevonden en daardoor is er nu weer een goede en enthousiaste 
vertegenwoordiging van de achterban. In de werkgroepen van het overlegorgaan komen 
beleidsvoorstellen tot stand die de doorstroming, veiligheid, het behoud van infrastructuur 
en het economisch belang ten goede komen. Eén van de resultaten van dit overleg zijn de 
nieuwe regels over het voeren van zwaailampen vanaf 1 februari 2021. 

Brancheoverleggen  
De RDW overlegt twee keer 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 is er vanwege corona slechts één PDR-overleg 
geweest. Vanwege de vele deelnemers hebben we eerst afgewacht of het overleg niet toch 
fysiek plaats kon vinden. 

In het jaarlijks tarievenoverleg bespreken we met branchepartijen de nieuwe tarieven voor 
het volgende jaar. Dit overleg heeft in 2020 twee keer plaatsgevonden om de branche goed 
te informeren over de financiële ontwikkelingen.  

In 2020 is het nieuwe Goedkeuringsoverleg van start gegaan. Dit is een tactisch overleg 
waarvan de RDW het voorzitterschap vervult. In dit overleg worden onderwerpen 
besproken op het gebied van typegoedkeuring, toelating en Europese regelgeving.  

Providers  
De RDW heeft periodiek diverse overleggen met providers op operationeel en tactisch 
niveau. En op verzoek van de providers, meestal voor een escalatie, op strategisch niveau. 
Het gaat om overleggen 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 we in 2020 met de 
providers bespraken, zijn:  

• Het project MODAS, waarin we een moderne en realtime wijze van uitwisseling van 
voertuiggegevens ontwikkelen. 

• Ontwikkelen van nieuwe diensten die relevant kunnen zijn voor de 
communicatieproviders, zoals de registratie van landbouwvoertuigen. 

• Ontwikkelingen op het gebied van tellerstanden in het kader van fraudebestrijding. 
• Zesde herziening van de Eisen en voorwaarden voor de informatieprovider. Deze 

treden per 1 januari 2021 in werking. Daarnaast worden de Eisen en voorwaarden 
voor de applicatieserviceprovider herzien. Deze zullen in 2021 worden afgerond. 
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Klantcontacten en klanttevredenheidsmeting 

RDW-brede onderzoeken en metingen klanttevredenheid 
De RDW streeft naar een klantgerichte organisatie met een excellente dienstverlening. Het 
meten en onderzoeken van klanttevredenheid ondersteunt ons hierbij. Afgelopen jaar is 
een nieuwe onderzoeksstructuur geïmplementeerd en de bijbehorende governance 
geregeld. Voor een zo volledig mogelijk beeld vindt onderzoek plaats op drie niveaus: 
strategisch, tactisch en operationeel.  

Onder verantwoordelijkheid van een RDW-brede werkgroep is een ‘Jaarplan 
Klantonderzoek RDW 2020’ opgesteld. Door de acute bezuinigingen die de RDW moest 
doorvoeren vanwege corona zijn de onderzoeken voor een aanzienlijk deel ‘on hold’ gezet. 
Onderstaand een samenvatting van het onderzoek en monitoring dat wel heeft 
plaatsgevonden:  

• Continu meten van klanttevredenheid over het proces Testen. Het proces Testen 
scoort gemiddeld een klanttevredenheid van een 7,5. 

• Continu meten van klanttevredenheid over de website RDW.nl. De website RDW.nl 
scoort gemiddeld een klanttevredenheid van een 6,3. 

• Meten gebruikersgedrag op RDW.nl. We meten en verbeteren onze website door 
het gebruikersgedrag te analyseren. We meten onder meer de vindbaarheid in 
Google, het klikgedrag op de website, het scrolgedrag op pagina’s en klikgedrag bij 
de diensten die we aanbieden. De structuur en de teksten passen we aan op de 
uitkomsten. Op dit moment werken we aan een structuur en content optimalisatie 
voor het hele particuliere deel van RDW.nl. 

• A/B-testen op RDW.nl. Bij nieuwe functionaliteiten op de website werken we met 
A/B-testen. Hiermee onderzoek je gelijktijdig twee varianten van een webpagina of 
website. Websitebezoekers worden automatisch ingedeeld in groep A of B. Groep A 
krijgt een andere variant van de webpagina te zien dan groep B. Het gedrag van 
gebruikers in de verschillende groepen wordt gemeten en met elkaar vergeleken. 
Hierdoor komt de best beoordeelde variant, die ook het best het gewenste doel 
benadert, naar voren. We hebben op basis van A/B-testen onder meer de lay-out 
van de homepage van RDW.nl aangepast. 

• Verbeteringen na klantpanelonderzoek. In 2019 deed de RDW een 
klantpanelonderzoek naar het proces Digitaal Aanvragen Rijbewijs. Begin 2020 
verbeterden de online kanalen die dit proces ondersteunen. Het resultaat: 15% 
minder uitval tijdens de ‘klantreis’ die aanvragers doorlopen.  

• Meten resultaten contactbot. In 2020 hebben we op de contactpagina van RDW.nl 
een chatbot toegevoegd. Via deze chatbot vinden bezoekers een antwoord op 
vragen waarover normaal veel wordt gebeld. De top 5 onderwerpen waarover vaak 
telefonisch contact is, zijn opgenomen. Het resultaat: sinds de chatbot beschikbaar 
is, meten we 13% minder kliks naar de contactmogelijkheden e-mail en telefoon op 
RDW.nl. 

• Metingen over kanalen heen. Zowel in de bestaande dienstverlening als bij nieuwe 
projecten, vergelijken we gebruikersgedrag op de website en sociale media met 
gegevens van het Klantcontactcentrum van de RDW. Zo werken we continu aan 
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verbetering van de vindbaarheid en de begrijpelijkheid van onze dienstverlening en 
informatievoorziening. 

Toezicht & Beoordeling 
Ondanks de coronacrisis heeft het toezicht op de RDW-erkenninghouders niet stilgelegen. 
De met het ministerie van IenW vastgestelde percentages steekproeven op de erkenningen 
APK, Tachograaf en LPG zijn behaald (de norm voor APK 2 is in 2020 teruggebracht naar 2%, 
zie voor een toelichting bij KPI 1 in paragraaf 1.6.1). Het toezicht op de overige 
erkenninghouders is ook doorgegaan. Tijdens de eerste lockdown van 2020 hebben we 
werkwijzen ontwikkeld waardoor dit toezicht ook digitaal en telefonisch mogelijk was. Naar 
aanleiding van het oplopende aantal coronabesmettingen is op 28 oktober de 
mondkapjesplicht ingevoerd op alle locaties waar RDW-medewerkers langskomen of 
werken.  

Helaas kregen de Toezichthouders Bedrijven en Steekproefcontroleurs de afgelopen jaren 
steeds vaker met agressie te maken. Daarom is in 2020 besloten een agressieprotocol op te 
stellen dat aansluit bij ‘Veilige Publieke Taak’, het programma van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Het protocol maakt duidelijk dat de RDW agressie in welke vorm dan 
ook niet tolereert. En dat het verstrekkende gevolgen kan hebben voor de erkenning van 
bedrijven. Net zoals bij het vernieuwd toezichtsbeleid, dat op 1 januari 2021 in is gegaan, is 
de branche betrokken bij het opstellen van het agressieprotocol.  

De RDW organiseert normaal gesproken avonden voor ondernemers op keuringsstations. 
Zo kunnen we veranderingen in regelgeving en processen persoonlijk met klanten 
bespreken en de uitleg geven die aansluit bij hun vragen. In 2020 zijn deze avonden door 
corona niet doorgegaan. We hebben ondernemers daarom via brancheverenigingen of 
vertegenwoordigers geïnformeerd en rechtstreeks via telefoon of een persoonlijk gesprek. 
De nauwe samenwerking met branchepartijen heeft onder andere geleid tot de introductie 
van de tijdelijke digitale importprocedure voor zakelijke klanten. Goede afstemming via 
branchepartijen en rechtstreekse communicatie zorgde ervoor dat de tijdelijke 
importprocedure in zeer korte tijd is geïmplementeerd, verder werd verbeterd en 
uitgebreid gedurende het jaar. 

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. Over het algemeen zijn klanten 
tevreden. Voornamelijk de behulpzaamheid en kennis van medewerkers wordt positief 
beoordeeld. Aandachtspunten zijn: 

• De bereikbaarheid van de inspecteurs 
• Onduidelijkheid over de status van een aanvraag 
• Lange doorlooptijden of wachttijd voor een keuring 
• Kostenopbouw van geleverde diensten 
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In 2020 hebben we stappen ondernomen om meer duidelijkheid te geven over de tarieven 
in combinatie met de geleverde dienst. Ontheffingen onderhoudt intensief contact met alle 
partners in de ontheffingsketen door klantbezoeken en bijeenkomsten. In 2020 zijn fysieke 
bijeenkomsten als gevolg van het coronavirus beperkt mogelijk geweest. 

Registratie & Informatie 
De divisie Registratie & Informatie heeft in 2020 de dienstverlening goed kunnen 
continueren, ondanks de coronacrisis. We waren snel in staat om de medewerkers zoveel 
mogelijk thuis te laten werken. Op een aantal gebieden was er tijdelijk meer werkaanbod 
dan gebruikelijk, bijvoorbeeld bij de telefonische informatieverstrekking en bij de afgifte 
van kentekens voor snelle motorboten. Door goede communicatie richting onze klanten en 
door medewerkers te verschuiven naar processen waar dat nodig was, hebben we de 
wachttijden weer op het gewenste niveau gekregen.  
In 2020 heeft de RDW daarnaast een dienstverleningsconcept uitgewerkt voor toegesneden 
dienstverlening. In hoofdstuk 1.4 Strategische activiteiten lichten we dit toe. 

2.3 Public affairs  

De RDW monitort de relevantste maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. 
Het gaat vooral om beleid of wet- en regelgeving waarover Den Haag, Brussel of Genève 
nog moet besluiten. Dergelijke ontwikkelingen kunnen direct invloed hebben op onze 
wettelijke taken, bedrijfsvoering en strategie. We monitoren deze wijzigingen om actief in 
te spelen op het besluitvormingsproces. In dit kader zijn relevante strategische 
ontwikkelingen gekwalificeerd als strategische dossiers, geprioriteerd naar impact op de 
RDW en naar fase van besluitvorming. Deze dossiers geven ons inzicht in bron- en 
basisinformatie over een onderwerp, documenten en externe stakeholders. 

Onderdeel van ons PA-instrumentarium is de dienst Political Intelligence Monitor. 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 
actuele ontwikkelingen gaan wij wekelijks met internen en externen het gesprek aan. Om te 
horen wat er speelt, hoe dat de rol, taken en lopende dossiers raakt en wat de RDW-
standpunten zijn. Dit gesprek is als podcast beschikbaar voor RDW’ers. Public Affairs 
informeert over het doel, de relevantie en de onderlinge verbanden tussen onderwerpen. 
Met als doel te komen tot een gedragen intern standpunt en een externe boodschap. 

We hebben met het Platform Public Affairs & Governance in 2020 geen live bijeenkomsten 
georganiseerd vanwege corona. Middels dit platform zijn PA-professionals van 28 
organisaties met een publieke uitvoeringstaak met elkaar verbonden. Het biedt een 
mogelijkheid om in gesprek te gaan en van elkaar te leren. In 2020 is op Prinsjesdag 
wederom een Prinsjesdagboekje gepubliceerd met ontwikkelingen voor de komende 
periode, om de omgeving te informeren over ontwikkelingen die impact kunnen hebben op 
onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Het Prinsjesdagboekje kent sinds 2020 een 
internationale editie: de RDW Annual Prospect. Het internationale netwerk van de RDW is 
hiermee nu ook proactief geïnformeerd. 
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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 leerplatforms en versterken elkaar over en 
weer. In 2020 is veel aandacht geschonken aan de relatie tussen beleid en uitvoering, 
specifiek op het gebied van maatwerk in dienstverlening.  

De druk op de uitvoeringsorganisaties is groot. De conclusies van de parlementaire 
ondervragingscommissie in 2020 maken duidelijk hoe het mis kan gaan bij 
uitvoeringsorganisaties met groot gevolg voor burgers. De rapporten Werk aan Uitvoering 
(2020) maken ook de kwetsbaarheden van de uitvoering, de bijbehorende politieke en 
bestuurlijke randvoorwaarden zichtbaar en bieden handelingsperspectieven. De analyse in 
de rapporten heeft met name betrekking op enkele uitvoeringsorganisaties in het sociaal en 
fiscaal domein. Maar de handelingsperspectieven zijn breder toepasbaar binnen de 
overheid, ook op de RDW. Ab van Ravestein (algemeen directeur RDW) is als voorzitter van 
het Netwerk van Publieke Dienstverleners en de Manifestgroep namens de 
uitvoeringsorganisaties lid van de Ambtelijke Commissie Uitvoering en actief betrokken bij 
de werkagenda van Werk aan Uitvoering. Inmiddels zijn we gestart om aan de hand van de 
bevindingen uit bovengenoemde rapporten, te bekijken waar verdere verbeteringen zijn 
aan te brengen.  

Handvestgroep Publiek Verantwoorden en Code Goed Bestuur Publieke 
Dienstverleners  
Naast de verantwoording afleggen 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 leerplatform 
Governance opgericht. In 2020 zijn twee bijeenkomsten georganiseerd rond de toepassing 
van principes van goed bestuur. Een over de dialoog met stakeholders en een over de 
samenwerkingsrelatie tussen uitvoeringsorganisaties en ministeries in de vorm van een 
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webinar ‘Leren Loslaten’ door prof. dr. Sandra van Thiel, hoogleraar Bestuurskunde aan de 
Radboud Universiteit. 

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 2020 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.  

Manifestgroep  
De RDW is lid van de Manifestgroep. De Manifestgroep bestaat uit vijftien 
uitvoeringsorganisaties die zich gezamenlijk inspannen om de (digitale) dienstverlening aan 
burgers en bedrijven te verbeteren. In 2020 heeft de Manifestgroep gewerkt aan de 
uitbouw van het aantal informatiepunten digitale overheid in openbare bibliotheken. Deze 
informatiepunten hebben als doel om mensen die niet digitaal vaardig zijn te helpen, zodat 
ook zij gebruik kunnen maken van digitale dienstverlening van de overheid. Het aantal 
informatiepunten groeide in 2020 van vijftien naar zeventig. Verder is aandacht geschonken 
aan zaken die van invloed zijn op de dienstverlening aan burgers en bedrijven, zoals sturing, 
financiering en scope van de digitale overheid. Deze onderwerpen kwamen in de loop van 
het jaar ook terug in de eindrapporten van Werk aan Uitvoering en de daaruit 
voortkomende werkagenda. Een aantal bestuurders uit de Manifestgroep is actief 
betrokken bij acties uit de werkagenda. 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, vervult de werkgeversrol en staat de 
directie 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 2020 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 januari 
2021 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. In 2020 was geen sprake van schorsing of 
ontstentenis van een directielid.  

Kwaliteit dienstverlening en klanttevredenheid 
De projecten-, klachten- en managementrapportages die de Raad in 2020 heeft ontvangen, 
geven een positief beeld van de ontwikkeling van de kwaliteit van de dienstverlening en de 
klanttevredenheid. De dienstverlening voor de klant kon, ondanks het coronavirus en de 
getroffen maatregelen, bijna volledig worden gecontinueerd mede door de digitalisering 
van een aantal processen op de keuringsstations. In samenwerking met de branche en het 
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departement is gezocht naar oplossingen voor de continuïteit van de vitale dienstverlening, 
waarbij de gezondheid van de klant en RDW-medewerker voorop stonden. Het aantal 
klachten steeg in 2020 ten opzichte van het jaar daarvoor enigszins, maar is ten opzichte 
van de totale productie gering. De Raad stelde bij bespreking van het jaarverslag 2020 vast, 
dat ondanks corona en getroffen maatregelen, de wettelijke overeengekomen normen zijn 
behaald op één norm na. Deze norm, het APK steekproefpercentage van 3% voor lichte 
voertuigen, kon niet worden gehaald vanwege de lockdown door corona en bleef steken op 
2,1%. Hierover zijn vooraf met het departement goede afspraken gemaakt. 

Strategie en externe ontwikkelingen 
In 2020 is verder invulling gegeven aan de, in 2015 herijkte, strategie en de vastgestelde 
missie, visie en doelen. Daarnaast is gestart met het definiëren en concretiseren van de 
RDW-strategie 2021-2025, waarbij de Raad zich, tijdens een aparte sessie, heeft verdiept in 
de strategische ontwikkelingen in het mobiliteitsdomein: innovatie van het voertuig, 
veiligheid en automatisering, duurzaamheid en milieu, data, de relatie tot de klant/burger 
en de internationale context. De focus van de RDW is zich aan het verbreden en we zien dit 
terug in taakopdrachten en verdergaande samenwerking. De Raad ziet daarbij toe op een 
gecontroleerde doorontwikkeling van de RDW met balans tussen continuïteit en 
vernieuwing. De Raad vindt het belangrijk dat de mensen in de organisatie zich blijven 
vernieuwen om nieuwe taken behorende bij de strategische ontwikkelingen uit te kunnen 
voeren.  

Personeel en organisatie 
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, het 
strategische personeelsbeleid 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 RDW heeft ook in 2020 het keurmerk World-class Workplace 
van Effectory voor goed werkgeverschap ontvangen. De Raad voert jaarlijks overleg met de 
ondernemingsraad (OR). Dit overleg heeft vanwege corona niet plaatsgevonden en is 
uitgesteld naar 2021, zodat dit overleg dan mogelijk fysiek kan plaatsvinden. Daarnaast 
ontvangt de Raad 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 2020 constructief en 
transparant. De volgende onderwerpen stonden op de agenda van de diverse overleggen: 
diversiteit, duurzame inzetbaarheid, digitalisering en innovatie. In het bijzonder besteedde 
de Raad aandacht aan de gevolgen van de coronamaatregelen voor de medewerkers en de 
balans daarbij tussen werk en privé. 

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 met als uitgangspunt ‘de basis op orde’. Corona heeft daarbij gezorgd voor 
een versnelling van de digitalisering. 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 
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bromfietscertificatenregister (CRB). De externe IT-auditor heeft vastgesteld dat de RDW in 
opzet, bestaan en werking voldoet aan het BKR/CRB-normenkader. Met het oog op 
informatiebeveiliging is vastgesteld dat de RDW in 2020 werkt conform het in 2019 
verstrekte ISO 27001-certificaat. Ook behaalde de RDW opnieuw het privacy-certificaat 
voor de bescherming van persoonsgegevens in het kentekenregister en voor het centrale 
rijbewijzen- en bromfietscertificatenregister en het NPR. De Raad is gedurende het jaar 
goed geïnformeerd over de ontwikkelingen en actualiteiten op gebied van privacy en 
beveiliging.  
 
Projecten 
De Raad houdt toezicht op de inzet voor en de realisatie van projecten. De Raad ontving in 
2020 periodieke kwartaalrapportages over de voortgang van de projecten en de 
budgettaire ontwikkeling. De Raad besteedt veel aandacht aan risicobeheersing, 
informatiebeveiliging, continuïteit en stabiliteit van de bedrijfsvoering. Zo is de Raad 
betrokken geweest bij vraagstukken op het gebied van cybersecurity, corona-risicoanalyse, 
oprichting van de afdeling Risk Compliance en Audit, vrachtwagenheffing, tijdelijke tol en 
voortgang verkoop en realisatie van het RDW Testcentrum. 

Financieel beheer 
De focus van de Auditcommissie lag in 2020 op de wijze waarop de RDW de impact van 
corona heeft gemanaged. Er is gesproken over de gevolgen voor de omzet, de hogere 
kosten als gevolg van de coronamaatregelen ter behoud van de kwaliteit van de 
dienstsverlening en de ingezette kostenreductie. De RDW heeft door maatregelen te 
nemen op basis van scenarioplanning en prognoses, heldere keuzes gemaakt door in te 
zetten op kostenreductie waarbij de impact op de dienstverlening en op de wendbaarheid 
en slagkracht van de organisatie op korte en middellange termijn is beperkt. De AC is van 
mening dat deze aanpak succesvol is geweest. 
Naast periodieke rapportages over de algemene financiële situatie houdt de Raad toezicht 
op 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 2020. Net als in voorgaande jaren heeft de RDW in 
2020 voldaan aan de norm voor rechtmatigheid voor aanbestedingen (99,17%).  

Risicobeheersing 
De Raad hecht veel belang aan risicomanagement. Het Toezichtarrangement van het 
ministerie van IenW en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners stellen eisen aan de 
verantwoording over de risicobeheersing door de directie. De verantwoording in dit 
jaarverslag voldoet aan deze eisen. In 2020 is het, eind 2019 vastgestelde, strategisch 
risicobeheersingsplan gevolgd en is in het Financieel Meerjarenbeleidsplan (FMB) dit jaar 
weer uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling van de onderkende strategische risico’s. De 
Raad besteedde daarbij extra aandacht aan de risico- en kansenanalyses van corona voor 
de bedrijfsvoering, verplaatsing van het RDW Testcentrum en aan de risicoanalyse van 
incidenten in de omgeving die zich ook bij de RDW kunnen voordoen. De Raad keurde het 
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Strategische Risicobeheersingsplan 2021 goed en onderstreepte 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 2021. De Raad 
heeft ingestemd met deze stukken en daarbij met tevredenheid kennis genomen van de 
gemaakte kwaliteitsslag. De Raad achtte de tariefontwikkeling in relatie tot de financiële 
gevolgen van het coronavirus verantwoord, mede gelet op het geluid vanuit de sector dat 
geleidelijke tariefaanpassing de voorkeur geniet boven grote verhogingen ineens. Deze 
tariefstijging valt binnen de grenzen van het gematigde tarievenbeleid. 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.  

Wettelijk jaarverslag 2020 
De Raad heeft ingestemd met het wettelijk jaarverslag 2020 in de vergadering van 4 maart 
2021. 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.  

De Raad heeft per 1 juli 2020 afscheid genomen van de heren John Reichardt en Peter 
Janssen vanwege het einde van hun (her-)benoemingstermijn. De Raad heeft twee nieuwe 
leden mogen verwelkomen, de heer Arjan Blok voor het aandachtsgebied financiën en de 
heer Gerard Bolder voor het aandachtsgebied consument/branche. 

In 2020 vergaderde de Raad, naast bilaterale en tussentijdse contacten, vijfmaal in 
aanwezigheid van de directie. Verdiepen, verbinding zoeken en betrokken zijn gebeurde dit 
jaar op een geheel andere wijze. Daarom zijn er vanwege corona vaker contactmomenten 
met de directie geweest. Er hebben naast de reguliere vergaderingen extra vergaderingen 
plaatsgevonden, waarbij de directie interne en externe inzichten over de impact van het 
coronavirus met de Raad heeft gedeeld.  

De Auditcommissie kwam in 2020 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 en heeft de relatie met de externe accountant geëvalueerd. De 
Auditcommissie was in 2020 tevens betrokken bij de aanbesteding van de externe 
accountant. Op basis van het advies van de Auditcommissie heeft de Raad KPMG 
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herbenoemd als externe accountant voor de periode van 2021 tot 2024. Voor de overige 
aan de audit gerelateerde diensten is een raamovereenkomst gesloten met KPMG, EY en 
Deloitte. 

In 2020 heeft de Auditcommissie met Bureau Eigenaars Ondersteuning binnen het 
ministerie van IenW gesproken over het FMB en heeft de Raad overleg gevoerd met de 
secretaris-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 2020 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 
4.5.25. Gelet op de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners wordt verder nog vermeld 
dat in 2020 geen van de leden frequent afwezig was bij de vergaderingen van de Raad. De 
Raad heeft voldaan aan het onafhankelijkheidsvereiste, en er was geen sprake van 
tegenstrijdige belangen.  

Tot slot 
De Raad kon de toezicht- en adviestaak in 2020 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 2020. De Raad vindt het een enorme prestatie van alle 
medewerkers dat zij de dienstverlening, waaronder de toezichtactiviteiten door het land 
heen, grotendeels hebben weten te continueren en op peil hebben kunnen houden.  
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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) 
• Voorzitter Raad van Toezicht Pharos 
• Lid Raad van Toezicht TU Eindhoven 
• Voorzitter Raad van Advies Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit 

van Amsterdam 
• Voorzitter Raad van Advies Nationale Jeugdraad 
• 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. drs. G.F.H. (Gerard) Bolder MBA, secretaris 
Aandachtsgebied: consument/branche 
Benoemingstermijn: van 1 juli 2020 tot 1 juli 2024 

Nevenfuncties 
• Eigenaar Bolder Moves  
• Voormalig algemeen directeur Ford Nederland B.V. 
• Lid Innovatie Commissie Auto Recycling Nederland (ARN)  

Dhr. drs. A. (Arjan) Blok RC, lid 
Aandachtsgebied: financiën 
Benoemingstermijn: van 1 juli 2020 tot 1 juli 2024 

Nevenfuncties 
• Chief financial officer (CFO) Nederlandse Loterij 
• Vicevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Algemeen Toegankelijk Onderwijs (ATO) 
• Lid Raad van Advies Alex van Groningen BV 
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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 

Afgetreden in 2020 

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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4. Jaarrekening  

4.1 Balans 
Balans per 31 december 2020 
Na verwerking van bestemming van het 
exploitatiesaldo Alle bedragen in duizenden euro's Stand per 31-12-2020 Stand per 31-12-2019 

ACTIVA      

 
Vaste activa      

  
Immateriële vaste activa (1) 7.312  7.114  

  
Materiële vaste activa (2) 49.753  53.257  

  
   57.065  60.371 

 
Vlottende activa      

  Voorraden (3) 6.136  7.505  
  Onderhanden werk (4) 1.097  1.419  

  
Debiteuren (5) 7.318  8.978  

  
Overlopende activa (6) 28.282  23.568  

  
Liquide middelen (7) 42.328  32.438  

  
   85.161 

 
 73.908 

Totaal activa   142.226  134.279 

 
   

    PASSIVA      

 
Reserves (8)     

  
Structurele reserve  29.433  23.156  

  
Conjuncturele reserve  9.100  9.100  

  Reserve heropzet datamodel kentekenregister 2.556  3.128  

  
Bestemmingsreserve rijbewijzen  15.887  15.883  

  Bestemmingsreserve RDW Testcentrum  15.000  10.000  

  
Wettelijke reserve immateriële vaste activa  5.316  4.685  

   77.292  65.952 

 Voorzieningen (9)  9.468  11.231 

 Langlopende schulden (10)  5.400  6.750 

       

 
Kortlopende schulden      

  
Crediteuren (11) 8.240  11.119  

  
Overige schulden (12) 33.429  32.374  

  
Overlopende passiva (13) 8.397  6.853  

  
   50.066  50.346 

Totaal passiva   142.226  134.279 
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4.2 Exploitatierekening 

Exploitatierekening 2020 
Alle bedragen in duizenden euro's  

Realisatie 
2020 

Begroot  
2020 

Realisatie  
2019 

Bedrijfsopbrengsten        
Omzet (16)       
Typekeuringen  21.244   26.026   23.331  
Ontheffingen  5.851   5.366   5.668  
Erkenningsregelingen   44.856   44.288   42.891  
Kentekenonderzoeken  21.799   22.257   21.095  
Periodieke keuringen  3.971   4.530   4.349  
Informatieverstrekking  5.132   5.470   5.329  
Afgifte rijbewijzen  24.337   25.620   29.178  
Afgifte documenten  104.431   106.669   102.302  
Opgedragen taken  5.676   5.486   5.538  
Overige inkomsten  12.108   2.410   3.442  
    249.405  

 
 248.122  

 
 243.123 

Bedrijfslasten        
Variabele kosten (17) 21.375   22.031   22.241   
Personele kosten (18) 154.163   156.847   152.370   
Algemene kosten (19) 49.372   54.828   56.071   
Projectkosten (20) 3.295   3.860   2.791   
Afschrijvingskosten (21) 9.803   10.782   10.546   
   238.008  

 
 248.348  

 
 244.019  

         
Bedrijfsresultaat   11.397  -226  -896 
Financiële baten en lasten (22)  -57  -57  -77 
Resultaat voor belastingen   11.340  -283  -973 
Belastingen   -  -  - 
Resultaat na belastingen   11.340  -283  -973 
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4.3 Kasstroomoverzicht 

Kasstroomoverzicht 2020 
Alle bedragen in duizenden euro's  2020 2019 

Bedrijfsresultaat   11.397   -896  
Aanpassingen voor:        
Afschrijvingen (20), (21)  9.803   10.996  
Onttrekking voorziening (9)  -2.901   -2.742  
Mutatie voorzieningen  (9)  1.138   268  
Mutatie in werkkapitaal        
Debiteuren en overlopende 
activa 
 

(5), (6) -3.054   -130   

Voorraden en onderhanden werk (3), (4) 1.691   -573   

Kortlopende schulden (11), (12), 
(13) 5056   4.044   

   -858    3.341 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties   18.579    10.967 
        
Interest        
Ontvangen interest (22) -   -   
Betaalde interest (22) -57   -77   
   -57   -77  
Kasstroom uit operationele 
activiteiten 

   18.522   10.890 

        
Investeringen / desinvesteringen        
Investeringen        
Immateriële vaste activa (1)  -1.8286   -3.7556  
Materiële vaste activa (2)  -5.8166   -5.6256  
Desinvesteringen        
Immateriële vaste activa (1)  2   11  
Materiële vaste activa (2)  360   214  
Kasstroom uit 
investeringsactiviteiten 

 

   -7.282   -9.155 

        
Schulden        
Ontvangsten uit langlopende 
schulden 

(10)  -   -  

Aflossingen van langlopende 
schulden 

(10)  -1.350   -1.350  

Kasstroom uit 
financieringsactiviteiten 
 

   -1.350   -1.350 

        
Mutatie liquide middelen    9.890   385 
Stand per 1 januari  (7)   32.438   32.053 
Stand per 31 december (7)   42.328   32.438 

                                                            

6 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 heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 
31 december 2020. 

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 duizenden euro’s, wat tevens de functionele valuta 
is van de RDW. Alle financiële informatie in euro's is afgerond op het dichtstbijzijnde 
duizendtal. 

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 nemen we op 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 de wisselkoers die op 
de transactiedatum geldende wisselkoers geldt. 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 nemen we als last op in de exploitatierekening. 

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 
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ontstaan. Een financieel instrument nemen we niet langer in de balans op indien een 
transactie er toe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle 
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 verwerken we bij de eerste opname 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 nemen we op 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 verwerken we 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. Vooruitbetalingen op immateriële vaste activa worden 
gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Op vooruitbetalingen op 
immateriële vaste activa wordt niet afgeschreven. De grondslagen voor de vaststelling en 
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verwerking van bijzondere waardeverminderingen zijn opgenomen onder het hoofd 
'bijzondere waardeverminderingen van vaste activa'. 

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. 

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 houden we rekening 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 de 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. 
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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 
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, houden we hiermee rekening 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. Liquide middelen die naar 
verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de onderneming, 
worden gerubriceerd als financiële vaste activa. 

Reserves 
Onze 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. 
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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 gevormd na afstemming met het ministerie 
van IenW voor de verplaatsing van het RDW Testcentrum. 

Wettelijke reserve immateriële vaste activa 
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 gebeurt 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. 

Indien de tijdswaarde van geld materieel is en de periode waarover uitgaven contant 
worden gemaakt meer dan één jaar is, worden voorzieningen gewaardeerd tegen de 
contante waarde van de beste inschatting van de uitgaven die naar verwachting 
noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen. De voorzieningen 
worden gewaardeerd tegen de nominale waarde indien de tijdswaarde van het geld niet 
materieel is of de periode waarover de uitgaven contant worden gemaakt maximaal één 
jaar is. 

Voorziening eigen risico Werkloosheidswet 
De RDW is eigen risicodrager voor de Werkloosheidswet. Voor de verplichtingen die hieruit 
voortvloeien wordt een voorziening gevormd. De voorziening is bepaald op basis van 
beschikkingen, waarin de looptijd van de uitkering en de maandelijkse kosten zijn 
opgenomen. 
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Voorziening maatwerk 
De voorziening maatwerk is voor medewerkers waarmee op maat een afspraak is gemaakt 
als men (deels) wordt vrijgesteld van werk. Voor de verplichtingen die hieruit voortvloeien 
wordt een voorziening gevormd. 

Als er voor medewerkers van de RDW geen passende werkzaamheden zijn dan kunnen 
deze medewerkers voor een deel of geheel vrijgesteld worden van werk. Voor de 
verplichtingen die hieruit voortvloeien wordt een voorziening gevormd. 

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.  

Voorziening ambtsjubilea 
De jubileumvoorziening is een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De 
voorziening betreft het geschatte bedrag van de in toekomst uit te keren 
jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkansen en 
leeftijden. 

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 wordt er een voorziening 
opgenomen voor alle medewerkers die zijn ingestroomd in de WGA en daarnaast wordt er 
een voorziening gevormd op basis van een inschatting van het aantal langdurig zieken die 
mogelijk instromen in de WGA.  

Voorziening GIB 
De Generatie-in-Balansregeling (GIB) is bedoeld voor medewerkers om tot hun AOW-
leeftijd duurzaam inzetbaar en vitaal te blijven. De medewerker die in 2018 of 2019 de 
leeftijd van 62 jaar bereikte kwam in aanmerking voor verkorting 
van de gemiddelde wekelijkse werktijd. 

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 nemen we op in de winst-en-verliesrekening 
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 
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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 we het resultaat van een 
bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kunnen bepalen, worden 
de opbrengsten verwerkt tot maximaal 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 bepalen we 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. 

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. 

Nederlandse pensioenregelingen 
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, nemen we hiervoor een 
verplichting op. 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. 
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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. 

Leasing 
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. 

Operational leases 
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 representatiever 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. 

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten en soortgelijke kosten 
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met 
de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke 
lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren. 
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Belastingen 
De vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven is in werking getreden per 1 
januari 2016. In overleg met de Belastingdienst is geconcludeerd dat de RDW geen winst 
realiseert op de potentiele ondernemingsactiviteiten voor de vennootschapsbelasting 
(VPB). Daarnaast zijn de resultaten op de potentiele ondernemingsactiviteiten vrijgesteld 
onder de overheidsvrijstelling ex art. 8e Wet VPB. De RDW monitort periodiek de 
activiteiten of de objectvrijstelling van toepassing is. De resultaten worden jaarlijks met de 
Belastingdienst in het kader van Horizontaal toezicht besproken. 

Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in 
vreemde valuta hebben we 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-
afgeleide financiële instrumenten wordt berekend op basis van de contante waarde van 
toekomstige aflossingen en rentebetalingen, gedisconteerd tegen de marktrente per 
verslagdatum. 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en 
die blijken tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening worden verwerkt in de 
jaarrekening. Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie 
per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen 
van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de 
aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening. 
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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 2020 

Immateriële  
vaste activa 

zelf ontwikkeld 

Immateriële  
vaste activa 

gekocht 

Vaste bedrijfs-
middelen in 
uitvoering Totaal 

Stand per 1 januari 2020     

Aanschafwaarde 12.803 11.182 - 23.985 

Cumulatieve afschrijvingen -8.118 -8.753 - -16.871 

Boekwaarde 4.685 2.429 - 7.114 

Mutaties in de boekwaarde     

Investeringen 631 863 134 1.628 

In gebruik genomen immateriële vaste 
activa  - - - - 

Desinvesteringen - -101 - -101  

Afschrijvingen - -1.428 - -1.428 

Afschrijvingen desinvesteringen - 99 - 99 

Totaal mutatie 631 -567 134 198 

Stand per 31 december 2020     

Aanschafwaarde  13.434 11.944 134 25.512 

Cumulatieve afschrijvingen -8.118 -10.082 - -18.200 

Boekwaarde 5.316 1.862 134 7.312 

     

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 2020 heeft de RDW de projecten 'eiD op het rijbewijs', 'migratie sharepoint 2013-2016' 
en 'conversie langzaamrijdende (landbouw)voertuigen' geactiveerd. Voor alle projecten 
hanteert de RDW een afschrijvingstermijn van vijf jaar.  

Immateriële vaste activa gekocht 
In 2020 heeft de RDW diverse licenties aangeschaft. De gekochte software wordt 
afgeschreven in drie jaar.  
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De kosten voor onderzoek en ontwikkeling zijn integraal onderdeel van 
haalbaarheidsonderzoeken en uitvoeringstoetsen. Deze kosten komen rechtstreeks ten 
laste van de exploitatierekening. 

Immateriële vaste activa in uitvoering 
De immateriële vaste activa in uitvoering omvat de aankoop van een 
contentmanagementsysteem (CMS). 

2. Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa 2020 
Gebouwen 

en terreinen 
Machines en 
installaties 

Andere vaste 
bedrijfs- 

middelen 

Vaste bedrijfs-
middelen in 
uitvoering Totaal 

Stand per 1 januari 2020      

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 

Mutaties in de boekwaarde       

Investeringen 982 1.410 2.839 - 5.231 

In gebruik genomen vaste activa 158 - - -158 - 

Desinvesteringen -1.515 -335 -6.770  -  -8.620 

Afschrijvingen -3.399 -763 -4.213 - -8.375 

Afschrijvingen desinvesteringen 1.467 295 6.498  - 8.260 

Totaal mutatie -2.307 607 -1.646  -158 -3.504 

Stand per 31 december 2020      

Aanschafwaarde  76.052 15.202 27.337                          - 118.591 

Cumulatieve afschrijvingen -41.505   -12.179   -15.154                         - -68.838 

Boekwaarde 34.547 3.023 12.183     - 49.753 

Gebouwen en terreinen 
De locaties Zoetermeer, Groningen, Veendam, Zwolle en Lelystad en de keuringsstations 
zijn verantwoord onder de gebouwen en terreinen. In 2020 heeft de RDW onder andere 
geïnvesteerd in de entree van Veendam, en de wachtruimte en balie van keuringsstation 
Heerenveen. Tevens hebben we op diverse locaties de centrale verwarming vervangen. 

Machines en installaties 
De categorie ‘machines en installaties’ bestaat hoofdzakelijk uit apparatuur voor het 
verrichten van keuringen en voor documentverwerking. In 2020 is met name geïnvesteerd 
in een upgrade van de personalisatiemachines en couverteermachines. 
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Andere vaste bedrijfsmiddelen  
De andere vaste bedrijfsmiddelen omvatten computerapparatuur, netwerkfaciliteiten, 
kantoorinventaris, servers en software. In 2020 werd vooral geïnvesteerd in het serverpark, 
computerapparatuur en inventaris.  
De desinvesteringen zijn voornamelijk het gevolg van het opschonen van de activa 
administratie.  

Vlottende activa 

3. Voorraden  

Voorraden Stand per 31-12-2020 Stand per 31-12-2019 

Voorraden 6.136 7.505 

De voorraad is met € 1,4 miljoen gedaald, voornamelijk veroorzaakt doordat er minder 
rijbewijscards zijn ingekocht.   

4. Onderhanden werk 

Onderhanden werk Stand per 31-12-2020 Stand per 31-12-2019 

Onderhanden werk 1.097 1.419 

In het onderhanden werk zijn de opdrachten voor typegoedkeuringen en testen 
opgenomen die in behandeling zijn. De oorzaak van de afname van het onderhanden werk 
ten opzichte van 2019 is de daling van de omzet typegoedkeuringen en testen. Deze daling 
werd veroorzaakt door de maatregelen als gevolg van het coronavirus. 

5. Debiteuren 

Debiteuren Stand per 31-12-2020 Stand per 31-12-2019 

Debiteuren 7.318 8.978 

De post 'debiteuren' bevat alle vorderingen van gefactureerde diensten en producten van 
de RDW onder aftrek van een voorziening voor oninbare vorderingen. Het saldo debiteuren 
daalde met € 1,7 miljoen ten opzichte van 2019. Deze daling werd veroorzaakt doordat de 
december factuur van een grote provider in 2020 werd betaald. De voorziening daalde in 
2020 met € 0,1 miljoen tot € 0,2 miljoen. De afschrijvingskosten op debiteuren bedroegen  
€ 0,1 miljoen. 1% van de vorderingen heeft een looptijd langer dan één jaar.  
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6. Overlopende activa 

Overlopende activa Stand per 31-12-2020 Stand per 31-12-2019 

 
  

Nog te factureren diensten/producten 18.366 15.118 

Voorschotten medewerkers  38 127 

Vooruitbetaalde huren 417 409 

Vooruitbetaalde computerkosten 6.913 5.382 

Overige vooruitbetaalde kosten 732 1.262 

Overige overlopende activa 1.816 1.270 

Totaal 28.282 23.568 

Nog te factureren diensten/producten 
De post 'Nog te factureren diensten/producten' bestaat uit nog te factureren reguliere 
diensten die begin 2021 zijn gefactureerd. Het nog te factureren saldo wordt verklaard door 
de omzet in de laatste maand van 2020.  

Voorschotten medewerkers 
De post 'Voorschotten medewerkers' bestaat uit leningsfaciliteiten en verstrekte 
voorschotten aan medewerkers.  

Vooruitbetaalde computerkosten 
De post 'Vooruitbetaalde computerkosten' betreft gebruikerslicenties, die voor een periode 
langer dan een jaar zijn aangeschaft en hierdoor jaarlijks voor een deel vervallen. Hiervan 
heeft € 1,4 miljoen op 31 december 2020 een looptijd langer dan één jaar. 

Overige vooruitbetaalde kosten 
De post 'Overige vooruitbetaalde kosten' bestaat uit de kosten die betrekking hebben op 
2021 met een looptijd korter dan één jaar. 

Overige overlopende activa 
De post 'Overige overlopende activa' bestaat voornamelijk uit ontvangen en verstuurde 
creditnota’s. 

7. Liquide middelen 
 

 

 

 

 

 

Liquide middelen Stand per 31-12-2020 Stand per 31-12-2019 

 
  

Kassen 108 170 

Rekening-courant ministerie van Financiën/banken 42.203 32.251 

Deposito’s uit hoofde van bankgaranties 17 17 

Totaal 42.328 32.438 



Jaarverslag RDW 2020 

90 

De liquide middelen stegen per 31 december 2020 met € 9,9 miljoen in vergelijking met het 
voorgaande jaar. Dit is met name het gevolg van het positieve bedrijfsresultaat van € 11,4 
miljoen en een lager investeringsniveau. De RDW heeft bij het ministerie van Financiën een 
regeling voor de kortetermijnfinanciering (schatkistbankieren) en een rekening-
courantfaciliteit van € 10 miljoen tegen dagrente, zonder einddatum. 

8. Reserves 

Reserves 2020 
Stand per  
1-1-2020 

Exploitatie- 
resultaat 2020 Dotatie Onttrekking 

Stand per  
31-12-2020 

Het verloop van deze posten 
gedurende het boekjaar 2020 was:  

     

Structurele reserve 23.156 - 6.277 - 29.433 

Conjuncturele reserve 9.100 - - - 9.100 

Reserve heropzet datamodel 
kentekenregister 3.128 - - -572 2.556 

Bestemmingsreserve rijbewijzen 15.883 - 4 - 15.887 

Bestemmingsreserve RDW 
Testcentrum 10.000 - 5.000 - 15.000 

Wettelijke reserve immateriële 
vaste activa 4.685 - 631 - 5.316 

Onverdeeld resultaat 2020 - 11.340 -11.340 - - 

Totaal 65.952 11.340 572 -572 77.292 

 
Structurele reserve 
Met het ministerie van IenW heeft de RDW een normenkader voor het eigen vermogen 
afgesproken. Dit normenkader geldt 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 2020 viel de structurele 
reserve buiten de bandbreedte. In 2021 zal de RDW in gesprek gaan met het ministerie van 
IenW over de structurele reservepositie.  

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. 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 2020 zou er gedoteerd moeten worden, maar omdat het 
plafond is bereikt wordt er niet gedoteerd. 
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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 2020 is er 
€ 0,6 miljoen onttrokken. 

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. De mutatie van de rijbewijsreserve is conform 
de vastgestelde methodiek bepaald. In deze tienjarige cyclus neemt de overgang tussen de 
jaren met een hoge en de jaren met een lage afgifte van rijbewijzen verder af. Deze afname 
werd in 2020 versterkt door maatregelen als gevolg van het coronavirus met als resultaat 
dat er 1,7 miljoen rijbewijzen zijn afgegeven. Dit leidde tot een minimale dotatie aan de 
reserve. 

Bestemmingsreserve RDW Testcentrum 
Volgens afspraak met het ministerie van IenW is de bestemmingsreserve voor de 
verplaatsing van het RDW Testcentrum in 2020 verhoogd van € 10 miljoen naar 
€ 15 miljoen.  

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 2020 
Voorgesteld wordt om het positieve resultaat van € 11,3 miljoen te bestemmen zoals in 
paragraaf 8 'Reserves' is opgenomen. 
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9. Voorzieningen 

Voorzieningen 
Stand per  
1-1-2020 Dotatie  Vrijval Onttrekking 

Stand per  
31-12-2020 

Het verloop van deze posten 
gedurende het boekjaar 2020 was:  

  
  

 

Voorziening eigen risico WW 871 171 -125 -301 616 

Voorziening maatwerk 924 492 -159 -938 319 

Voorziening PAS-regeling 3.434 12 -334 -601 2.511 

Voorziening ambtsjubilea 3.461 366 -82 -417 3.328 

Voorziening langdurig zieken 1.134 840 -3 -249 1.722 

Voorziening GIB 1.407 19 -59 -395 972 

Totaal 11.231 1.900 -762 -2.901 9.468 

Het totaalbedrag aan voorzieningen van € 9,5 miljoen bestaat uit € 2,0 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 eigen risico Werkloosheidswet (WW) 
De dotatie van 2020 bestaat uit nieuwe WW verplichtingen die aan de voorziening zijn 
toegevoegd. Daarbij 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 WW 
verplichtingen. Voor deze voorziening is een disconteringsvoet gehanteerd van 0% 
(2019: 0%). 

Voorziening maatwerk 
De dotatie van 2020 bestaat uit nieuwe verplichtingen die aan de voorziening zijn 
toegevoegd. De vrijval van aflopende verplichtingen is hierop in mindering gebracht. 
Daarnaast vond een onttrekking plaats door de uitbetaling van verplichtingen. Voor deze 
voorziening is een disconteringsvoet gehanteerd van 0% (2019: 0 %). 

Voorziening PAS-regeling 
In 2020 was de dotatie nihil. Daarnaast werd een bedrag van € 0,6 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 (2019: 0% voor de PAS-regeling en 0% voor de 
overgangsregeling). 



    Jaarverslag RDW 2020 

93 

Voorziening ambtsjubilea 
In 2020 werd voor € 0,4 miljoen aan ambtsjubilea uitgekeerd. Daarnaast werd € 0,4 miljoen 
gedoteerd voor verplichtingen op termijn. Voor deze voorziening is een disconteringsvoet 
gehanteerd van 0% (2019: 0,07%). De wijziging van de disconteringsvoet heeft geresulteerd 
in een dotatie van € 0,02 miljoen. 

Voorziening langdurig zieken 
De dotatie van 2020 bestaat uit de kosten voor de medewerkers in zijn ingestroomd in 
WGA en de wijziging in de inschatting van het aantal langdurig zieken die mogelijk 
instromen in de WGA. Daarnaast vond een onttrekking plaats door de uitbetaling van WGA 
verplichtingen. Voor deze voorziening is een disconteringsvoet gehanteerd van 0% (2019: 
0%). 

Voorziening GIB 
In 2020 was de dotatie nihil. Daarnaast werd een bedrag van € 0,4 miljoen onttrokken ter 
compensatie van de kosten voor medewerkers die gebruikmaken van de GIB regeling. Voor 
deze voorziening is een disconteringsvoet gehanteerd van 0,0% (2019: 0%). 

Langlopende schulden 

10. Langlopende schulden 

Langlopende schulden Stand per 31-12-2020 Stand per 31-12-2019 

Langlopende lening 5.400 6.750 

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 31-12-2020 Stand per 31-12-2019 

Crediteuren 8.240 11.119 

De crediteuren laten een daling zien van € 2,9 miljoen ten opzichte van vorig jaar door een 
lager kostenniveau. Alle crediteuren hebben een looptijd korter dan een jaar. 
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12. Overige schulden 

Overige schulden Stand per 31-12-2020 Stand per 31-12-2019 
 

  Nog te betalen kosten  5.447 6.171 

Te betalen reiskosten 88 130 

Te betalen pensioenpremie 1.694 1.597 

Te betalen belastingen en sociale verzekeringen 7.528 7.264 

Te betalen personeelskosten 15.713 14.316 

Gelden ontvangen voor derden 1.609 1.546 

Schuld aan kredietinstellingen 1.350 1.350 

Totaal 33.429 32.374 

Nog te betalen kosten 
De post 'Nog te betalen kosten' per eind 2020 bestaat voor € 5,2 miljoen uit nagekomen 
facturen en voor € 0,2 miljoen (2019: € 0,2 miljoen) uit lopende schadeclaims voor bedrijfs- 
en beroepsaansprakelijkheid en arbeidsrechtelijke geschillen. 

Te betalen reiskosten 
De te betalen reiskosten zijn in 2020 gedaald als gevolg van het coronavirus. Met name 
door het verplicht thuiswerken en een lager werkaanbod vanwege gesloten fabrieken en 
beperkte reismogelijkheden.  

Te betalen pensioenpremie 
De te betalen pensioenpremie over de maand december is in januari 2021 betaald. 

Te betalen belastingen en sociale verzekeringen  
De te betalen belastingen en sociale verzekeringen bestaan uit de loonbelasting en sociale 
verzekeringen die in januari 2021 werden afgedragen.  

Te betalen personeelskosten 
Deze post wordt gevormd door het gereserveerde vakantiegeld en de gespaarde 
verlofdagen en steeg in 2020 met € 1,4 miljoen, voornamelijk door toename van de 
gespaarde verlofdagen. 

Gelden ontvangen voor derden 
De post 'gelden ontvangen voor derden' ontstaat doordat de RDW de geïnde leges met 
betrekking tot ontheffingen periodiek afdraagt aan gemeentes en provincies.  

Schuld aan kredietinstellingen 
De schuld aan kredietinstellingen betreft het deel van de langlopende lening met een 
looptijd minder dan een jaar. 
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13. Overlopende passiva 

Overlopende passiva Stand per 31-12-2020 Stand per 31-12-2019 
   
Ontvangen voorschotten 550 700 

Erfpachtverplichting 157 503 

Vooruitontvangen bedragen 6.672 5.650 

Overige overlopende passiva 1.018 0 

Totaal 8.397 6.853 

De erfpachtverplichting is de contante waarde van toekomstige canonbetalingen. Deze is 
geactualiseerd in 2019 en herberekend in 2020. De rekenrente bedraagt 0,0% en de 
resterende looptijd is veertien jaar. De post 'vooruit ontvangen bedragen' is met € 1 miljoen 
gestegen ten opzichte van 2019. Dit wordt met name verklaard door hogere 
projectopbrengsten. De post ‘overige overlopende passiva’ bestaat uit ontvangen en 
verstuurde creditnota’s. 

14. Financiële instrumenten 

Algemeen 
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). De RDW heeft een beleid inclusief een stelsel 
van limieten en procedures. 

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 € 36 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. 

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. 
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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 tegen dagrente, zonder einddatum. 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 
Hieronder zijn de niet in de balans opgenomen meerjarige verplichtingen met een 
materieel financieel belang vermeld. De verplichtingen hebben een looptijd tot zes jaar. 

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

5 jaar 
Totaal per  
31-12-2020 

Per 31 december 2020 heeft de RDW voor 
een aantal activiteiten verplichtingen:  

    

Huur gebouwen 1.256 5.688 430 7.374 

Telecommunicatie, computer hard- en 
software en onderhoud 7.416 2.063 - 9.479 

Overige verplichtingen 1.280 - - 1.280 

Totaal 9.952 7.751 430 18.133 

Bedrijfsopbrengsten 

16. Omzet 

Omzet 2020 Begroot 2020 2019 

Typekeuringen 21.244 26.026 23.331 

Ontheffingen 5.851 5.366 5.668 

Erkenningsregelingen  44.856 44.288 42.891 

Kentekenonderzoeken 21.799 22.257 21.095 

Periodieke keuringen 3.971 4.530 4.349 

Informatieverstrekking 5.132 5.470 5.329 

Afgifte rijbewijzen 24.337 25.620 29.178 

Afgifte documenten 104.431 106.669 102.302 

Opgedragen taken 5.676 5.486 5.538 

Overige inkomsten 12.108 2.410 3.442 

Totaal 249.405 248.122 243.123 
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Typekeuringen 
De omzet voor 'Typekeuringen' daalde in 2020 met € 2,1 miljoen ten opzichte van de omzet 
in 2019 door een lager werkaanbod. Deze afname werd veroorzaakt door de maatregelen 
als gevolg van het coronavirus. Hierdoor werden autofabrieken gesloten en waren er 
beperkte reismogelijkheden. 

Ontheffingen 
De omzet uit 'Ontheffingen' was in 2020 € 0,2 miljoen hoger dan in 2019. De groei in het 
aantal ontheffingen is doorgezet ondanks de maatregelen als gevolg van het coronavirus. 

Erkenningsregelingen 
De omzet 'Erkenningsregelingen' steeg in 2020 met € 2,0 miljoen ten opzichte van 2019. Dit 
werd veroorzaakt door een stijging van het aantal APK-afmeldingen veroorzaakt door de 
groei en de stijging van de gemiddelde leeftijd van het wagenpark in Nederland.  

Kentekenonderzoeken 
De omzet voor 'Kentekenonderzoeken' kwam in 2020 € 0,7 miljoen hoger uit dan 2019. 
Deze groei kan worden verklaard doordat men een alternatief zocht voor het openbaar 
vervoer als gevolg van het coronavirus en de bijbehorende maatregelen. Hierdoor en door 
de groei van het aantal bezorgdiensten werden er meer voertuigen geïmporteerd. 

Periodieke keuringen 
De omzet 'Periodieke keuringen' daalde met € 0,4 miljoen ten opzichte van 2019. Deze 
daling werd veroorzaakt door het coronavirus en de daarbij behorende maatregelen, 
waardoor er minder periodieke keuringen zijn geweest. 

Informatieverstrekking 
De omzet 'Informatieverstrekking' was in 2020 € 0,2 miljoen lager dan 2019. Dit kan 
worden verklaard doordat het kentekenregister in 2020 minder werd geraadpleegd dan in 
2019. 

Afgifte rijbewijzen 
De omzet uit de 'Afgifte rijbewijzen' kwam € 4,8 miljoen lager uit dan in 2019. De lagere 
omzet werd veroorzaakt doordat het aantal reguliere rijbewijzen en spoedrijbewijzen is 
gedaald ten opzichte van 2019. De daling van het aantal spoedrijbewijzen kan worden 
verklaard doordat er langer mag worden doorgereden met een verlopen rijbewijs. De daling 
van het aantal reguliere rijbewijzen kan worden verklaard doordat er minder verlengingen 
zijn geweest en doordat als gevolg van het coronavirus rijexamens werden uitgesteld en het 
langer toegestaan was om met een verlopen rijbewijs te rijden. 

Afgifte documenten 
De omzet uit de 'Afgifte documenten' was € 2,1 miljoen hoger dan de omzet in 2019. Dit 
wordt met name verklaard door een stijging van de omzet schorsen. Deze omzet is 
gestegen doordat de RDW de verzamelaarsregeling heeft uitgebreid om bedrijven met een 
groot stilstaand wagenpark als gevolg van de coronamaatregelen tegemoet te komen. De 
daling van de omzet inschrijvingen werd volledig gecompenseerd door de stijging van de 
omzet tenaamstellingen. Verder was er een daling van de omzet van het 
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uitvoerkentekenbewijs en de omzet opdracht tot tenaamstellen. De omzet registratie snelle 
motorboten was ook hoger dan vorig jaar. 

Opgedragen taken 
'Opgedragen taken' zijn werkzaamheden die worden uitgevoerd in opdracht van het 
ministerie van IenW maar die (nog) niet wettelijk zijn verankerd. Deze omzet is in lijn met 
de omzet in 2019. 

Overige inkomsten 
De omzet van 'Overige inkomsten' bestaat voornamelijk uit opbrengsten van projecten en 
incidentele en nagekomen inkomsten. De 'Overige inkomsten' stegen met € 8,7 miljoen ten 
opzichte van 2019. Dit kan worden verklaard door hogere projectopbrengsten. De 
projectopbrengsten 2020 bestaan voornamelijk uit bijdrages ten behoeve van de projecten 
'vrachtwagenheffing' en 'registratie onbemande luchtvaartuigen'. 

Bedrijfslasten 

17. Variabele kosten 

Variabele kosten 2020 Begroot 2020 2019 

Variabele kosten 21.375 22.031 22.241 

De variabele kosten bestaan uit de productiekosten van kentekencards en rijbewijscards en 
de verzendkosten daarvan. De variabele kosten waren € 0,9 miljoen lager dan in 2019. Dit 
kan worden verklaard doordat er minder rijbewijzen werden afgegeven. 

18. Personeelskosten 

Personeelskosten 2020 Begroot 2020 2019 

Lonen en salarissen  101.196 103.264 95.528 

Mutaties in voorzieningen  -1.763 542 -2.475 

Pensioenlasten  15.036 14.998 13.984 

Sociale lasten  12.096 12.445 11.524 

Externe inhuur op formatieplaatsen 12.063 6.968 12.944 

Externe inhuur projecten 11.701 12.390 15.356 

Overige personele kosten 3.834 6.240 5.509 

Totaal  154.163 156.847 152.370 

De totale personeelskosten waren in 2020 € 1,8 miljoen hoger dan in 2019. Een belangrijke 
oorzaak is de stijging van de kosten van lonen en salarissen, de pensioenen en de sociale 
lasten. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de gemiddelde kosten per fte 
zijn gestegen met 3,8% als gevolg van cao- en premiestijgingen. Daarnaast is het 
gemiddelde aantal fte gestegen met 40. Deze hogere kosten worden gecompenseerd door 
lagere inhuurkosten en lagere overige personeelskosten. De daling van de inhuur op 
formatie kan voor een groot deel worden verklaard doordat er mindere tijdelijke 
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vacatureruimte is ingevuld. De inhuur op projecten was lager dan 2019 doordat als gevolg 
van bezuinigingsmaatregelen in verband met het coronavirus bespaard is op de 
projecturen. Er was ook een bezuinigingsmaatregel in verband met het coronavirus op de 
opleidingskosten. Hierdoor daalde de overige personeelskosten met € 1,7 miljoen. 

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) 93,2% Actuele 
marktrente 31 december 2020 

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 2020 was 
93,2% (2019: 97,8%). De gemiddelde beleidsdekkingsgraad over geheel 2020 was 87,6%. 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 
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) 2020 

Begroot  
2020 2019 

Registratie & Informatie 302 310  294 

Voertuigregelgeving & Toelating 208 214  195 

Toezicht & Beoordeling 633 646  629 

ICT Bedrijf 233 239  229 

Stafafdelingen  212 216  201 

Totaal  1.588 1.625  1.548 

Het gemiddeld aantal fte is met 40 gestegen ten opzichte van 2019. De stijging bij de divisie 
VRT kan worden verklaard doordat er in de tweede helft van 2019 veel fte's zijn 
ingestroomd. De oprichting van de afdeling Risk Compliance en Audit (RCA) in het vierde 
kwartaal van 2019 en de overheveling van taken vanuit de divisie T&B verklaart de 
gemiddelde stijging van de stafafdelingen. Nieuwe taken hebben voor de stijging gezorgd 
bij de divisie R&I. Bij de divisie ICT is er uitbreiding geweest als gevolg van de volumegroei 
en kwaliteitsverbetering. 
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19. Algemene kosten

Algemene kosten 2020 
Begroot 

2020 2019 

Onderhoudskosten  15.629 15.102  14.447 

Huisvestingskosten 6.158 6.449  6.234 

Vervoerskosten 6.415 9.488  9.843 

Overige kosten 21.170 23.789  25.547 

Totaal 49.372 54.828  56.071 

De 'algemene kosten' waren in 2019 € 6,7 miljoen lager dan in 2019. Deze daling wordt met 
name veroorzaakt door lagere vervoerskosten en lagere overige kosten. De vervoerskosten 
zijn gedaald door de coronamaatregel om verplicht thuis te werken en door een lager 
werkaanbod vanwege gesloten autofabrieken en beperkte reismogelijkheden. De lagere 
overige kosten worden veroorzaakt door lagere advieskosten en automatiseringskosten. De 
advieskosten dalen als gevolg van één van de bezuinigingsmaatregelen in verband met het 
coronavirus. De lagere automatiseringskosten kunnen worden verklaard door een daling 
van de aanschaf van hardware en door een daling van de vaste telefoniekosten. De 
onderhoudskosten zijn daarentegen gestegen ten opzichte van 2019 door onder andere 
een toename van het gebruik van de cloud. 

20. Projectkosten

Projectkosten 2020 
Begroot 

2020 2019 

Externe projectkosten 3.926 5.000  5.010 

Projectkosten (de)activeren -631 -1.500 -2.669

Afschrijving zelfontwikkelde software - 360  450  

Totaal 3.295 3.860  2.791 

De totale projectkosten zijn € 0,5 miljoen hoger uitgekomen dan in 2019. Dit kan worden 
verklaard doordat er in 2020 minder projectkosten zijn geactiveerd dan in 2019. In 2020 zijn 
de kosten voor de projecten 'eiD op het rijbewijs', 'de migratie sharepoint 2013-2016' en de 
‘conversie langzaamrijdende voertuigen' geactiveerd. Daarnaast zijn er minder externe 
projectkosten gemaakt in 2020. De afschrijvingskosten voor zelfontwikkelde software zijn 
nihil doordat het project 'nieuwe rijbewijscard' in 2019 volledig is afgeschreven en doordat 
er in 2020 geen projecten zijn afgerond die voor afschrijving in aanmerking komen. 
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21. Afschrijvingskosten

Afschrijvingskosten 2020 
Begroot 

2020 2019 

Afschrijving materiële vaste activa 8.375 9.534  9.085 

Afschrijving koopsoftware 1.428 1.248  1.461 

Totaal 9.803 10.782  10.546 

De kosten van afschrijvingen op materiële vaste activa zijn met € 0,7 miljoen gedaald ten 
opzichte van 2019. Dit kan worden verklaard doordat veel activa in 2019 volledig zijn 
afgeschreven en omdat er minder is geïnvesteerd. 

22. Financiële baten en lasten

Financiële baten en lasten 2020 
Begroot 

2020 2019 

Interestbaten - -  - 

Interestlasten 57 57  77 

Totaal 57 57  77 

De liquide middelen stegen in 2020 van € 32,4 miljoen naar € 42,3 miljoen. De leenfaciliteit 
loopt vanaf 2015 en het percentage van de interestlasten over deze lening is vast. 

23. Honoraria van de accountant

Honoraria van de accountant 2020 

KPMG 
Accountants N.V. 

2020 

Overig 
KPMG-netwerk  

2020 Totaal 2020 

Onderzoek van de jaarrekening 54 - 54 

Overige controlegerelateerde opdrachten 20 111 131 

Andere niet-controleopdrachten - 31 31 

Totaal 74 142 216 

Honoraria van de accountant 2019 

KPMG 
Accountants N.V. 

2019 

Overig 
KPMG-netwerk  

2019 Totaal 2019 

Onderzoek van de jaarrekening  56 -  56 

Andere controlegerelateerde opdrachten  9  112  121 

Andere niet-controleopdrachten -  267  267 

Totaal  65  379  444 
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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 2020 2019 

Duur dienstverband  1 januari 2020 - 31 december 2020 1 januari 2019 - 31 december 2019 

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

Gewezen topfunctionaris nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja 

Bezoldiging   

Beloning 178.850 183.229 

Belastbare onkostenvergoedingen - - 

Beloningen betaalbaar op termijn 22.139 21.376 

Totaal bezoldiging 200.989 204.605 

Toepasselijk WNT-maximum 201.000 194.000 

Motivering indien overschrijding n.v.t. De overschrijding valt onder het 
overgangsrecht WNT 

 
 
Dhr. Z. Baelde  
Directeur Bedrijfsvoering 2020 2019 

Duur dienstverband  1 januari 2020 - 31 december 2020 1 januari 2019 - 31 december 2019 

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

Gewezen topfunctionaris nee nee 

(Fictieve) dienstbetrekking ja ja 

Bezoldiging   

Beloning 178.967 167.994 

Belastbare onkostenvergoedingen - - 

Beloningen betaalbaar op termijn 22.008 21.134 

Totaal bezoldiging 200.975 189.128 

Toepasselijk WNT-maximum 201.000 194.000 

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

 
  



    Jaarverslag RDW 2020 

103 

Raad van Toezicht 

Mw. drs. M.I. Hamer 
Voorzitter Raad van Toezicht 2020 2019 
Duur dienstverband 1 januari 2020 - 31 december 2020 1 januari 2019 - 31 december 2019 

Bezoldiging   

Beloning 26.130 23.341 

Belastbare onkostenvergoedingen - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - 

Totaal bezoldiging 26.130 23.341 

Toepasselijk WNT-maximum 30.150 29.100 

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

 

Dhr. drs. A. Blok RC 
Lid Raad van Toezicht 2020 2019 
Duur dienstverband 1 juli 2020 - 31 december 2020 - 

Bezoldiging   

Beloning 8.040 - 

Belastbare onkostenvergoedingen - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - 
Totaal bezoldiging 

8.040 - 

Toepasselijk WNT-maximum 10.050 - 

Motivering indien overschrijding n.v.t. - 
 

Dhr. drs. G.F.H. Bolder MBA 
Lid Raad van Toezicht 2020 2019 
Duur dienstverband 1 juli 2020 - 31 december 2020 - 

Bezoldiging   

Beloning 8.040 - 

Belastbare onkostenvergoedingen - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - 
Totaal bezoldiging 

8.040 - 

Toepasselijk WNT-maximum 10.050 - 

Motivering indien overschrijding n.v.t - 
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Mw. drs. M.M. van Zuijlen 
Lid Raad van Toezicht 2020 2019 
Duur dienstverband 1 januari 2020 - 31 december 2020 1 januari 2019 - 31 december 2019 

Bezoldiging   

Beloning 16.080 15.216 

Belastbare onkostenvergoedingen - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - 
Totaal bezoldiging 

16.080 15.216 
Toepasselijk WNT-maximum 20.100 19.400 
Motivering indien overschrijding n.v.t n.v.t 

 

Mw. ing. N. Boukadid EMITA 
Lid Raad van Toezicht 2020 2019 
Duur dienstverband 1 januari 2020 - 31 december 2020 1 januari 2019 - 31 december 2019 

Bezoldiging   

Beloning 16.080 15.216 

Belastbare onkostenvergoedingen - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - 

Totaal bezoldiging 16.080 15.216 

Toepasselijk WNT-maximum 20.100 19.400 

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

 
Dhr. drs. J.C. Reichardt MAC 
Lid Raad van Toezicht 2020 2019 

Duur dienstverband 1 januari 2020 - 30 juni 2020 1 januari 2019 - 31 december 2019 

Bezoldiging   

Beloning 8.040 15.216 

Belastbare onkostenvergoedingen - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - 

Totaal bezoldiging 8.040 15.216 

Toepasselijk WNT-maximum 10.050 19.400 

Motivering indien overschrijding n.v.t n.v.t 
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Dhr. P.J.H. Jansen RC 
Lid Raad van Toezicht 2020 2019 
Duur dienstverband 1 januari 2020 - 30 juni 2020 1 januari 2019 - 31 december 2019 

Bezoldiging   

Beloning 8.040 15.216 

Belastbare onkostenvergoedingen - - 

Beloningen betaalbaar op termijn - - 
Totaal bezoldiging 

8.040 15.216 
Toepasselijk WNT-maximum 10.050 19.400 
Motivering indien overschrijding n.v.t n.v.t 

 
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 2020 was € 201.000 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 2020. In 2020 zijn er geen bedragen inzake leningen, voorschotten en garanties aan 
bestuurders en leden van de Raad van Toezicht afgewaardeerd of kwijtgescholden.  

 

Vastgesteld door: 

De directie 
Zoetermeer, 4 maart 2021 

 

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

Met instemming van: 

De Raad van Toezicht  
Zoetermeer, 4 maart 2021 

 

Mw. drs. M.I. Hamer (voorzitter) 
Dhr. drs. G.F.H. Bolder MBA 
Dhr. drs. A. Blok RC 
Mw. drs. M.M. van Zuijlen 
Mw. ing. N. Boukadid EMITA 
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5. Overige gegevens 

5.1 (Statutaire) bepalingen inzake de resultaatbestemming  

De RDW heeft conform artikel 33 van de Kaderwet zbo’s het resultaat gedoteerd 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 2020 van Dienst Wegverkeer (RDW) (of 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 2020 en 
van het resultaat over 2020, 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). 

De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2020; 
2. de exploitatierekening over 2020; 
3. het kasstroomoverzicht over 2020 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 2020 hebben wij de 
anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, onderdelen n en o 
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Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben 
gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een 
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende 
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; 

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 in overeenstemming met de Regeling van de 
minister van lnfrastructuur en Waterstaat van 5 december 2012 (nr. IENM/BSK-
2012/241282) en de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen. 

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 
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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 
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 controlestandaarden, 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 
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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 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, 8 maart 2021 

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 
De lagere aantallen afgegeven typegoedkeuringen en testrapporten zijn het gevolg van het 
coronavirus. Buitenlandse fabrieken waren tijdelijk gesloten en kan er – nog steeds – 
beperkt gereisd worden. Als gevolg van hiervan is er minder getest waardoor er minder 
voertuigen/onderdelen zijn goedgekeurd. 

Typegoedkeuringen 2020 2019 2018 
Verschil  

2020-2019 

Typegoedkeuringen 35.678 40.304 34.129 -11 % 

Testrapporten 10.332 10.970 10.195 -6 % 

Terugroepacties 
Door de toegenomen aandacht voor terugroepacties weten consumenten en 
belanghebbenden de RDW steeds beter te vinden om melding te maken van onveilige 
voertuigen. Hierdoor is het aantal meldingen door consumenten en belanghebbenden 
aanzienlijk gestegen. 

Terugroepacties (recalls)  
(naar herkomst melding) 2020 2019 2018 

Verschil  
2020-2019 

Fabrikanten 451 497 343 -9% 

Consumenten/belanghebbenden 54 39 36 38% 

Gepubliceerde terugroepacties (in register) 451 497 343 -9% 

 
Individuele keuringen 
De forse daling van het aantal keuringen in het begin van de eerste coronagolf, is voor de 
lichte kentekenonderzoeken in de tweede helft van het jaar goedgemaakt. Lichte 
personenauto’s, motorfietsen en bromfietsen bleken een gewild alternatief voor het 
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openbaar vervoer. De toenemende vraag naar bezorgdiensten heeft het aantal keuringen 
van lichte bedrijfswagens vanaf de zomer laten stijgen. Daarentegen is het aantal 
beoordelingen van zware bedrijfswagens gedaald, evenals het aantal periodieke keuringen 
van reisbussen. In april 2020 is, om coronabesmettingen te voorkomen, gestart met de 
tijdelijke importprocedure op basis van foto’s van voertuigen. Het gebruik van de digitale 
inschrijvingen (VIA) is verder toegenomen, mede door de uitbreiding naar meer 
voertuigcategorieën in november. In het kader van corona zijn we ook veel minder bij de 
klant aan huis gaan keuren. 

Het gedaald aantal inrichtingskeuringen is voornamelijk toe te schrijven aan de gevolgen 
van het coronavirus. Hierdoor is er minder vraag naar ADR- en ATP-voertuigen en zijn 
investeringen uitgesteld. 

 
Individuele keuringen 2020 2019 2018 

Verschil  
2020-2019 

Kentekenonderzoeken  359.339 345.467 339.668 4% 

Motorfietsen 18.295 17.898 16.055 2% 

Personenauto's 263.887 246.946 246.348 7% 

Bedrijfsauto's licht 24.419 26.245 26.231 -7% 

Controlekeuringen 10.985 11.625 11.019 -6% 

Bedrijfsauto's zwaar 11.380 14.382 14.100 -21% 

Opleggers en aanhangwagens licht 4.807 5.319 4.951 -10% 

Opleggers en aanhangwagens zwaar 6.138 6.384 6.790 -4% 

Bromfietsen 18.372 16.668 14.174 10% 

Land- en bosbouwvoertuigen7 1.056 - - - 

Inrichtingskeuringen 2.546 2.892 2.561 -12% 

Periodieke keuringen 22.861 24.873 24.908 -8% 

 

Ontheffingen 
Het gestegen aantal LZV-ontheffingen is een gevolg van nieuw verdrag met België. Hierdoor 
geldt de LZV-ontheffing ook in België. Daarnaast is ook Duitsland begonnen met het 
toelaten van LZV-voertuigen.  

  

                                                            

7 Land- en bosbouwvoertuigen worden sinds 2020 apart weergegeven.  
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Ontheffingen exceptioneel transport 2020 2019 2018 
Verschil  

2020-2019 

LZV-ontheffingen 2.220 2.065 1.865 8% 

Jaarontheffingen 18.391 18.008 17.078 2% 

Incidentele ontheffingen 20.320 19.881 18.156 2% 

Ontheffingen landbouwvoertuigen 2.185 2.124 2.238 3% 

Totaal 43.116 42.078 39.337 2% 

6.1.2 Toezicht en controle 

Erkenninghouders en erkenningen  

Totaal aantal erkenninghouders 2020 2019 20188 
Verschil  

2020-2019 

Erkenninghouders 27.206 26.940 - 1% 

 

Aantal erkenningen 2020 2019 2018 
Verschil  

2020-2019 

APK (licht en zwaar) 9.603 9.801 9.871 -2% 

LPG 97 102 119 -5% 

TA 714 733 744 -3% 

BCT 148 148 147 0% 

Bedrijfsvoorraad  22.811 22.275 22.267 2% 

Handelaarskentekenregeling 23.001 22.475 22.458 2% 

Demontage 567 578 582 -2% 

Online registratie Export Handelaren 2.942 2.781 2.737 6% 

Tenaamstellen voertuigbedrijf 11.243 10.460 9.993 7% 

Versnelde inschrijving 485 439 418 10% 

Kentekenplaatfabrikant 394 402 409 -2% 

Foliefabrikant 4 4 - 0% 

Lamineerder 8 8 - 0% 

                                                            

8 Het cijfer voor het totaal aantal erkenninghouders bestaat vanaf 2019 uit de administratieve erkenninghouders en 
technische erkenninghouders. Als een erkenninghouder beschikt over zowel administratieve erkenningen als technische 
erkenningen telt deze als één erkenninghouder. In het jaarverslag over 2018 waren deze nog dubbel opgenomen. Daarom zijn 
de cijfers over 2019 en 2020 niet vergelijkbaar met de cijfers over 2018. In 2018 ging het om 9.982 erkenninghouders 
technische erkenningen en 24.570 erkenninghouders administratieve erkenningen.  
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Export dienstverlening 988 871 873 13% 

Tenaamstelling loketten 2 2 2 0% 

Fotograaf pasfoto rijbewijs 142 126 39 13% 

EETS-aanbieder (European Electronic Toll Service) 1 1 - 0% 

Registratie Tenaamstellen Leasevoertuigen 485 464 445 5% 

 
Bedrijfsbezoeken  
Door de invoering van de categorie Langzaam Rijdende Voertuigen (LRV) zijn de eerste 
aanvragen erkenning gestegen. We hebben hier prioriteit aan gegeven, waardoor we 
minder controlebezoeken konden uitvoeren. De daling van het aantal controlebezoeken is 
daarnaast het gevolg van de coronamaatregelen. Zie hiervoor ook de toelichting bij KPI 2 in 
hoofdstuk 1.6 Normen en resultaten.  

Bedrijfsbezoeken  2020 2019 20189 
Verschil  

2020-2019 

Eerste aanvragen erkenning 5.769 4.921 - 17% 

Op basis van interne of externe melding 1.190 1.549 - -23% 

Basisbezoeken 7.816 9.999 - -22% 

Controlebezoeken na afgifte erkenning 2.819 3.726 - -24% 

Verscherpt toezicht 868 1.101 - -21% 

Totaal 18.462 21.296 - -13% 

 

Bezoekfrequentie  2020 2019 201810 Norm 

Percentage bedrijven dat maximaal 36 maanden 
geleden is bezocht (of 24 maanden voor LPG)  95% 96% - 100% 

 
Interventies  
In onderstaande tabellen staan de interventies die voortkomen uit bedrijfsbezoeken bij 
erkenninghouders, en keurmeesters en technici. Het aantal waarschuwingen aan 
erkenninghouders is toegenomen, net als de waarschuwingen aan en verscherpt toezicht 
op keurmeesters en technici. Bij de overige interventies zien we een afname, met 
uitzondering van de voorwaardelijke intrekking.  
                                                            

9 De technische en administratieve erkenningen zijn vanaf 2019 gebundeld waardoor een vergelijking van bedrijfsbezoeken 
met eerdere jaren niet mogelijk is. In 2018 waren de cijfers als volgt:  
Bedrijfsbezoeken technische erkenningen – Eerste aanvragen erkenning: 833; Op basis van risicoprofiel: 162; Op basis van 
externe melding 24; Basisbezoeken: 3.320; Controlebezoeken na afgifte erkenning 317.  
Bedrijfsbezoeken administratieve erkenningen – Op basis van risicoprofiel: 10.474; Eerste aanvraag erkenning: 4.368; 
Verscherpt toezicht 1.595; Op basis van externe melding 697. 
10 Bedrijfsbezoeken technische erkenningen – 97% (2018) / 99% (2017). 
Bedrijfsbezoeken administratieve erkenningen – 99% (2018) / 97% (2017). 
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De cijfers over 2020 zijn niet goed te vergelijken met de cijfers over 2019 en 2018, omdat 
de aard van de interventies is veranderd. Vanaf 2020 kunnen wij een tijdelijke intrekking 
ook voorwaardelijk opleggen. Begaat een bedrijf meerdere, maximaal drie, overtredingen 
tijdens één bedrijfsbezoek? Dan bestraffen wij alleen nog de zwaarste. Eerder werden deze 
overtredingen bij elkaar opgeteld wat sneller leidde tot tijdelijke intrekkingen. Daarnaast is 
de verjaringstermijn van 30 maanden naar 24 maanden gegaan. Hierdoor telt het 
sanctieverleden van een erkenninghouder, keurmeester of tachograaftechnicus bij een 
volgende overtreding minder lang mee, waardoor een vervolgsanctie lager is. 

Interventies Erkenninghouders 2020 2019 2018 
Verschil  

2020-2019 

Afzien van een interventie 226 287 - -21% 

Attentie11  64 267 - -76% 

Voorwaardelijke intrekking 177 - - 100% 

Waarschuwing met verscherpt toezicht 879 1.064 1.354 -17% 

Waarschuwing 167 151 205 11% 

Tijdelijke intrekking 92 298 353 -69% 

Intrekking onbepaalde tijd 6 16 11 -63% 

Ongeldigverklaring handelaarskenteken 5 17 21 -71% 

Totaal 1.616 2.100 1.944 -23% 

 

Interventies Keurmeesters en technici 2020 2019 2018 
Verschil  

2020-2019 

Afzien van een interventie 95 179 - -47% 

Attentie12 48 292 - -84% 

Voorwaardelijke intrekking 97 - - 100% 

Waarschuwing met verscherpt toezicht 191 147 - 30% 

Waarschuwing  55 64 172 -14% 

Tijdelijke intrekking 103 195 181 -47% 

Tijdelijke intrekking + toets 19 49 70 -61% 

Totaal 
 

608 926 423 -34% 

                                                            

11 Deze brieven heetten in het jaarverslag 2019 nog ‘aanwijzingen’. We spreken vanaf 1 januari 2020 van ‘attentiebrieven’. 

12 Idem. 
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Afmeldingen 

Afmeldingen 2020 2019 2018 
Verschil  

2020-2019 

APK 1 (zwaar) 312.211 306.724 296.861  2% 

APK 2 (licht) 7.657.932 7.468.094 7.301.983 3% 

LPG 2.949 3.639 3.406 -19% 

TA 87.738 92.078 89.259 -5% 

 
Steekproeven 

Steekproeven 2020 2019 2018 
Verschil  

2020-2019 

APK 1 (zwaar) 9.338 9.240 9.057 1% 

APK 2 (licht) 162.900 223.398 225.753 -27% 

LPG 154 183 174 -16% 

TA 4.369 4.600 4.526 -5% 

 

Steekproefpercentages 2020 2019 2018 norm 

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

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

LPG 5,2% 5,0% 5,1% 5% 

TA 5,0% 5,0% 5,1% 5% 
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6.1.3 Registratie en informatieverstrekking 
Resultaten informatieverstrekking en doorlooptijden.  
 

(Elektronische) informatieverstrekking 
naar klantencategorie (x1.000.000) 2020 2019 2018 

Verschil  
2020-2019 Norm 

Online informatieverstrekking      

Overheidsorganen      

Politie, Justitie en BZK 959,0 1.029,313 1.009,6 -7%  

Ministerie van Financiën (Belastingdienst en 
Douane) 

1,3 1,6 1,8 
-19% 

 

Overige overheidsorganen (o.a. gemeenten)14 517,3 314,4 240,8 65%  

Beroepsbeoefenaren      

Verzekeraars 7,5 9,0 9,0 -17%  

Informatieproviders      

Voertuigbranche 33,2 45,6 45,0 -28%  

Overige belanghebbenden      

Particulieren 47,4 46,9 42,0 1%  

Overige15 30,5 30,6 28,0 0%  

Totaal online informatieverstrekking 1.596,2 1.477,0 1.376,2 8%  

Batch informatieverstrekking 

Overheidsorganen      

Politie, Justitie en BZK 2.434,4 3.424,6 3.004,4 -29%  

Ministerie van Financiën (Belastingdienst en 
Douane) 

32,5 39,6 42,4 -18%  

Informatieproviders      

Voertuigbranche 220,6 378,5 278,0 -42%  

Overige belanghebbenden 166,8 155,1 143,5 8%  

                                                            

13 De batch informatieverstrekking aan ‘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 telling is hiervoor een raming opgenomen. 
14 Een aantal overheidspartijen die in 2018 en 2019 nog bij Overige belanghebbenden waren opgenomen, zijn in 2020 
administratief verplaatst naar Overige overheidsorganen. Dit is met terugwerkende kracht aangepast in de cijfers over 2019 
en 2018. 
15 Idem. 
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Totaal batch informatieverstrekking 2.854,3 3.997,8 3.468,3 -29%  

Totaal (elektronische) informatieverstrekking 4.448,2 5.474,8 4.844,5 -19%  

Beschikbaarheidspercentage voor aanvragen en 
muteren van kernregisters 

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

Toelichting afwijkende resultaten 

Online informatieverstrekking 
De hoeveelheid informatieverstrekking is over het algemeen afgenomen ten opzichte van 
2019. Voornaamste oorzaak hiervan is dat er een miljard minder flitspaalinformatie aan de 
Politie is verstrekt. Die daling is zichtbaar vanaf maart en is dus het gevolg van minder 
verkeer op de weg in verband met de coronacrisis. Uitzondering op de daling vormen de 
overige overheidsinstanties, daar steeg de informatieverstrekking (65%). Steeds meer 
gemeenten maken het voor voertuigeigenaren mogelijk om digitaal de parkeerrechten vast 
te leggen. Dit gebeurt met behulp van het Nationaal Parkeer Register dat door de RDW 
wordt beheerd. Gemeenten vragen vervolgens informatie over de aanwezigheid van de 
parkeerrechten op bij de RDW.  

Overige 
informatieverstrekking 2020 2019 2018 

Verschil  
2020-2019 Norm 

Telefonische informatieverstr.      

Algemeen (particulieren) 707.510 754.208 789.255 -6%  

Erkende bedrijven 218,540 210.756 210.252 4%  

Politie 2.703 2.879 2.971 -6%  

Totaal 928.753 967.843 1.002.478 -4%  

Wachttijd gesprekken 
(percentage binnen 30 
seconden) 

81% 81% 81% 0% 80% 

Schriftelijke informatieverstr.      

Correspondentie (aantal 
ingekomen brieven)  

404 513 377 -21%  

Doorlooptijd beantwoording 
(percentage binnen 5 
werkdagen) 

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

Informatieverstr. e-mail      

(Afgehandelde) vragen 121.826 97.339 98.393 25%  

Gemiddelde doorlooptijd 
beantwoording 

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

Internetgebruik      
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Bezoeken aan www.rdw.nl 28.173.043 24.591.234 23.049.000 15%  

Aantal online diensten (EDS) 75 66 59 14%  

% online aanvragen vervangend 
kentekenbewijs 

96% 96% 94% 0%  

% online schorsingen 74% 73% 66% 1%  

Toelichting afwijkende resultaten 

Overige informatieverstrekking 
Het aantal informatieverstrekkingen per e-mail is gestegen en bij telefonie juist gedaald. Dit 
komt doordat de RDW in het begin van de coronaperiode klanten verzocht om gezien de 
drukte hun vragen per e-mail te stellen.  

De doorontwikkeling van digitale dienstverlening heeft geleid tot het aanbieden van meer 
online diensten. Ook maken klanten steeds meer gebruik van deze digitale diensten. Dit 
zien we wat terug in de cijfers over het gebruik van bestaande diensten en bezoeken aan de 
website. 

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

Documentafgifte 2020 2019 2018 
Verschil  

2020-2019 Norm 

Inschrijvingen      

Door erkende bedrijven  554.869 639.250 619.216 -13%  

Door de RDW 316.945 298.450 286.839 6%  

Totaal 871.814 937.700 906.055 -7%  

Tenaamstellingen      

Door externe loketten 1.284.848 1.380.571 1.461.823 -7%  

Voertuigbedrijven 1.858.037 1.874.799 1.847.202 -1%  

RDW (digitaal en fysiek) 338.778 207.652 167.242 63%  

Totaal  3.481.663 3.463.022 3.476.267 1%  

Documentafgifte      

Kentekencards 3.983.726 3.980.837 3.999.317 0%  

Doorlooptijd afgifte 
kentekencards 

gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd  90% 
 < 1 werkdag 

Overig       

Registratie snelle motorboten 25.275 18.404 17.394 37%  
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Rijbewijzen      

Afgegeven door gemeenten 1.719.433 1.953.561 1.867.950 -12%  

Afgegeven door de RDW 5.696 7.981 8.284 -29%  

Begeleid rijden 32.241 48.614 47.130 -34%  

Gemiddelde doorlooptijd afgifte 
rijbewijscards 

gerealiseerd gerealiseerd gerealiseerd 
 

90% 
 < 3 werkdagen 

Toelichting afwijkende resultaten 
De daling van het aantal inschrijvingen door erkende bedrijven kan verklaard worden door 
de coronacrisis en de effecten daarvan op de economie. Het aantal inschrijvingen via de 
RDW, importvoertuigen, nam echter toe. Net als voorgaande jaren. Deze toename komt 
doordat de Nederlandse markt voor occasions niet kan voldoen aan de vraag. 

Bij de tenaamstellingen is een verschuiving te zien van de externe loketten naar 
tenaamstellingen via de RDW. Dit is voornamelijk te verklaren doordat het aantal digitale 
tenaamstellingen, het voertuig online overschrijven met DigiD-app, is gestegen. Sinds de 
introductie hiervan zijn de aantallen toegenomen van 18.500 in 2018 tot 207.500 in 2020. 

De toename bij snelle motorboten is te verklaren doordat de coronacrisis de 
vakantiemogelijkheden beperkte. In plaats van op vakantie te gaan, kocht men een boot. 
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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  

Managementteam (MT) 
Het MT ondersteunt de directie bij de besluitvoering. De samenstelling in 2020 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  
Mw. mr. N. (Nicolle) van Miltenburg-Kuijper, hoofd afdeling Juridische en Bestuurlijke 
Zaken  
Dhr. drs. J. (Koos) van Aller RC, hoofd afdeling Risk, Compliance & Audit  
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 
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