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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 na de  
pandemie mogelijk 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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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 had de RDW 
twee prioriteiten: het zo goed mogelijk laten door
draaien 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 dienst
verlening op de keuringsstations hebben we tijdelijk 
beperkt. 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 departe
ment 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 digitali
sering 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 
PostNLpunten tijdens de tweede lockdown dicht ging.’ 

"Samen met de branche, 
het departement en onze 
Raad van Toezicht hebben we 
slimme oplossingen bedacht 
die we snel konden invoeren."

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.’ 
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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 groot belang. 
Niet alleen de online vergaderingen en de informatie
voorziening via ons intranet, maar juist ook informele 
contacten en de zorg voor elkaar.’ 

"Corona is een versneller 
geweest voor  
verbeteringen die  
de RDW na de pandemie 
wil vasthouden."

Corona is ook een versneller geweest voor verbete
ringen 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 RDWerkenninghouders 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.’

Ab van Ravestein, 
algemeen directeur

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 ont
wikkelingen. Van Ravestein: ‘We zien het toenemende 
belang van data in steeds meer processen. Er is sprake 
van een verbreding van de data, bijvoorbeeld de regi
stratie 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 

Zeger Baelde, 
directeur bedrijfsvoering

"Het afgelopen jaar was  
onvoorspelbaar en hectisch, 
maar onze mensen hebben 
goed op de ontwikkelingen 
gereageerd."
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andere werkwijzen. We willen voortdurend monitoren 
of een voertuig voldoet. Niet alleen bij de toelating of 
APKkeuring, maar ook na elke softwareupdate.’

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 inter
actie 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 mini
sterie van IenW vanuit een strategische milieuagenda. 
Deze beschrijft de koers op vijf prioriteiten: emissie
reductie, 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 voertuigen tot doel heeft. Ook is 
de RDW namens Nederland betrokken bij de ontwik
keling van de Euro 7emissienorm, met nog strengere 
milieunormen, en bij onderzoek naar de slijtage van 
banden. Daarnaast maken we ons sterk voor geharmo
niseerde 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 eigen
schappen 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 zelf
standig werkende uitvoeringsorganisatie bouwen aan 
een zelfstandige en solide organisatie met een robuuste 
ICTinfrastructuur. 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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 Belangrijke
gebeurtenissen
 in 2020

Beperkte openingstijden en aanbod 
keuringsstations 
Door de coronamaatregelen besluit de RDW de  
dienstverlening te beperken. Alleen cruciale keuringen 
worden verricht. Een aantal keuringsstations gaat 
dicht. Op 18 mei 2020 wordt de volledige dienst- 
verlening weer opgestart.

Testen en toezicht houden op afstand  
Door de reisbeperkingen start de RDW met typegoed-
keuringstesten en toezicht houden op afstand. 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. 

Advies veiligheid afscherming in bussen  
Voor het ministerie van IenW onderzoekt de RDW  
de veiligheid van afschermingen in bussen.  
Het ministerie heeft dit advies overgenomen.  
Bekeken zijn de veiligheid en risico’s van schermen  
in het bestuurders- en passagiersgedeelte. 

17 maart 3 juli8 mei 16 juli 8 augustus
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APK voor auto’s bestaat 35 jaar 
Op 16 juli 1985 startte de uitvoering van de APK 
voor personenwagens door erkende garage-
bedrijven. Zo kunnen autobezitters de APK 
makkelijk combineren met onderhoud.  
Via steekproeven houdt de RDW toezicht op  
de uitvoering van de APK. Jaarlijks vinden  
hiervoor ruim 230.000 steekproeven plaats. 

Wereldrecord zonneracen op RDW Testbaan 
Het Vattenfall Solar Team verbetert op deze snikhete zaterdag 
het wereldduurrecord zonneracen. De TU-studenten uit Delft  
weten binnen 12 uur een afstand van meer dan 924 kilometer 
af te leggen. Dat is 42 kilometer meer dan het oude record:  
een mooie prestatie!

Nieuwe kaderverordening:  
voor schonere en veiligere voertuigen   
De nieuwe kaderverordening regelt het Europese 
systeem van typegoedkeuren van motorvoertuigen,  
aanhangers en onderdelen. Ook introduceert het 
markttoezicht daarop. Belangrijke aanleiding 
hiervoor is het dieselschandaal. De RDW speelt een 
belangrijke rol in de uitvoering van de verordening.
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RDW-onderzoek emissie diesels afgerond   
De RDW heeft de laatste softwareaanpassingen  
door fabrikanten Jeep en Suzuki goedgekeurd.  
Hiermee komt een eind aan het onderzoek dat  
in 2016 werd gestart naar afwijkend emissiegedrag  
en onacceptabel hoge emissies tijdens reële  
rijomstandigheden. 16 van de 30 automerken  
bleken afwijkend emissiegedrag te vertonen.

Vliegende auto mag de weg op 
De PAL-V ontvangt van de RDW een individuele goed-
keuring voor het rijden op de weg. De luchtvaarteisen 
worden getoetst door andere organisaties, zoals EASA, 
het Europese agentschap voor de veiligheid van  
de luchtvaart.

Duidelijke namen voor slimme rijhulpsystemen 
Het ADAS Woordenboek is een lijst met standaard-
namen en korte omschrijvingen van veel voor-
komende rijhulpsystemen. Zo wordt verwarring 
hierover bij consumenten voorkomen. De RDW is lid 
van de ADAS Alliantie waarin 58 organisaties samen-
werken aan het veilige gebruik van deze systemen.

RDW op eerste plaats beste ICT-werkgevers  
Voor ICT’ers is de RDW de beste niet-ICT- 
organisatie als het gaat om dienstverlening, 
cloud computing en security. Dit blijkt uit het 
werkgeversonderzoek voor de Computable  
Career Guide 2020. En daar zijn we trots op!

Start campagne registratie (landbouw)voertuigen 
De communicatiecampagne over de registratie- en APK-plicht van  
landbouwvoertuigen gaat van start. We werken hiervoor nauw samen 
met de branche. Vanaf 2021 wordt elk nieuw (land)bouwvoertuig  
geregistreerd. Dit geldt ook voor voertuigen die al in gebruik zijn,  
naar schatting 580.000 stuks.  

Eerste vliegbewijzen drones verstrekt 
Eigenaren en andere exploitanten van drones kunnen 
bij de RDW een exploitantnummer aanvragen. Dat 
moeten ze op al hun drones aanbrengen. Ook geven 
wij een vliegbewijs af voor iedere Nederlander die  
met succes een online kennistest bij een vliegschool 
heeft afgelegd.

5 oktober
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Goedkoper schorsen
tijdens lockdowns
Tijdens de lockdowns stonden veel voer
tuigen ongewenst stil. Bedrijven, zoals 
die in de touringcarbusiness, zagen de 
vraag naar hun diensten sterk afnemen. 
Het schorsen van auto’s en bussen is dan 
een uitkomst, want over een geschorst 
voertuig betaal je geen motorijtuigen
belasting. En ook de APK en verzekerings
verplichtingen vervallen. Om autobezitters 
en bedrijven die ongewenst stilstaan 
tegemoet te komen, breidde de RDW de 
zogenoemde verzamelaarsregeling uit. 
Hiermee betaalt een bedrijf alleen voor  
het schorsen van de eerste vijf voertuigen,  
vanaf voertuig zes is het schorsen gratis.  
Normaliter betaalt een bedrijf per  
geschorst voertuig. Buiten de lockdowns 
geldt de verzamelaars regeling alleen voor 
voertuigen van vijftien jaar en ouder. 

"Alles wat geld bespaart, helpt." 
Léon Ghielen, eigenaar van GHIELEN Touringcarbedrijf

Het Limburgse bedrijf met de groene bussen bestaat 
honderd jaar in 2021. De grootvader van Léon Ghielen 
vervoerde in 1921 de eerste passagiers, op houten 
bankjes in de laadbak van een vrachtwagen. Nu heeft 
GHIELEN een wagenpark van rond de dertig bussen, 
voor vakantiereizen, dagtochten, leerlingenvervoer en 
ondersteuning van het openbaar vervoer. 

Vanaf de eerste lockdown in maart 2020 viel er meteen 
veel werk weg. ‘Tijdens het begin van de coronapande
mie hebben we zelfs een enkele touringcar verkocht. 
Maar veel werd er niet geboden. We zetten onze bussen 
daarom liever stil dan dat we ze voor een appel en een 
ei verkopen’, vertelt Léon. ‘We hebben er constant een 
stuk of zes aan het rijden gehouden, de rest van de bus
sen hebben we geschorst.’ Hiervoor maakte hij gebruik 
van de uitgebreide verzamelaarsregeling van de RDW.

Léon: ‘Dat de RDW meedenkt met onze branche,  
waarderen we heel erg. De touringcarbranche is heel 
duidelijk geraakt, meer nog dan de transportbranche. 
Alles wat geld bespaart, helpt.’ Toch zitten er ook  
haken en ogen aan het stilzetten van de bussen.  
‘Alles wat niet rijdt, gaat achteruit. Als een bus stil
staat, wordt er niks gesmeerd, de accu wordt slechter, 
keerringen van rubber en kunststof drogen uit, wat 
weer zorgt voor lekkages. Die kostenbatenafweging 
moet ik ook maken. Ik denk erover om weer een aantal 
voertuigen om die reden uit de schorsing te halen.’ 

"We hebben er constant een stuk 
of zes aan het rijden gehouden,  
de rest hebben we geschorst."

2021 wordt geen jubeljaar voor GHIELEN, ondanks  
het honderdjarig bestaan. Net als voor vergelijkbare 
ondernemers. ‘Hoe je het wendt of keert, we moeten 
elkaar helpen. Zonder dit soort regelingen vanuit  
de overheid was het mij niet gelukt om de club bij 
elkaar te houden. Onze medewerkers…, dat voelt als 
familie. Niemand weet hoe het gaat lopen, dat is heel 
frustrerend voor een ondernemer. Wij zitten in elk 
geval niet stil, we blijven plannen maken en hopen op 
een actieve zomer.’

Léon Ghielen
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"Een simpele aanpassing, 
groot bereik."
Mirjam Timmermans, productieconsultant bij de RDW

Mirjam Timmermans is productieconsultant bij de unit 
Aansprakelijkheids en Persoonsregistratie (APR)  
van de RDW. Ze adviseert onder andere over proces
verbeteringen. ‘Veel processen doen we al jaren, zoals 
schorsen en tenaamstellen. Je zou denken dat deze in 
beton gegoten zijn. Maar dat is niet zo. We zijn altijd 
bezig met de vraag: hoe kunnen we onze processen 
afstemmen op de behoeften van burgers en bedrijven?’ 

Die behoeften veranderen. In 2020 heeft de corona
pandemie groot effect gehad op wat burgers en bedrij
ven nodig hebben. Toen corona uitbrak analyseerden 
RDW’ers vanuit verschillende divisies gezamenlijk waar 
ze burgers en bedrijven tegemoet konden komen.  
‘De RDW zag onder meer dat bedrijven en particulieren 
die normaal gesproken nooit voertuigen schorsen,  
dat nu wel deden. Zoals het touringcar bedrijf van  
de heer Ghielen’, vertelt Mirjam. ‘Toen kwam vrij snel 
de verzamelaarsregeling om de hoek kijken. Die is 
oorspron kelijk in het leven geroepen voor verzame
laars, die vaak veel oudere voertuigen hebben.  
We hoefden alleen maar uit deze regeling te schrappen 
dat een voertuig minimaal vijftien jaar oud moet zijn.’

Al op 18 maart waren de systemen aangepast om  
de regeling uit te voeren. Iedereen met meer dan vijf 
voertuigen in schorsing maakt automatisch gebruik 
van de regeling. Mirjam: ‘We maken geen onderscheid 
tussen particulieren en bedrijven. Het is overzichtelijk, 
geen uitzonderingen. Daardoor kon de regeling snel 
ingaan, en konden we snel mensen helpen.’

"We hoefden alleen maar uit  
de regeling te schrappen dat  
een voertuig minimaal  
vijftien jaar oud moet zijn."

Bovendien koos de RDW ervoor om met terugwerkende  
kracht geld terug te geven aan burgers en bedrijven 
die meer dan vijf voertuigen schorsten tussen 1 maart 
en 18 maart. Mirjam: ‘Hier hebben veel collega’s hard 
aan gewerkt. We schreven iedereen aan waar we geen 
bankgegevens van hadden. Mijn collega’s bij APR;  
de afdeling Financiën en Control die de restituties 
overmaakte; we hebben het echt samen gedaan.’  
De RDW heeft zo aan 358 bedrijven geld kunnen  
teruggeven. Vanaf 18 maart hebben tot nu toe 1.312 
bedrijven automatisch gebruikgemaakt van de rege
ling. Mirjam: ‘Met een eenvoudige aanpassing van een 
regeling, zo veel bedrijven helpen. Dat vind ik mooi.’ 

Mirjam Timmermans
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Keuren op afstand
De vraag naar tweedehands auto’s is groot in Nederland. Veel van deze voertuigen 
worden daarom ingekocht in het buitenland. Het snel individueel keuren is voor  
de handel in geïmporteerde occasions van groot belang. Want: geen keuring betekent 
geen Nederlands kenteken. En zonder kenteken mag een voertuig niet rijden in 
Nederland. Toen de keuringsstations halverwege maart 2020 sloten voor onder andere 
individuele importkeuringen, had dit dus groot effect op de erkenninghouders. Samen 
met de branche zocht de RDW naar oplossingen. Het op afstand keuren op basis van 
documenten en foto’s van het voertuig werkt zowel voor de branche als de RDW goed. 

"De verkoop kon weer doorgaan."

Mirjam van der Rijt, mede-eigenaar Autobedrijf John 
van der Rijt en oprichter belangenorganisatie VASS

‘De sluiting van de keuringsstations was dramatisch, 
de verkoop kwam helemaal stil te liggen’, vertelt Mirjam 
van der Rijt. ‘Terwijl de coronapandemie toch al een  
negatieve invloed had op de verkoop van occasions. 
Ons eigen bedrijf zit meer in het hogere segment, daar 
liep de verkoop niet terug. Maar bij veel van de leden 
van VASS was dit wel het geval.’ Mirjam is naast eige
naar van een autobedrijf gesprekspartner van de RDW 

vanuit de Verenigde Autobedrijven Samen Sterk (VASS).
Mirjam: ‘In eerste instantie was er best een beetje  
onbegrip in de branche. Hoezo gaan de keuringsstations 
dicht? De showrooms mochten toen ook gewoon open
blijven. En in zo’n keuringshal is er genoeg ruimte om 
afstand te houden. Daarom is het zo belangrijk om met 
elkaar in gesprek te gaan. Van de RDW kregen we terug 
dat het ging om de veiligheid van hun mensen, hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid, en de beschik
baarheid van personeel. Zo’n gesprek is het startpunt 
voor een oplossing die voor ons allemaal werkt.’ 

Mirjam van der Rijt

De RDW en de branche kwamen uit op keuren op 
afstand. Mirjam: ‘Iedereen sprong een gat in de lucht 
toen dit gelanceerd werd. De verkoop kon weer  
doorgaan. En daarbij scheelt het ons ontzettend veel 
tijd. Ik hoef niet meer langs te komen in Den Bosch 
voor een verplichte keuring. Wat ons betreft is dit de 
toekomst, ook na corona.’ 

Loopt alles nu perfect? ‘Ik krijg signalen van onze 
leden als er toch iets misgaat bij het indienen van de 
foto’s en documenten. Vaak blijkt het dan te gaan om 
een fout aan de kant van het bedrijf. Een fout nummer 
ingevuld, foto’s die niet goed zijn. Met de RDW fotoapp 
is dat laatste sinds februari overigens opgelost voor 
personenauto’s. Zo’n app laat zien dat de RDW goed 
meedenkt met de branche’, vindt Mirjam. ‘Er is natuurlijk 
altijd verbetering mogelijk. Over zaken die vaak fout 
gaan bij het indienen, blijf ik graag in gesprek.’
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"Veel erkenninghouders 
hadden anders in  
de problemen gezeten."
Rob Prijn, technisch medewerker bij de RDW

Vóór corona was technisch medewerker Rob Prijn 
de helft van zijn tijd in de keuringshal in Den Bosch 
te vinden. Hij beoordeelt voertuigen, onder andere 
geïmporteerde voertuigen. Tijdens de eerste lockdown 
veranderde zijn werk. Rob: ‘Normaal, voor corona, 
zagen we elk voertuig. Nu keuren we op afstand met 
behulp van foto’s van voor en achterzijde, ingeslagen 
chassisnummer, constructieplaat en de tellerstand.  
En natuurlijk van documenten als het buitenlands 
kentekenbewijs.’ 

Rob: ‘Als alles klopt, geven we een akkoord af voor 
een Nederlands kenteken. Hebben we ook maar enige 
twijfel, of zien we iets op de foto’s waar we verder naar 
willen kijken, dan nodigen we de klant uit voor een 
fysieke beoordeling op ons keuringsstation.’ Daarnaast 
voert de RDW aselectieve steekproeven uit, waarmee 
de RDW het proces steeds kan verbeteren. ‘Ik ben trots 
dat de RDW dit in twee à drie weken op poten heeft 
gezet. We laten zien dat we een luisterend oor hebben 
voor de branche, een van onze grootste klanten. Veel 
erkenninghouders hadden anders in de problemen 
gezeten. En voor burgers was het aanbod in tweede
hands voertuigen veel kleiner geweest’, aldus Rob. 
Door deze aanpak kon de RDW de 1,5meterafstand
regel in de keuringsstations goed doorvoeren.

"Ik ben trots dat de RDW dit in twee à 
drie weken op poten heeft gezet."

Het snel realiseren van deze nieuwe manier van 
werken had wel wat voeten in de aarde. RDW’ers van 
uiteenlopende afdelingen hebben alle zeilen moeten bij 
zetten. Rob: ‘Zonder een goede samenwerking tussen 
de RDWdivisies Toezicht & Beoordeling en Registratie 
& Informatie was dit nooit gelukt. Alle opgestuurde 
documenten moesten worden geadministreerd door 
R&I, en Beoordeling moest op een heel andere manier 
gaan werken.’ Rob ziet ook dat er nieuwe kansen 
voor samenwerking zijn ontstaan, dankzij het digitaal 

werken: ‘De samenwerking tussen de keuringsstations 
is erg verbeterd. Als bijvoorbeeld Den Bosch nu te veel 
werkvoorraad heeft, neemt een ander keuringsstation 
het makkelijk over. Met fysieke keuringen ging dat 
niet. Via online chatgroepen kunnen we heel snel 
schakelen.’

En na corona? Rob: ‘Er moet nog over besloten wor
den, maar ik zie het niet gebeuren dat we teruggaan 
naar ieder voertuig fysiek keuren. De branche is eraan 
gewend, en ook voor de RDW heeft het veel voordelen.’ 
Wordt vervolgd.

Rob Prijn
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Kerncijfers 2020
Benieuwd naar het verhaal achter de cijfers en aantallen? Lees dan ons volledige jaarverslag over 2020 op 
www.rdw.nl/overrdw.

Financiële cijfers
Resultaat na belastingen

€ 11.340.000
 € 973.000 in 2019

Omzet

€ 249.405.000
€ 243.123.000 in 2019

Gemiddelde tariefontwikkeling

2,6%
0,1% in 2019

Personele gegevens

Verzuim

4,8%
4,8% in 2019

Gemiddeld aantal fte

1.588
1.548 in 2019

Gemiddelde investering in 
opleiding per medewerker

€ 1.271
€ 2.119 in 2019

Bedrijfsvoering in aantallen
Typegoedkeuringen  

(internationaal/nationaal)

35.678
40.304 in 2019

Ontheffingen

43.116
42.078 in 2019

Bedrijfsbezoeken

18.462
21.296 in 2019

Steekproeven

176.761
237.421 in 2019

Individuele keuringen

384.746
373.232 in 2019

Erkenninghouders

27.206
26.940 in 2019

Informatieverstrekking  
uit de registers

4.448.200.000
5.474.800.000 in 2019

Afgegeven kentekencards

3.983.726
3.980.837 in 2019

Klachten en Wob-verzoeken

Klachten

736
643 in 2019

Wob-verzoeken

11
10 in 2019

€
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De RDW in het kort
Onze organisatie 
De RDW is een zelfstandig werkende uitvoeringsorga
nisatie van het ministerie van Infrastructuur en Water
staat. Er werken bijna 1.700 medewerkers bij de RDW.

Onze missie en visie
De RDW staat voor veiligheid, duurzaamheid en  
rechtszekerheid in mobiliteit. De visie van de RDW 
bestaat naast de missie uit de volgende elementen:
• Ambitie: iedereen veilig en vertrouwd op weg
• Kernwaarden: wendbaar, dienstbaar en  

betrouwbaar
• Kernkwaliteiten: excellente dienstverlening,  

professioneel, ketensamenwerking en slagvaardig

Onze strategie
Maatschappelijke trends en ontwikkelingen beïn
vloeden onze strategie en activiteiten, denk aan  
kunstmatige intelligentie, maatschappelijke polarisatie 
en de slimme stad. De RDW werkte in 2020 vanuit  
drie strategische pijlers:
• Vernieuwen vanuit continuïteit. Onze bedrijfs

voering is toekomstbestendig en we investeren in 
kennis en in medewerkers.

• Toegesneden dienstverlening. We bieden digitale 
diensten aan en werken zo veel mogelijk risico  ge
stuurd. Data zijn bij ons in veilige handen. We garan
deren de datakwaliteit en beschermen de privacy.

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

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

landse en Europese markt.
• Toezicht houden op erkende bedrijven en controle 

uitoefenen op de technische staat van voertuigen.
• Verzamelen, opslaan, bewerken en beheren van 

gegevens zoals over voertuigen, hun eigenaren 
en voertuigdocumenten en het verstrekken van 
informatie aan belanghebbenden.

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

Onze samenwerkingspartners
Bij de uitvoering van onze wettelijke taken werken we 
nauw samen met veel organisaties. In het overzicht op 
pagina 26 staat een groot aantal daarvan op een rij.
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Omgeving RDW

DOCUMENTAFGIFTE

REGISTRATIE
EN INFORMATIEVERSTREKKING

TOELATING

TOEZICHT
EN CONTROLE

Bedrijven

Voertuigbedrijven

Kentekenloketten

Testhuizen

Kennisinstellingen

Transporteurs en wegbeheerders

Voertuigfabrikanten

Importbedrijven van voertuigen

Carosseriebouwers

APK-keuringsinstanties

Garagebedrijven

Providers

Rijwielhandelaren
(brom- en snorfietsen)

Demontagebedrijven

OM

CBR

Gemeenten

Burgers

Lease- en verzekeringsbedrijven

Voertuigbranche Exportbedrijven van voertuigen

Parkeerbeheerders

EUCARIS PolitieMINISTERIE VAN 
INFRASTRUCTUUR 
EN WATERSTAAT

Inspectie Leefomgeving 
en Transport

RijkswaterstaatNetwerk van 
publieke

dienstverleners

RDW
Belastingdienst/Douane

Parkeergarages Europol/Interpol

CJIB Europese registratieautoriteiten

Logius Justitie/BZK Verzekeraars
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Lees meer over onze uitdagingen en resultaten in het 
volledige jaarverslag over 2020 op: www.rdw.nl/overrdw

Kijk voor de openingstijden en contactgegevens van  
de RDWkantoren en keuringsstations op: www.rdw.nl

Postbus 777
2700 AT Zoetermeer

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

088 008 74 47
Lokaal tarief

Sociale media RDW

©
RD
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