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Ontwikkelingen blijven doorgaan

Dit hadden weinigen een jaar geleden voorzien: nog 
steeds hebben we met corona te maken en nog steeds  
met opgelegde beperkingen. We houden de moed erin, er is 
perspec tief en we moeten simpelweg door. Want ondanks 
corona blijven de wereld van de mobiliteit en de ontwikkelin
gen daarin wel degelijk doorgaan. Gelukkig hebben we als 
RDW de veranderingen helder in beeld en onder controle. Ook 
al zijn het er nogal wat. Zo is de registratie van de LRV van 
start gegaan, de langzaam rijdende voertuigen. Aanleiding 
voor die registratie is de APKplicht voor dit soort voertuigen. 
Ook die is op gang gekomen met de uitreiking van de eerste 
APK 3erkenning voor een autobedrijf in Nederland. Een 
feestelijk moment in deze grillige tijd.

Duurzaamheid kernthema
Een belangrijke taak van de RDW, handhaving en toezicht op 
de APK, is ook volop in beweging. Auto’s worden geavanceer-
der, dat betekent meer controles op al die rijhulpsystemen, 
of die deugdelijk zijn en nog steeds goed werken. 
Duurzaamheid is een van de kernthema’s voor de RDW. 
Maar die gaat wat ons betreft verder dan alleen wat er uit 
de uitlaat van een net nieuw voertuig komt. Hoe is dat 
bij een voertuig in gebruik? De RDW pakt een prominente 
rol om dat vanaf nu in kaart te brengen. Doel: een nog 
duurzamere mobiliteit. 
Ook bij andere taken van ons zijn er noviteiten. Zo gaan we  
de tellerstanden van motorfietsen registreren. In afwachting  
van een nieuw kabinet is de RDW natuurlijk nieuwsgierig  
naar nieuwe maatregelen op het gebied van mobiliteit. We 
gaan het zien. Sowieso zal de RDW, dit jaar 25 jaar een 
zelfstandig bestuursorgaan, zich blijven inzetten om onze 
dienstverlening te blijven verbeteren. Dat is een belofte. 
Veel leesplezier.

Ab van Ravestein
Algemeen directeur RDW

Lekker op de trekker:  
APK 3 Special 
Hoe rijdt een moderne tractor? Hoe word je APK 3-  
keurmeester of -erkenninghouder? Op alle vragen geeft  
de APK 3 Special, een nieuw vaktijdschrift van de RDW, het 
antwoord. Het magazine is recent verschenen en verstuurd 
naar onder meer erkenninghouders die al APK 1 uitvoeren 
en landbouwmechanisatiebedrijven. 

De RDW heeft er weer een taak bij: de APK 3. De RDW gaat 
ze niet zelf keuren, onze taak is het afgeven van de erkenning 
en toezicht houden op de periodieke keuring van land en 
bosbouwvoertuigen met een snelheid boven de 40 km/u. 
Echter, dan moeten ze eerst geregistreerd worden. Dat is 
nu in volle gang. 

Nieuwe tak van sport
Welke bedrijven mogen straks een APK 3 uitvoeren? Hoe is 
de APK 3 er gekomen? Bedrijven kunnen een APK 3erkenning 
aanvragen bij de RDW en moeten daarvoor aan een aantal 
eisen voldoen. De APK 3 komt voort uit Europese wetgeving. 
Met het invoeren van de APK 3 sluit Nederland zich aan bij 
de andere lidstaten van de EU. Daar is het keuren van 
landbouwvoertuigen al langere tijd aan de orde van de dag. 
Voor de RDW is dit een nieuwe tak van sport. De eerste   RDW
controleurs en APK 3keurmeesters zijn inmiddels geslaagd 
voor het nieuwe examen APK 3keurmeester. Want net zoals 
bij APK 1 en 2 gaat de RDW steekproefsgewijs controleren 
of de keuringen aan alle eisen voldoen. 
Al deze zaken, en nog meer, komen aan bod in het zestien 
pagina’s tellende magazine. Het staat inmiddels ook online 
op www.rdw.nl bij Over RDW > Actueel > APKkeurmeester.
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40.000 ontheffingen voor overmaatse lading 
Stapvoets maar vooral kundig laveert een dertig meter lange 
vrachtwagencombinatie door een dorpje in NoordLimburg. 
Hoewel het al middernacht is, gluren omwonenden door de 
vitrage naar de felverlichte mastodont die de mast van een 
windmolen naar de bouwplaats brengt. Verkeersregelaars leiden 
voor en achter het transport andere weggebruikers via een andere 
route of manen ze tot stoppen. “Dit zijn de krenten uit de pap,” 
glundert manager Ontheffingen Katinka Cammeraat, terwijl het 
gevaarte voorbijkruipt. “Onze afdeling geeft jaarlijks zo’n 40.000 
ontheffingen voor exceptioneel transport af. Dat zijn incidentele 
transporten zoals dit, maar ook langlopende ontheffingen voor 
regelmatig terugkerende ritten. Sinds 15 jaar is de RDW het 
centrale aanspreekpunt voor transporteurs, tot die tijd moest 
alles met de betreffende wegbeheerder geregeld worden. Dat 
leidde tot een versnippering van de behandelende organisaties, 
zoals Rijkswaterstaat, de provincies en gemeenten. Uiteraard  
zijn we niet bij elk transport zelf aanwezig, we toetsen wel de 

aanvragen. De transporteur is zelf verantwoordelijk om te 
controleren of een weg geschikt is voor het transport en of de  
rij en rusttijden van de chauffeur nageleefd kunnen worden.” 

Windmolens en stacaravans
Via een speciale website (dwo.rdw.nl) kunnen transporten worden 
gerouteerd en via de DWO (Digitale Wegenkaart Ontheffingen) 
kan de route worden afgestemd. Voor incidentele ritten is een 
individuele toetsing door één van de 21 medewerkers van de af 
deling Ontheffingen noodzakelijk. Cammeraat: “We krijgen steeds 
meer aanvragen, onder meer doordat er druk wordt gebouwd 
aan windmolens. Die bestaan uit grote, ondeelbare onderdelen. 
In het recreatieseizoen zien we een stijging in de aanvragen voor 
het transport vanuit de bouwsector en bijvoor beeld ook van 
stacaravans. Omdat we voor buitengewone transporten met 
gekentekende voertuigen ontheffingen verlenen, krijgen we in  
de nabije toekomst ook de landbouwvoertuigen erbij.” 

IN BEELD: EXCEPTIONEEL TRANSPORT

Langzaam maar zeker
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Sinds 1 mei moet voor alle auto’s die op Nederlands 
kenteken komen een recyclingbijdrage worden betaald. 
Die bijdrage wordt uitgekeerd aan Auto Recycling 
Nederland (ARN), dat het geld gebruikt om ervoor te 
zorgen dat auto’s veilig en milieuvriendelijk gerecycled 
worden. Voorheen werd de recyclingbijdrage van 30 
euro alleen voor nieuwe auto’s betaald. Met het steeds 
groeiende aantal auto’s dat uit het buitenland wordt 
geïmporteerd – in 2019 waren dat er bijna 220.000, 
vorig jaar zo’n 270.000 – ontstond scheefgroei. ARN en 
de RDW gingen in gesprek en kwamen tot een oplossing.
“De recyclingbijdrage stond vroeger bekend als 

Hij bestaat al meer dan 25 jaar, wordt gebruikt om zoveel mogelijk afgedankte 

auto’s te recyclen én hij is geleidelijk lager geworden. Het enige probleem van 

de recyclingbijdrage was dat lang niet iedereen hem betaalde. Dat probleem is 

nu opgelost: de recyclingbijdrage geldt sinds 1 mei 2021 voor alle auto’s. 

‘De recyclingbijdrage stond 

vroeger bekend als 

verwijderingsbijdrage’

verwijderingsbijdrage,” zegt Janet Kes, manager Public 
Affairs bij ARN. “Deze bijdrage werd alleen betaald door 
officiële importeurs op nieuwe voertuigen. De afspraak 
is dat zij de recyclingbijdrage voldoen. Voor parallelle 
import waren geen afspraken. Voor die auto’s werd  
dus geen recyclingbijdrage voldaan, terwijl ze op het 
einde van hun leven wel worden aangeboden bij 
autodemontagebedrijven, om de auto’s volgens de 
Europese richtlijnen te demonteren en de materialen te 
recyclen. De recyclingbijdrage op alle auto’s die een 
Nederlands kenteken krijgen, is nodig om te zorgen dat 
dat duurzame autorecycling ook in de toekomst kan 
blijven gebeuren, zodat er geen banden, vloeistoffen of 
restafval in het milieu terechtkomen.”

Nederland koploper
Rond het slopen van auto’s hangt nog vaak het beeld 
van de autosloperij van vroeger. Een schimmig veldje, 

Recyclingbijdrage 
voor iedereen

DUBBELINTERVIEW

Janet Kes (ARN) en 
Cees Achterberg (RDW)
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Verschillende scenario’s werden onderzocht, maar  
over één ding waren RDW en ARN het snel eens, zegt 
Achterberg: “De klant moet centraal staan. Daarom 
hebben we ervoor gekozen om de recyclingbijdrage 
voor geïmporteerde auto’s via de RDW te innen. ARN 
zou daar een compleet nieuw systeem voor moeten 
optuigen, terwijl dat bij ons al bestond. Klanten die  
een geïmporteerde auto aanbieden in een van onze 
keuringsstations voldoen daar de recyclingbijdrage, die 
duidelijk wordt vermeld op de factuur of kassabon. Wij 
dragen de geïnde gelden maandelijks af aan ARN, en 
zorgen ook voor een correcte verantwoording naar het 
ministerie. Deze werkwijze is niet gangbaar, en het 
kostte daarom tijd om alle neuzen dezelfde richting op 

te krijgen. De geplande invoering op 1 januari van dit 
jaar hebben we niet gehaald, maar we zijn evengoed blij 
met de samenwerking en trots op het resultaat. We 
hebben elkaar kunnen versterken, we hebben de toe
komst van de hoogwaardige autorecycling in Nederland 
kunnen veiligstellen en we hebben ervoor kunnen 
zorgen dat het proces niet onnodig ingewikkeld is 
geworden. Voor nieuwe auto’s blijft de oude systematiek 
intact, voor geïmporteerde auto’s heeft de klant nu een 
onestopshop bij de RDW. Zo is iedereen geholpen!” 

Zorgvuldig werken
De nieuwe regeling rond de recyclingbijdrage geldt  
tot eind 2025. En ondanks de uitdagingen waarmee 
autorecyclingbedrijven zich geconfronteerd zien, zegt 
Janet Kes: “We verwachten dat de recyclingbijdrage 
voorlopig niet gaat stijgen. Met dat bedrag kunnen we 
zorgen dat auto’s op de juiste manier gerecycled worden.” 
Wie bij een van de ARNbedrijven gaat kijken, ziet hoe 
zorgvuldig er gewerkt wordt. De ‘vieze’ autosloperij van 
vroeger is al lang verleden tijd, en hij komt ook nooit 
meer terug.

‘De “vieze” autosloperij van 

vroeger is al lang verleden tijd, 

en hij komt ook nooit meer terug’

waar auto’s naar hartenlust rotten en lekken, waar 
onderdelen voor te veel geld verkocht worden door 
kettingrokende slopers die lak hebben aan hun 
omgeving en het milieu, zoiets. Dat beeld is allang 
achterhaald: als het gaat om recyclen van auto’s die  
het einde van hun levenscyclus hebben bereikt, is 
Nederland een van de koplopers in Europa. Vorig jaar 
werden in Nederland ruim 225.000 auto’s aangeboden 
voor demontage. 98,3% van elke auto wordt nuttig 
hergebruikt, terwijl de Europese eisen dicteren dat 
‘slechts’ 95% van het gewicht van de auto gerecycled 
zou moeten worden. “De recyclingbijdrage is de laatste 
jaren lager, maar hij is nog altijd hard nodig! De ruim 

220 bedrijven die bij ons zijn aangesloten staan in  
de toekomst voor forse uitdagingen,” zegt Kes. “Auto’s 
worden steeds gecompliceerder, dus geldt dat ook  
voor de demontage. Bovendien vragen EV’s allerlei 
specialistische kennis over batterijen en de verwerking 
daarvan.” 

Hulp aangeboden
De RDW beheert het kentekenregister, en ziet dus welke 
auto’s in ORAD – het Online Register Auto Demontage – 
worden afgemeld. “Vóór 2006 gaven wij autobezitters 
pas een kenteken als ze aangetoond hadden, door zo’n 
ouderwets girobewijs, dat ze de verwijderingsbijdrage 
hadden voldaan,” zegt relatie manager Cees Achterberg 
van de RDW. “We stonden als RDW buiten de financiële 
stromen, maar toen we weer met ARN in gesprek 
raakten over het probleem rond geïmporteerde auto’s 
snapten we de behoefte heel goed, en hebben we onze 
hulp meteen aangeboden.  
Wij vinden het belangrijk dat autorecycling goed wordt 
georganiseerd, op duurzame manier plaatsvindt en 
werken daar graag aan mee.” 

‘De recyclingbijdrage is de 

laatste jaren lager, maar hij is 

nog altijd hard nodig!’
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echt. Dus zorg ervoor dat de bestuurder en 
de hulp systemen in een auto samen veiliger 
zijn dan wanneer de chauffeur er helemaal 
alleen voor zou staan. We moeten niet automati
seren wat al heel makkelijk is en wat heel moeilijk is  
bij de bestuurder laten. We moeten juist automatiseren 
wat moeilijk is, want dan onder steun je de bestuurder 
pas echt.” 

Standaard level 2 
“Voorkom verwarring. Dat is ook een belangrijk 
aandachtspunt,” vervolgt Marieke. “Er zijn vijf levels  
van voertuigautomatisering, en pas bij het vijfde niveau 
hebben we het over volledig zelfrijdende auto’s, die 
geen hulp meer nodig hebben van de mens en overal 
zelfstandig kunnen rijden. Die indeling had ooit een nut, 
maar inmiddels roepen die levels eigenlijk alleen maar 
verwarring op. Een specifieke auto is namelijk nooit 
een level 2 of een level 4. Het ligt er maar net aan waar 
zo’n voertuig rijdt, wat het kan en wat de bestuurder 
doet. Om aansprakelijkheid te voorkomen, kiezen 
autofabrikanten er nu vaak voor om systemen 
standaard als level 2 te kwalificeren, ook al gaat het 
voor het gevoel al sterk richting (deels) automatisch 
rijden. Level 2 betekent dat het nog niet echt om 
automatisering, maar om ondersteuning gaat. Dat is 
prima, maar laat het dan ook zo voelen! Want nu lijkt 
het soms of het wel degelijk om systemen gaat waar je 
als bestuurder volledig op kunt vertrouwen. Maar als 

“Mooi hoor, die ontwikkeling van automatische voer
tuigen. Maar we dreigen te blijven hangen in de fase 
van level 2systemen, waarbij menselijke bestuurders 
nog altijd de volledige verantwoordelijkheid dragen en 
continu moeten opletten. Daarbij helpt het niet dat deze 
hulpsystemen het soms juist in lastige situaties laten 
afweten. En dat terwijl ze de suggestie wekken dat ze 
echt al een stap verder zijn. Formeel zijn mensen te 
allen tijde verantwoordelijk voor de besturing van hun 
voertuig, maar zo voelt het niet als de geavanceerde 
hulpsystemen van een automatisch voertuig zijn 

‘ Waar blijven de  
automatische voertuigen  
die mensen écht helpen?’ 
Handen van het stuur, voeten van de pedalen, maar ondertussen wel de ogen goed op 
de weg houden. Zijn wij mensen daar echt mee geholpen? Waar zijn de geavanceerde 
systemen van automatische voertuigen vandaag de dag toe in staat? En wat is er nodig  
om automatisch rijden veiliger te maken? 

geleden regelmatig te horen kreeg dat haar vakgebied 
waarschijnlijk wel zou komen te vervallen. Want het  
zou niet lang meer duren voor mensen rustig een boek 
zouden kunnen lezen, terwijl hun zelfrijdende auto hen 
volledig zelfstandig naar de gewenste eindbestemming 
zou rijden. 
“Als het over automatische voertuigen gaat, halen 
mensen vaak aan dat meer dan 90 procent van alle 
ongelukken door menselijk falen wordt veroorzaakt. 
‘Maar een zelfrijdende auto valt niet in slaap,’ zeggen  
ze dan. ‘Die raakt niet afgeleid, drinkt geen alcohol en 
kan situaties razendsnel doorrekenen. Dus dankzij 
zelfrijdende auto’s gebeuren er straks geen ongelukken 
meer,’ concluderen ze dan. Dat is natuurlijk een mooi 
beeld,” vindt ook Marieke, “maar daar zijn we nog lang 
niet. Daarbij is het maar de vraag of het ook echt zover 
komt en of dat noodzakelijk is. Ondertussen blijven  
we als samenleving wel vasthouden aan het idee dat 
een automatisch voertuig nooit een ongeval mag 
veroorzaken. En daarmee remmen we de ontwikkeling 
van technologische oplossingen die weliswaar nog niet 
optimaal zijn, maar die het verkeer wel degelijk veiliger 
kunnen maken en waarvan we ook weten wat er nodig 
is om het nog veiliger te maken.” 

Automatiseren wat moeilijk is 
Een betere interactie tussen automatische voertuigen 
en de mens zou volgens Marieke ook al enorm helpen 
om de verkeersveiligheid te verbeteren. En haar belang
rijkste aanbeveling voor autofabrikanten? “Streef er niet 
naar om alles te automatiseren en focus niet alleen op 
de technologie. Help de bestuurder van een voertuig 

DOSSIER VEILIGHEID

‘Streef er niet naar om alles 

te automatiseren en focus niet 

alleen op de technologie’

‘Het moet altijd duidelijk zijn 

wie er rijdt en dus ook de 

verantwoordelijkheid heeft’

Marieke Martens is 
hoogleraar automatische 
voertuigen en menselijke 
interactie aan de TU 
Eindhoven. In dit interview 
deelt ze haar visie op 
veiligheid, een van de 
pijlers waarin ook de  
RDW actief is. 

ingeschakeld. Als die hulpsystemen dan in een lastige 
verkeerssituatie automatisch uitgaan, of niet kunnen 
wat mensen wel verwacht hadden, kunnen er gevaar
lijke situaties ontstaan,” aldus Marieke Martens, 
hoogleraar automatische voertuigen en menselijke 
interactie aan de TU Eindhoven. 

Nul ongelukken: niet realistisch 
De verwachtingen voor automatische voertuigen waren 
torenhoog. Zo hoog zelfs dat Marieke tot een paar jaar 

INTERVIEW MET MARIEKE MARTENS HOOGLERAAR TU EINDHOVEN
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iets nog onbetrouwbaar is, kiezen fabrikanten er niet 
voor om het ook onbetrouwbaar te laten voelen. Daar 
zit een deel van het probleem.” 

Wie rijdt er? 
“Als autofabrikanten vormen van automatisering aan
bieden, moeten ze ervoor zorgen dat zo’n systeem ook 
echt betrouwbaar is en dus bijvoorbeeld niet binnen  
een fractie van een seconde de besturing weer aan de 
bestuurder teruggeeft. Daarbij moet altijd duidelijk zijn 
wie er rijdt en dus ook de verantwoordelijkheid heeft:  
de menselijke bestuurder of de auto? En een automa
tisch voertuig moet zich op een voorspelbare manier 
ge  dragen. Zo’n voertuig moet dus niet opeens op een 
drukke plek gaan stilstaan omdat het het even niet 
meer weet. Dat kan namelijk gevaarlijke situaties 
opleveren, niet alleen voor de mensen in het voertuig, 
maar ook voor alle andere verkeersdeelnemers om 
zo’n auto heen.” 

Met een hoger doel verkeersregels overtreden 
Maar Mariekes toch wel meest opmerkelijke aan
beveling: kijk of een automatisch voertuig in bepaalde 
gevallen de verkeersregels mag overtreden. “Dat doen 
wij mensen namelijk soms ook om gevaarlijke situaties 
te voorkomen,” licht ze toe. “Even extra gas geven om 
een ander voertuig te ontwijken, bijvoorbeeld. Of een 
doorgetrokken streep een beetje overschrijden om 
voldoende afstand te houden van een fietser op de 
rijbaan. En nee, dat betekent natuurlijk niet dat zo’n 

automatisch voertuig met 180 kilometer per uur  
door de stad mag rijden. We hebben het over relatief 
kleine verkeersovertredingen, waarbij het hogere doel 
verkeersveiligheid is.” 

‘Wat waren we aan het doen?’ 
“Hiervoor is uiteraard wel nieuwe regelgeving nodig, en 
ook een andere aanpak,” benadrukt Marieke. “De wet is 
nu echt gemaakt voor mensen. Daarbij wordt bijvoor
beeld ook meegenomen wat de intentie was van een 
bepaalde actie in het verkeer. Maar als een automatisch 
voertuig door autoriteiten wordt aangehouden, kan die 
natuurlijk niet uitleggen welke menselijke intentie de 
basis vormde voor zijn gedrag op de weg. Dat betekent 
dus dat auto fabrikanten data of uitleg moeten kunnen 
aanleveren waaruit duidelijk wordt waarom een voertuig 
onder bijzondere omstandigheden deed wat het deed. 
En dat betekent ook dat partijen als de RDW zich nog 
meer moeten verdiepen in het doorgronden van 
dergelijke data en algoritmes.”

Feiten & Cijfers
Het verkeer is van iedereen. En iedereen moet daar veilig aan 
kunnen deelnemen. Daarbij gaat het niet alleen om de veiligheid 
van het voertuig waarmee je onderweg bent. Het gaat ook om het 
samenspel tussen voertuig, bestuurder en omgeving. De RDW voert 
op het gebied van veiligheid publieke taken uit, wij dragen bij aan 
de ontwikkeling van nieuwe regelgeving en hebben daarin een 
signalerende rol. 

Verkeersveiligheids- 
coalitie 
In 2020 zijn 610 mensen omgekomen in het verkeer, waaronder 
een recordaantal fietsers. Het zijn er wel 51 minder dan in 2019, 
maar het blijft een onacceptabel aantal. Dit terwijl de verkeers
intensiteit als gevolg van corona veel lager was. Jaarlijks vallen er 
bovendien ruim 21.000 ernstig gewonden in het verkeer. Met 
deze cijfers doet Nederland het slecht, ook internationaal gezien. 
In de Verkeersveiligheidscoalitie werken wij samen met 36 andere 
organisaties aan betere verkeersveiligheid. Meer over de Verkeers-
veiligheidscoalitie leest u op pagina 30.

Typegoedkeuringen
Auto’s, motoren, brommers, kampeerauto’s, bedrijfswagens, 
opleggers; in Nederland rijden ongeveer 13 miljoen wegvoertuigen. 
Deze voertuigen beschikken allemaal over een goedkeuring om aan 
het verkeer deel te nemen. Voordat ze de openbare weg op mogen, 
moeten deze voertuigen worden toegelaten op basis van Europese of 
nationale regelgeving. Zonder goedkeuring kan de RDW geen kente-
ken afgeven. In 2020 gaf de RDW 35.678 typegoedkeuringen af. 

Steekproeven
De RDW controleert door middel van een herkeuring 
(steekproefsgewijs) of de APK op de juiste manier is 
uitgevoerd. Dit doen wij om veiligheid én duurzaam
heid te waarborgen. De wettelijke norm voor steek
proeven is 3%. In 2020 is die norm niet volledig 
behaald door de coronamaatregelen. 
Het ministerie van IenW 
heeft daar vooraf mee 
ingestemd. In totaal 
zijn er 176.761 
steekproeven 
uitgevoerd.

‘Een automatisch voertuig kan 

natuurlijk niet uitleggen welke 

menselijke intentie de basis 

vormde voor zijn gedrag op de weg’

ADAS
Veel voertuigen zijn uitgerust met rijhulpsystemen 
(Advanced Driver Assistance Systems: ADAS) die de 
bestuurder ondersteunen bij het rijden. Daarmee wordt 
de moderne auto een stuk technologie waar software 
een steeds nadrukkelijkere rol speelt. ADAS kunnen 
een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid, mits de 
bestuurders de systemen goed begrijpen en gebruiken. 
In de ADAS Alliantie zet de RDW zich met 58 andere 
organisaties in om het veilige gebruik van ADAS in de 
komende 3 jaar met 20% te verhogen. Internationaal 
werken we mee aan APKeisen voor rijhulpsystemen en 
aan de uitwerking van specificaties in de Algemene 
Veiligheidsregeling die op 6 juli 2022 ingaat. 
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Gezamenlijk naar  
nog meer veiligheid
Zeg je RDW, dan zeg je ook APK. En over die APK is nog veel meer te zeggen.  

APK 1 bestaat 40 jaar en APK 3 is net gelanceerd. Drie externe relaties over  

hoe zij tegen de betrokkenheid van de RDW bij de APK’s aankijken.

TLN 
over APK 1
Ambro Smit is beleidsadviseur Techniek bij Transport 
en Logistiek Nederland (TLN). Ambro zit namens TLN 
ook in de Stichting Overlegorgaan APK (SO-APK). 
Deze adviseert de minister van Infrastructuur en 
Waterstaat over de uitvoering van de APK in Nederland. 

Welke mijlpalen springen er wat TLN betreft uit  
in 40 jaar APK 1?
“Het feit dat we ooit met de APK 1 gestart zijn, is 
natuurlijk de belangrijkste mijlpaal. Verder de invoe
ring van de roetmeting en de dreiging bij de wijziging 
van de EUAPKregelgeving dat het Nederlandse 
APKkeuringsregime zou verdwijnen. Dat laatste 
hebben we gelukkig kunnen tegenhouden. Verder: 
de verbeteringen in de remmentest procedures voor 
aanhangwagens die we vanuit het SOAPK hebben 
weten te bereiken.”

Waar gaat de APK 1 naartoe?
“De APK is continu in beweging wat betreft test
apparatuur, werkplaats en keurmeesters. Maar ook 
op veiligheids en milieugebied zijn er veel nieuwe 
ontwikkelingen, zoals elektrificatie. Het is zaak dat 
de APK werkbaar en uitvoerbaar blijft. Wij hebben 
daar vertrouwen in en zien de APKtoekomst met 
een gerust hart tegemoet.”
 

Komt er volgens TLN een Europese APK 1?
“Die is er in principe al. Alleen in de uit voering van 
bepaalde keuringsaspecten zitten nog weleens kleine 
verschillen bij de APK in de verschillende landen. 
We moeten naar een systeem dat de landen elkaars 
APKkeuringen accepteren. Voor transporteurs is 
dat belangrijk om hun voertuigen nog efficiënter in 
te kunnen zetten.”

BLIK VAN BUITEN

DRIE PARTIJEN OVER RDW EN APK

Abemec over erkenning APK 3 
Als allereerste bedrijf in Nederland kreeg Abemec in Veghel begin 
mei de erkenning APK 3. Zij mogen de APK 3 dus uitvoeren. 
Directeur Hans Quint plakte de erkenningssticker zelf op het 
raam, onder toeziend oog van Ab van Ravestein, algemeen 
directeur van de RDW. “Een bijzonder moment,” vond Quint.

Landbouwmechanisatiebedrijf Abemec bedient met zijn 23 
vestigingen veehouders, akkerbouwers, tuinbouwers, loonwerkers 
en fruittelers door heel Nederland. “Op het feit dat wij de eerste 
erkenninghouder voor de APK 3 zijn, zijn we natuurlijk trots,” zegt 
directeur Hans Quint. “Veiligheid is terecht altijd een hot item en de 
APK 3 is een eerste stap op weg naar weer iets meer veiligheid.” 
Theo van Uden van Abemec vult aan: “We leveren alle machines 
voor de agrarische sector, zoals akkerbouw, tuinbouw, landbouw, 
veeteelt en loonbedrijf. We zijn importeur van het tractormerk 
Fendt, we hebben een rijschool voor het Trijbewijs en in onze 23 
werkplaatsen onderhouden we machines van alle merken. En tja, 
omdat we alles in ons vakgebied willen kunnen, gaan we natuurlijk 
óók de APK 3 uitvoeren!” 
Over de samenwerking met de RDW in dit nieuwe traject is de crew 
van Abemec tevreden. “We staan er zelf altijd constructief in en  
dat zien we terug bij de RDW,” aldus Quint. En Van Uden voegt toe: 
“Bij RDWtoezichthouder Frans van Beek vinden we gelukkig een 
luisterend oor. Hij vertelt ons niet alleen perfect aan welke eisen we 
als erkenninghouder moeten voldoen, met hem kunnen we goed 
praten over de in en outs van de APK 3.”

Fedecom  
over APK 3
Op 1 mei 2021 is APK 3 van start gegaan, de algemene 
periodieke keuring voor land- en bosbouwtrekkers. 
Wat is de visie van brancheorganisatie Fedecom op de 
invoering, uitvoering en handhaving? En de samen-
werking met de RDW? We vragen het Theo Vulink, 
branchemanager van de organisatie voor mechanisatie-
 bedrijven en dealers van land- en bosbouwtrekkers 
Fedecom.

De reden voor APK 3 is duidelijk. Vanuit Europa is er een 
richtlijn die voorschrijft dat land of bosbouwtrekkers 
van de categorie Tb met een maximale constructie
snelheid van meer dan 40 km/u periodiek APKgekeurd 
moeten worden. Theo Vulink: “Het bedrijfsleven gaat  
de APK uitvoeren en daar ligt de link tussen RDW en 
Fedecom. Een groot aantal Fedecomleden, mechanisatie
bedrijven en dealers, heeft namelijk de faciliteiten en 
kennis ‘in huis’ om die APK straks uit te voeren.” Hij 
vervolgt: “Wanneer we het hebben over keuringsplicht
handhaving, dan komen onze leden, de dealerbedrijven, 
in beeld. Die hebben de voertuigen die in gebruik zijn in 

hun bestand van onderhoud zitten en kennen het 
gebruiksdoel. Zo kunnen zij hun intermediaire rol  
heel goed vervullen om de eindgebruiker, de boer of 
bosbouwer, te ontzorgen en op te roepen voor de 
APK 3keuring. Daar heeft de RDW ons dus voor nodig. 
Met alle plezier en genoegen natuurlijk. We moeten hier 
samen in optrekken. Het is nieuw voor alle partijen, dus 
in ieders belang dat we er met z’n allen de schouders 
onder zetten.”
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Het Expertisecentrum Rijbewijzen van de RDW in Veendam weet alles van rijbewijzen. 
Nederlandse rijbewijzen, maar ook alle andere rijbewijzen op de wereld. Eigenlijk 
vormen rijbewijzen een wereld op zich, waarin identiteitsfraude een groot probleem is. 
Rijbewijsexperts Sabrina Loves en Wim Leutscher spannen zich met hun collega’s in 
voor een betere rijbewijswereld.

“Wanneer bij de aanvraag van een rijbewijs 
een foto afwijkt van wat bij ons bekend is, 
dan wordt dat gesignaleerd, en wordt er 
door gespecialiseerde medewerkers nader 
onderzoek gedaan om te bepalen of er al 
dan niet sprake is van fraude. Als dat zo 
blijkt te zijn, wordt er uiteraard aangifte 
gedaan bij de politie. Intern kijken we naar 
de toekomst van het rijbewijs. Kan dat niet 
anders, of beter, dan het plastic kaartje dat 
we nu hebben? En hebben we – nu auto
noom rijden steeds verder oprukt – in de 
toekomst eigenlijk nog wel rijbewijzen nodig, 
en in welke vorm? Dat is verre toekomst 
muziek, de plannen voor digitalisering van 
het rijbewijs moeten in de veel nabijere 
toekomst vorm krijgen. Het voorkomen van 
fraude is daarbij altijd een van de belang
rijkste speerpunten. Het is een nieuwe 
vorm van criminaliteit, die nog te weinig 
bekend is.” Leutschers collega Sabrina 
Loves wijst erop dat identiteitsfraude ook in 
kleinere vormen plaatsvindt: “Denk aan 
verkopen op Marktplaats, het afsluiten van 
een telefoon of ander abonnement, of de 

huur van een auto. We zien regelmatig dat 
mensen in problemen komen waarvan ze 
nooit verwacht hadden dat die hen zouden 
treffen. Ik hoor regelmatig van vrienden dat 
zoiets hun niet zal overkomen. Misschien is 
dat zo, maar weet dat áls het je overkomt 
het vaak niet over een probleem van een 
paar tientjes gaat. Identiteitsfraude is 
eigenlijk altijd een groot probleem.”

Expertisecentrum weet alles
Omwisselen, dat is de corebusiness van  
het Expertisecentrum Rijbewijzen van de 
RDW. Dat wil zeggen, het Expertisecentrum 
Rijbewijzen komt in actie wanneer iemand 
een buitenlands rijbewijs wil omwisselen 
voor een Nederlands exemplaar. In 2020 
werden 21.875 uit andere EUlanden 
afkomstige rijbewijzen omgewisseld, en 
nog eens 14.079 exemplaren van buiten 
de EU. En ja, het gebeurt weleens dat 
een vals rijbewijs ter omwisseling wordt 
aangeboden. “Van elk rijbewijs dat voor 
omwisseling wordt aangeboden wordt 
eerst gecontroleerd of het echt is. Ons 
uitgangspunt is: ‘Elk rijbewijs is vals, tenzij...’ 
Alleen zo kunnen we zoveel mogelijk ver
valsingen signaleren. We onderscheppen 
nu zo’n 70 vervalste rijbewijzen per jaar,” 
zegt Sabrina Loves. De RDW heeft mensen 

in dienst die speciaal zijn opgeleid om 
rijbewijzen te controleren. De hoogst
opgeleide documentonderzoekers – de 
zogenaamde DOC3’ers – kennen alle details, 
en kunnen hun bevindingen desnoods voor de 
rechtbank verdedigen. Bovendien delen de 
documentexperts van de RDW hun kennis 
met andere instanties als politie en douane. 
Elk rijbewijs heeft zijn eigen echtheids
kenmerken. Een Nederlands rijbewijs is 
onder andere voorzien van een voelbaar 
reliëf, een transparant hologram, diverse 
microteksten en ultraviolet fluorescerende 
bedrukking. Andere landen gebruiken weer 
andere echtheidskenmerken, waarvan 
de RDW tot in detail op de hoogte blijft. 
“We hebben een fysieke bibliotheek met 
rijbewijzen uit ongeveer 200 landen. 
Wanneer een vervalsing wordt gesignaleerd 
wordt die uitgebreid gedocumenteerd, en 
wordt de wijze van vervalsing via alerts 
gedeeld met andere landen. Zo werd op 
basis van een vals Oekraïens rijbewijs dat 
in Nederland werd ontdekt in Australië een 
criminele bende opgerold. Rijbewijzen 
vormen dus een hele wereld op zich. 
Wim Leutscher zegt: “Ik hou me nu nog in, 
ik zou er úren over kunnen vertellen…” 

Belangrijke stap
Met ingang van 1 juli 2021 is het 
mogelijk om online je rijbewijs 
ongeldig te laten verklaren na verlies 
of diefstal. Op dit moment moet  
je daarvoor naar de gemeente, en 
omdat je daarbij afhankelijk bent 
van de openingstijden van het 
gemeentehuis kan er een gevoelige 
vertraging optreden, die de kans op 
fraude flink vergroot. “Het nieuwe, 
digitale systeem moet die tijdwinst 
van fraudeurs afpakken,” zegt 
Sabrina Loves. “Daarmee zetten we 
een belangrijke stap op weg naar 
minder identiteitsfraude. Voor de 
aanvraag van een nieuw rijbewijs 
moet je nog wel naar de gemeente, 
maar we werken eraan om dat  
op termijn ook digitaal mogelijk  
te maken.” 

Een wereld op zich 

PRETTIG GEREGELD – RIJBEWIJZEN EN VOORKOMEN IDENTITEITSFRAUDE

Identiteitsfraude met rijbewijzen is een veel 
groter probleem dan menigeen zich reali
seert. Dat wordt duidelijk als rijbewijsexpert 
Wim Leutscher met een voorbeeld komt. 
“Er is een geval bekend van een pand dat 
werd gehuurd op basis van een kopie van 
een rijbewijs. In dat pand werd een hennep
kwekerij gevestigd, en de bezitter van dat 
rijbewijs werd – compleet onwetend – met 
veel machtsvertoon van z’n bed gelicht. Hij 
kwam in de krant, ging in de buurt over de 

tong en zelfs zijn vrouw twijfelde of hij wel 
de waarheid sprak. Uiteindelijk werd zijn zaak 
geseponeerd wegens gebrek aan bewijs, hij is 
dus nooit formeel vrijgesproken. Identiteits
fraude kan je je hele leven achtervolgen, 
terwijl iemand anders feitelijk de boef is.”

Nader onderzoek 
Het Expertisecentrum Rijbewijzen doet er 
alles aan om identiteitsfraude te voor
komen, zeggen Leutscher en Loves. Wim: 
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“Wist je dat een Zimbabwaans rijbewijs gemaakt is van 
verguld aluminium? En wist je dat er in elke Amerikaanse 
staat alleen al twee of drie soorten rijbewijzen in omloop 
zijn? India heeft zelfs 256 kantons, elk met een eigen 
 rijbewijs,” zegt Wim Leutscher. Nee, dat wisten we niet. 
Want de wereld van rijbewijzen is een fascinerende 
wereld op zich die ook heel internationaal gaat.

Ook identiteitsbewijs 
Een officieel document dat aangeeft dat je als burger 
een bepaald voertuig mag besturen is één ding. Maar 
toen op 1 januari 2005 het rijbewijs ook werd ‘gepromo-
veerd’ tot officieel identiteitsbewijs kwam er opeens veel 
meer bij kijken. Identiteitsfraude met behulp van valse  
rijbewijzen bijvoorbeeld. Daar gaan de vorige 2 pagina’s 
(16 en 17) van deze RDWijzer over. Hier kijken we naar 
het buitenland.
 
Europees is altijd goed
Iemand uit het buitenland meldt zich op een Nederlands 
gemeentehuis met het verzoek zijn of haar rijbewijs  
om te wisselen voor een Nederlands exemplaar. “Dan 
moeten experts die wij in dienst hebben ernaar kijken of 

het document origineel is en geldig. Dus dan wordt het 
opgestuurd naar de RDW,” legt Wim uit. In het Veen-
damse Expertisecentrum Rijbewijzen liggen fysieke 
 rijbewijzen uit meer dan 200 landen. “Rijbewijzen afkom-
stig uit EUlanden worden sowieso omgewisseld, dat is 
nu eenmaal afgesproken. Ook landen die behoren bij het 
Koninkrijk der Nederlanden worden omgewisseld. Maar 
er zijn ook landen waarbij we dat niet doen,” aldus Wim.
Zo hoef je niet te rekenen op een Nederlands rijbewijs 
als je met een Zimbabwaans of Chinees rijbewijs aan 
komt zetten. Wim: “Met die landen zijn geen afspraken, 
maar er zijn uitzonderingen. Als de houder valt onder de 
zogenaamde 30%regeling, dan kan het wel. Dat is een 
regeling voor bijvoorbeeld personeel van ambassades  
in Nederland.” 
En waar in Nederland een rijbewijs uit Congo niet wordt 
omgewisseld, is dat in België wel het geval. Omdat dat 
een kolonie is geweest van dat land. Kortom, een stuw-
meer aan internationale afspraken hoort ook bij de wereld 
van de rijbewijzen. De focus in Veendam ligt op 100 pro-
cent echtheid. “Niet op 90, of 99 procent. We moeten 
absoluut zeker zijn van de echtheid en geldigheid van een 
document,” aldus Wim. Een geruststellende gedachte. 

Als het gaat over rijbewijzen dan moet de RDW behoorlijk internationaal 

schakelen. Want wat als iemand uit het buitenland zijn of haar rijbewijs wil 

omwisselen voor een Nederlands rijbewijs? Hoe check je dat buitenlandse 

rijbewijs of het ten eerste echt is en ten tweede geldig is? Gelukkig hebben  

we Wim Leutscher van het Expertisecentrum Rijbewijzen in Veendam.

BUITENLAND

Het ene 
rijbewijs is het 
andere niet…

Estland heeft zijn zaken 
uitstekend voor elkaar. 

Dankzij een schone lei toen 
het communistische juk 

werd afgeworpen. 

Het lijkt heel wat, gemaakt van verguld aluminium, maar dat kan niet gezegd 
worden van het niveau van de rijopleiding in Zimbabwe. Honderd meter vooruit 
rijden, tien meter terug en… gefeliciteerd! Een rijbewijs uit dat land wordt dan  
ook niet omgewisseld voor een Nederlands rijbewijs.

Ga er maar aan staan. Checken 
of dit document uit India echt is en 

nog steeds geldig. 

Ook in de VS kunnen ze er wat van: 
zoveel staten, zoveel verschillende 
rijbewijzen...

Maar liefst 150 hoogopgeleide 
specialisten, verdeeld over de RDW 
en de marechaussee, kunnen echt 
van vals onderscheiden op het 
allerhoogste niveau. 

ZIMBABWE EN CHINA DOEN NIET MEE
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als je in mogelijkheden denkt. En dus niet in wat er 
allemaal niet kan,” benadrukt Martine. “Op een gegeven 
moment kwamen Harriëtte en ik tot de conclusie dat 
we deze doelgroep eigenlijk best wel wat te bieden 
hebben. En zij ons ook. Zo blijkt het administratieve 
werk dat Lars en Joël doen, echt goed bij hun situaties 
te passen. We vonden het dus zonde om afscheid van 
ze te nemen.”

Passend werk met groeimogelijkheden
“Precies,” bevestigt Harriëtte. “Kijk, als je een participatie
 medewerker hebt die je continu moet blijven begelei
den, dan moet je kijken of zo’n werkplek wel handig 
gekozen is. Maar als je een participatiemedewerker 

passend werk met groei mogelijkheden kunt bieden, en 
hij of zij vervolgens goed meedraait en ook volledig in 
het team wordt opgenomen, is het wel duidelijk dat er 
meer in zit. Samen met Martine en collega’s van HR 
hebben we er dus voor gezorgd dat het onderwerp 
hoog op de agenda van de directie kwam.”

Begonnen als participatiemedewerker, 
nu een vast contract 

Het verhaal van 
Lars en Joël

Mensen sneller aan werk helpen. Zo ook mensen met een arbeidsbeperking. 

Dat was de gedachte achter de Participatiewet die in 2015 werd ingevoerd.  

Op papier zag het er goed uit, maar de gehoopte resultaten bleven uit:  

de kans op werk is nauwelijks gestegen. Ondertussen hoppen 

participatiemedewerkers vaak van de ene tijdelijke baan naar de andere,  

zonder uitzicht op een vast contract. Dat moet toch anders kunnen,  

dachten twee RDWteammanagers in Veendam.

Lars: ‘Vanwege mijn 

gezondheidsproblemen was veel 

fysiek niet haalbaar’

“Ik zat in de bijstand, en omdat mijn jobcoach van de 
gemeente contacten had met de HRafdeling van de 
RDW kon ik hier op gesprek komen. In eerste instantie 
ging het om werk op de postafdeling. Maar tijdens dat 
gesprek hadden we al vrij snel door dat het veel fysiek 
werk is. Vanwege mijn gezondheidsproblemen was dat 
niet haalbaar,” blikt Lars Schieving terug. “Karein, de 
HRadviseur, zei dat ze mij zou onthouden. Dat zal wel, 
dacht ik toen nog. Maar twee weken later belde ze 
weer. Of ik op gesprek wilde komen op de afdeling 
Informatieverstrekking. Niet lang daarna ben ik daar 
aan de slag gegaan. Voor twaalf uur per week.”

Langzaam opbouwen
De afdeling Handhaving kreeg bij de postwerkzaam
heden hulp van nóg een participatiemedewerker:  
Joël van Dael. “Ik had een Wajonguitkering en zat al 
een tijdje werkloos thuis. Heel prettig dus dat ik in  
mei 2018 als participatiemedewerker bij de RDW kon 

ONZE ORGANISATIE

beginnen. We hebben het langzaam opgebouwd. Dus 
eerst een paar uur per week. En in het begin alleen de 
basis administratie en de binnenkomende post. En 
langzaam maar zeker kreeg ik er steeds meer taken bij. 
Zoals de telefonie. En na een tijdje deed ik gewoon 
alles. Ik doe nu dus precies hetzelfde als wat de rest in 
het team ook doet.”

Denken in mogelijkheden
Martine OorburgNorder en Harriëtte van Altena
Oostland waren bij de RDW zeker niet de eerste 
teamleiders die een participatiemedewerker tijdelijk 
aan werk hielpen. In Veendam wisten ze dus al wat 
daarbij komt kijken. Soms moet er voor zo’n traject 
bijvoorbeeld een functie worden aangepast of een 
aangepaste werkplek geregeld worden. Of extra 
hulpmiddelen. En de ene participatiemedewerker vindt 
zijn of haar weg sneller dan de andere. “Maar eigenlijk 
ging het over het algemeen heel goed. Daarbij helpt het 

Lars Schieving (l) en Joël van Dael hebben 
hun plek gevonden bij de RDW. 
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Verrassing!
De interne lobby van de twee enthousiaste teamleiders 
had succes. Begin dit jaar hebben zowel Lars als Joël 
een vast contract. “Dat kwam echt onverwachts,” zegt 
Joël. “Ik ben er superblij mee. Eindelijk geen tijdelijke 
contracten meer. Dat geeft veel rust. En stabiliteit.”
Ook voor Lars kwam zijn vast contract als een 
verrassing. “Ik kon het nauwelijks geloven. Hiervoor 
werkte ik voor de kringloop van de gemeente. Dat is 
zeg maar ‘vrijwilligerswerk’ dat je moet doen om je 
uitkering niet kwijt te raken. En als het werk bij de  
RDW zou stoppen, zou ik naar de dierenkoekjesfabriek 
gaan. De gemeente kan je dus overal plaatsen. En dat 
is nooit op contractbasis. Geen toekomstperspectief 
dus. Maar dat perspectief heb ik nu bij de RDW wel. 
Heel fijn!”

De volgende lichting
Op dit moment zijn Martine en Harriëtte alweer druk 
bezig met selectierondes. Want nu Lars en Joël tot de 
vaste RDWmedewerkers behoren, is er op hun afdelin-
gen ruimte voor nieuwe participatiemedewerkers.

‘Het is altijd handig om 

meerdere methodes tot je 

beschikking te hebben’

Is dit een maatregel om fraude tegen  
te gaan?
Inderdaad. Want het wil nog weleens 
gebeuren dat malafide verkopers de 
tellerstand terugdraaien. Dat levert niet 
alleen economische schade op voor de 
koper, maar kan hem of haar en andere 
verkeersdeelnemers ook onnodig in gevaar 
brengen. Een motor die er veel meer 
kilometers op heeft zitten dan zijn teller 
beweert, kan namelijk sneller kuren krijgen 
of er helemaal de brui aan geven. Het 
verplicht registreren van de tellerstand  
was dan ook een gezamenlijke wens van de 
overheid, de Vereniging Aanpak Tellerfraude 
en de motorbranche zelf. En die wens wordt 
nu dus werkelijkheid. Of beter gezegd: 
vanaf 1 juli. Want dan voert Nederland  
die nieuwe verplichting officieel in.

Hoe gaat het in zijn werk?
Vanaf 1 juli moeten erkende bedrijven ook 
de tellerstanden van motorfietsen bij de 
RDW registreren. En die verplichting geldt 
dan bij opname in de bedrijfsvoorraad, bij 
de tenaamstelling, bij reparatie, onderhoud 
en bandenwissel en bij afmeldingen 
voor export. De meeste motorbedrijven 
registreren de tellerstanden al, maar 
voor een aantal bedrijven is het redelijk 
nieuw. Zij zullen alleen merken dat hun 
managementsysteem aangepast wordt. 
Autobedrijven kunnen trouwens ook met 
die nieuwe registratieverplichting te maken 
krijgen. Bijvoorbeeld als een klant een 
motorfiets inruilt en ze dat voertuig in hun 
bedrijfsvoorraad opnemen. Of als ze een 
trike met een motorkenteken verkopen.

En motorbedrijven die nog geen 
ervaring hebben met het registeren 
van tellerstanden?
Voor hen wordt het wel een wat grotere 
verandering. Zo moeten ze bij hun 
softwareleverancier vragen of die hun 

VRAGEN

In Nederland zijn we 

al gewend aan het 

verplicht registreren 

van tellerstanden van 

personenvoertuigen en 

lichte bedrijfswagens. 

En vanaf 1 juli 2021 zijn 

ook motorfietsen aan 

de beurt.

systeem op de nieuwe registratieeis gaat 
aanpassen. Daarbij moeten motorbedrijven 
niet vergeten om ook hun medewerkers te 
laten weten dat de verplichte tellerstand
registratie eraan zit te komen. Want 1 juli, 
dan is het zo.

Wat gebeurt er met de geregistreerde 
tellerstanden?
Goede vraag. Vanaf 1 juli stelt de RDW 
informatie over tellerstanden van motor
fietsen beschikbaar. Ze zijn terug te vinden 
in het RDWVoertuigrapport. Dus niet voor 
iedereen, maar voor de eigenaar/houder 
van een motorfiets. Bij de verkoop van  
de motorfiets kunnen zij potentiële  
kopers een officieel overzicht van de 
geregistreerde tellerstanden tonen.  
We beginnen natuurlijk nu pas met die 
registratie, dus aanvankelijk zullen 
historische data nog ontbreken.

Wie houdt er toezicht?
Dat doen wij. Als RDW houden we al toezicht 
op erkende bedrijven. En we gaan er nu ook 
op toezien dat iedereen de tellerstanden 
van motorfietsen op een correcte manier 
registreert. Hadden we trouwens al gezegd 
dat die nieuwe verplichting op 1 juli ingaat?

Meer weten? Kijk dan op de website van de 
RDW: www.rdw.nl/tellerregistratiemotoren

5
Verplichte regis-
tratie tellerstand 
motorfietsen

1

2

3

4

5

Tips voor werkgevers  
met koudwatervrees
Harriëtte: “Vraag aan potentiële participatiemedewerkers  
niet wat er met ze is, maar wat ze nodig hebben. Dan krijg je 
meteen een heel ander gesprek.”
Martine: “Ik heb het al gezegd, maar echt het allerbelang
rijkste: denk in mogelijkheden en dus niet in onmogelijkheden. 
Als je er vanuit die gedachte mee aan de slag gaat, komt het 
wel goed. Dat weten we inmiddels uit ervaring.”
Harriëtte: “Maar zorg wel voor de juiste begeleiding. Bij de 
RDW trainen we daarom ook collega’s die een ‘Harrie’ voor 
participatiemedewerkers willen zijn. Dat is onze naam voor 
een ‘buddy’.”

Joel: ‘Ik ben er super-blij mee. Eindelijk 

geen tijdelijke contracten meer. Dat geeft 

veel rust. En stabiliteit’

Alle soorten voertuigen: 

Tellerstand bij elk 
garagebezoek registreren 
Om de registratie van tellerstanden  
te bevorderen, vervalt per 1 juli 2021  
de minimumgrens van 150 euro bij 
ROBbezoeken (reparatie, onderhoud 
en banden). Voortaan wordt de 
tellerstand bij elk bezoek aan de 
garage geregistreerd. 

Teamleiders Martine Oorburg-Norder (l) en Harriëtte  
van Altena-Oostland denken in mogelijkheden. 

RDWIJZER - NUMMER 1 - 202122 23RDWIJZER - NUMMER 1 - 2021

http://www.rdw.nl/tellerregistratiemotoren


Tien jaar geleden waren er veel onverze-
kerde voertuigen in ons land. In 2011 waren 
dat er bijna een kwart miljoen. Om dit pro-
bleem tegen te gaan, vonden het kabinet  
en de Tweede Kamer het wenselijk om het 
aantal controles te verhogen, waardoor er 
ook meer boetes werden opgelegd.

Succes heeft een keerzijde
De striktere handhaving heeft ervoor gezorgd 
dat het aantal onverzekerde voertuigen in  
de loop der jaren fors is gedaald van ruim 
200.000 naar zo’n 35.000 op dit moment. 
Maar dit succes had met name in de eerste 
jaren na het verhogen van de controles  

ook een keerzijde. Diezelfde strengere 
handhaving zorgde ervoor dat sommige 
mensen met financiële problemen verder  
in de schulden kwamen en zelfs door de 
rechter in detentie konden worden genomen. 
“Het gaat om relatief hoge bedragen,” weet 
Cecile. “En betaalde iemand niet op tijd, dan 
kwam daar op grond van de wet meteen een 
aanmaning bovenop. Een boete van 400 
euro kon daardoor oplopen tot 1200 euro.” 
Ilse vult aan: “En zolang het voertuig niet 
werd verzekerd, kwam er bij iedere nieuwe 
controle weer een nieuwe boete bij. Dit was 
aanleiding om te kijken naar verbeteringen 
binnen het proces.” 

Nieuwe werkwijze
In 2017 gingen de RDW en het parket 
Centrale Verwerking Openbaar Ministerie 
(CVOM) over op een nieuwe werkwijze: 
maatschappelijk verantwoord handhaven. 
Sindsdien staat handhaven met een 
menselijke maat centraal. Voor die tijd was 
het CJIB al gestart met de ontwikkeling: 
maatschappelijk verantwoord innen. Dat 
zette ook de deur open voor een betalings
regelingenbeleid. En Cecile was daar bij het 
CJIB, samen met partners bij het OM en het 
ministerie, een van de grondleggers van.  
De aanpak van de RDW (maatschappelijk 
verantwoord handhaven) en het CJIB 

‘ We stellen ons nu vaker de 
vraag waaróm mensen hun 
voertuig niet verzekeren’

VAN ELKAAR LEREN: HANDHAVEN MET EEN MENSELIJKE MAAT

SAMENWERKING

(maatschappelijk verantwoord innen van 
boetes) versterkten elkaar. De krachten 
werden en worden nog steeds gebundeld.

Individuele situatie
Ook binnen de RDW veranderde het nodige. 
“We kijken nu meer naar de vraag waarom 
mensen hun voertuig niet verzekeren,” 
benadrukt Ilse. “Als we nu zien dat iemand 
zijn voertuig niet verzekert, sturen we eerst 
een vriendelijke brief. We zeggen dat het 
voertuig als onverzekerd staat geregistreerd 
en spoedig verzekerd moet worden om een 
boete te voorkomen. Pas als dat niet helpt, 
wordt een boete opgelegd. Gebeurt zoiets 

vaker, dan sturen we een brief met de vraag 
om contact met ons op te nemen. Samen 
met de kentekenhouder bekijken we de 
individuele situatie zorgvuldig, zodat we 
meer inzicht krijgen in zijn of haar situatie. 
Waar mogelijk maken we afspraken om te 
voorkomen dat het aantal boetes verder 
oploopt.” Cecile benadrukt het belang van 
deze manier van werken.

‘Ik verbind u even door’
“Een ander mooi voorbeeld van onze nieuwe 
werkwijze is de éénloketgedachte,” vult Ilse 
aan. “Als iemand ons belt met een vraag 
over een onderwerp waar het CJIB over 

gaat, dan verbinden we de beller voortaan 
rechtstreeks door met de juiste afdeling  
van het CJIB. En omgekeerd. Vroeger  
kon dat niet en hadden mensen vaak het 
idee dat ze van het kastje naar de muur 
werden gestuurd. Dat is dus ook een  
grote verbetering.”
“Zeker een verbetering,” bevestigt Cecile. 
“Het is ook echt in ons gezamenlijk belang 
om nauw met elkaar samen te werken, 
elkaars (werk)processen te kennen en 
daarbij meer te kijken naar degene die  
zijn voertuig niet verzekert. Op die manier 
kunnen we nu problemen voor mensen 
voorkomen en kijken naar oplossingen.”

Cecile van Dijk, CJIB:

‘Betaalde iemand niet op tijd, dan kwam daar op grond van 

de wet meteen een aanmaning bovenop’

Ilse Wilkens-Steenhuis, RDW:

‘Als we nu zien dat iemand zijn voertuig niet  

verzekert, sturen we eerst een vriendelijke brief’

Ilse Wilkens-Steenhuis, adviseur 
Handhaving bij de RDW (l) en Cecile van 
Dijk, juridisch beleidsadviseur bij het 
Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). 

In Nederland vinden we het belangrijk dat geregistreerde voertuigen verzekerd zijn. Want als een onverzekerd voertuig bij 
een aanrijding betrokken raakt, dan heeft dit vervelende gevolgen voor zowel de bestuurder als het slachtoffer. Als iemand 
zijn voertuig niet verzekert, dan krijgt hij eerst een waarschuwing en daarna een boete. Wie zo’n boete niet betaalt, ontvangt 
een aanmaning waardoor het bedrag snel kan oplopen. En het moet gezegd: de RDW en het CJIB hadden jarenlang minder 
aandacht voor de mens achter deze overtreding. Maar sinds 2017 geldt er een andere werkwijze. Tegenwoordig staat 
handhaving met een menselijke maat centraal.
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Het zogenaamd Yokestuurwiel, met afge
platte onderkant, twee handvatten en een 
ontbrekende bovenrand is op zijn minst 
opzienbarend. Tesla claimt in haar eigen 
communicatie dat dit stuur geen traditionele 
hendels meer heeft om bijvoorbeeld de 
richting aan te geven en om de ruitenwissers 
te bedienen. De controlemogelijkheden voor 
deze functies zijn met knoppen verwerkt op 
het stuur, ook voor groot licht en claxon.  
“Dat mag,” aldus Hans Lammers die als 
vakgebied Passieve Veiligheid en Algemene 
Veiligheid heeft. “De vorm van een stuurwiel 
en de locatie van deze bedieningsorganen 
zijn niet voorgeschreven in de EU of UNECE
wetgeving. Er wordt bijvoorbeeld bewust 
gesproken over ‘steering control, usually 
the steering wheel’ in de wetgeving. Wat 
dat betreft kunnen deze twee handvatten 
dus volstaan. De collega’s van de afdeling 
Typegoedkeuring en Testen hebben al in 
een vroeg stadium contact met fabrikanten 
over nieuwe ontwikkelingen. Past het in de 

wetgeving of is er überhaupt al wetgeving 
voor? Dat kan natuurlijk ook, dat er nog 
niets voor is bepaald. Als het niet aan de 
eisen voldoet, maar wel iets is dat wij vanuit 
veiligheidsperspectief ondersteunen, dan 
kun je ervoor kiezen om met de fabrikant 
een aanpassingsvoorstel te maken om die 
wetgeving aan te passen of om een 
uitzonderingsgoedkeuring te krijgen.”

Submenu
Het Yokestuurwiel kan volgens Hans 
Lammers alleen maar werken als de 
overbrengverhoudingen – het aantal 
omwentelingen van geheel links naar 
geheel rechts – dusdanig zijn aanpast dat 
je de hele baan kunt bestrijken zonder je 
handen van het stuur te halen. Want tja, 
waarom hebben we ronde stuurwielen? 
Hans Lammers: “Zodat je kunt overpakken 
in bochten. Of dat met dit aangekondigde 
stuurwiel kan, dat is afwachten. Misschien 
is overpakken niet eens meer nodig, die 

korte overbrengverhouding kan prima 
werken, de Citroën CX had dat directe 
decennia geleden al. Er zijn in de loop der 
jaren meerdere ontwikkelingen geweest  
als je kijkt naar stuurwielen. Denk aan de 
afplatting van de onderzijde, iets wat je  
bij sportievere auto’s vaak ziet. Je stapt 
hierdoor makkelijker in en uit, en ook is de 
stand van het stuurwiel in één oogopslag te 
zien. Ook zijn er steeds meer bedienings
organen op het stuurwiel gekomen, dat is 
eveneens een sterke tendens. Maar goed, 
stel dat een fabrikant bedenkt dat de 
ruitenwissers bediend moeten worden via 
een touchscreen, ergens verstopt in een 
submenu, dan is er de noodzaak om dit  
te reguleren. Iedereen snapt namelijk dat  
je die wissers intuïtief moet kunnen 
inschakelen. Fabrikanten komen steeds 
meer met inventieve oplossingen om zo 
weinig mogelijk knoppen in een auto te 
plaatsen, dus ik zie daar in de toekomst  
wel meer wetgeving voor komen.”

‘ Een stuurwiel 
hoeft niet rond  
te zijn’
Onlangs kondigde Tesla een soort ‘Knight Rider’stuurwiel aan voor een aantal nieuwe 

modellen. Kun je als autofabrikant zomaar bepalen hoe een stuurwiel eruitziet en met welke 

functieknoppen? En komt de veiligheid niet in het geding als een stuur niet langer rond is?  

Hans Lammers, senior adviseur Ontwikkeling Voertuigreglementering, legt uit. 

Hans Lammers:

‘De vorm van een stuurwiel is 

nergens voorgeschreven in de 

EU- of UNECE-wetgeving’

DE EXPERT
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Cybersecurity roept onmiddellijk associaties op met datalekken  
en privacyproblemen, maar het gaat veel dieper dan dat. Wie een 
smartphone heeft, kan zich de uitdagingen voorstellen waarvoor 
cybersecurity de RDW en haar partners stelt, leggen RDW’ers  
Elles Meinster en Bernd van Nieuwenhoven uit: “De software op je 
telefoon functioneert nu feilloos, maar in de toekomst komt er een 
moment waarop de fabrikant geen updates meer biedt. Dan wordt 
je smartphone onstabiel, vatbaar voor hacks of zelfs onbruikbaar. 
Stel je voor dat zoiets met een voertuig gebeurt. Dat wil je koste 
wat kost voorkomen.” 
Bernd van Nieuwenhoven is manager Typegoedkeuringen bij  
de RDW, Elles Meinster is manager Testen. Met hun teams en 
externe partners zoals andere toelatingsautoriteiten, fabrikanten  
en (buitenlandse) technische diensten, werkt de RDW gezamenlijk 
aan een veilig verkeersbeeld voor de toekomst. “Cybersecurity gaat 
niet over één voertuig,” zeggen ze, “het gaat erom dat de fabrikant 
verantwoordelijk is voor zijn cybersecurity en alle systemen 

eromheen, en dat ook in de toekomst blijft. Essentieel is dat wij 
kunnen controleren dat hij die verantwoor delijkheid ook neemt.” 
Bernd noemt cybersecurity onomwonden een ‘gamechanger’ en 
zegt: “Er is geen gaver moment om bij de RDW te werken dan nú! De 
gesprekken met fabrikanten zijn razend interessant, en de samen
werkingen met buitenlandse collega’s buitengewoon leerzaam, 
omdat iedereen weer uitblinkt op een ander vlak. Elke partij heeft 
veel kennis te delen. Als RDW zitten we in de Europese kopgroep 
rond deze ontwikkelingen. Dat voelt goed.” Elles zegt: “Het gevoel 
dat de RDW medeverantwoordelijk is voor de verkeersveiligheid 
zit diepgeworteld in onze organisatie. Het interessante – en 
uitdagende! – van cybersecurity is het feit dat dit veld continu in 
beweging is, innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Kunnen 
beoordelen of een fabrikant ‘in control’ is vraagt van ons als 
testende instantie een nieuwe denkwijze, en de nodige creativiteit.” 

Bedreigen van buitenaf
Met hun teams moeten Bernd en Elles steeds meer afscheid nemen 
van de oude, gesloten normen: “Tot nu toe bogen onze inspecteurs 
zich over zaken als het toelaten van remmen, maar in de toekomst 
hebben ze ook te maken met bedreigingen van buitenaf die invloed 
kunnen hebben op de veiligheid van een voertuig,” zegt Bernd. “Zoals 

Elles zegt, opereert cybersecurity bovendien in een speelveld dat 
continu verandert. Een type goedkeuring is nu nog eenmalig, maar 
zal in de toekomst meer een doorlopend proces worden, zoals de 
ontwikkelingen in de IT dat ook zijn. Cybersecurity is er, je ontkomt 
er niet aan. Niet bij typegoedkeuringen, niet bij testen en keuringen, 
en niet op de weg. De belangrijkste vaststelling is dat we er in de 
regelgeving steeds meer houvast op krijgen.”

De nieuwe veiligheid 
Want de regelgeving rond cybersecurity is het stadium ‘proeftuin’ 
allang voorbij. De nieuwe UNECEwetgeving is rond het thema van 
kracht, en moet medio 2022 volledig zijn uitgerold. De wetgeving 
geeft landen houvast bij het managen van cybersecurityrisico’s in 
voertuigen, en zorgt voor betrouwbare en veilige softwareupdates. 
“Dat laatste is ook heel belangrijk,” zeggen Elles en Bernd. “Als 
je een softwareupdate accepteert wil je immers weten wát je 
accepteert, omdat het invloed heeft op hoe je voertuig zich op de 
weg gedraagt. Deze regelgeving brengt ons nu op het punt dat wij 
als testende partij en als toelatingsautoriteit een solide basis 
hebben om op een beargumenteerde wijze iets te kunnen vinden 
van de ontwikkelingen rond cybersecurity. Een mooie ontwikkeling, 
in wat voor ons feitelijk een compleet nieuw vakgebied is. Op de 
weg is cybersecurity de nieuwe veiligheid.” 

Typegoedkeuringen, testen, de APK, de kentekenplicht voor (land)bouwvoertuigen:  

de RDW streeft altijd naar meer veiligheid. Nu voertuigen steeds slimmer worden, en autonoom 

rijden steeds dichterbij komt, krijgt het woord ‘veiligheid’ een nieuwe dimensie.  

Cybersecurity is een gamechanger, die de proeftuin allang voorbij is.

De proeftuin voorbij

PROEFTUINEN

‘Er is geen gaver moment om 

bij de RDW te werken dan nú!’
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KORT

Eerste keurmeester APK 3 
Silvan Leenaerts mag zich de eerste keurmeester APK 3 van Nederland noemen. De 43-jarige ondernemer  
uit Zundert doorliep met succes het examen en ontving begin april naast zijn diploma een fraaie oorkonde  
en cadeaus, uitgereikt door IBKI en de RDW.

APK 3 is de periodieke keuring van 
land en bosbouwtrekkers op wielen die 
sneller gaan dan 40 km/u. Deze is per 
1 mei 2021 van start gegaan. De RDW 
ziet erop toe, net als bij APK 1 (vracht
wagens en aanhangwagens) en APK 2 
(personen auto’s en lichte bedrijfsauto’s), 
dat de keuringen volgens de regels 
worden uitgevoerd. Silvan is eigenaar 
en directeur van De Bruijn Mechanisatie. 
Een bedrijf met tien mensen in dienst 
die druk zijn met verkoop, onderhoud 
en reparatie van trekkers, andere land
bouwvoertuigen en heftrucks en nu dus 
ook APK.

Richtlijnen 
Silvans diploma, oorkonde en bijbeho
rende bloemen werden (met inacht
neming van de richtlijnen van het RIVM) 
overhandigd door Willem Rijnberg, 
manager Toezicht van de RDW en 

Anton van der Heijden, relatiemanager 
van de RDW. Ook aanwezig bij de 
  kleinschalige bijeenkomst was  
André Vreman namens IBKI. Dat is  
de organisatie die de examens voor 
keurmeester APK 3 begeleidt en 
afneemt. IBKI is ook verantwoordelijk 
voor de examens voor keurmeester 
APK 1 en APK 2. 

Veiliger verkeer
Willem Rijnberg feliciteerde namens de 
RDW de nieuwe APK 3keurmeester en 
sprak zijn tevredenheid uit over de start 
van de APK 3 begin deze maand. “Ik 
ben opgewekt dat zowel de branche als 
wij als toezichthouder klaar zijn om ook 
deze voertuigen aan een periodieke 
keuring te onderwerpen. Net als APK 1 
en APK 2 gaat ook APK 3 het verkeer 
weer iets veiliger maken. Juist omdat 
het nu echt gaat beginnen, is het 

belangrijk om samen op te trekken 
en elkaar waar mogelijk te helpen 
om de APK 3, net als APK 1 en 2, een 
geoliede machine te laten worden.”

Rol van IBKI
André Vreman, producteigenaar APK  
bij IBKI: “Onze organisatie heeft jaren
lange ervaring in het ontwikkelen van 
theorie en praktijkexamens voor de 
mobiliteits branche en voert deze uit. 
Jaarlijks leggen ruim 50.000 kandidaten  
examen af bij IBKI. Vanuit die ervaring 
hebben we het examen Keurmeester 
Landbouwvoertuigen ontwikkeld. Qua 
techniek zitten er echter wel redelijk 
wat verschillen tussen bedrijfsauto, 
personenauto en landbouwtrekkers. Het 
vergde wel de nodige inspanning om de 
keuringseisen van de landbouwtrekker 
eigen te maken. De RDW en het bedrijf 
Aeres zijn hierin een partner geweest.”

JAARVERSLAG RDW 2020

Hectische tijden, maar financieel sterk
RDW’ers hebben alle zeilen bijgezet om de dienstverlening 
overeind te houden en klanten waar mogelijk te helpen in het 
coronajaar 2020. Tegelijkertijd is het gelukt om financieel 
gezond uit dit moeilijke jaar te komen.

Toen corona uitbrak had de RDW twee prioriteiten: de 
gezondheid van de RDW’ers en het zo goed mogelijk laten 
doordraaien van de dienstverlening. Corona betekende ook 
een versneller voor verbeteringen in onze dienstverlening, 
bijvoorbeeld de nieuwe, tijdelijke importprocedure voor 
erkende garagebedrijven. Al met al is de organisatie er  
goed doorheen gekomen. 

Het werk gaat door 
Veel projecten konden gelukkig gewoon doorlopen, zoals  
de registratie van landbouwvoertuigen en drones, de 
voorbereidingen voor de vrachtwagenheffing en het proces 
rondom voertuig en verkeersveiligheid waarbij de RDW 
meedenkt over de toelatingseisen van lichte elektrische 
voertuigen. Ook duurzaamheid blijft hoog op de agenda 
staan. Zo hebben we in 2020 de in 2016 gestarte onder
zoeken naar dieselfraude afgerond en zijn we gestart met  
de implementatie van de nieuwe kaderverordening die 
schonere en veiligere voertuigen tot doel heeft.

Financieel gezond
Uiteindelijk hebben de coronamaatregelen de omzet van de 
RDW beperkt beïnvloed, want die steeg met € 6,3 miljoen ten 
opzichte van 2019. Dit komt vooral door een hogere omzet voor 
het verstrekken van documenten omdat er meer tweedehands
voertuigen werden verkocht. En door hogere incidentele 
projectopbrengsten, zoals voor de vrachtwagenheffing en voor 
de registratie van onbemande luchtvaartvoertuigen (drones). 
Daarnaast hebben we snel kunnen omschakelen van fysieke 
dienstverlening naar digitale dienstverlening waardoor de 
omzet op peil bleef. Het nettoresultaat van 2020 komt uit 
op € 11,3 miljoen. De solvabiliteit is met 54,3% op niveau.

Kijk op: www.rdw.nl > Over RDW > Actueel > Jaarverslagen.

V.l.n.r. Anton van der Heijden (RDW), 
Willem Rijnberg (RDW), Silvan 
Leenaerts en André Vreman (IBKI).

Kort 
jaarverslag 
2020

RDW nieuwe partner Verkeersveiligheidscoalitie
Veiligheid in mobiliteit is een van de kernthema’s waar de RDW voor staat. Verkeers-
veiligheid sluit daar naadloos op aan. Sinds januari is de RDW toegetreden als 
partner van de Verkeersveiligheidscoalitie. Onze expertise op het gebied van 
voertuigveiligheid is zeer welkom. Op pagina 13, in de rubriek ‘Feiten & Cijfers’, 
komt de Verkeersveiligheidscoalitie ook voorbij. 

De Verkeersveiligheidscoalitie is een samen
werkingsverband van 48 organi saties die 
samen de verkeersveiligheid een hoge 
prioriteit geven. Het kernteam van de 
coalitie bestaat uit onder meer ANWB, RAI 
Vereniging, SWOV en VVN. Het ministerie 
van IenW is geen partner, maar wel een 
zogenoemde toehoorder. Voertuigveiligheid 
is een belangrijk onderdeel van verkeers
veiligheid en zo kan de RDW een relevante 

bijdrage leveren aan het doel van de 
Verkeersveiligheidscoalitie.

Politiek en uitvoering 
Het doel van de coalitie, die in 2016 tot 
stand kwam, is het steunen van politieke 
besluiten met richting en kennis op het 
gebied van verkeersveiligheid. Ook zet  
de coalitie zich in bij de uitvoering van 
concrete verkeersveiligheidsactiviteiten. 

Aanleiding: Nederland daalde op de ranglijst 
van verkeersveilige landen. In 2017 lanceerde 
de coalitie mede daarom een manifest met 
de titel ‘Maak van verkeersveiligheid een 
nationale prioriteit’ met tientallen concrete 
verbetersuggesties op het gebied van 
infrastructuur, voertuig en gedrag. 
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Racetrailer.com is een bedrijf dat trailers bouwt 
voor het vervoer van racewagens. “Custommade 
trailers maken we niet, we werken met één 
design, twee wandtypes en vijf mogelijke 
kantoren. Dat houdt de prijs behapbaar, en 
de keuze realistisch. Dat is ons unieke DNA,” 
zegt de eigenaar Ron Reinders.
“We werken voor allerlei grote raceteams, 
onder andere de Formule 1teams van Williams, 
en in het verleden Renault. Maar ook de familie 
Rosberg is klant bij ons, net als de familie 
Schumacher. Het overgrote deel – zo’n 98% –  

van onze trailers wordt dus geëxporteerd,” zegt 
Reinders. “We hebben ook klanten in Nederland 
– Van Amersfoort Racing bijvoorbeeld, die dan 
natuurlijk een kenteken moeten krijgen. Onze 
samenwerking met de RDW is niet intensief, 
maar verloopt wel uitstekend en in de 12 jaar 
dat we actief zijn is het nog nooit fout gegaan.” 

Enorme geluksvogel
Reinders houdt zich met nog veel meer zaken 
bezig. Het kopen en verkopen van oude Formule 
1wagens bijvoorbeeld. “Door mijn netwerk in de 
racewereld krijg ik steeds vaker auto’s aange
boden. De Williams van Ayrton Senna, de BAR 
van Jacques Villeneuve, de Arrows van Jos 
Verstappen heb ik allemaal gehad. Ik heb ze 
verkocht aan verzamelaars. De Toro Rosso van 
Max Verstappen heb ik voor mezelf gehouden. 
Als ik ernaar kijk, moet ik mezelf soms even 
knijpen. Supergaaf.”

‘Ik had nooit gedacht dat 

ik zelf een Formule 1-auto 

zou kunnen kopen’

Wie?
Ron Reinders

Wat?
Bouwer van trailers voor het 
vervoer van racewagens, koopt 
en verkoopt Formule 1wagens

Hoezo?
Racefan in hart en nieren 

Jongensdroom

http://Racetrailer.com
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