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VOORWOORD

Strategische thema’s met solide basis
Als iemand mij vraagt om uit te leggen waar de RDW voor staat en
wat we doen, dan schakel ik eerst terug naar de basis: onze missie.
En die liegt er niet om. De RDW staat voor veiligheid, duurzaamheid en
rechtszekerheid in mobiliteit. Dat is best veelomvattend.
Mensen moeten nu en in de toekomst veilig aan het verkeer
kunnen deelnemen. We laten veilige voertuigen toe op de weg en
we dragen nationaal en internationaal bij aan de ontwikkeling van
toekomstbestendige regelgeving. Dan duurzaamheid: voertuigen
hebben impact op de leefomgeving en het klimaat – en die moet zo
klein mogelijk zijn. Daarom monitort, controleert, test en meet de RDW
alle voertuigen. Duurzaamheid zit stevig verankerd in onze missie.
Daarnaast moet iedereen kunnen rekenen op een 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. Up-to-date registers vormen ook dé bron voor adequate
handhaving en toezicht.
Integraal toezicht op de voertuigketen
Vanuit deze basis kijken we vooruit. En we geven invulling aan onze
toekomst met een nieuwe strategie aan de hand van een aantal
thema’s. ‘Integraal toezicht op de voertuigketen’ is er daar één van.
Dat houdt in dat de RDW alle voertuigen met een motor die deelnemen
aan het verkeer registreert. Want registratie is de basis. Daarnaast
intensiveren we het toezicht van voertuigen in de gebruiksfase op
veiligheid en duurzaamheid. En ons toezicht strekt zich meer en meer
uit naar de steeds belangrijker wordende software, software-updates
en de security daarvan. In deze RDWijzer zie je dat terug. We zijn volop
bezig met het registreren van landbouwvoertuigen in verband met de
APK 3, je leest over hoe wij voertuigen ook in de gebruiksfase gaan
testen en we staan uitgebreid stil bij onze data en hoe we die
beschermen. Ik wens je veel leesplezier.
Zeger Baelde
Directeur Bedrijfsvoering RDW
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DOSSIER Data & Security
Pagina 10 – De RDW is ook een enorme
‘datafabriek’. We registreren, beheren en
beveiligen heel veel gegevens. En dat
worden er steeds meer.

Erkenningensysteem wordt vernieuwd
Pagina 20 – De RDW schakelt met niet minder dan 30.000 erkenninghouders.
Het systeem van erkenningen wordt nu gestroomlijnd. Een hele klus.

Op de barricaden

Rijbewijs op je mobiel

Voertuigen in de praktijk

Pagina 14 – Regelmatig besteedt
het televisieprogramma Opgelicht?!
aandacht aan malafide praktijken in
de automobielbranche. En regelmatig
doen ze dan een beroep op de
expertise van de RDW.

Pagina 18 – De digitalisering gaat steeds
verder, ook bij de RDW. Het rijbewijs op je
mobiel? Met een mondiale ISO-standaard
zou dat zomaar heel snel kunnen. Servi
Beckers legt het uit.

Pagina 28 – De RDW keurt voertuigen
vóór de marktintroductie of de
specificaties kloppen. Markttoezicht
gaat erop toezien of dat zo blijft als ze
in gebruik zijn genomen.
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IN BEELD – AGRARISCH ERFGOED

Zo behoud je klassieke trekkers

Hobby verdient registratie
Nog tot 1 januari 2022 kunnen (land)bouwvoertuigen
eenvoudig online geregistreerd worden. De registratie
plicht geldt ook voor hobbyvoertuigen. Juist die
categorie verdient snelle registratie. Want, vindt
trekkerverzamelaar Gerard Kooy, cultureel agrarisch
erfgoed moet zichtbaar blijven op de openbare weg.
Oude trekkers zijn minstens zo fascinerend als
klassieke auto’s, vraag dat maar aan Gerard. Hij bezit
een collectie van 9 trekkers, allemaal gebouwd
tussen 1939 en 1950. Op allemaal is hij even trots,
en het feit dat hij voorzitter is van de Oude Trekker
en Motoren Vereniging (OTMV), een club met 6500
leden over heel Nederland, is geen toeval.
Van de verplichte registratie van (land)bouw
voertuigen was Gerard al vroeg op de hoogte.
Als voorzitter zorgde hij ook dat de leden van zijn
OTMV van de boodschap doordrongen raakten.
Omdat sommige oldtimers 100 jaar of ouder zijn, is
registratie niet altijd eenvoudig, want VIN-nummers
zijn soms moeilijk te vinden of ze ontbreken hele
maal. Toch loont het de moeite om nu te registreren:
“Nu kost registratie maar 18 euro, na 31 december
komen er keuringskosten bij en ben je zeker 140 euro
kwijt. Bovendien willen we allemaal dat onze
oldtimers op de openbare weg blijven. Wij bezitten
een stukje cultureel agrarisch erfgoed, dat zichtbaar
moet blijven!”
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AFSCHEIDSINTERVIEW

ALGEMEEN DIRECTEUR AB VAN RAVESTEIN BIJNA PENSIONADO

‘Trots op
veel dingen’
Hij trad zeven jaar geleden aan als algemeen directeur van, zoals hij zelf zegt,
‘een sterke organisatie’. Vanaf 1 april volgend jaar gaat hij van een welverdiend
pensioen genieten. En de RDW staat nog steeds als een huis. Maar Ab kijkt op
meer dingen terug met trots.

Iedere directeur heeft zijn eigenaardigheden, net als
eigen stokpaardjes. En bij Ab komt er meer kracht en
beroering in zijn stem als het gaat over kwaliteit van
dienstverlening. “Bezuinigingen bij de overheid in de
laatste 15 jaar veroorzaakten een efficiencyslag die
uiteindelijk ten koste ging van de kwaliteit van de
dienstverlening. Voor mij is dat een stap te ver. De
dienstverlening richting burgers en bedrijfsleven moet
bovenaan staan. Die moet uitstekend zijn: niet alleen
digitaal, maar waar nodig ook via persoonlijk contact.
Daarbij hecht ik aan het streven naar voortdurende
verbetering. Dat heeft onze organisatie absoluut in zich.”
Scheidslijn bij Economische Zaken
Voor zijn tijd bij de RDW was Ab directeur-generaal
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Ook dat bestuursorgaan opereert net als de RDW op de

‘Ik hecht aan een streven naar
voortdurende verbetering. Dat heeft
onze organisatie absoluut in zich.’
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scheidslijn van overheid en bedrijfsleven. Dat past Ab.
Hoezo? “Het leuke daarvan vind ik dat je kort op het
resultaat zit. Je bent er om de mensen en bedrijven te
faciliteren. Dat is een speciale en zeer interessante rol.”
Een rol die de opgeruimde zestiger goed past. Want
jarenlang werkzaam bij het ministerie van Economische
Zaken en ook al geruime tijd woonachtig in het Haagse
maakt Ab de geknipte vertegenwoordiger van de RDW
in politiek Den Haag.
Het schakelen met andere partners in de zogenoemde
voertuigketen noemt Ab ook als een van de dingen waar
hij met plezier op terugkijkt. “Een organisatie als de
RDW staat midden in de wereld. Met veel deskundige
en professionele ketenpartners om je heen. Elk met
hun eigen expertise. Het is een voorrecht om daarmee
te mogen schakelen.”
Bittere pil
Kanttekeningen zijn er ook geweest in die afgelopen
zeven jaar. De dieselfraude bijvoorbeeld was een bittere
pil. “Het steekt me dat we niet hebben kunnen voor
komen dat we om de tuin geleid zijn. Juist omdat wij
als Nederland binnen Europa ons zo hebben ingezet
voor betere maatstaven en testmethoden voor emissies.
En ook de afgelopen jaren heeft de RDW een flinke
RDWIJZER - NUMMER 2 - 2021
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TERUGKIJKEN

70 JAAR LANDELIJK KENTEKEN

Landelijk zal je leven!
Het landelijke kenteken viert dit jaar z’n 70e verjaardag. Het ging van blauw naar geel, van combinaties met
blokken van twee cijfers en twee letters, naar de huidige verschijningsvormen en kreeg er een blauw vlak
met een EU-symbool bij. Er veranderde dus veel, maar de herkenbaarheid van ‘ons’ kenteken is altijd gebleven.
Wat dat betreft is onze kentekenplaat de afgelopen 70 jaar geen dag ouder geworden.

“Het leuke van mijn baan is
onder meer dat je kort op
het resultaat zit,” aldus Ab.

bijdrage geleverd aan het verbeteren van het toezicht
op de veiligheid en duurzaamheid van voertuigen.”
De toekomst van de RDW
Hoe gaat het verder met de RDW zonder Van Ravestein
aan het roer? “Haha, daar maak ik me geen zorgen over.
Ik kwam terecht in een gezonde, sterke organisatie, en
dat is het gelukkig nog steeds. Dus een goed moment
om het stokje over te dragen aan een opvolger die de
komende uitdagingen aan moet gaan.”
En dat zijn er best wat, kijkt Ab vooruit. “De komende
jaren staat er veel nieuwe regelgeving vanuit de

‘Een organisatie als de RDW staat
midden in de wereld. Met heel
veel deskundige en professionele
ketenpartners om je heen.’
8
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Europese Unie aan te komen. En er komt een nieuw
kabinet met nieuw beleid op het gebied van duurzaam
heid en mobiliteit. Dus met wat op onze agenda’s staat
moeten we flexibel om kunnen gaan.” En de gevolgen
van corona zijn er ook nog. “Corona is de afgelopen
tijd van invloed geweest op ons werk, en op dat van
onze branchepartijen. We moeten afwachten wat de
blijvende gevolgen zijn voor de mobiliteit, bereikbaar
heid en de keuze van vervoersmiddelen.”

De behoefte aan een landelijk kenteken
ontstond na de Tweede Wereldoorlog,
toen het autoverkeer sneller groeide dan
ooit. De eerste, landelijke kentekenplaat
met rijkskeurmerk werd op 1 januari
1951 uitgegeven. Het was de ND-00-01,
bestemd voor de Ford Taunus van de
directeur van het Verbond voor Veilig
Verkeer. Net als het linnen kenteken
bewijs dat bij die eerste kentekenplaat
hoorde, evolueerde het landelijke kente
ken tot zijn huidige vorm. In 2000 kwam
de GAIK-plaat zoals we die nu kennen,
voorzien van het blauwe EU-symbool en
een stuk minder fraudegevoelig dan zijn
voorganger. Inmiddels zijn we aange
komen bij de huidige vorm, die nog
steeds doet waarvoor het landelijke
kenteken 70 jaar geleden werd inge
voerd: zorgen dat voertuigeigenaren
kunnen worden aangesproken op
weggedrag, de technische staat van
hun voertuig en hun belastingplicht. Zo
maakt het kenteken de weg al 70 jaar
veiliger en beter. Nog vele jaren!

➊

➋

➍

➌
Internationale betrekkingen
Wat Ab na zijn pensionering gaat doen is nog niet in
beton gegoten. “Ik ben er nog niet helemaal uit. Ik ben
graag beschikbaar voor bestuurstaken, maar natuurlijk
niet meer vijf dagen in de week. Verder heb ik zat
hobby’s. Lezen, muziek, fietsen en politieke ontwikke
lingen volgen. En ik denk eraan om me nog wat meer te
verdiepen in de internationale betrekkingen.”
Weer de studieboeken in duiken dus en plaatsnemen
in collegebanken. Best bijzonder en inspirerend op de
respectabele leeftijd van – dan – 68.

➊ + ➋ De eerste landelijke kentekenplaat
met bijbehorende papieren in 1951.
➌ Minister Maij-Weggen en burgemeester
Apotheker van Veendam met een nieuwe
letter- cijfercombinatie in 1991.
➍ Het eerste GAIK-kenteken met
minister Netelenbos.
➎ En weer een nieuwe c ombinatie
onder Eurlings.

➎
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Databeveiliging
volgens de RDW
Als RDW beheren we een enorme hoeveelheid data, waaronder gevoelige klantdata maar
ook grote hoeveelheden persoonsgegevens die beslist niet in verkeerde handen mogen vallen.
Databeveiliging nemen we dan ook zeer serieus.

‘Met cybersecurity ben je nooit klaar’
Ransomware en andere vormen van cybercriminaliteit vormen een steeds groter
probleem. Dat vraagt om een continue alertheid en het snel doorvoeren van passende
veiligheidsmaatregelen. Bij de RDW zijn er dan ook dagelijks veel mensen bezig met het
monitoren en optimaliseren van de cybersecurity. Zonder al te veel in details te treden,
legt Hans Borsboom, onze centrale security officer, uit wat de RDW op het vlak van
databeveiliging doet.
Hans werkt sinds maart van dit jaar bij de
RDW en heeft daardoor dus nog de frisse
blik van de nieuwkomer. “Ik houd me al flink
wat jaren met cybersecurity bezig en heb
hiervoor bij verschillende commerciële
bedrijven gewerkt. Bij een softwarebedrijf
bijvoorbeeld en bij meerdere bedrijven in
de financiële sector. En als ik dan kijk naar
hoe de RDW het op het vlak van cyber
security doet, dan moet ik zeggen dat deze
organisatie het echt goed op orde heeft. Bij
de RDW is iedereen zich er heel goed van
bewust dat we privacygevoelige informatie
beheren en dat die data beslist niet in ver
keerde handen mag vallen.” Data worden
dus goed beschermd. De RDW geeft instan
ties niet zomaar van alles, er moet een
gedefinieerd doel zijn waarom het gedeeld
wordt en die doelbinding is vastgelegd in
wet- en regelgeving.
Aandacht voor de keten
“De uitdaging is nu om die aandacht voor
cybersecurity vast te houden en snel op
nieuwe ontwikkelingen in te spelen,” vervolgt
hij. ”Cybercriminelen zitten niet stil en
bedenken constant nieuwe manieren om
10
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data te stelen of versleutelen, waardoor er
altijd wel aandachtspunten zijn. We moeten
dus alert blijven. Met cybersecurity ben je
nooit klaar. Daarbij is het ook belangrijk dat
de leveranciers waarmee we samenwerken
en waarmee we data uitwisselen ook de
juiste voorzorgsmaatregelen nemen.
Tijdens aanbestedingen is een goede
cybersecurity dan ook een harde eis.”
Gecertificeerd
Cybercriminaliteit is een wereldwijd pro
bleem. En dat betekent ook dat bedrijven
en organisaties niet allemaal zelf het wiel
hoeven uit te vinden. Een goed voorbeeld
daarvan is ISO 27001, wereldwijd dé norm
voor informatiebeveiliging. “Uiteraard heeft
de RDW die certificering ook,” zegt Hans.
“En het mooie van ISO 27001 is dat het je

‘Onze organisatie
heeft de cybersecurity
goed op orde’

als organisatie scherp houdt. Om die certi
ficering te behouden, krijgen we namelijk
regelmatig audits. De auditoren kijken dan
of we onze beveiligingsmaatregelen wel
goed op orde hebben en of iedereen zich
aan de afspraken houdt. Dat is toch wel
een prettig idee, dat een externe partij dat
regelmatig checkt.”
Meer data en extra dataverkeer
Hans verwacht dat informatiebeveiliging in
de toekomst alleen nog maar belangrijker
wordt binnen de RDW. “Steeds meer voer
tuigen krijgen een kenteken, en die data
moet ook allemaal op een veilige manier
worden opgeslagen. Daarbij zorgen nieuwe
mogelijkheden op het vlak van realtime
kentekenherkenning, zoals tolheffing, voor
veel extra dataverkeer en dus opslag. En
ik kan me voorstellen dat de RDW in de
toekomst ook analyses moet doen met
de data die auto’s produceren. Als je
weet dat auto’s tegenwoordig per minuut
meerdere megabytes aan data produceren, dan levert dit voor de uitvoering van
inspectie en keuringstaken aanzienlijke
uitdagingen om al die informatie veilig
op te slaan.
Wat alvast helpt is de ingebruikname van
een derde datacenter. Een aanwinst waar
ook Hans heel blij mee is. “Dat datacenter
wordt een extra back-up voor de RDW,
waardoor we onze cybersecurity naar
een nog hoger niveau kunnen tillen.”

Extra veiligheid dankzij derde datacenter
De RDW gaat veilig en secuur om met de data in onze systemen. Wij hebben onlangs een
derde datacenter in gebruik genomen. Waarom is dat zo belangrijk? We vroegen het aan
Martijn Jager, die zich als technisch architect dagelijks bezighoudt met het veilig houden
van de RDW-data.
“In de omgeving van Groningen gebruiken
we momenteel al twee grote datacenters.
Die staan dicht bij elkaar. Naast de opslag
van data fungeren zij ook als elkaars
back-up. Maar aangezien cybersecurity om
steeds betere voorzorgsmaatregelen vraagt,
is het toch wel erg prettig om daarnaast nog
een extra back-upmogelijkheid te hebben.
In het geval van een calamiteit betekent
dit dat je hiermee zorgt dat je de kans ver
groot dat je data beschikbaar blijven en dat
je daarmee je dienstverlening kunt blijven
uitvoeren. En je vermindert de kans dat ge
voelige data door cybercriminelen gestolen
kunnen worden, omdat je makkelijker
systemen of servers kunt afsluiten. Met
ons nieuwe datacenter elders in het
land krijgen we nóg een extra beveiligings
mogelijkheid. De locatie is bewust gekozen
vanwege zijn ligging boven NAP en buiten
de Randstad. Daarbij is er al een bestaande
aansluiting op het Rijksoverheidsnetwerk
(RON) en gaat het ook nog eens om een
back-up die niet direct te benaderen is.”
De strengste veiligheidseisen
Het is een soort van digitale bunker dus.

Ook handig: het gaat om een bestaand
datacenter van de Rijksoverheid, dat aan
de strengste veiligheidseisen voldoet,
waar de RDW nu een gedeelte van de data
centervloer huurt, en waar inmiddels eigen
systemen staan. Daarom heeft slechts
een gespecialiseerde groep medewerkers
toegang tot de specifieke data die opge
slagen worden in de datacenters. “Het is

‘Als team volgen we
voortdurend cursussen
en opleidingen om
alert te blijven’
belangrijk om voor ogen te houden dat als
het om cybersecurity gaat de menselijke
factor een grote rol speelt,” benadrukt
Martijn. “Wij moeten altijd goed op de
hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen
op dat vlak. Daarom volgen we ook voort
durend cursussen en trainingen. Alles bij

elkaar is het complexe materie, waar je
echt een team van specialisten voor
nodig hebt. Maar dat team is bij de RDW
aanwezig. En door onderling goed samen
te werken, lukt het ons om onregelmatig
heden in onze systemen snel te detecteren
en daar actie op te ondernemen. Dat
moet ook. Want hoe sneller we erbij zijn,
hoe groter de kans dat we ongewenste
scenario’s kunnen voorkomen.”
Hybride back-ups?
“Ondertussen kijken we ook naar ont
wikkelingen zoals cloudoplossingen, waar
gegevens op externe servers worden
opgeslagen. Dat kan in sommige gevallen
al heel handig zijn, maar bijvoorbeeld met
privacygevoelige informatie moeten we
extra voorzichtig zijn. Daar kijken we dus
goed naar. Ik zou me voor kunnen stellen
dat we op een gegeven moment overgaan
naar hybride back-ups, waarbij privacy
gevoelige informatie op onze servers
wordt opgeslagen en we daarnaast ook
veel informatie in de cloud gaan opslaan.
Als we in de toekomst ook privacygevoelige
informatie in de cloud willen opslaan, dan
moet zo’n cloudoplossing wel aan zéér
hoge eisen voldoen. Op dit moment is dat
misschien nog een brug te ver, maar over
dat soort ontwikkelingen denken we dus
al wel na.”
RDWIJZER - NUMMER 2 - 2021
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Feiten & Cijfers
De dienstverlenging gaat steeds meer digitaal. We slaan steeds meer
gegevens op. Ook wisselen we steeds meer gegevens digitaal uit met
onze ketenpartners. Deze data en gegevensuitwisseling zijn goed
beveiligd. Strenge regelgeving bepaalt wie toegang heeft en tot welke
informatie. Dit is belangrijk om vertrouwelijke informatie en de privacy
van burgers en bedrijven te beschermen.
Tot het takenpakket van de RDW hoort het verzamelen, opslaan,
bewerken en beheren van gegevens over voertuigen, hun eigenaren
en voertuigdocumenten, en het verstrekken van informatie aan
belanghebbenden over deze gegevens.

De RDW doet er alles aan om de data goed te
beveiligen en de gegevens zo optimaal mogelijk
te beschermen. Waarom is het zo belangrijk
dat een deel van de RDW-data goed beveiligd
wordt? Twee ‘gebruikers’ van de data van de
RDW aan het woord.

‘We helpen elkaar’
Bij de politie is er een team dat zich bezighoudt met
kentekenfraude. Ook Silvano Huis* zit in dat team. “Ik zit
op de surveillance van de Landelijke Eenheid en houd me
daarnaast dus ook bezig met kentekens. Het is voor ons
opsporingswerk heel handig dat we gebruik kunnen maken
van de kentekeninformatie van de RDW. Daarbij worden
we enorm geholpen door de ANPR-camera’s die door
heel Nederland staan. Die camera’s maken voortdurend
opnamen van kentekens. En aangezien de RDW ons
voorziet van lijsten met kentekens waar iets mee aan
de hand is en we over speciale software beschikken die
precies die kentekens eruit pikt, kunnen we snel zien of
we te maken hebben met bijvoorbeeld een gestolen auto.
Dat helpt ons enorm. Omgekeerd geven wij het ook weer
aan de RDW door als er in hun lijst met verdachte kentekens
nummerplaten zijn opgenomen waarmee bij nader inzien
toch niets ernstigs aan de hand is. Zo helpen we elkaar.
En het is uiteraard zeer belangrijk dat die waardevolle
informatie over kentekens niet in verkeerde handen valt.
Ik ben geen ICT-expert, maar ik weet wel dat we die data
altijd via goed beveiligde netwerken uitwisselen.”
*gefingeerde naam uit veiligheidsoverwegingen
12
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‘Voor ons
onmisbaar, dat
kentekenregister’
Ook de Belastingdienst maakt volop gebruik van data uit het
kentekenregister van de RDW. Jos ten Have, ketenregisseur
Autoheffingen: “We gebruiken die informatie voor meerdere
doeleinden. Om te beginnen voor het innen van motor
rijtuigenb
 elasting. Daarbij is het voor ons essentieel dat het
kentekenregister altijd up-to-date is. Als er bijvoorbeeld een
auto van eigenaar wisselt, weten we dat meteen, waarbij we
ook meteen de gegevens van die nieuwe eigenaar krijgen.
Erg handig. Daarnaast gebruiken we het kentekenregister
voor het bepalen van de fijnstoftoeslag voor bepaalde
oudere personenauto’s en bestelauto’s die op diesel rijden
en veel CO2 uitstoten. Ook die informatie houdt de RDW
namelijk bij. Ook maken we bij geïmporteerde voertuigen
gebruik van de informatie die de RDW registreert bij het op
kenteken zetten van een nieuwe of gebruikte buitenlandse
auto. Omdat de BPM-tarieven van Nederland anders zijn
dan die van andere Europese landen, kan het lucratief zijn
om met de cataloguswaarde en taxatierapporten te spelen
waardoor er bij import een zo gunstig mogelijk tarief wordt
verkregen. Samen met de RDW proberen we daar als
Belastingdienst een steeds beter zicht op te krijgen, zodat
we meer inzicht krijgen in die categorie. En die samenwerking
verloopt erg prettig.”
Wat alvast helpt is de ingebruikname van een derde
datacenter. Een aanwinst waar ook Hans heel blij mee is.
“Dat datacenter wordt een extra back-up voor de RDW,
waardoor we onze cybersecurity naar een nog hoger
niveau kunnen tillen.”

Kentekenregister
Sinds 2008 is het kentekenregister aangewezen als het
Nederlands basisregister voertuigen. In dit register staan
voertuiggegevens van ruim 13 miljoen voertuigen en
de gegevens van de eigenaar/houder.

Parkeren

Gemeenten digitaliseren steeds meer hun parkeerdiensten. Dit gebeurt via het Nationaal Parkeer Register, dat wordt beheerd door de RDW. Hierin staan alle
actuele parkeerrechten op kenteken geregistreerd.
Resultaat: betere parkeerservice voor burgers, gunstige tarieven door collectieve inkoop én effectievere
en efficiëntere handhaving voor gemeenten.



Niet-privacygevoelige
informatie
Online kan er op basis van het kenteken allerlei niet-privacygevoelige informatie van het voertuig worden geraadpleegd.
Jaarlijks wordt dat zo’n 49 miljoen keer gedaan: 27 miljoen
keer via de kentekencheck op ovi.rdw.nl en 22 miljoen keer via
de RDW Voertuig-app.

Internationale
gegevensuitwisseling
Ook internationaal werkt de RDW aan gegevensuitwisseling van
voertuigdata. De RDW is voorzitter van de koepelorganisatie EReg
(de vereniging van Europese registratieautoriteiten van voertuigen
en rijbewijzen) en van het samenwerkingsverband en systeem
EUCARIS (European CAR and driving licence Information System).

Informatieverstrekking
Aan politie en Justitie worden zo’n 959 miljoen
gegevens verstrekt (in 2020), die bestaan voor 75%
uit gegevens die worden verstrekt ten behoeve van
flitspaalcontroles.
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BLIK VAN BUITEN – AVROTROS OPGELICHT?!

Brutaliteit gevraagd
De afgelopen jaren maakte het televisieprogramma
Opgelicht?! een aantal reportages over dubieuze
praktijken bij erkenninghouders en dito voertuigen.
Verslaggever Arnold Schonewille van het AVROTROSprogramma Opgelicht?! vertelt over zijn ervaringen en
denkt hardop na over… een brutalere RDW.

In zijn vijftien jaar als verslaggever bij Opgelicht?!
maakte verslaggever Arnold Schonewille talloze
reportages. Zijn grote rechtvaardigheidsgevoel is
leidend in zijn werk. Bij Opgelicht?! kan hij
regelmatig het verschil maken voor mensen die
benadeeld worden. Omdat hij zelf een auto- en
motorliefhebber is, gaan zijn verhalen vaak over
voertuigen. “Om opgelicht te worden zijn er twee
partijen nodig,” zegt Arnold. “De aanschaf van een
auto of motor is voor mensen een grote gebeurtenis,
waarbij het geld in hun zak brandt en ze vaak zonder
veel kennis te werk gaan. Dan kan er veel misgaan.
Dat heb ik in mijn werk te vaak zien gebeuren.”
Geen strobreed in de weg
Hij gaat verder: “Ik had bijvoorbeeld iemand die haar
droommotor koopt, ziet haar vriend erop onderuit
gaan en ontdekt dan dat het chassisnummer niet
klopt, maar ook dat het een schademotor is die
slecht hersteld is en volledig krom. Of met een auto,
die ik kocht om in het programma aan te tonen dat
niemand je een strobreed in de weg legt als je de
teller terugdraait. Die auto had meer dan 200.000
kilometer gelopen maar het kostte slechts 150 euro
om daar iets aan te laten doen. ‘Vind je dit een leuke
stand?’ vroegen ze toen de teller tot 91.000 kilometer
teruggedraaid werd. Hoe wrang ook: opgelicht
worden begint vaak bij jezelf. Met goed kijken,
goed nadenken en desnoods de hulp van iemand
met verstand van zaken kun je veel voorkomen.”
14
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Naam
Arnold Schonewille
Functie
Verslaggever bij
AVROTROS Opgelicht?!
Tip voor de RDW
“Wees maar eens wat
brutaler!”

Wederhoor bij de RDW
De basisprincipes van de journalistiek schrijven
voor dat een journalist altijd op zoek gaat naar
wederhoor. In veel gevallen komt Arnold daarvoor
terecht bij de RDW. “De RDW loopt nooit weg
voor de misstanden die we ontdekken en staat
ons altijd te woord. Dat ze dat doen en durven is
zonder meer hartstikke goed,” zegt Arnold. Toch
is hij ook kritisch: “Ik weet ook wel dat de RDW
‘slechts’ een uitvoeringsinstantie is die toeziet op
de naleving van de regels. Maar dat is niet altijd
genoeg. Naar mijn mening moet de voorlichting
over misstanden in de voertuigbranche beter,
en daar kan de RDW een rol spelen. Als mensen
zich meer bewust zijn van misstanden, voorkomt
dat veel problemen.” Ook in het verhaal dat hem
het meeste bijbleef – dat over de gehuurde trike
waarmee de bestuurder dodelijk verongelukte
in 2018 – vindt Arnold dat de RDW meer had
kunnen of moeten doen. De nabestaanden
ontdekten dat de total loss verklaarde trike
te koop werd aangeboden alsof hij bijna gloed
nieuw was.
Vuist op tafel
“In mijn vak vang ik soms letterlijk de tranen op,”
zegt Arnold. “Dit verhaal is daar een voorbeeld
van. Trikes zijn niet APK-plichtig en de kilometer
standen worden niet geregistreerd. Al voor het
fatale ongeluk waren er twijfels over het verleden
en de technische staat van deze trike. Bij nader
onderzoek bleek de trike weliswaar aan de regels
te voldoen, maar iedereen kon zien dat hij zo krom
was als een hoepel. Het maakt niet uit of hij
volgens de regels klopt: hier zou iemand bij de
RDW met de vuist op tafel moeten slaan en die
trike van de weg moeten halen. Dan ontstaat er
tenminste discussie. Misschien komt de politiek
dan in actie en worden nieuwe regels of Europese
samenwerkingen sneller gerealiseerd. Ik weet
zeker dat de veiligheidswinst groter is dan het
afbreukrisico. Mijn boodschap aan de RDW is:
wees minder bang om erkenninghouders tegen de
haren in te strijken. Wees maar eens wat brutaler.”

Samen tegen fraude
Om consumenten en bedrijven te beschermen tegen fraude
én te zorgen voor veilige voertuigen agenderen wij bij het
ministerie en de voertuigbranche voortdurend zaken waarvan
wij vinden dat het beter moet.
Een kleine opsomming waarmee we op dit gebied bezig zijn:
• Sinds 1 juli 2021 moeten de tellerstanden van trikes en andere
motoren ook geregistreerd worden bij de RDW.

• We zetten in op uitbreiding van de uitwisseling van teller
standen van voertuigen met andere EU-lidstaten. Belangrijk bij
het importeren van tweedehandsvoertuigen.

• We werken samen met de voertuigbranche aan proces
verbeteringen bij voertuigschade. Zo moderniseren we de

normen die voor schadeherstel moeten worden toegepast.
• We werken aan een RDW-erkenning voor schadeherstel.
Samen met ketenpartners verkrijgen we meer inzicht om
voertuigen die na schade een rijverbod moeten krijgen dit
daadwerkelijk ook te láten krijgen.
• We werken aan een verbetering van het reguliere (her)inschrijvingsproces. Importvoertuigen met een laag risico
kunnen dan worden ingeschreven zonder naar een RDWkeuringsstation te hoeven gaan. Hierdoor krijgt de RDW de
ruimte om te focussen op importvoertuigen die wel onze
aandacht nodig hebben.

• We werken aan verbeteringen van het toezicht om malafide
bedrijven en ondermijning beter aan te pakken (zie pagina 20).
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ZO IS HET GEREGELD

Duidelijke regelgeving
helpt bij veilige
opmars van LEV’s
Het sterke streven naar emissievrije stadsmobiliteit levert een keur aan nieuwe elektrische voertuigen op,
zoals de e-steps en cargobikes. Om ook bij deze nieuwe voertuigen de veiligheid voor bestuurders
en medeweggebruikers te garanderen, werkt de RDW samen met partners aan duidelijkere eisen
en regelgeving voor lichte elektrische voertuigen (LEV’s).

Lichte elektrische voertuigen zijn enorm in
opkomst. In de slipstream van de enorme
opmars van andere elektrische vervoer
middelen is een keur aan ongekeurde
stepjes, onewheelers en skateboards
met elektrische aandrijving op de markt
gekomen. Voor gebruik op eigen terrein,
bijvoorbeeld als speelgoed, hoeft dat geen
probleem te zijn. Komen deze voertuigen
(ook) op de openbare weg, dan kan de
verkeersveiligheid in het geding komen.
Geen bijzondere bromfietsen meer
Om een duidelijker scheiding tussen
‘voertuig’ en ‘speelgoed’ te kunnen maken,
werkt de RDW met partnerorganisaties aan
regelgeving voor de toelating van LEV’s op de
Nederlandse wegen. Ramon Gouweleeuw is
als ondermanager van de afdeling Beleid bij
de divisie Voertuig Regelgeving & Toelating
nauw betrokken bij het opstellen van beleid
rondom typegoedkeuringen voor onder
meer LEV’s. Hij vertelt: “Op dit moment
beoordelen we een LEV binnen de
uitzonderingskaders van de bijzondere
bromfietsen. Deze categorie is voor
voertuigen met een constructiesnelheid
tussen 6 en 25 km/u en waarvoor nog geen
expliciete toelatingseisen zijn. Dit is echter
een heel ruim begrip dat te weinig houvast
geeft voor leveranciers en handhavers.
Om te voorkomen dat er een wildgroei aan
16
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voertuigen op de weg komt, werken we aan
duidelijke regelgeving voor deze nieuwe
vormen van duurzame mobiliteit. Het
belangrijkste uitgangspunt is daarbij het
waarborgen van de veiligheid van burgers.”
Toelaten op de weg
Er wordt nu naar een nationaal toelatings
kader voor LEV’s toe gewerkt, waarbij verschil
wordt gemaakt tussen onder meer de functie
van de elektrische aandrijving (volledig of
met trapondersteuning) en het doel van het
voertuig (personen- of goederenvervoer).
Ook zal er een onderscheid op basis van de
voertuigmassa komen.
Het LEV-kader voorziet in vier categorieën.
De eerste twee categorieën zijn gericht
op voertuigen die vooral bedoeld zijn voor
individueel vervoer, zoals fietsen met trap
ondersteuning en zonder trapondersteuning.
Onder de laatste twee categorieën vallen
voertuigen die bedoeld zijn voor het vervoer
van goederen of meerdere personen.
Het streven is om het toelatingskader januari
2023 effectief te laten zijn. Gouweleeuw:
“Het kader heeft een breed scala aan
aandachtsgebieden. Er is geen Europese
regelgeving. Bij het opstellen van de techni
sche eisen zoeken we zoveel mogelijk
aansluiting bij de eisen die in de ons
omringende landen gelden en houden
we rekening met de EU-regelgeving en

-standaarden. Daarnaast is het aan ons om
te kijken of er nog specifieke aanvullingen
voor de Nederlandse situatie moeten komen.”
Voor veiligheid en duurzaamheid
Is Gouweleeuw niet bang voor ‘regel
moeheid’ bij het publiek? “Het motto van
de RDW is ‘Veilig en vertrouwd op weg’.
We willen een bijdrage leveren aan
duurzaamheid én verkeersveiligheid.
We gaan ons heus niet bemoeien met de
speelgoedstepjes van kleine kinderen; het
toelatingskader is er voor voertuigen die
op openbaar terrein rijden en een flinke
snelheid kunnen halen. De introductie van
dit soort voertuigen gaat heel snel. Kijk
bijvoorbeeld eens naar de opkomst van de
elektrische deelscooter en de elektrische
bakfietsen. Je ziet ze in bijna elke stad, dat
betekent dat er op heel grote schaal een
nieuw type voertuig op de markt komt.
Iedereen zal begrijpen dat dat alleen veilig
kan als er duidelijke regels gelden.”

‘Op dit moment beoordelen
we een LEV binnen de
uitzonderingskaders van de
bijzondere bromfietsen’
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BUITENLAND

‘Alle seinen op
groen voor digitaal
rijbewijs’
De RDW is verantwoordelijk voor het rijbewijsregister en voor het afgeven van rijbewijzen.
Vandaag de dag gaat het nog om een fysiek exemplaar van polycarbonaat. Wanneer
wordt dat digitaal? “Dankzij de recente lancering van een internationale ISO-standaard
(ISO/IEC 18013-5:2021) zou het nu wel heel snel kunnen,” aldus Servi Beckers.

Voor een digitaal rijbewijs is een standaard met een
breed draagvlak nodig. De MDL-standaard van ISO
(waarbij MDL de afkorting is voor Mobile Driver’s
Licence) is tot stand gekomen in een privaat-publieke
samenwerking. Naast de overheden van bijvoorbeeld
de VS, Groot-Brittannië, Finland, Japan en Nederland
waren er ook grote technologiebedrijven betrokken,
zoals Google, Samsung en Apple.

‘Je rijbewijs op je telefoon
is altijd actueel, veiliger,
het biedt maatwerk en
meer privacy’

18
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Nog toestemming van Europa nodig
“Die wereldwijde standaard is echt goed nieuws,” aldus
Servi Beckers. Hij is niet alleen hoofd Strategie en
Omgeving bij de RDW, maar daarnaast ook voorzitter
van EReg (Association of European Vehicle and Driver
Registration Authorities). Die Europese vereniging van
registratiehouders is regelmatig in gesprek met de
Europese Commissie over wat er precies nodig is om
tot een veilig en gebruiksvriendelijk digitaal rijbewijs
te komen.
“De ISO-standaard maakt de weg vrij voor een veilig
gebruik van digitale rijbewijzen,” vervolgt hij. “Technisch is
het ook al mogelijk om een rijbewijsapp op mobiele telefoons te laten draaien. Het is nu alleen nog wachten op
goedkeuring van Brussel. Normaal is dat een traject dat
tot wel vijf jaar kan duren. Maar in dit geval zou het weleens veel sneller kunnen gaan, omdat de evaluatie van de
Rijbewijsrichtlijn al loopt én omdat de standaard er al is.”
Altijd up-to-date
“Dus het zou zomaar kunnen – mits er wetgeving is –
dat we over een jaar of twee al digitale rijbewijzen
op onze mobiele telefoons hebben. En dat heeft echt
veel voordelen. Want wie heeft er tegenwoordig geen

mobiele telefoon bij zich? Daarbij is het rijbewijs
straks altijd up-to-date. Veranderingen kunnen direct
doorgevoerd worden. Wie weet kunnen mensen die
geslaagd zijn voor hun rijexamen straks binnen vijf
minuten hun rijbewijs op hun telefoon downloaden.”
Het rijbewijs als identiteitsbewijs
“Het digitale rijbewijs is voor zowel burgers als hand
havers een vooruitgang. Als deze wereldwijde standaard
er eenmaal is, zijn rijbewijzen van buitenlandse bezoekers
makkelijker te controleren. En voor landen waarin het
rijbewijs ook een geldig identiteitsbewijs is, kan de app
zo worden ingesteld dat het alleen de op dát moment
belangrijke informatie prijsgeeft, zoals je leeftijd. Wil
een jonge volwassene in Amerika alcohol kopen? Dan
kan de app aan de winkelier tonen dat de bezitter van
dat legitimatiebewijs inderdaad ouder is dan 21, zonder
daarbij andere persoonsgegevens vrij te geven. Voor
veel Europese landen is die optie wat minder interessant
omdat het rijbewijs geen formeel ID is, maar in de VS
is dat wel een toepassing waar ze echt om zitten te
springen. In Nederland is het rijbewijs wél een ID, dus
kunnen we in ons land zoiets als een leeftijdscheck
ook aanbieden.”
Gaat Amerika inderdaad het spits afbijten?
Grote kans ook dat Amerika als eerste land het digitale
rijbewijs volgens de wereldwijde ISO-standaard gaat
invoeren. Apple heeft in september aangekondigd
dat er met meerdere staten al vergevorderde samen
werkingen zijn voor de invoering. Bezitters van een
iPhone kunnen daar straks hun digitale rijbewijs in hun
Wallet (een soort van digitale portemonnee) plaatsen.
RDWIJZER - NUMMER 2 - 2021
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ONZE ORGANISATIE – MODERNISERING ERKENNINGENSTELSEL

Op naar
een sterker
MERK
De RDW werkt aan een sterker MERK. Dat staat in dit geval voor ‘Modernisering
Erkenningen’. Manager Toezicht Willem Rijnberg legt uit waarom dat nodig is,
en hoe het nieuwe systeem het leven makkelijker maakt voor de meeste van de
goedwillende erkenninghouders. Terwijl malafide bedrijven harder en
doeltreffender kunnen worden aangepakt.
Als manager Toezicht is Willem Rijnberg verantwoordelijk
voor het toezicht op de ruim 30.000 erkenninghouders in
Nederland. Zo’n 300 medewerkers, voornamelijk steek
proefcontroleurs en toezichthouders Bedrijven, zien erop
toe dat de erkenninghouders hun werk doen volgens
de geldende regels. In bijna alle gevallen is dat zo, stelt
Rijnberg: “De meeste erkenninghouders doen het hartstikke goed, dat zien we elke dag.” Dat het gros van de
erkenninghouders het uitstekend doet is een van de
redenen om het erkenningenstelsel te hervormen, maar
niet de belangrijkste.
Basiserkenning
Achter de schermen is samen met de betrokken
brancheorganisaties hard gewerkt aan een nieuw
erkenningenstelsel en de wetgeving die dat stelsel de
juridische grondslag moet bieden. De bedoeling is
dat het nieuwe stelsel op 1 juli 2022 in gebruik wordt
genomen. Waar erkenninghouders nu nog een erkenning

20
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kunnen krijgen voor diverse onderdelen – denk aan
APK of bedrijfsvoorraad – als ze aan de juiste regels
voor die erkenning voldoen, moeten ondernemers
straks eerst een ‘basiserkenning’ aanvragen om in
aanmerking te komen voor de specifieke erkenningen.
Rijnberg: “Die basiserkenning toetst niet alleen of een
ondernemer voldoet aan bijvoorbeeld de geldende
milieueisen en of de arbeidsomstandigheden in orde

‘In de oude situatie zagen we
regelmatig misstanden, maar
misten we de juridische grondslag
om een erkenning in te trekken.
Dat is enorm frustrerend’

“Het wordt in de toekomst
eenvoudiger om wijzigingen door te
voeren en nieuwe erkenningen toe te
voegen,” aldus Willem Rijnberg,
manager Toezicht van de RDW.
RDWIJZER - NUMMER 2 - 2021
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5

VRAGEN
Dé topics rond
duurzaamheid
De bedoeling is dat het nieuwe erkenningenstelsel
op 1 juli 2022 in gebruik wordt genomen. Nederland telt
30.000 erkenninghouders.

zijn, maar vereist ook een recente verklaring omtrent
het gedrag (vog). Bovendien, als we vermoeden dat een
erkenning misbruikt wordt voor criminele activiteiten,
dan kunnen we een integriteitsscreening doen (Wet
Bibob). Pas als de basiserkenning er is, kan een
ondernemer specifieke erkenningen aanvragen.”
Langgekoesterde wens
Met dit nieuwe erkenningenstelsel gaat een lang
gekoesterde wens van de RDW en de branche in
vervulling. Steeds vaker zien RDW-toezichthouders
dat bedrijven zich schuldig maken aan ondermijning,
fiscale criminaliteit of dat ze dienen als dekmantel voor
drugs- of mensenhandel. “Als RDW willen we niet met
dergelijke bedrijven worden geassocieerd, en willen we
de mogelijkheid hebben om hard op te treden,” zegt
Rijnberg. “In de oude situatie zagen we regelmatig
misstanden, maar misten we de juridische grondslag om
een erkenning in te trekken. Dat is enorm frustrerend. In
de nieuwe situatie wordt dat mogelijk als de situatie
erom vraagt. Malafide bedrijven lopen de kans hun
basiserkenning te verliezen, waardoor ook de andere

‘De meeste erkenninghouders
doen het hartstikke goed, dat zien
we elke dag’
22
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Duurzaamheid is een
van de kernthema’s van
erkenningen komen te vervallen. Daar staat tegenover
dat veruit de meeste erkenninghouders de allerbeste
bedoelingen hebben. Natuurlijk worden ook bij die
groep weleens foutjes gemaakt, en daar moeten wij
ze op aanspreken. Maar dat betekent niet dat ze
meteen een gele of rode kaart verdienen. Voor die
groep willen we juist milder worden, en willen we
vaker coachend optreden. Gedragsbeïnvloeding, dat
is het toverwoord in het nieuwe erkenningensysteem.
Bovendien wordt het nieuwe erkenningenstelsel
flexibel: omdat specifieke erkenningen op een lager
regelgevingsniveau komen, wordt het in de toekomst
eenvoudiger om wijzigingen door te voeren en nieuwe
erkenningen toe te voegen.”
Vertrouwen
In de praktijk worden medewerkers van de afdeling
Toezicht de laatste jaren – helaas – steeds vaker
geconfronteerd met vormen van agressie bij erkenninghouders en keurmeesters. Rijnberg verwacht dat die
agressie kan toenemen als de RDW meer gaat inzoomen
op risicobedrijven. “Onze medewerkers worden steeds
beter getraind en begeleid in hun omgang met malafide
bedrijven. We verwachten bovendien dat de nieuwe
aanpak snel resultaten gaat brengen, en dat betekent
voor ons, en voor goedwillende bedrijven, de nodige
voldoening. Hiermee kunnen we de branche beter
maken en laten zien dat je als consument een RDWerkend bedrijf kunt vertrouwen.”

de RDW. De ambities?
Iedereen schoon, zuinig
en stil op weg. Wat speelt
er nu en de komende
jaren op het gebied van
duurzaamheid en hoe
vult de RDW dat in?

1
Wat verandert er aan de roetfiltertest
in de APK?
Vanaf 1 juli 2022 mogen erkende APKbedrijven dieselvoertuigen met een
roetfilter alleen nog goedkeuren als zij
een goedgekeurde deeltjesteller hebben.
Met een deeltjesteller kun je de werking
van een roetfilter bij een dieselvoertuig
nauwkeurig testen en de uitstoot van
schadelijke stoffen zorgvuldig meten.
Na 1 juli 2022 wordt een voertuig met
dieselmotor dus afgekeurd als het aantal
gemeten deeltjes te hoog is.

2
Wat betekent het wetsvoorstel
Differentiatie parkeertarieven?
Dankzij data van de RDW kunnen over
heden en instanties milieuvriendelijke
keuzes maken ten aanzien van de
verkeersstromen in de stad. Hoe zit dat?
In 2020 heeft het kabinet het wetsvoorstel
Differentiatie parkeertarieven ingediend
bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel
maakt het voor gemeenten mogelijk
– dankzij de gegevens van de RDW –
om zero-emissievoertuigen een lager
parkeertarief aan te bieden dan reguliere
voertuigen. Voor gemeenten helpt dit
om de luchtkwaliteit in de binnenstad
te verbeteren. De RDW beschikt over
informatie over zowel emissies van
voertuigen als parkeertarieven. De eerste
ligt vast in het kentekenregister, de laatste
in het Nationaal Parkeer Register (NPR).
Gemeenten kunnen deze registers
raadplegen.

3
Wat is de rol van de RDW bij de
vrachtwagenheffing?
In het regeerakkoord van kabinet-Rutte III
is afgesproken zo snel mogelijk een
vrachtwagenheffing in te voeren. Doel

van deze heffing is om de innovatie en
verduurzaming van de Nederlandse
vervoerssector mee te helpen financieren.
In 2025 worden zero-emissie-/stads
logistieke zones van kracht en de
vrachtwagenheffing moet de haalbaarheid van deze zones vergroten. Centrale
uitvoerder in zowel de realisatie- als
de exploitatiefase wordt de RDW. We
zijn gestart met enkele voorbereidende
projecten.

4
Wat zijn in-service conformity-testen?
De RDW gaat vanaf dit jaar niet alleen
emissietesten doen bij de toelating
van een nieuw voertuig, maar ook bij
voertuigen die al in gebruik zijn. Dit
systeem van in-service conformity is in
2021 ingevoerd. Aanleiding: strengere
milieueisen en de dieselfraudezaak. Op
basis van een risicoanalyse haalt de RDW
voertuigen uit de markt om uitvoerig te
testen of ze nog steeds voldoen aan
de goedkeuringseisen. De bevindingen
worden gedeeld met de fabrikant en de
Europese Commissie.

5
Wat is de Europese Green Deal ?
Europese plannen en wetsvoorstellen
om milieueffecten van mobiliteit te
verminderen komen samen in de Europese
Green Deal. Denk bijvoorbeeld aan fijnstof
van remvoeringen en circulair gebruik
van grondstoffen voor de productie van
batterijen en voertuigen. Om de autoindustrie aan te moedigen om bij het
ontwerp en de productie van auto’s te
kiezen voor duurzaamheid wordt nu
voorgesteld om ook de inzameling,
verwerking en recycling van afgedankte
auto's te verbeteren. Afspraken hiervoor
staan in de zogeheten wrakkenrichtlijn.
De RDW werkt deze richtlijn nu uit.
RDWIJZER - NUMMER 2 - 2021
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SAMENWERKING

Onderling veilig en
vlot software testen?
Dat kan dankzij het
KetenTestDorp
Overheidspartijen gebruiken veel softwareprogramma’s die privacygevoelige
gegevens verwerken. Voordat deze live gaan worden ze uiteraard uitvoerig getest,
want die informatie mag beslist niet in verkeerde handen vallen. Voor overheidsorganisaties is er daarom nu het KetenTestDorp.

René Tuinhout,
ICT-manager bij
de RDW, is ook
mede-initiator van
het KetenTestDorpproject.
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Testen doen met BSN-nummers van bestaande
personen mag niet. Vaak werken instanties in ketens
met elkaar. Als de ene overheidspartij fictieve testdata
gebruikt, moeten alle partijen uit die keten die bij zo’n
test betrokken zijn over dezelfde data beschikken.
Daarom is een paar jaar geleden door verschillende
overheidspartijen, waaronder de RDW, besloten om een
speciale database te creëren met fictieve personen en
fictieve data. Deze database kunnen verschillende
organisaties gebruiken om hun software makkelijker
en veiliger in ketenverband te testen. De toepasselijke
naam: KetenTestDorp.
BSN-nummers voor fictieve personen
Ook de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)
behoort tot de initiatiefnemers. En met een duidelijke
reden. “Wij zijn dé uitvoeringsorganisatie op het gebied
van persoonsgegevens en weten dus ook precies welke
data overheidspartijen op dat vlak gebruiken. Aan het
begin van het project hebben we dan ook ruim 1800
BSN-nummers gereserveerd die gekoppeld kunnen
worden aan fictieve personen. Dat is best wel complex,
want voor elke persoon moeten we bijvoorbeeld
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Tijdens het testen van software gebruik je uit
privacyoverweging geen data van echte personen
of bedrijven. Om toch veilig en snel softwaretests
tussen overheidsorganisaties te kunnen uitvoeren,
is het KetenTestDorp bedacht. Dit is een set
met realistische gegevens: het zouden echte
persoonsgegevens kunnen zijn, maar het zijn
allemaal fictieve data. Dit betekent dat er geen
datalek kan ontstaan.

ook aangeven welke relaties en historie ze hebben.
Getrouwd? Kinderen? Waar in hun leven gewoond?
Dat soort dingen. Al met al zijn we daar best een
tijdje zoet mee, maar er is nu wel een dataset waar
overheidspartijen echt iets mee kunnen,” aldus Ricardo
Bal, procesmanager Testmanagement bij de RvIG.
Positieve reacties
“Die dataset kan iedereen via www.ketentestdorp.nl
downloaden. Daar staat ook een filmpje waarin het
principe op een duidelijke manier wordt uitgelegd,”

geeft René Tuinhout aan, die naast zijn werk als
ICT-manager bij de RDW ook de regie voert voor het
KetenTestDorp-project. “We weten dat er inmiddels al
veel overheidspartijen van die dataset gebruikmaken
en we ontvangen zeer positieve reacties. Er was dus
echt vraag naar een praktische en veilige manier om
onderling software te testen, waarbij zo’n gezamenlijke
test ook nog eens veel minder tijd kost dan voorheen.”
Subsidiegeld
De volgende stap? René: “We krijgen dit jaar een
subsidie van het Innovatiebudget Digitale Overheid.
Dat geld gaan we gebruiken om het KetenTestDorp nog
laagdrempeliger te maken, zodat er meer overheids
partijen zullen aanhaken. Want hoe meer partijen
meedoen hoe meer feedback we krijgen, en hoe beter
we de dataset op hun wensen kunnen afstemmen.”
“Daarbij zou het ook goed zijn als we meer ruchtbaar
heid aan het KetenTestDorp kunnen geven,” vult Ricardo

aan. “De specialisten die er tot dusver gebruik van
hebben gemaakt zijn heel betrokken en enthousiast,
maar ik merk dat het nog lastig is om het belang van
veilige testdata tussen de oren van bestuurders te
krijgen. En dat terwijl het steeds belangrijker wordt
om software goed te testen.”
“Inderdaad,” bevestigt René. “De ICT-systemen binnen
de overheid worden steeds complexer. En als er dan bij
de implementatie van nieuwe software blijkt dat er iets
niet goed gaat, kan het veel tijd, geld en energie kosten
om zo’n probleem te verhelpen. Heel goed dus, de kans
om met dit artikel het KetenTestDorp extra onder de
aandacht te brengen!”

Ricardo Bal,
procesmanager
Testmanagement bij
de Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens
(RvIG).

Meer informatie
Overheidspartijen kunnen de dataset voor software
testen via www.ketentestdorp.nl downloaden. Hier is
het ook mogelijk om vragen te stellen of suggesties
door te geven.
RDWIJZER - NUMMER 2 - 2021
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DE EXPERTS
Jur (l) en Bart omgeven door
heel veel kentekenplaten.

Veel meer dan een ijzeren plaatje

Het verhaal achter
bijzondere kentekens
Een reeks van cijfers en letters waarmee voertuigen geïdentificeerd kunnen worden. Zo kijken de
meeste Nederlanders tegen kentekens aan. Maar niet iedereen. Er zijn ook mensen die echt een passie
hebben voor kentekenplaten. Een dubbelinterview met een verzamelaar én een RDW-specialist die zich
dagelijks buigt over de uitgifte van kentekens.

“De meest bijzondere? Dat is toch wel deze
hoekige kentekenplaat, met kroontje. Het
gaat om een provinciaal kenteken uit 1927
dat destijds op naam is gezet van prinses
Juliana, toen ze achttien was,” vertelt een
enthousiaste Bart Bartholomeus, die al sinds
zijn vijftiende bijzondere kentekens verzamelt
en die de afgelopen 35 jaar zo’n drieduizend
bijzondere exemplaren heeft bemachtigd.
“Ik richt me met name op CD-kentekens, voor
diplomaten,” vervolgt hij. “En dan wereldwijd.
Het blijft leuk om uit te zoeken wat de
historie van een specifieke kentekenreeks
is. Daarbij kom ik dankzij deze hobby met
veel mensen in contact die zich ook voor
kentekens interesseren of die zich er
beroepsmatig mee bezighouden,” vervolgt
hij. “Jur kende ik trouwens nog niet.”
Herkenbare fascinatie
“Aangenaam kennis te maken!” antwoordt
Jur Vos, kentekenplaatspecialist bij de RDW.
“Ik zie op sociale media regelmatig berichten
van je langskomen, dus ik had al wel van je
gehoord. En ik vind het wel herkenbaar, die
fascinatie voor kentekens en kenteken
platen. Ook bij mij begon dat in mijn jeugd,
toen ik vanaf de achterbank naar de
verschillende letter- en cijfercombinaties
keek. Een verzameling heb ik nooit aange
legd. Maar ik vond het wel mooi toen ik eind
26
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jaren negentig bij de RDW de kans kreeg
om me samen met een collega fulltime met
kentekenplaten bezig te gaan houden.”
Geheimzinnig
“Het leukste is als er een nieuwe kenteken
serie komt. Zelfs bij de RDW zijn er dan maar
een paar mensen die dat weten. Daar wordt
dan dus altijd heel geheimzinnig over
gedaan. Zo ook bij de uitgifte van speciale
kentekenplaten voor grote internationale
evenementen. Dat hebben we bijvoorbeeld
gedaan voor een EU-top en voor een inter
nationale security summit. De auto’s voor
buitenlandse gasten werden toen voorzien
van deze tijdelijke kentekenplaten.”
“Het gaat bij dat soort gelegenheden
meestal om zo’n 40 tot 70 auto’s. En die
krijgen dan een uniek kenteken dat na zo’n
evenement nooit meer op de openbare weg
te zien is en waar verzamelaars helemaal
gek op zijn,” licht Jur toe terwijl Bart beves
tigend knikt en bijna niet kan wachten om
te vertellen dat hij die lastig te verkrijgen
kentekenplaten ook in zijn verzameling heeft.
“Nummerplaten voor gewone auto’s vind
ik ook interessant hoor, maar ik lig er niet
wakker van als er volgende week weer een
nieuwe reeks uitkomt. Ik heb maar beperkte
ruimte in mijn garage, en het moet wel leuk
blijven,” zegt hij lachend.

Gepersonaliseerde kentekens?
Aan het eind van het interview ziet Bart
zijn kans schoon en vraagt hij waarom er
in Nederland nog geen gepersonaliseerde
kentekenplaten zijn. “Die vraag krijg ik
vaak,” start Jur zijn antwoord. “En ik snap
ook goed waarom. Het probleem is dat
je zoveel moet aanpassen om dat voor
elkaar te krijgen. Ik heb het dan niet alleen
over de wetgeving, maar ook over de
praktische zaken, zoals aanpassingen in
de software en het uitwisselen van data.
Handhavers moeten goed geïnformeerd
worden, zodat ze weten wat ze met zo’n
nieuw kenteken aan moeten. En dan heb
ik het nog niet over het probleem dat
gepersonaliseerde kentekenplaten minder
vaak vernieuwd worden en na verloop
van tijd dus lastiger te lezen zijn. Ik ga er
zelf natuurlijk niet over. En de RDW ook
niet. Het al dan niet introduceren van
gepersonaliseerde kentekens is iets waar
de politiek over gaat. Maar ik verwacht
eerlijk gezegd niet dat het er op korte
termijn van gaat komen.”
“Begrijpelijk, maar wel jammer,” zegt
Bart, die zijn teleurstelling al snel vergeet
tijdens de fotosessie, waarvoor zowel
hij als Jur bijzondere kentekenplaten
hebben meegenomen. Elk kenteken met
zijn eigen verhaal.
RDWIJZER - NUMMER 2 - 2021
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ONTWIKKELINGEN

Markttoezicht:
een extra waarborg voor
veiligheid en milieu
Met de nieuwe taak Markttoezicht ziet de RDW erop
toe dat fabrikanten met hun voertuigen geen ernstige
risico’s voor de veiligheid en het milieu veroorzaken.
Dit is een extra waarborg naast het bestaande
systeem van typegoedkeuringen.

Jan Strijk, plaatsvervangend divisiemanager Registratie
& Informatie (R&I), legt uit hoe de nieuwe taak ontstaan
is. “Elk gekentekend voertuig dat in serie gemaakt
wordt, heeft een typegoedkeuring nodig. Binnen de EU
zijn er verschillende typegoedkeurders, waarvan de
RDW er één is. Zo’n typegoedkeuring is Europees geldig.
Met het dieselfraudeschandaal zijn typegoedkeurders
moedwillig om de tuin geleid door fabrikanten, maar dat
bleek pas toen de auto’s al op de weg waren.
De Europese Commissie heeft nu besloten dat er naast
het systeem van typegoedkeuring een extra systeem
nodig is dat toeziet op veiligheid en duurzaamheid van
voertuigen: Markttoezicht. Elke lidstaat heeft één of
meerdere eigen markttoezichthouders gekregen. De
markttoezichthouders gaan op lokaal niveau contro
leren of een voertuig ook in het dagelijkse gebruik, wat
wij de gebruikersfase noemen, geen risico’s vormen
voor veiligheid en milieu. Het gaat om alle registratie
plichtige voertuigen, dus bijvoorbeeld ook motorfietsen,
zware bedrijfswagens, bussen en bromfietsen. Daar
waar een periodiek keuringssysteem, zoals onze
APK, toeziet op individuele voertuigen checkt de
markttoezichthouder of er geen problemen zijn bij
een type van voertuigen.”
28
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Vergaande bevoegdheden
Markttoezicht kan ook gevolgen voor voertuigeigenaren
krijgen. Wanneer een lokale instantie een tekortkoming
aan een autotype constateert, wordt daarvan Europabreed melding gemaakt. Dat maakt mogelijk dat collegamarkttoezichthouders uit andere EU-lidstaten ook hun
maatregelen nemen. Uiteindelijk kunnen de bevindingen
van de toezichthouders leiden tot een verzoek om het
product aan te passen. Ook een terugroepactie of
– in het ergste geval – een verkoopstop behoort tot de
mogelijkheden. Dat kan gebeuren als een fabrikant
concludeert dat een serie voertuigen in de praktijk een
ernstig gevaar vormt door bijvoorbeeld een gordelbreuk
of een rijhulpsysteem dat in de praktijk niet goed werkt.
Maar ook kan de markttoezichthouder zelf na onder
zoek besluiten een terugroepactie te starten.
Strijk: “Wij zullen in eerste instantie altijd in gesprek
gaan met een fabrikant over geconstateerde problemen.
Mocht dat niet leiden tot het gewenste resultaat, dan
hebben we vergaande bevoegdheden om een fabrikant
te dwingen maatregelen te nemen. Op die manier houden
we streng in de gaten of een auto altijd voldoet aan de
beloofde veiligheid en duurzaamheid.”
Overigens is de taak van de markttoezichthouder
anders dan die van de instantie die de Conformity of
Production (COP) in de gaten houdt. “Bij een COP vindt
bij de fabrikant controle plaats of de auto nog volgens

‘Wij zullen in eerste instantie
altijd in gesprek gaan met een
fabrikant over geconstateerde
problemen’

over de beoordeling van complete voertuigen in huis
hebben. Europa eist echter ook een scheiding van
typegoedkeuringsactiviteiten en markttoezicht en,
zoals gezegd, wij zijn immers ook typegoedkeurder.
We zorgen er daarom voor dat deze beide taken zeer
strikt gescheiden zijn in onze organisatie.”

afspraken en eisen gebouwd wordt,” legt Strijk uit.
“De markttoezichthouder doet zijn werk als de auto
daadwerkelijk op de weg is.”
Samen met ILT
Op verzoek van de Europese Commissie is het minis
terie van Infrastructuur en Milieu (IenM) op zoek
gegaan naar geschikte partijen om de taak van markt
toezichthouder voor Nederland op zich te nemen. “De
RDW en ILT kwamen in beeld en hebben een zogenoemde
tijdelijke toewijzing gekregen. De concrete invulling is
nog niet geheel rond, de gesprekken daarover zijn nog
gaande,” licht Strijk toe.
De taakverdeling tussen ILT en RDW lijkt erop neer
te komen dat de RDW toeziet op registratieplichtige
voertuigen en ILT toeziet op voertuigen zonder
kenteken en componenten die in de aftermarket op
de markt komen, zoals vervangingsonderdelen en
accessoires. “Het was geen vanzelfsprekendheid dat
de RDW deze taak erbij zou krijgen,” vertelt Strijk.
“Voor ons spreekt dat we door onze ervaring als
typegoedkeurder en APK-toezichthouder veel expertise

Jan Strijk,
plaatsvervangend
divisiemanager
Registratie &
Informatie (R&I)

Maatschappelijke onderwerpen
Hoe de markttoezichttaken in de praktijk vorm krijgen,
is nog in ontwikkeling. Strijk: “Op Europees niveau
wordt voorgeschreven hoeveel auto’s er van een
bepaald type gecontroleerd moeten worden en op
welke wijze dat moet gebeuren. We kijken nu hoe we
concreet invulling kunnen geven aan die eisen.”
Hoewel de RDW en ILT elk een eigen aandachtsgebied
hebben, vindt er intensief overleg plaats. “Het gaat om
veiligheid en duurzaamheid, twee belangrijke maat
schappelijke onderwerpen,” benadrukt Strijk. “Je moet
voorkomen dat er dan controlepunten tussen wal en
schip raken en onbedoeld over het hoofd worden gezien
bij het markttoezicht. Juist door nauw samen te werken
kun je afspreken wat er bij wie op het bordje ligt.”
RDWIJZER - NUMMER 2 - 2021
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KORT
DE EERSTE KEURINGSSTATIONS

Vanaf Groningen het land door
De RDW-keuringsstations waren er niet vanaf het ontstaan van de organisatie. Eerst werkten de technisch medewerkers
namelijk bij de bedrijven aan huis. Er is nu een goed gespreid landelijk netwerk.
Begin jaren 60 kregen garagebedrijven vergunningen om
keuringsplaatsen voor de RDW te bouwen. Die keuringsplaatsen
moesten natuurlijk wel aan allerlei eisen voldoen. De RDW huurde
deze plekken weer van de garagehouder. Na verloop van tijd werd
dit te duur. Daarnaast zag het ernaar uit dat er een periodieke
voertuigkeuring zou komen die door de RDW moest worden
uitgevoerd.

TELLERWIJZER
1

Registreren van
tellerstanden

2

3

Wanneer
(verplicht)
registreren

Welk type
voertuig?

Tellerstanden
invoeren

PK

A

Het keuringsstation in Nieuwegein in 1989.

Heel Nederland over
In 1974 opende het eerste RDW-keuringsstation in Groningen.
Daarna volgden keuringsstations in Amsterdam, Zwolle en
Rotterdam (Linker en Rechter Maasoever).
Maar daar bleef het niet bij. Heerenveen, Arnhem, Waddinxveen,
Nieuwegein, Zwijndrecht en Schiedam kwamen er ook nog bij.
En in de zuidelijke provincies Den Bosch, Rijen, Elsloo, Veldhoven,
Roosendaal en Venlo. Echt in heel Nederland dus.

Tellerregistratie
voor motorfietsen
GARAGE

NL

Kentekenbewijs

€ 4,02

LPG

KM/Mijl

0002486

Personenauto’s

LPG
€ 4,02

PK

A

GARAGE

NL

Kentekenbewijs

KM/Mijl

0002486

Cybersecurity steeds belangrijker
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GARAGE

NL

Kentekenbewijs

KM/Mijl

Typegoedkeuringen, testen, de APK,
de kentekenplicht voor (land)bouw
voertuigen: de RDW streeft altijd en
overal naar maximale veiligheid. Omdat
voertuigen steeds slimmer worden, en
autonoom rijden steeds dichterbij komt,
wordt veiligheid veelomvattender.
Kortom: cybersecurity wordt steeds
belangrijker.
De digitalisering van voertuigen voltrekt
zich in een rap tempo. Eind dit jaar rijden
wereldwijd zo’n 110 miljoen connected
cars rond. Dat aantal loopt op naar
200 m
 iljoen in 2025. Deze technische
innovaties brengen echter ook nieuwe
risico’s met zich mee, want cybercrime
neemt alleen maar toe. Aanvallen op
autosystemen, in het bijzonder die in
de smart en connected voertuigen,

Bedrijfswagens tot 3500 kg

0002486

Motoren
Reparaties,
onderhoud en
bandenwissel

GOED OM
TE WETEN

v ormen een risico voor de bestuurder,
de passagiers en andere weggebruikers.
Dat maakt cybersecurity een zaak van
nationaal én Europees belang.

Scan de QR-code met jouw
camera om te ontdekken wat
de impact van cybersecurity is
op de RDW en de omgeving.

Demontage
afmelding

Tenaamstelling

APK
afmelding

Inbouw
afmelding

Export
afmelding

Opname in
de voorraad
van het bedrijf

RDW-VOERTUIGRAPPORT

Tellerstanden

Tellerstand opvragen?
U kunt een RDW-voertuigrapport
aanvragen met een volledig overzicht
van de tellerstanden.

Erkende bedrijven moeten sinds
juli 2021 ook de kilometerstand van
motorfietsen bij de RDW registreren.
Dat gaat op dezelfde manier als bij
personenvoertuigen en lichte bedrijfs
wagens. Met de verplichte registratie
wil de overheid de koper betrouwbare
informatie over tellerstanden van
motoren geven en fraude met teller
standen terugdringen. Het gaat om

KM/Mijl

0 00 0
6
22
5 04 18 9

Verkeerde tellerstand geregistreerd?
U kunt de verkeerde stand zelf corrigeren
door een verzoek in te dienen. Meer info
op rdw.nl/tellerstand

Teller vervangen?
Het kan zijn dat u een nieuwe kilometerteller
in uw voertuig moet bouwen. Hoe dit te
registreren leest u op rdw.nl/tellerstand

alle voertuigen die als motorfiets 
geregistreerd zijn en met een motor
rijbewijs gereden mogen worden.
Hieronder vallen ook driewielers,
waaronder trikes. De beginletter van
deze kentekens is meestal de letter M.
Bij historische motorfietsen kan dat
ook een andere letter zijn. Je leest
de tellerstand af die op de teller
zichtbaar is (in kilometer of mijl).
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IN EEN KWARTIERTJE GEPIEPT

‘Als de bliksem registreren a.u.b.!’

Wie?
Bart Jansen
Wat?
Commercial product specialist
bij SMT Netherlands
Hoezo?
Omdat registratie de
verkeersveiligheid helpt

Als het gaat om knikdumpers en wielladers van
22 ton is SMT Netherlands marktleider. Ook in
mobiele graafmachines en overslagmachines
is het Emmeloordse bedrijf een grote speler in
voertuigen die voor 1 januari 2022 geregistreerd
moeten zijn bij de RDW. Die registratie loopt
niet zo snel als gehoopt, terwijl het een fluitje
van een cent is.

Registreren kan nog tot 1 januari online, daarna
moeten voertuigen voor registratie worden
gekeurd op een RDW-keuringsstation. “Dat kost
niet alleen veel meer tijd, maar ook minimaal
140 euro. Ondernemers moeten zich dus als de
bliksem registreren. Het is een fluitje van een
cent,” zegt Bart Jansen van SMT Netherlands.
“Het is in een kwartiertje gepiept, hooguit.”

Nog tot 1 januari online
Bouwmachines, graafmachines, verreikers,
knikdumpers en wielladers horen allemaal tot
de mmbs-voertuigen, ofwel motorrijtuigen met
beperkte snelheid. Sinds 1 januari 2021 geldt voor
die voertuigen een registratieplicht: voertuigen die
niet voor het einde van dit jaar zijn geregistreerd,
mogen in 2022 niet meer de weg op. De ruim
68.000 mmbs-voertuigen die inmiddels zijn
geregistreerd vormen slechts het topje van de
ijsberg: in totaal verwacht de RDW dat er zo’n
130.000 registratieplichtige voertuigen zijn.

Waan van de dag
Bij SMT Netherlands houdt Bart Jansen zich
bezig met de registratieplicht en kentekening
van mmbs-voertuigen. Bij SMT is men erin
geslaagd klanten te overtuigen van de noodzaak
van registratie, maar ziet ook dat het aantal
geregistreerde voertuigen achterloopt, mede
door alle dagelijkse beslommeringen. Maar Bart
heeft vertrouwen: “Nu het oogstseizoen ten einde
loopt verwacht ik dat veel ondernemers alsnog
de tijd gaan nemen om zich hierover te buigen.
Ik voorzie dus sowieso een eindspurt.”

