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Duurzaam en betrouwbaar

Het is voor velen op dit moment niet de makkelijkste tijd. De energiecrisis en 
inflatie raken iedereen en elke sector, zeker ook de mobiliteitsbranche. Toch 
heeft het ook een constructieve kant: we zijn ervan doordrongen dat we met  
z’n allen duurzamer moeten worden.

Duurzaamheid staat bij de RDW hoog in het vaandel. Vanaf 2035 stopt de verkoop 
van nieuwe auto’s met verbrandingsmotor, een maatregel vanuit de Europese Unie 
waar we als organisatie al mee bezig zijn. Zo zijn kennis en samenwerking nodig 
om het grote aantal elektrische voertuigen te kunnen toelaten, APK te keuren, te 
recyclen, enzovoorts. Deze ambitie raakt al onze taken. Een andere drijfveer is onze 
drang naar innovatie en verbetering. Goed voorbeeld daarvan is de ontwikkeling 
van een digitaal rijbewijs. Hoe fijn is het als je straks altijd een volledig up-to-date 
rijbewijs op je mobiel bij je hebt…

Duidelijkheid in besluitvorming is belangrijk 
Anticiperen op wat komen gaat, mag en kan nooit ten koste gaan van onze 
dagelijkse dienstverlening. We staan voor veiligheid, duurzaamheid en 
rechtszekerheid in mobiliteit. Dat is ons bestaansrecht en dat nemen we 
heel serieus. Continuïteit en kwaliteit in dienstverlening is voor ons de basis.
En we bereiden ons voor op nieuwe ontwikkelingen, zoals de tolheffing die in 
2023 vorm moet krijgen, en het kader voor de light electric vehicles dat uitgerold 
wordt. Verder is het voor de branche heel belangrijk dat we bezig zijn met de 
modernisering van ons erkenningenstelsel (MERK), met onder meer de invoering 
van een basiserkenning. Hiermee krijgen we de juridische grondslag om de 
erkenning in te trekken van bedrijven die zich schuldig maken aan malafide 
praktijken. Bovendien wordt het nieuwe erkenningenstelsel flexibel, zodat 
het makkelijk wordt om wijzigingen door te voeren en nieuwe erkenningen 
toe te voegen.

De RDW is niet een organisatie die de wet bepaalt: wij voeren uit. Uit de intensieve 
contacten die we hebben met onze ketenpartners wordt altijd weer duidelijk dat 
de branche zeer gebaat is bij duidelijkheid. Niet iedereen is het altijd eens met 
bepaalde besluiten, maar vooral die duidelijkheid is zeer belangrijk in onze dienst-
verlening aan branche en maatschappij. Die boodschap blijven we ook in het 
nieuwe jaar richting de wetgever onderstrepen.

Jantina Woudstra 
Algemeen directeur RDW
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Van snorren naar brommen

IN BEELD – TWEEWIELERCENTRUM VAN DIJK

Vanaf 1 januari 2023 wordt een landelijke 

helmplicht ingesteld voor snorfietsers en 

eventuele passagiers. Dat gaat invloed 

hebben op de branche en de RDW anticipeert 

daarop met een nieuwe erkenning voor de 

ombouwkeuring van snor- naar bromfiets. 

Een snorfiets heeft een maximumconstructiesnelheid van 25 
kilometer per uur en is te herkennen aan de blauwe kenteken-
plaat. Kathleen en Rob van Dijk zijn samen eigenaar van 
Tweewielercentrum Van Dijk in Zeist. Rob vertelt: “Vanwege deze 
nieuwe wet zullen klanten hun snorfiets veelal laten ‘ombouwen’ 
tot bromfiets. Ons bedrijf, wij zijn BOVAG-lid en RDW-erkend, kan 
dit verzorgen omdat wij de nieuwe erkenning Goedkeuring 
Wijziging Constructie hebben. Ook de noodzakelijke conversie
keuring kunnen we doen.” Kort door de bocht is de ombouw in 
tweeën op te delen. Rob: “Of we passen de techniek van de 
motor aan of je hebt het over softwarematige aanpassingen en 
dit is vooral bij de nieuwere scooters het geval. Of de importeur 
de software zal vrijgeven zodat wij opnieuw kunnen inleren, 
dat is nog de vraag. Sowieso kunnen wij computers met 
‘bromfietssoftware’ voor een scooter kopen en inbouwen. Dit is 
vanzelfsprekend duurder dan een softwarematige aanpassing.” 

De nieuwe erkenning Goedkeuring Wijziging Constructie keuren 
van snor- naar bromfiets is een tijdelijke erkenning van de RDW. 
De verwachting is dat grote aantallen snorfietsers hun voertuig 
door de helmplicht willen laten wijzigen naar een bromfiets, 
vandaar de nieuwe, tijdelijke erkenning. Die gaat in vanaf 1 
januari 2023 en is geldig tot 1 januari 2025. 
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Het Klant Contact Centrum, kortweg KCC, is het visitekaartje van de RDW.  

Dat is niet alleen omdat van daaruit dagelijks een groot team specialisten de vragen  

van particulieren en professionals beantwoordt. Mooie branchecertificaten  

en hoge klanttevredenheidscijfers van de klanten bewijzen dat het continue streven  

naar optimale informatievoorziening in de praktijk goed uitpakt. 

Certificering als 
solide basis voor 

klanttevredenheid

TOEGANKELIJKE DIENSTVERLENING

Het epicentrum van het Klant Contact Centrum bevindt 
zich in het RDW-kantoor in Veendam. Van daaruit 
beantwoorden de klantcontactspecialisten op jaarbasis 
meer dan 1 miljoen uiteenlopende vragen die via de 
klantbalie, de telefoon en online binnenkomen. “We 
streven naar een first time right antwoord,” zegt unit-
manager Yvonne Reitsma. “Dat betekent dat we 90  
tot 95 procent van de vragen in één gesprek moeten 
kunnen beantwoorden. De parate kennis bij onze 
specialisten is groot, maar zij kunnen daarnaast 
altijd een uptodate kennisbank raadplegen.” 

Kennisbank gevoed door praktijkervaring
Deze kennisbank biedt heldere en eenduidige 
informatie voor de klantcontactspecialisten van het 
KCC. Merit MulderPit, specialist Kwaliteit en Analyse, 
legt uit: “In het klantcontact wil je altijd kunnen ver-
trouwen op de informatie die in de kennisbank staat. 
Voor het actualiseren en verduidelijken ervan werken 
we nauw samen met andere RDW-units. De klant contact-
specialisten spelen zelf ook een belangrijke rol: vanuit 
de dagelijkse praktijkervaring doen ze suggesties om 
de kennisbank of de informatie op de website aan te 
vullen of aan te passen. Zo breng je theorie en praktijk 
samen om de klant optimaal van dienst te zijn.” 

Primeur met ISO-certificering 
Het KCC is een hoogwaardig kenniscentrum. Dat is 
geen borstklopperij van binnenuit, maar een erkende 
kwalificatie van onafhankelijke toetsingsinstanties. 
Yvonne: “We werken dag in, dag uit aan maximale 
klanttevredenheid. Onze werkprocessen zijn vastgelegd 
en via de Klantenservice Federatie Nederland ook  
ISO-gecertificeerd. We hadden daarmee een primeur 
voor de Nederlandse overheid.”

‘Je moet op een professionele 

manier de klant te woord staan, 

kennis hebben van wet- en 

regelgeving én dat op een duidelijke 

manier kunnen uitleggen’

Yvonne Reitsma, unitmanager
van het Klant Contact Centrum.
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TOEGANKELIJKE DIENSTVERLENING REGELGEVING

Operationeel manager Dirk Berkers legt uit dat het KCC 
recent nog een stap verder is gegaan. “Inmiddels 
werken we er ook aan dat onze mensen individueel 
gecertificeerd zijn door de Klantenservice Federatie 
Nederland. Kwaliteit van werken begint immers bij 
degene die met de klant communiceert. Want onder-
schat het beroep niet. Je moet op een professionele 
manier de klant te woord staan, kennis hebben van wet- 
en regelgeving én dat op een duidelijke manier kunnen 
uitleggen. Dat vraagt speciale en brede vaardigheden 
en we zijn er trots op dat onze mensen die in huis 
hebben. De individuele certificering is ook een stuk 
waardering naar de collega’s toe.” De certificering geldt 
zowel voor de klantcontactspecialisten die in dienst 
zijn bij de RDW als voor de mensen die via een externe 
partij in het KCC werken. “Voor de klant mag het 
geen verschil maken van wie hij of zij de gevraagde 
informatie krijgt. Met certificering van zowel het KCC 
als de individuele klantcontactspecialisten leggen we 
een solide basis onder de kwaliteit van ons werken,” 
voegt Dirk toe.

Hoge klanttevredenheidscijfers 
Het spreekt voor zich dat het uiteindelijk de klant is die 
de dienstverlening van het KCC beoordeelt. Merit: “Ons 
belplatform biedt de mogelijkheid om de klant al vóór 
het gesprek met de contactspecialist te vragen of hij 
naderhand wil meewerken aan een klanttevredenheids-
onderzoek. De respons daarop is groot: per maand 
krijgen we zo’n 500 tot 600 enquêtes terug. Voor een 
organisatie als de onze is een 7 een representatief 

rapportcijfer, wij hadden de ambitie op een 8 gezet. Nu 
geven de klanten ons een 8,3 voor de bereikbaarheid  
en het contact. Daar zijn we uiteraard erg trots op. 
Daarnaast krijgen we ook feedback van klanten in de 
vorm van tips en verbetermogelijkheden. Alle opmer-
kingen worden wekelijks geanalyseerd. Gesprekken 
waarvoor de klant een 5 of lager heeft gegeven, 
luisteren we terug om na te gaan waar we kunnen 
verbeteren. We gaan regelmatig in gesprek met de klant. 
Ook dat levert waardevolle en verrassende tips op.” 

Dit zeggen de 
klanten over het KCC
De feedback van klanten 
levert regelmatig mooie 
quotes op. Een bloemlezing:

•  ‘Geen onnodig lang verhaal, 
maar goed en duidelijk.  
Heb het gesprek als zeer 
aangenaam ervaren’

•  ‘Topkerel! Echt uitstekend 
geholpen en fijn gesprek’

•  ‘Vriendelijk en kundig – 
zoals je het wilt eigenlijk’

•  ‘Ik heb nog nooit zoveel 
begrip ontvangen over de 
telefoon van iemand die de 
macht heeft een situatie te 
veranderen. Niet iedereen 
kan echt luisteren naar wat 
iemand zegt. Het verschil 
tussen horen en luisteren. 
Echt heel tevreden’

•  ‘Ik vond het het beste 
gesprek dat ik ooit met een 
servicemedewerker had’

Het epicentrum van het Klant 
Contact Centrum bevindt zich in 

het RDW-kantoor in Veendam.

Deeltjesteller komt alsnog
Vanaf 1 juli 2022 zou de deeltjesteller een 
verplicht deel worden van de APK voor 
dieselvoertuigen met roetfilter. Onvoldoende 
continuïteit door leveringsproblemen bij 
een aantal fabrikanten riepen die ambitie 
een halt toe en de komst van de deeltjes-
teller werd met een half jaar uitgesteld. Op 
1 januari 2023 volgt de invoering alsnog, 
dat vertelt Dennis Ipenburg, unitmanager 
Procesondersteuning Toezicht bij de RDW.

Een deeltjesteller maakt het mogelijk om de 
aanwezigheid en werking van het roetfilter 
op een dieselvoertuig te controleren. Een 
emissiemeting met een deeltjesteller helpt 
om de luchtkwaliteit te verbeteren, terwijl de 
roetmeting, die alweer 25 jaar oud is, niet 
afdoende is voor de beoordeling van de 
milieu-eisen voor de nieuwere voertuigen. 
Op advies van de RDW en de branche-
organisatie SO-APK besloot het ministerie 
afgelopen juni om de verplichte roettest  
met deeltjesteller bij de APK met een half 
jaar uit te stellen. “We kregen signalen dat 
een aantal fabrikanten moeite hadden  
om onderdelen geleverd te krijgen en zelf 
hun deeltjestellers te leveren,” zegt Dennis 
Ipenburg. “Dat zou ertoe leiden dat er 
onvoldoende deeltjestellers beschikbaar 
zouden zijn om de continuïteit van alle 
keuringen te kunnen waarborgen. De  
klant mag niet de dupe worden van een 
leveringsprobleem. Daarom was uitstel  
de beste optie.” 

Verplicht onderdeel 
Voor de nieuwe invoeringsdatum, 1 januari 
2023, ziet het er een stuk rooskleuriger  
uit, vertelt Ipenburg: “We zien dat er op dit 
moment meer dan 4.500 deeltjestellers 
geregistreerd staan. Op 1 januari wordt  
de deeltjesteller dus alsnog een verplicht 
onderdeel voor de APK van dieselvoertuigen 
met roetfilter. Daarmee loopt Nederland nog 
steeds voorop, alleen in België is de deeltjes-
teller eerder ingevoerd. In de herziening  
van de APK-richtlijn wordt binnen de EU 
bekeken of de deeltjestellertest daar deel 
van moet uitmaken.” 

APK beweegt mee
Ondertussen ontwikkelen voertuigen en 
regels zich zo snel dat de APK gedwongen 
is om mee te bewegen. Voor erkenning-
houders betekent dit dat investeren nodig 
blijft. Vanaf mei wordt het uitlezen van 
brandstofgegevens verplicht naast de APK 
van lichte voertuigen (zie pagina 31, red.) en 
worden wielspelingsdetectoren verplicht bij 
de APK van zware voertuigen. “Tien jaar 
terug keken we bij de APK nog vooral naar 

de techniek,” zegt Ipenburg. “Die techniek 
verandert snel, maar ook het milieu gaat 
een steeds grotere rol spelen. De APK zal 
dus blijven veranderen.”

Vanaf 1 januari 2023  

wordt de deeltjestellertest 

onderdeel van de APK
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en een pasfoto van jezelf gebruikt, komen we  
daar meteen achter. Omdat we bijna twee miljoen 
rijbewijzen per jaar afgeven, gebruiken we speciale 
software om de pasfoto’s te vergelijken.”

Eeneiige tweeling
“99,9 procent van de aanvragen gaat zonder proble-
men door,” vervolgt Bas. “En bij de aanvragen die de 
software eruit filtert, gaat een van onze specialisten 
kijken wat er aan de hand is. Is er misschien sprake van 
extreme veroudering? Of gaat het om een eeneiige 
tweeling? Want hoewel de software zeer geavanceerd 
is, blijft het lastig om in zo’n geval duidelijke verschillen 
te zien. Dat is dus een bijzondere categorie.”

Buitenlandse rijbewijzen: grote uitdaging
“Dankzij digitale fotografie wordt de kwaliteit van  
de foto’s ook steeds beter. Dat maakt de huidige 
rijbewijzen ook een stuk veiliger,” vult behandelings-
medewerker Ellen Heikamp nog aan. “Daarnaast 
hebben we ook met buitenlandse rijbewijzen te maken. 
Want als Nederland hebben we met veel landen de 
afspraak gemaakt dat inwoners van die landen die  
zich in Nederland vestigen hier de mogelijkheid  
krijgen om hun rijbewijs om te wisselen voor een 
Nederlands exemplaar. Maar als je weet dat 

bijvoorbeeld in India elk kanton een ander soort 
rijbewijs uitgeeft, en er daardoor meer dan 250 
verschillende Indiase rijbewijzen bestaan, dan weet  
je meteen hoe groot de uitdaging is.”

Bewonderenswaardig
“Gelukkig hebben we hier bij het expertisecentrum 
Rijbewijzen experts die al tientallen jaren buitenlandse 
rijbewijzen controleren. Ik zit regelmatig naast zulke 
experts en ben dan elke keer weer verbaasd hoe snel zij 
details opmerken die niet kloppen. En als ze twijfelen 
pakken ze er een loep en documentatie bij. Een vervalst 
exemplaar pikken ze er altijd verrassend snel uit.  
Echt bewonderenswaardig.”

Altijd op scherp

DOSSIER RIJBEWIJZEN

In Nederland is het rijbewijs sinds 2005 ook een officieel identiteitsdocument. 

Vandaar ook dat het rijbewijs van bijna duizelingwekkend veel echtheids-

kenmerken is voorzien. Een geruststellende gedachte. Maar om 

identiteitsfraude te voorkomen, moet de RDW constant alert blijven.

Een voelbaar rijbewijsnummer, multiple laser image, 
een transparant hologram, optische variabele inkt,  
een uniek nummer dat door een laser op de zijkant van 
de card is aangebracht en dat alleen met een loep 
zichtbaar is, een lasergravering in een doorzichtig 
venster, het Nederlandse volkslied in microtekst, 

complexe structuren van fijne lijnen en ultraviolet 
fluorescerende bedrukking. En naast dat alles bevat 
ons huidige rijbewijs ook nog eens een chip. Dus nee, 
om een rijbewijs te vervalsen is er wel wat meer  
nodig dan een kopieerapparaat.

Fraudepogingen signaleren
De meeste criminelen beseffen inmiddels wel dat de 
uitdaging te groot is om een overtuigende vervalsing 
van een rijbewijs te maken. “En als er toch pogingen 
zijn om fraude te plegen, dan signaleren we dat en 
lichten we de autoriteiten in,” aldus Bas Timmermans, 
manager unit Rijbewijzen. “Wie het nieuws volgt, ziet 
dat we daar succesvol in zijn.”

Afwijkende pasfoto
“Dat we fraudepogingen snel signaleren, komt ook 
omdat wij als RDW het Centraal Rijbewijzenregister 
beheren, zodat we bij de aanvraag van een nieuw 
rijbewijs makkelijk kunnen checken welke pasfoto 
iemand bij de vorige rijbewijsaanvraag heeft aange-
leverd. Dus als je de gegevens van iemand anders  

‘Een vervalst exemplaar 

pikken de experts er altijd 

verrassend snel uit. 

Echt bewonderenswaardig’

EXPERTISECENTRUM RIJBEWIJZEN SLAAPT NOOIT 

Ellen Heikamp en Bas Timmermans 
zijn nog lang niet uitgekeken 
op rijbewijzen. Want het is zo 
dynamisch als wat. 

Echtheidskenmerken rijbewijs
Om misbruik, fraude en vervalsing tegen te gaan, is 
het rijbewijs voorzien van vele echtheidskenmerken. 

Transparant hologram

Ultraviolet (UV) fluorescerende bedrukking

Optisch variabele inkt
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11,8 miljoen 
Meer rijbewijzen dan ooit: 11,8 miljoen.

De oudste 
rijbewijshouder 
is 106 jaar

DOSSIER RIJBEWIJZEN

De aanloop naar het 
digitale rijbewijs
Het huidige rijbewijs in creditcardformaat is al veel handzamer dan de linnen en papieren documenten  
uit het verleden. Maar het is natuurlijk nog handiger als het rijbewijs geheel digitaal wordt en als goed beveiligde 
app op je mobiele telefoon staat. En die kant gaat het ook op.

Het aanvragen van een rijbewijs kan in steeds meer 
gemeenten al digitaal. Het controleren van de pasfoto’s 
bij nieuwe aanvragen gebeurt grotendeels ook digitaal.  
En het Centraal Rijbewijzenregister bestaat niet uit 
archiefkasten vol papier, maar uit een database. Een 
volledig digitaal rijbewijs is dan ook een logische 
volgende stap. “Vorig jaar werd er een internationale 
ISO-standaard voor een digitaal rijbewijs gelanceerd,” 
weet Timmermans. “Nederland was daar ook een van 
de initiatiefnemers van. Die wereldstandaard biedt 
nieuwe mogelijkheden. Als je bijvoorbeeld in de 
toekomst in Amerika een biertje wilt bestellen, zou het 
zomaar kunnen dat je dankzij je digitale rijbewijs op je 
telefoon kunt aantonen dat je 21 jaar of ouder bent.”

Nog een paar jaar wachten
Aan welke termijn moeten we dan denken, in de 
toekomst? “Het digitale rijbewijs bestaat in sommige 
landen al, in Denemarken bijvoorbeeld. Maar dat 
rijbewijs is alleen in Denemarken geldig. Dat is dus 
nogal beperkt. Wij wachten liever op een internationale 
versie. Als Europa dat komend jaar oppakt, wat we 
hopen, zou dat betekenen dat we in 2024 of 2025 de 
eerste initiatieven voor een digitaal rijbewijs zullen  
zien dat voldoet aan de wereldwijde standaard. En  
als Nederland willen we toch wel in de voorste linie 
meelopen,” benadrukt Timmermans.

Extra veiligheid en privacy
“Toen het zo’n vier jaar geleden mogelijk werd om met 
je telefoon te betalen, deed nog maar een enkeling  
dat. Maar sindsdien hebben steeds meer mensen het 
gemak van die betaalmethode ontdekt. En dat zal 
straks ongetwijfeld ook zo gaan als het mogelijk wordt 
om een digitaal rijbewijs te gebruiken. Groot voordeel 
van die digitale variant is dat het ook mogelijk is om 
vooraf te bepalen wie welke informatie kan zien. Dus bij 
de eerdergenoemde leeftijdscontrole voor het kopen 
van alcohol zal de verkoper alleen zien dat je '21 of 

ouder' bent. En verder niets. Dat zorgt dus ook voor 
extra veiligheid en privacy.”

Veelzijdig document
Maar voorlopig hebben we dus nog met een fysiek 
exemplaar van ons rijbewijs te maken. Sinds 26 mei 
2018 zijn rijbewijzen overigens al wel voorzien van een 
chip met een inlogfunctie voor DigiD. Op dit moment 
wordt die functie nog uitsluitend gebruikt voor een 
eenmalige controle van de identiteit, maar als de 
Wet Digitale Overheid op 1 april 2023 in werking treedt, 
komen er nieuwe diensten beschikbaar als je met je 
rijbewijs via DigiD inlogt. Organisaties kunnen dan 
namelijk op een veilige manier zeer privacygevoelige 
informatie online aan bieden. En wie had dat gedacht, 
dat het rijbewijs – ooit niet meer dan een roze 
papiertje – zo’n veelzijdig document zou worden.

Sinds 1 januari 1906 
kennen we in Nederland een 
officieel landelijk geldend 
rijbewijs. Vóór deze datum 
gaf het ministerie van 
Waterstaat, Handel 
en Nijverheid 
een speciale
vergunning af. 
Die was nodig 
voor ‘het berijden 
van de wegen met 
een voertuig, 

voortbewogen door 
mechanische kracht en van 
een groter gewicht dan 150 
kg.’ De vergunningen van het 
ministerie waren alleen 

geldig voor rijkswegen, 
voor provinciale

en gemeentelijke 
wegen moest je 
als automobilist 
een aparte 

vergunning 
aanvragen. 

70% digitaal 
verlengd

Al bij ruim 70% van alle gemeenten kan 
het rijbewijs inmiddels ook online 

verlengd worden. Op RDW.nl is te zien 
bij welke deelnemende gemeenten

men online het rijbewijs kan verlengen.

Feiten & Cijfers

6.000 
online 
meldingen 
verlies 
rijbewijs 
Sinds 2021 
kun je bij de RDW online melding doen als je je rijbewijs 
kwijt bent. Dus 24/7 via de RDW-website verlies, diefstal of 
misbruik van je rijbewijs doorgeven. 
Die snelheid van melden verkleint de kans op (identiteits)-
fraude. Zo’n 6.000 mensen per maand maken 
gebruik van de mogelijkheid om hun rijbewijs als vermist 
op te geven.

1906 



x
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Idske Dijlkstra (l.) en Kim van Driel.

BLIK VAN BUITEN – EUROPESE SAMENWERKING
De invloed vanuit Brussel, maar ook vanuit bijvoorbeeld 
Genève, wordt steeds groter. Dat vraagt om een goed-
georganiseerde samenwerking van de RDW en alle 
Europese equivalenten van de RDW.

Wie doet ook alweer wat?
Die samenwerking gebeurt momenteel via twee organisa-
ties. Om te beginnen is er EReg (European Association 
of Vehicle and Driver Registration Authorities). “Deze 
organisatie richt zich op samenwerking op het gebied 
van registratie van voertuigen en voertuigbestuurders 
en de voertuig– en rijbewijsdocumenten,” verduidelijkt 
Kim van Driel, die naast haar werk als adviseur bij de 
RDW ook head of secretariat bij EReg is. “Een ander 
belangrijk element in de samenwerking binnen EReg  
is de beïnvloeding van het beleid van de Europese 
Commissie. Daarbij gaat het vaak om strategische 
keuzes en diplomatieke inspanningen om de Europese 
Commissie zo goed mogelijk te informeren. We 
geven aan wat er zoal speelt bij onze experts en welke 
scenario’s onze voorkeur hebben om te komen tot goed 
uitvoerbaar beleid voor de registratieautoriteiten.”

Er speelt momenteel veel
“Een belangrijke waarde binnen EReg is dat we van 
elkaar willen leren. De leden van EReg wisselen dan  
ook regelmatig best practices uit,” vervolgt ze. “Tijdens 
de afgelopen jaarvergadering heeft Gert Jan Holland 
namens de RDW bijvoorbeeld het concept voor het 
eendagskenteken op je mobiel gepresenteerd. Ook 
nodigen we voor die jaarvergadering sprekers uit die 
dieper ingaan op nieuwe ontwikkelingen. Zo waren er 
de afgelopen keer presentaties over ontwikkelingen in 
de markt voor elektrische mobiliteit en over de ideeën 
vanuit de Verenigde Naties rondom autonoom rijdende 
voertuigen. Er speelt momenteel veel, dus het is belang-
rijk om goed op de hoogte te blijven en op tijd op 
nieuwe ontwikkelingen in te spelen.”

Gegevensuitwisseling
Daarnaast is er EUCARIS (European Car and Driving 
Licence Information System), een mede door de RDW 
opgezette verdragsorganisatie. Met het systeem 

wisselen alle EU-landen en een aantal landen buiten  
de EU informatie uit over zaken die met transport en 
mobiliteit te maken hebben. Voor deze organisatie is 
Idske Dijkstra de secretaris. Net als Kim van Driel  
doet zij dat werk naast haar werk als adviseur voor de 
RDW. “EUCARIS richt zich vooral op het in Europees 
verband uitwisselen van gegevens over voertuigen en 
rijbewijzen,” begint ze haar uitleg. “Daarnaast helpt 
EUCARIS de verschillende EUlanden op het vlak van 
handhaving. Dus heeft iemand tijdens de vakantie in 
een ander EU-land een verkeersovertreding begaan? 
Dan valt de bekeuring uiteindelijk bij diegene in het 
thuisland in de bus. En dat is iets wat zonder EUCARIS 
niet mogelijk is. De focus ligt bij deze organisatie dus 
echt op data en de praktische toepassing ervan.” Door 
de toenemende internationalisering wordt ook gekeken 
naar de mogelijkheden om landen buiten Europa aan 
het huidige netwerk van Europese landen te verbinden. 

Samenvoegplannen
Twee organisaties dus voor Europese samenwerking 
met nagenoeg dezelfde leden en op dit moment ook 
dezelfde voorzitter, RDW-collega Servi Beckers. Waarom 
die niet samenvoegen? Nou, daar wordt al een tijdje 
over gesproken: de leden van beide netwerken zouden 
de organisaties graag als één geheel zien. Kim en Idske 
verwachten dan ook dat het slechts een kwestie van tijd 
is voor ze samen in één secretariaat van één organi sa-
tie zullen zitten. Een volgende stap in de samenwerking 
tussen EReg en EUCARIS is bijvoorbeeld de gezamenlijke 
organisatie van de jaarvergaderingen van beide net-
werken, die volgend jaar mei in Stockholm plaatsvinden.

Europese samenwerking was voor organisaties als de RDW altijd al heel belangrijk. 

In deze tijd van snelle digitalisering, globale problematiek en een toename van 

internationale wetgeving wordt die samenwerking alleen maar belangrijker. Maar 

goed dus dat er al jarenlang twee goed functionerende samenwerkingsorganisaties 

actief zijn: EReg en EUCARIS. Nu die eerste organisatie zijn tienjarig jubileum viert,  

is dat een mooie aanleiding om even terug en vooruit te blikken.

Samen sterker dankzij  
EReg en EUCARIS

Hoe het begon
Al in de jaren 90 startte de Europese samenwerking. Het ging 
destijds nog enkel om een technisch netwerk dat de voorloper 
van het huidige EUCARISplatform was. Verschillende landen 
werkten toen al nauw samen om voertuiginformatie uit te 
wisselen en gestolen voertuigen terug te vinden. In het jaar 
2000 werd door een vijftal landen het EUCARISverdrag 
getekend, waardoor de samenwerking een formeel karakter 
kreeg. Daarna volgden steeds meer landen. Naast die 
praktische samenwerking ontstond er steeds meer behoefte 
aan samenwerking op beleidsniveau. Dat leidde tot EReg, een 
organisatie die al sinds 2006 actief is en die in 2012 een 
formeler karakter kreeg toen EReg een internationale non-
profitorganisatie werd. Naast EUCARIS is er dus ook een 
koepelorganisatie die de ambitie heeft om alle Europese 
voertuig- en rijbewijsregistratieautoriteiten samen te laten 
werken en gezamenlijk voor beter uitvoerbaar beleid te zorgen.

‘Een belangrijke waarde binnen 

EReg is dat we van elkaar 

willen leren. De leden van EReg 

wisselen dan ook regelmatig 

best practices uit’
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Samen werken aan 
veilige en duurzame 
mobiliteit
De RDW heeft zijn positie als spil in de wereldwijde automotive sector volop bewezen  

met de RDW Summer Conference. Tijdens een levendig tweedaags evenement trof een groot 

aantal vertegenwoordigers van internationale technische diensten en voertuigfabrikanten 

elkaar, om te praten over de kansen en uitdagingen rondom het thema ‘The Connected 

Automated Vehicle’. Het evenement bleek aan een grote behoefte te voldoen.

De Summer Conference was opgezet vanuit 
het idee dat het zinvol zou zijn als de RDW 
en zijn internationale marktrelaties elkaar 
weer fysiek zouden treffen nadat dit enkele 
jaren niet mogelijk was. Het tweedaagse 
evenement vond half september plaats op 
het RDW-testcentrum in Lelystad en had 
twee gescheiden programma’s. Senior 
adviseur Gert-Jan Boom, verantwoordelijk 
voor het relatiebeheer bij de afdelingen 
Typegoedkeuringen en Testen, was op 
beide dagen gastheer. 

Open normen 
Hij vertelt: “De eerste dag was georgani-
seerd voor een selectie uit ons netwerk van 
technische diensten. Dat zijn de keurings-
instanties die namens fabrikanten testen of 
nieuwe producten aan de wettelijke inter-
nationale eisen voldoen. Deze partijen zijn 
door de typegoedkeuringsautoriteit van de 
RDW aangewezen om dit testwerk uit te 
voeren. Je moet dan denken aan partijen 
zoals TÜV, IDIADA, DEKRA en Mira. We 
hebben ons beperkt tot organisaties die 
dagelijks te maken hebben met de controle 
op het naleven van de meest recente regel-
geving en dus echt affiniteit met het thema 

hadden. Door de enorme stappen die er nu 
gezet worden in de branche is het belangrijk 
én noodzakelijk dat wij nog nauwer samen-
werken met deze technische diensten. Niet 
alleen de technische ontwikkelingen in de 
mobiliteitsbranche gaan razendsnel, ook de 
manier van regelgeving verandert. Een goed 
voorbeeld is de opkomst van zogeheten 
open normen. De wetgever schrijft daarbij 
minder in detail de regels voor, maar geeft 
vooral het doel en de richting aan. Voor alle 
betrokken partijen is het dan een uitdaging 
hoe je daar zo geharmoniseerd mogelijk 
mee omgaat. De Summer Conference bood 
een uitstekende plek om dit met elkaar te 
bespreken. Door kennis te delen maar ook 
weer op te halen tijdens een dergelijk 
evenement kunnen alle betrokken partijen 
hun beoordelingswerk nog beter uitvoeren. 
Dat moet uiteindelijk de verkeersveiligheid 
vergroten.”

Interessante partner op de kaart
De tweede dag waren vertegenwoordigers 
van een selectie van internationale 
voertuigfabrikanten op bezoek. Gert-Jan 
Boom: “Je staat dan aan de andere kant 
van het speelveld en gaat in gesprek  

‘In gesprek over de 

kansen en uitdagingen 

die de stroomversnelling 

van technologische 

ontwikkelingen en nieuwe 

regelgeving met zich 

meebrengt’

over de kansen en uitdagingen die de 
stroomversnelling van technologische 
ontwikkelingen en nieuwe regelgeving met 
zich meebrengt. Als technische dienst van 
de RDW kunnen we op zo’n moment ook 
laten zien wat we aan toegevoegde waarde 
kunnen leveren in het homologatie proces. 
Ook voor niet-Europese fabrikanten zijn  
we een interessante partij, ondanks dat,  
of misschien wel juist omdat, Nederland 

geen dominante eigen auto-industrie heeft. 
Maar zeker ook omdat we dankzij onze 
kennis bovengemiddeld bijdragen aan de 
ontwikkeling van nieuwe regelgeving op 
zowel Europees als wereldwijd niveau. 
Daarnaast was de Summer Conference 
voor de fabrikanten ook een prima plek om 
hun ervaringen met ons en ook onderling 
te delen.”

Emissievrije zeiltocht
Beide dagen werden in stijl afgesloten op 
het Markermeer met een actieve zeiltocht 
op een klassieke driemaster. Gert-Jan 
Boom: “Duurzaamheid is een belangrijke 
pijler voor de RDW. Hoe breng je dat mooier 
in beeld dan met een emissievrije zeiltocht 
waarbij concurrerende partijen samen de 
zeilen hebben gehesen?”
Maarten Balk, divisiemanager Voertuig 
Regelgeving & Toelating, was zeer enthou-
siast over de Summer Conference: “Dit is 
nu al een bijzonder evenement waar we 

onze positie als autoriteit en technische 
dienst in het hart van de branche maximaal 
uitstralen. Nog tijdens het evenement afge-
lopen september besloten we, zeker naar 
aanleiding van de enthousiaste reacties 
van de gasten, dat de Summer Conference 
een vervolg krijgt. We hebben de deel-
nemers van 2022 gelijk uitgenodigd voor  
de volgende editie!”

TERUGKIJKEN – SUMMER CONFERENCE
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De toegevoegde waarde 
van het voertuigrapport
De autoverkoop verhuist van de fysieke naar de digitale showroom. In augustus verhuisde het 

voertuigrapport van de RDW mee. En de toegevoegde waarde van het RDW-Voertuigrapport blijkt 

groot. Bedrijven zijn er blij mee en de consument heeft meer zekerheid over de kilometerstand,  

zo leert een rondje langs de velden van AutoTrack, de Vereniging Aanpak Tellerfraude en de RDW.

Het RDW-Voertuigrapport begon zijn leven meer dan 30 jaar geleden 
als initiatief van een groep autodealers in Eindhoven. Dat groeide uit 
tot de beroemde Nationale Auto Pas. De taak van de NAP werd in 
2014 overgenomen door de RDW, die het systeem gratis toeganke-
lijk én toekomstbestendig maakte. Dat laatste is een continu proces, 
vertelt relatiemanager René Vermeulen van de RDW: “Het voertuig-
rapport was lange tijd een pdf. Die kun je makkelijk uitprinten  
en achter de ruitenwisser van een auto in de showroom steken,  
maar vanuit de branche werd de roep steeds luider om een manier 
waarop het voertuigrapport met één klik gekoppeld zou kunnen 
worden aan een online verkoopadvertentie.”
 
Positieve geluiden
“Makkelijker gezegd dan gedaan,” zo bleek volgens Vermeulen. 
“Uiteraard wilden we de vraag uit de branche faciliteren, maar we 

hebben ook een zorgplicht. Het voertuigrapport bevat kilometer-
standen en de Autoriteit Persoonsgegevens heeft die aangemerkt 
als privacygevoelige informatie. Die is ook nog eens fraudegevoelig. 
De eigenaar van het voertuig moet expliciet toestemming geven 
om die gegevens openbaar te maken. We hebben daarom een 
toestemmingsregister ontwikkeld waarmee erkenninghouders  
snel toestemming kunnen geven. Daarna komt het voertuigrapport 
meteen, en kosteloos, beschikbaar via een URL die bij de advertentie 
geplaatst kan worden. AutoTrack heeft ons met raad en daad 
bijgestaan en nu het systeem werkt, horen we uitsluitend positieve 
geluiden uit de branche.” 

Keurmerk dragen met trots
Die positieve geluiden hoort ook AutoTrack, dat het RDW-Voertuig-
rapport sinds 1 augustus beschikbaar maakte voor bedrijven die hun 
auto’s op AutoTrack.nl plaatsen. Het enthousiasme van de branche 
is geen verrassing voor Rico van der Vies, commercieel directeur 
Automotive MediaVentions, het moederbedrijf van AutoTrack. 
“Autobedrijven hebben de RDW heel hoog zitten,” zegt hij. “Steeds 
vaker zie je dat bedrijven het logo van de RDW in foto’s monteren. 
Ze dragen het als een keurmerk met trots en ze zien het RDW

Voertuigrapport als heel waardevol. Consumenten delen dat gevoel, 
de RDW wordt gezien als dé autoriteit op dit gebied. Uit onderzoek 
blijkt dat de waardering voor het RDW-Voertuigrapport met kop en 
schouders uitsteekt boven die van andere rapporten.” 

Onder de indruk
Op dit moment wordt het RDW-Voertuigrapport al toegevoegd aan 
één op de vijf advertenties op AutoTrack. Van der Vies en Vermeulen 
verwachten dat het aantal de komende maanden snel groeit. “Ik 
ben onder de indruk van die cijfers,” zegt Van der Vies. “Dit soort 
projecten is vaak een kwestie van de lange adem. We zien nu soms 
nog een aarzeling bij bedrijven die vrezen dat een onregelmatigheid 
in het rapport ertoe leidt dat ze niet met klanten in gesprek komen, 
zodat ze die onregelmatigheid kunnen uitleggen. Wij zien dat die 
angst ongegrond is, elke auto krijgt zijn aandacht. Dat het voertuig-
rapport nu kosteloos bij advertenties geplaatst kan worden, is een 
goede zaak. Zo weet de consument dat de kilometerstand klopt. 
We zijn trots dat we met AutoTrack deze stap hebben gezet, maar 
we hopen vooral dat alle autobedrijven en onze concurrenten ons 
voorbeeld volgen. Hoe meer transparantie hoe beter!”

Jarenlange wens 
vervuld
Ook de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) is blij met deze 
ontwikkeling, legt voorzitter Martin Huisman uit: “Hiermee is 
een jarenlange wens van ons vervuld. Het RDW-voertuigrapport 
is het bekendste communicatiemiddel voor de tellerstand  
van een auto. Daarvoor vragen wij al jaren aandacht via 
bijvoorbeeld banners en tv-campagnes. Maar we zochten  
ook al lange tijd naar een manier om die informatie op een 
laagdrempelige manier bij de consument te brengen. Vanwege 
de gevoeligheid van de informatie en de wettelijke kaders was 
dat niet eenvoudig, maar een constructieve samenwerking met 
de RDW heeft nu een heel mooi resultaat opgeleverd. Dit is een 
grote stap op weg naar minder tellerfraude, waarmee wij als 
vereniging heel blij zijn. Het rapport kan door elke ondernemer 
worden toegevoegd aan advertenties, dus we roepen iedereen 
op die stap te nemen!”

‘Consumenten delen dat gevoel, de RDW 

wordt gezien als dé autoriteit op dit gebied’

GOED GEREGELD

Relatiemanager van de RDW, 
René Vermeulen.

Rico van der Vies, 
commercieel directeur 
Automotive MediaVentions, 
het moederbedrijf 
van AutoTrack.
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Aan de slag  
met tolheffing 

De RDW heeft er een nieuwe taak bij: tol heffen. Eind 2024 start op de 

Blankenburgverbinding bij Rotterdam de eerste nieuwe vorm van tolheffing:  

tol betalen zonder stil te hoeven staan. En in 2026 moeten vrachtwagens tol gaan 

betalen op het hoofweggennet. De RDW is voor beide trajecten aangewezen als 

tolheffer. Een flinke klus, waarvoor begin dit jaar een nieuwe divisie is opgezet. 

De opgave van de divisie Tolheffing ‘enorm’ noemen 
zou een understatement zijn. De divisie realiseert de 
twee vormen van tolheffing die binnenkort in Nederland 
worden geïntroduceerd. Het zijn mooie klussen die een 
grote maatschappelijke betekenis hebben. Tijdelijke 
tolheffing draagt bij aan een betere doorstroming in 

ONZE ORGANISATIE – DIVISIE TOLHEFFING

de regio. En met vrachtwagenheffing wordt geld 
ingezameld dat ten goede komt aan de verduurzaming 
van het vrachtwagenpark. De klussen passen ook goed 
bij de RDW. Nauwkeurig gegevens over mobiliteit 
registreren en verwerken, daar zijn we goed in.

Alle neuzen dezelfde kant op 
“We hebben een voor de RDW nieuwe taak, die echt 
afwijkt van onze andere taken. We willen ook dat de 
staande organisatie ongestoord kan doorwerken terwijl 
wij tolheffing vormgeven. Daarom is er deze nieuwe 
divisie.” Aan het woord is Bas van den Berg, manager 
Operations van de divisie Tolheffing. Hij geeft, met zijn 
collega MT-leden, leiding aan het team dat de enorme 
taak gaan uit voeren waarvoor de divisie Tolheffing 
staat. Dat gebeurt in samenwerking met het ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, het CJIB, ILT en 
Rijkswaterstaat. Alle neuzen staan dezelfde kant op, 
legt Bas uit. “Het belang rijkste is natuurlijk dat de 
tolheffing voor de gebruikers zo goed mogelijk 
geregeld wordt. We behandelen hen zoals we zelf 
behandeld zouden willen worden.” 

Soms even afkijken
Tijdelijke tolheffing en de vrachtwagenheffing zijn 
aparte programma’s binnen de divisie. Beide hebben 
een eigen programmamanager, die het werk overziet, 
zorgt dat de juiste mensen op de juiste plek zitten, het 

Jurriaan de Vries (l.) en Paul Ronde

Wat is tijdelijke 
tolheffing?
Tol betalen zonder stil te 
hoeven staan bij tolpleinen  
of tolpoortjes. Dat is de kern 
van de free flow tolheffing  
die in Nederland ingevoerd 
wordt. Eind 2024 start het op 
de Blankenburgverbinding in 
Rotterdam die nu in aanbouw 
is. En later komt het ook op 
de ViA15 in de regio Arnhem/
Nijmegen, wanneer deze open-
gaat. De tol wordt gebruikt 
om een deel van de aanleg te 
bekostigen. Passages worden 

vastgelegd met camera’s  
die het kenteken herkennen. 
Voertuigeigenaren kunnen 
betalen bij private partijen  
bij wie ze een account of 
abonnement afsluiten of 
rechtstreeks bij de tolheffer, 
de RDW dus. De tol geldt  
voor alle personen-, bestel-, 
vrachtauto’s, motorfietsen en 
andere motorvoertuigen die 
van de verbinding gebruik 
maken, dus ook voor buiten-
landse voertuigen.

vragen waar Jurriaan en Paul, met hun teams, dagelijks 
mee te maken hebben.

Onontgonnen terrein 
Ondanks hun verschillende achtergronden worden 
beide mannen enthousiast van het feit dat de divisie 
Tolheffing hen greenfield biedt: een onbeschreven 
bladzijde waarop ze zelf kunnen meeschrijven aan wat 
een mooi verhaal moet worden. “Onontgonnen terrein 
is gewoon helemaal mijn ding,” zegt Paul. “Toen ik 
gevraagd werd voor deze rol heb ik niet geaarzeld. 
Wanneer krijg je nou zo’n kans?” Aarzelen deed  
ook Jurriaan niet. “Maar,” geeft hij toe, “het is wel 
verschrikkelijk spannend!” 

Lef wordt beloond
De kans krijgen om van de grond af aan iets nieuws op  
te bouwen is ook voor businessanalist Anita Schuiten 
reden geweest om naar de divisie Tolheffing over te 
stappen. “Ik werk al een tijdje bij de RDW, om precies te 
zijn sinds 1992,” zegt ze. “Het bevalt me om een spin in 
het web van de mobiliteitswereld te zijn, maar ook voor 
mij geldt dat er niks mooiers is dan een project vanaf 

hoofd koel houdt en soms een beetje ‘afkijkt’ bij de 
buurman. “We kijken inderdaad de kunst wel eens af bij 
de buren,” lacht Jurriaan de Vries, programmamanager 
Vrachtwagenheffing. “Het programma Tijdelijke Tolheffing 
loopt iets voor, dus daar hebben ze soms al ervaring 
met zaken waar wij tegenaan lopen. Dat is prettig.” 
Over de zaken waar je tegenaan loopt kunnen Jurriaan 
en zijn collega Paul Ronde, programmamanager Tijdelijke 
Tolheffing, desnoods urenlang vertellen. Want hoe breng 
je tolplichtigen in beeld? Hoe automatiseer je dat proces? 
Hoe vind je de juiste dienstaanbieders waarop ze zich 
kunnen abonneren? Wat is de beste manier om publieke 
en private diensten te laten samenwerken? Hoe zorg je 
voor werkende onboard units (OBU’s) in vrachtwagens? 
Hoe bereik je chauffeurs die zich aan hun tolplicht 
proberen te onttrekken? Hoe richt je de handhaving in? 
En de financiële kant? En waar kunnen gebruikers terecht 
met vragen of bezwaren? Het zijn maar enkele van de 

‘We hebben een voor  

de RDW nieuwe taak’

RDWIJZER - NUMMER 2 - 202220 21RDWIJZER - NUMMER 2 - 2022



het begin helpen vormgeven. Compleet nieuwe 
wetgeving in processen gieten, disciplines bij elkaar 
brengen, de juiste requirements formuleren zodat de 
juiste gegevens worden vastgelegd en de tolheffing 
voor de gebruikers naadloos verloopt. Ik geniet daarvan. 
Inmiddels ben ik bij beide programma’s betrokken en zie 
ik de verschillen en overeenkomsten. Die inzichten zijn 
belangrijk voor de programma´s en de divisie, zodat 
processen en systemen kunnen worden hergebruikt. 
Het vraagt lef om bij een nieuwe divisie aan de slag te 
gaan, maar dat wordt beloond.” 

Plek in de RDW-familie
De trots die Anita duidelijk voelt bij haar werk mag wat 
Bas van den Berg betreft besmettelijk zijn. “Als relatieve 
nieuwelingen zoeken we nog een beetje naar onze plek 
in de RDW-familie,” zegt hij. “We willen graag samen 
optrekken met collega’s van andere afdelingen. Daarom 
heb ik ook collega’s uitgenodigd om gewoon een keer 
langs te komen in Veendam. Dan drinken we koffie en 
vertellen we wat we doen. Ik vind dat we als RDW’ers 
trots mogen zijn op het feit dat onze organisatie de 
tolheffing in Nederland gaat regelen.” 

x

Hoe is duurzaamheid geborgd bij 
de RDW?
Via onze wettelijke taken heeft de RDW 
invloed op wat er rondrijdt in Nederland en 
Europa. Om de ambitie ‘iedereen schoon, 
veilig en stil op weg’ waar te maken werken 
wij en het ministerie van IenW vanuit een 
gezamenlijke milieuagenda. Daarin staan 
de belangrijkste aandachtsgebieden. Dat 
zijn onder meer vermindering van uitstoot, 
verduurzaming van mobiliteit en monitoring. 
Deze agenda is de basis van de koers voor 
de komende jaren. 

Wat doet de RDW op het gebied van 
duurzaamheid van het wagenpark?
De toelating van nieuwe voertuigen en 
het toezicht daarop is de afgelopen jaren 
flink aangescherpt, onder andere door 
de invoering van verscherpte milieueisen 

VRAGEN

Duurzaamheid in  

mobiliteit is één van de 

drie  pijlers van de RDW,  

naast veiligheid en 

rechts zekerheid. Hoe 

vult de organisatie dat 

concreet in? 

en door de dieselfraude. De RDW is 
toezichthouder op de milieueisen (voor de 
goedkeuringen die wij hebben afgegeven). 
Sinds 2021 is er een nieuw systeem van 
zogenaamde in-service conformity inge-
voerd. Dat betekent niet alleen emissietesten 
uitvoeren bij toelating van een voertuig, maar 
ook bij voertuigen die al in gebruik zijn.

Hoe kan de APK duurzaamheid van  
het wagenpark bevorderen?
Vanaf 1 januari 2023 mogen erkende   
APK-bedrijven 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. Ook voertuigen 
met een benzinemotor worden bij de APK 
grondig gecontroleerd op uitstoot. 

Hoe helpen data bij duurzaamheid? 
Dankzij data van de RDW kunnen overheden 
en instanties milieuvriendelijke keuzes 
maken, bijvoorbeeld op parkeergebied. 
Gemeenten kunnen ervoor kiezen om nul-
emissievoertuigen een lager parkeertarief 
aan te bieden dan reguliere voertuigen. 
Gemeenten kunnen hiermee de lucht-
kwaliteit in binnensteden verbeteren. De 
RDW beschikt over informatie over zowel 
emissies als parkeertarieven. De eerste 
liggen vast in het kentekenregister, de laatste 
in het Nationaal Parkeer Register (NPR).
Gemeenten kunnen deze registers raad-
plegen om parkeertarieven vast te stellen. 
Zij kunnen het NPR, de Open Data en Online 
Voertuiginformatie Zakelijk (OVI-Zakelijk) 
van de RDW ook inzetten voor de hand-
having van een milieuzone.

4
Duurzaamheid

1

2

3

4‘Het is wel verschrikkelijk 

spannend’

Anita Schuiten (l.) en Bas van den Berg

Wat is vrachtwagen
heffing?
Vrachtwagenheffing is een 
nieuwe vorm van betalen voor 
gebruik van de weg die geldt 
voor zware vracht wagens 
uit binnen en buitenland. 
De heffing moet betaald 
worden op het Nederlandse 
hoofdwegennet en komt 
deels in de plaats van de 
motorrijtuigen belasting. De 

gereden kilometers worden 
geregistreerd met onboard 
units. Veel landen om ons 
heen kennen dit systeem al. 
De netto-opbrengst van de 
vrachtwagenheffing wordt in 
overleg met de vervoers-
sector gebruikt voor innovatie 
en verduurzaming van de 
vervoerssector.
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Bij de gemeente Oldambt voelen ze zich 
een klein beetje de helden van de provincie 
Groningen, en terecht. Toen de gemeente 
op 1 november startte met het aanbieden 
van het online verlengen van rijbewijzen 
was daarmee de hele provincie compleet. 
Dat de gemeente Oldambt de stap nam 
was puur toeval, vertelt Sita Haveman, 
coördinator van het klantcontactcentrum 
bij de gemeente Oldambt: “Op LinkedIn zag 
ik een post van de RDW waarin het online 
verlengen van rijbewijzen werd uitgelegd. 
Toen ik dat las, zag ik helemaal voor me 
hoe iemand bedenkt dat zijn rijbewijs 
verlengd moet worden, en dat ie dat 
’s avonds als de pasfoto is gemaakt even 
regelt. Op z’n telefoon vanuit de luie stoel. 
Als je mensen die mogelijkheid geeft  
bewijs je ze echt een dienst.”

Uitgangspunt
Juist om die reden namen de RDW en  
de NVVB – de Nederlandse Vereniging 
Voor Burgerzaken – vier jaar geleden het 
initiatief voor wat toen nog het experiment 
Digitaal Aanvragen Rijbewijzen was. 
Uitgangspunt was het uitbreiden van de 
online dienstverlening naar aanvragers, en 
het gebruiks vriendelijker en makkelijker 

maken van die dienstverlening. Extra winst 
was dat het mogelijk werd om pasfoto’s 
direct digitaal aan te leveren, waardoor 
de kwaliteit van de foto’s op rijbewijzen 
sterk verbeterde. Wie zijn of haar rijbewijs 
online verlengt hoeft niet meer naar het 
gemeente huis om de aanvraag in te dienen. 
De pasfoto moet worden gemaakt bij een 
door de RDW erkende fotograaf, die de 
foto digitaal naar de RDW verstuurt. De 
rijbewijshouder vraagt vervolgens verlenging 
aan via de website van de RDW. Twee 
werkdagen later wordt het rijbewijs bij de 
gemeente afgeleverd, waar het kan worden 
opgehaald. Dat die vereenvoudiging van 
het proces zowel bij aanvragers als 
gemeentes in goede smaak valt, bleek 
in 2020 uit een evaluatie die werd uitge
voerd in opdracht van het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat.

RDW naast ons
Ook Frences Klappe, programmamanager 
Dienstverlening bij de gemeente Oldambt, 
ziet kansen. “Dit project kwam precies op 
het juiste moment op ons pad,” zegt ze.  
“Er komt een nieuw gemeentehuis in 
onze gemeente, dus we zijn onze dienst
verlening, en hoe we die kunnen verbeteren, 

flink onder de loep aan het nemen. Het 
online verlengen van rijbewijzen past daar 
perfect bij. We hebben goede mensen in huis, 
met genoeg vakkennis en enthousiasme om 
deze overgang snel mogelijk te maken.” 
Ook de RDW was daarbij van dienst, zegt 
Sita: “We hadden een vaste contactpersoon 
bij de RDW, die snel reageerde op vragen en 
duidelijke antwoorden gaf. Dat gaf ons het 
gevoel dat de RDW echt náást ons stond. 
Dat heeft erg geholpen.” 

Roerend eens
Natuurlijk vraagt zo’n overgang de nodige 
organisatie van een gemeente. In Oldambt 
was het niet anders. “Beleid, applicatie-
beheer, website, communicatie en financiën 

Vier jaar geleden, om precies te zijn in oktober 2018, startte het experiment Online  

Verlengen Rijbewijs. Het werd een succes, dat onlangs werd beklonken met de volledige 

dekking in de provincie Groningen. De gemeente Oldambt sloot daar de rij: Frences Klappe 

(programmamanager) en Sita Haveman (coördinator klantcontactcentrum) van Oldambt 

vertellen wat hun gemeente over de streep trok.

SAMENWERKEN – ONLINE VERLENGEN RIJBEWIJS 

Online verlengen 
verovert Groningen

moeten op orde zijn,” legt Sita uit, “we 
hebben in een korte tijd veel werk verzet. 
Op onze website is veel aangepast om het 
proces duidelijk uit te leggen. En natuurlijk 
moest ook het financiële plaatje kloppen.” 
Frences legt uitdat de gemeente Oldambt 
verwacht dat zo’n 20% van de inwoners  
zal kiezen voor een online verlenging van 
het rijbewijs. “Dat alles betekent een 
verbetering van onze dienstverlening,  
en daar zijn onze directie en het college  
het roerend over eens.” 

Zegt genoeg
Het nieuwe gemeentehuis van de gemeente 
Oldambt, in Winschoten, moet in 2025 of 
2026 klaar zijn. Een fotocabine komt er niet, 
vertelt Frences: “Wij kiezen er bewust voor 
om lokale ondernemers de pasfoto’s te 
laten maken. Die ondernemers zijn belang-
rijk voor onze gemeente.” Fotograaf Evelyn 
Ten Cate Folkerts van Foto Winschoten ziet 
dat online verlengen van rijbewijzen een 
schot in de roos is: “Meteen toen bekend 
werd dat de gemeente dit ging doen werd  

ik overspoeld met vragen,” zegt ze. “Veel 
mensen hebben de verlenging van hun 
rijbewijs nog even uitgesteld tot het digitaal 
kan. Dat zegt volgens mij genoeg.”

‘Wie zijn of haar 

rijbewijs digitaal verlengt 

hoeft niet meer naar het 

gemeente huis om de 

aanvraag in te dienen’

‘Wij kiezen er bewust voor 

om lokale ondernemers de 

pasfoto’s te laten maken’

Sita Haveman (l) en Frences Klappe van de
gemeente Oldambt, die de dekking van
de provincie Groningen volledig maakte.
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De ontwikkelingen om ons heen gaan steeds sneller. 
Een voorbeeld hiervan is de snelheid waarmee nieuwe 
technologische ontwikkelingen op de markt komen. 
Elektrisch rijden en autonoom rijdende voertuigen zijn 
de toekomst. Dat heeft invloed op ons als RDW: het 
zorgt voor nieuwe manieren van testen, keuren en 
toezicht houden. Marc zit namens de RDW midden in 
die ontwikkelingen. 

Veel juridische kennis
“Sinds 2020 werk ik bij de RDW als senior adviseur 
Typegoedkeuring. Hiervoor heb ik jarenlang bij een 
vrachtwagenfabrikant gewerkt, waar ik onder andere de 
emissiemetingen coördineerde en de interne organisatie 

adviseerde over nieuwe Europese wetgeving. Daardoor 
heb ik veel wetgevingskennis op zak – iets wat me nu 
bij de RDW goed van pas komt.”

Interpretatie van wetgeving
Marc heeft in zijn werk veel contact met fabrikanten. 
“Stel: er is nieuwe wetgeving, dan willen fabrikanten 
weten hoe die op hen van toepassing is. Deze 
wettelijke teksten zijn soms op meerdere manieren te 
interpreteren. Om niet voor verrassingen te komen te 
staan, help ik ze bij de interpretatie van de wetgeving. 
Zo wordt eind 2022 waarschijnlijk Euro 7, de Europese 
emissie wetgeving gepubliceerd. Daarin wordt al veel 
verder gekeken dan enkel de uitstoot van de motor.  
Er komen ook richtlijnen om de fijnstofuitstoot van 
remslijtage, banden slijtage vast te stellen – het gaat 
dus om de emissie van het voertuig als geheel. Dat is 
ingrijpend voor de branche: elke rijder rijdt anders en 
heeft een ander slijtageprofiel. Dus hoe vertaal je dat 
dan naar wet geving die enigszins robuust is? Hierover 
discussiëren we als RDW volop in Brussel.” 

Helpen met verduurzamen
Marc gaat trots en enthousiast verder: “Wij zijn als RDW 
echt de spil. We moeten aan de ene kant het ministerie 
en de Europese Commissie voeden met informatie  
over alternatieve aandrijvingen, zoals op water stof 
aangedreven verbrandings motoren, en aan de andere 
kant faciliteren we fabrikanten zodat ze de juiste tools 
hebben om te kunnen verduurzamen. Onze rol is groter 
dan opereren op en rond de openbare weg. We moeten 
– heel breed – de branche helpen verduurzamen.”

Steeds meer wetgeving waarmee we ook in Nederland te maken krijgen,  

wordt ‘gecomponeerd’ door Europa. Gelukkig zit de RDW daar dankzij onze  

grote kennis en kunde prominent aan tafel. Bijvoorbeeld in de persoon  

van Marc Feijen, senior adviseur Typegoedkeuring. 

DE EXPERT

Spin in EU-web
Marc Feijen, senior adviseur 
Typegoedkeuring bij de RDW.

‘Eind 2022 komt waarschijnlijk 

Euro 7, de Europese emissie-

wetgeving. Daarin wordt al 

veel verder gekeken dan enkel 

de uitstoot van de motor. Er 

komen ook richtlijnen om de 

fijnstofuitstoot van remslijtage en 

bandenslijtage vast te stellen’ 
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ONTWIKKELINGEN – TYPEGOEDKEURING 2.0

Puike team effort  
op digitaal vlak 
Als typegoedkeuringsinstantie is de RDW in Europa een gerespecteerde partij, mede 

dankzij onze onafhankelijkheid en de beschikbare kennis en expertise. Dat resulteerde 

afgelopen zomer in een nieuwe, bijzondere mijlpaal: de eerste door de RDW afgegeven 

typegoedkeuring op het gebied van cybersecurity en software-updates. Een verslag  

van een bijzonder traject.

Het is feitelijk heel simpel. Een voertuigfabrikant wil 
iets op de markt brengen in Europa en moet daarom 
een Europese typegoedkeuring zien te krijgen. “Maar 
in dit geval lag het iets gecompliceerder,” legt Bernd 
van Nieuwenhoven uit, manager Typegoedkeuringen 
bij de divisie Voertuig Regelgeving & Toelating van  
de RDW. “Het ging namelijk om een typegoedkeuring 
die we als RDW nog niet eerder hadden verzorgd.” 
Voor een nieuwe auto heeft de RDW namelijk de 
eerste typegoedkeuring afgegeven op het gebied  
van cybersecurity en software-updates. 

Aantonen dat het werkt
Een fabrikant meldde zich bij de RDW voor wat een 
zeer interessant, leerzaam en uitdagend traject zou 
worden. Bernd: “Ons is gevraagd om te onderzoeken 
en te testen of de nieuwe auto voldeed aan het 
pakket Europese eisen waaraan nieuwe voertuigen 

‘Ook op het gebied van software-updates stelt 

Europa eisen aan fabrikanten over hoe de veiligheid 

geborgd is van over the air updates’

Bernd van Nieuwenhoven, 
manager van de afdeling 

Typegoedkeuringen 
van de RDW: ‘Alle kennis 

en expertise bij elkaar 
brengen’ 

Bij een typegoedkeuring 
hoort ook een beoordeling 
van de fabrikant om 
goed om te gaan met 
de risico’s en dreigingen 
die bij cybersecurity 
komen kijken.

en hun functies moeten voldoen om voldoende 
beschermd te zijn tegen cyberbedreigingen voor 
elektrische of elektronische componenten. Daarbij 
hoort ook een beoordeling van de fabrikant om goed 
om te gaan met de risico’s en dreigingen die bij 
cybersecurity komen kijken en het beschikken over 
de juiste kennis en expertise.” Software-updates 
liggen in het verlengde van cybersecurity. Ook op  
dat gebied stelt Europa eisen aan fabrikanten. 
Bijvoorbeeld over hoe de veiligheid geborgd is van 
over the air updates van de software. 

Handen ineen, koppen bij elkaar
Nog niet eerder gedaan, dus waar begin je? “We zijn 
begonnen met de zogenaamde competence group. 
Collega’s uit verschillende disciplines bij elkaar 
brengen: de krachten, de kennis en de ervaringen 
bundelen, met als doel het proces van type-
goedkeuringen zo effectief mogelijk te doorlopen. 
Geweldig dat het gelukt is, echt een RDW-brede 
team effort, en voor de klant heeft het geleid tot 
afgifte van de typegoedkeuring,” aldus Bernd.

Het proces van a tot z
In het geval van een typegoedkeuring zijn er drie 
partijen: de goedkeuringsinstantie, de fabrikant en 

een technische dienst voor de uitvoering. “In het 
geval van deze typegoedkeuring heeft de RDW ook 
de eigen technische dienst ingezet. Dat maakt het 
succes compleet. Want je kunt van alles bedenken 
vooraf, maar de uitvoering is natuurlijk cruciaal.” Die 
uitvoering had plaats op verschillende plekken, in 
Nederland maar ook bij de fabrikant aan huis. En na 

een uitvoeringstestprocedure en het opstellen  
van een lijvig rapport met bevindingen is de 
typegoedkeuringsaanvraag ingediend bij de RDW-
afdeling Certificeren. En zo komt er dus een nieuwe 
auto op de markt die voldoet aan de Europese 
eisen op het gebied van cybersecurity en software-
updates, approved door de RDW.
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KORT

Nieuwe 
bedrijfskleding 
De RDW is qua werkkleding helemaal in het nieuw gestoken.
 
Directeur Jantina Woudstra: “We hebben nu werkkleding  
die speciaal ontworpen is voor onze organisatie. Hiermee 
ben je duidelijk herkenbaar van de RDW én het ziet er heel 
representatief uit. Maar het moet natuurlijk ook comfortabel 
zitten om je werk te kunnen doen.” 

Ook duurzaam
Comfort en representativiteit zijn belangrijk, maar er is  
ook gedacht aan duurzaamheid. Dus er is ook gelet op de 
arbeidsomstandigheden gedurende het productieproces  
en het gebruik van duurzame grondstoffen en materialen. 
Daarnaast wordt aan het einde van de rit de kleding milieu-
vriendelijk gerecycled. 

Nieuw: registratie van 
brandstofverbruik 
De RDW krijgt er weer een taak bij: het 
verzamelen van data over het brandstof-
verbruik van moderne personenauto’s en 
lichte bedrijfsvoertuigen. Het uitlezen van 
het brandstofverbruik wordt een nieuw 
onderdeel naast de APK. 

Wat is het werkelijke brandstofverbruik van 
het wagenpark? Om toezicht te kunnen hou-
den of voertuigen tijdens het gebruik blijven 
voldoen aan Europese wetgeving op het 
gebied van brandstofverbruik en emissies 
wil de EU dat alle lidstaten verbruiksdata van 

hun nationale wagenpark gaan registreren 
en opsturen naar het EMA, het Europees 
Milieuagentschap. De ingangsdatum van de 
nieuwe Europese eis is 20 mei 2023. Voor 
Nederland gaat de RDW dat doen. 

Uitdagend project
Zoë de Gast is projectmanager bij de RDW. 
Ze kijkt uit naar deze nieuwe taak. “Het is 
een leuk en zeker uitdagend project met 
veel verschillende stakeholders, zoals 
erkenninghouders, branchepartijen en het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.” 
Maar het gaat ook zeker ergens over, vult ze 
aan. “Het geeft mij energie om te zien hoe 
wij samen met interne en externe belang-
hebbenden toewerken naar een wereld met 
meer transparantie ter voorkoming van 
fraude. Voorbeelden hiervan zijn meer 
inzicht in brandstofgegevens van voertuigen, 
maar ook in data als tellerstanden.”

Onderdeel APK
Het uitlezen en versturen van het brandstof-
verbruik wordt een nieuw onderdeel bij de 

APK 2. De nieuwe regelgeving geldt voor 
alle personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s 
met een verbrandingsmotor. Volledige 
elektrische voertuigen vallen er niet onder, 
maar hybride voertuigen wel. Het uitlezen is 
alleen van toepassing op voertuigen met 
datum eerste toelating (DET) vanaf 1 januari 
2021. De gegevens van de boordcomputer 
kunnen via de zogenaamde EOBD (auto 
diagnoseapparaat) worden uitgelezen en 
moeten automatisch naar de RDW worden 
verstuurd. 

Gevolgen voor de branche
Voor door de RDW erkende autobedrijven 
die APK’s uitvoeren betekent dat mogelijk 
aanschaf van nieuwe apparatuur of software-
updates van bestaande appara tuur. Tijdens 
de keuring moet er een extra handeling 
worden uitgevoerd en het privacybeleid 
moet worden aangepast. 
Brandstofgegevens worden namelijk gezien 
als ‘gevoelige’ data en dat betekent dat de 
voertuigeigenaar de uitlezing ervan moet 
goedkeuren of weigeren.

Er kan er maar 1 de eerste zijn…
Waarom hebben auto’s eigenlijk 
nummerplaten? vroeg Jantje aan zijn 
vader. Tja, hoe is dat begonnen?

Eind van de 19e eeuw waren auto’s zo 
zeldzaam en traag dat een kenteken niet 
nodig was. Zolang de veldwachter op de 
fiets de auto kon bijhouden én aanhouden, 
was er niets aan de hand. Toen dat voorbij 
was, werd het tijd voor het kentekenen van 
auto’s. Het eerste kenteken werd in 1898 
afgegeven en was vrij kort: het cijfer 1. 

Per provincie en persoonlijk 
Deze nummering liep door tot in 1906. 
Het laatst afgegeven kentekennummer 

was 2065. Vanaf het jaar 1906 werden 
kentekens per provincie uitgegeven en 
waren persoonsgebonden. De kentekens 
begonnen met 1 of 2 letters, die de 
provincie van herkomst aangaven.

Landelijk register
Na de Tweede Wereldoorlog ging het 
wagenpark serieus groeien. Dat maakte 
een landelijke registratie noodzakelijk. Deze 
landelijke registratie hielp ook voor de 
bestrijding van diefstal en kwam ook de 
verkeersveiligheid ten goede, want je was 
geen anonieme wegpiraat meer, je had een 
kenteken en was dus traceerbaar. 
Op 1 januari 1951 ging de landelijke 

kentekenregistratie in. De registratie kwam 
in handen van de in 1949 opgerichte 
Rijksdienst voor het Wegverkeer, 
tegenwoordig de RDW. Zoë de Gast, projectmanager RDW

Duplicaatcode op 
je kentekenplaat
Het aantal kentekenplaten in omloop is groot. Ook  
het aantal kentekenplaten dat elk jaar weer verdwijnt  
is verbluffend groot. ‘Opgegeten’ door de wasstraat, 
onderweg verloren of gestolen: er zijn talloze redenen 
waarom een kentekenplaat een voortijdig einde vindt. 

Vervangende kentekenplaten krijgen een zogenoemde 
duplicaatcode. Die duplicaatcode is erg belangrijk.  
Want als jouw kentekenplaten gestolen zijn, dan  
komen bekeuringen van die andere auto die met jouw 
kentekenplaten rondrijdt, wel bij jóu binnen. Is die auto 
dan gefotografeerd, dan is aan het ontbreken van de 
duplicaatcode te zien dat het om een ander gaat. 

Van populaire auto’s worden de kentekenplaten soms 
meerdere malen gestolen. Diefstal van kentekenplaten 
kun je nooit voor honderd procent tegengaan. Zet ze  
goed vast. Dus niet alleen met tweezijdig plakband of  
in zo’n klikhouder, maar met antidiefstalschroeven. Zo 
maak je diefstal onaantrekkelijk en ga je verlies ook 
nog eens tegen.
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Jaco Harmsma is landelijk coördinator Wagenpark 
en Mechanisatie bij Staatsbosbeheer. En die 
organisatie geeft het goede, groene voorbeeld. 
Hun machine- en wagenpark rijdt, daar waar het 
kan, op fossielvrije diesel uit herwinbare grond-
stoffen. “We nemen het voortouw als organisatie  
en hopen dat anderen zullen volgen,” legt Jaco uit. 

Staatsbosbeheer beheert het groene erfgoed van 
Nederland. En dat is niet gering. Dat gaat over 
273.000 hectare natuur die duurzaam beschermd 
wordt. Dat doet de organisatie vanuit 65 vestigingen 
met 1.260 medewerkers en zo’n 7.400 vrijwilligers.  
Al sinds 2015 kiest Staatsbosbeheer voor de zoge-
naamde renewable diesel van Neste MY, fossielvrije 
diesel uit herwinbare grondstoffen. Jaco was daar 
vanaf het begin bij betrokken. “Met het gebruik van 
fossielvrije diesel geven wij vorm aan ons duur zaam-
heidsbeleid,” aldus Jaco. “En tegelijk willen we een 
aanjager zijn voor andere milieubewuste organisaties. 
Ons wagenpark is in onderhoud bij lokale dealers  
die ook de APK uitvoeren. Dit gaat in overleg met onze 
leasemaatschappijen. Voor ons (grote) werkmaterieel, 
tractoren en werktuigen doen mechanisatiebedrijven 
het onderhoud en de periodieke keuring.”

Fors wagenpark
Staatsbosbeheer heeft nogal wat rijden. “In totaal 
hebben we 600 bedrijfsauto’s, 185 tractoren met 
landbouw- en bosbouwwerktuigen, 120 zelfrijdende 

voertuigen en ook nog eens 120 vaartuigen. Onze 
duurzame doelstellingen komen voort uit het Klimaat-
akkoord dat de overheid heeft opgesteld. In lijn hier mee 
hebben we in 2020 alle tractoren en werktuigen die  
in natuurterreinen werken voorzien van biologisch 
afbreekbare smeer middelen en passen we fossielvrije 
diesel toe. Ook leveranciers die voor ons aan de slag 
gaan, vragen wij mee te gaan met onze duurzame 
doelstellingen. We hebben één distributiepartner die 
ons jaarlijks 360.000 liter brandstof levert en onze 
eigen diesel tanks vult op onze locaties in Nederland.” 

Overgang naar emissievrij
Jaco is enthousiast over deze keuze van 
Staatsbosbeheer. “Wat wij aan brandstoffen en 
smeer middelen gebruiken is zo duurzaam mogelijk. 
Deze diesel genereert 89% CO2-reductie, geeft een 
lagere totale emissie en is ISCCgecertificeerd. Dus 
het is ook betrouwbaar hoe het gemaakt is, dat is 
voor ons erg belangrijk. En het is in mijn ogen in  
deze tijd de beste transitiebrandstof naar een 
emissievrije bedrijfs voering. De voordelen zijn  
dat het direct toepasbaar is voor alle functioneel 
noodzakelijke dieselmotoren, dat we nu minder 
uitlaatgassen hebben, en dat het een biologisch 
afbreekbaar en reukloos product is. Het heeft niet 
alleen een duurzame uitstraling naar de mensen 
waarmee wij samenwerken, naar boeren en 
organisaties – het is ook concreet duurzamer. 
Hopelijk gaan die allemaal ons voorbeeld volgen!”

Wie? 
Jaco Harmsma

Wat?
Landelijk coördinator 
Wagenpark en 
Mechanisatie bij 
Staatsbosbeheer

Waarom?
Staatsbosbeheer 
wil aanjager zijn in 
verduurzaming

Staatsbosbeheer als aanjager
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