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Onze ambitie

Iedereen veilig en 
vertrouwd op weg 

Duurzaamheid Rechtszekerheid Veiligheid 

Belangrijke gebeurtenissen in 2021 

Nieuwe regels 
door Brexit 

Uitgifte vliegbewijzen 
voor drones 

Ook recycling-
bijdrage voor 
importauto’s 

Online melden
verlies rijbewijs 
mogelijk 

RDW gaat ieder
jaar emissietesten
uitvoeren bij 
voertuigen in gebruik 

Daling
voertuigdiefstal 
zet door 

1 mei 

Aanbieding van het 
Verkeersveiligheids-
manifest 2.0   

Verplichte registratie 
tellerstand motorfietsen 

Eerste APK-rapport  
voor landbouwtrekker 

Technische eisen geformuleerd 
voor kader voor lichte elektrische 
voertuigen 

18 juni 22 juni 

1 juli 

23 juli 26 november 

Tarieven 2022 dalen 
licht of blijven gelijk 

8 december 

750 duizend kentekens 
uitgegeven voor  
(land)bouwvoertuigen 
en mobiele machines 

31 december 

22 april 

1 januari 

Financieel gezond na een druk jaar 

Resultaat na belastingen 

€ 22.164.000 2021 

2020 € 11.340.000 

Omzet 

€ 282.089.000 

€ 249.405.000 

2021 

2020 

Tariefontwikkeling 

3,7% 

2,6% 

2021 

2020 

De RDW werkt mee aan internationale 
wetgeving slimme auto’s 

"Nederland heeft een hoog 
ambitieniveau als het gaat 
om verkeersveiligheid. Het is 
goed als voertuigen zichzelf 
verbeteren, maar het moeten 
wel veilige aanpassingen zijn." 

Tim Guiting
senior adviseur 

We bereiden ons voor op een 
nieuw testcentrum in Marknesse 

'‘Door de nieuwe, slimme 
auto’s moeten we voertuigen 
continu kunnen testen, ook 
na toelating. Dat vergt andere 
testfaciliteiten." 

Angela Ramautar-Badloe
senior adviseur 

De RDW past registers 
aan op dynamische data 

"Data in de registers moet 
actueel zijn. Bijvoorbeeld 
informatie over het vermogen 
van een voertuig. Die moet 
kloppen om te kunnen 
handhaven in milieuzones." 

Peter Jager
senior adviseur 

Lees de volledige interviews in het Kort jaarverslag 2021. 

Onze medewerkers 

Gemiddeld aantal fte's 

1.645 

1.588 

2021 

2020 

Verzuim 

4,7% 

4,8% 

2021 

2020 

Veiligheid 

Kentekening (land)bouwvoertuigen en mobiele machines gestart
Alleen gekentekende trekkers mogen de weg op. De RDW draagt zo bij aan 
veiligere voertuigen. 

De RDW wordt onafhankelijke toelatingsautoriteit lichte  
elektrische voertuigen
In 2023 zal de RDW de toelatingsautoriteit worden voor bijzondere 
bromfietsen en LEV’s. Dit wordt nu voorbereid. 

Duurzaamheid 

De RDW bereidt uitvoering nieuwe vrachtwagenheffing voor
De netto-opbrengsten van deze heffing worden ingezet voor innovatie 
en verduurzaming van de Nederlandse vervoerssector. 

Milieuklasse voor personenauto’s in het basisregister
Deze gegevens worden gebruikt voor de toegang tot milieuzones en 
bij belastingheffing. 

Rechtszekerheid 

18 nieuwe digitale diensten op RDW.nl
Waaronder voor lichte elektrische voertuigen (LEV's) en het 
digitale importproces. 

Rijbewijs en kentekenbewijs op je telefoon
Altijd je rijbewijs bij je. De RDW onderzoekt de mogelijkheid om 
het rijbewijs en kentekenbewijs toe te voegen op een mobiele telefoon. 

Dienstverlening
Hogere volumes op bestaande taken. Méér ontheffingen, kentekenonderzoeken 
en afgifte van documenten dan in 2020. 

48.223 

43.116 

2021 

2020 

Ontheffingen 

Kentekenonderzoeken 

441.319 

359.339 

2021 

2020 

Afgegeven kentekencards 

4.578.497 

3.983.726 

2021 

2020 

Lees meer over onze uitdagingen en resultaten in het volledige jaarverslag en het kort
jaarverslag over 2021 op: www.rdw.nl/over-rdw 
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