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Zo geweldig is mobiliteit 

Sinds april mag ik aan het roer staan van de RDW. Aangenaam! De 
eerste maanden waren een goedgevulde, wervelende rollercoaster van 
kennismakingen, bijpraatsessies, inleesmomenten en werkbezoeken; 
ik voel me nu al thuis. Want de RDW is mobiliteit en ik vind mobiliteit 
geweldig interessant én relevant.
De grote uitdaging die ik graag aanga samen met onze organisatie is 
die razendsnel veranderende wereld van mobiliteit altijd een stap voor 
te blijven. Onze RDW is een dienst midden in de samenleving waarin 
we iedereen zorgvuldig en betrouwbaar willen servicen. De huidige 
taken die we uitvoeren, daar moeten we voortdurend aandacht en 
scherpte voor houden, zodat de resultaten van het recente externe 
onderzoek (zie pagina 30) naar hoe de buitenwereld onze dienst-
verlening ervaart positief blijven. 
Daarnaast gaan nieuwe ontwikkelingen, technologieën en diensten 
meer en andere dingen van ons vragen. Ook daarin willen we mee  
en onze dienstverlening, zowel voor partners als voor particuliere 
klanten, op het niveau houden zoals iedereen dat van ons gewend is.

Trots op onze voorname rol 
En er komt echt wat aan. Neem bijvoorbeeld de elektrische steps. Die 
worden steeds populairder in de ons omringende landen. We werken 
nu samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan een 
nationaal toelatingskader voor dit type voertuigen. Want het zijn welis-
waar vaak duurzame vervoersmiddelen, maar de algehele veiligheid 
van het verkeer staat natuurlijk voorop.
Dan de tolheffing. Een groot project qua ICT, registratie en commu-
nicatie waar we veel van zullen leren in het licht van ‘betalen naar 
gebruik’ dat in het huidige regeerakkoord is opgenomen. De RDW 
speelt daarin een belangrijke rol en dat willen we goed doen. Het 
maakt de RDW een nog breder opererende dienst dan we al zijn. 
Hoe divers ons huidige pakket nu al is, zie je terugkomen in deze 
editie van ons corporate magazine RDWijzer. Lees hoe we testen, 
welke innovaties de RDW intern omarmt en hoe we veiligheid, 
duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit concreet invullen.
Veel leesplezier!

Jantina Woudstra 
Algemeen directeur RDW

Pagina 18 – Per juli worden er gefaseerd 
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Het pruttelen en 
walmen voorbij

IN BEELD – ELEKTRISCHE TRABANT

Duurzaamheid rukt op 
Het Nederlandse wagenpark vergroent.  
Elektrische personenauto’s winnen aan populariteit, 
zowel bij zakelijke als particuliere rijders. 

Er worden zodoende snel stappen gezet richting 
meer duurzaamheid. Maar de grootste winst zit hem 
wellicht in de mindset, juist bij autoliefhebbers, die 
bijvoorbeeld opmerkelijke oude modellen ombouwen 
tot elektrische auto’s. Tot een Trabant aan toe. 

Trabant op zonne-energie
De Trabant maakte de mensen in de voormalige 
DDR mobiel, maar duurzaamheidsprijzen won-ie niet. 
Een pruttelende en walmende tweetaktmotor maakte 
de Trabant van veraf hoor- en ruikbaar. Dit is een heel 
stille, elektrische Trabant, op zonne-energie. Sander 
Drooglever uit Hoogeveen is de trotse eigenaar. 
“Michael Trykowski is een Duitse architect die in 
de jaren tachtig als hobby deze elektrische Trabant 
ontwierp,” aldus Sander. “Hij deed mee aan de Tour 
de Sol in 1984, een soort voorloper van de Solar 
Challenge van nu.” De actieradius van de Solar Trabi 
is beperkt, en het gepruttel van de motor heeft plaats-
gemaakt voor gerammel van het koetswerk, maar de 
reacties onderweg maken veel goed, aldus Sander. 
“Ik vind het gaaf om de inspanningen van een pionier 
op het gebied van duurzaamheid te laten bestaan. 
Iedereen vindt dit leuk en gaaf!” Tot aan de keur-
meesters van de RDW toe, die vrolijk verbaasd waren 
toen Sander aan kwam zetten.
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De mobiliteitsbranche verandert in sneltreinvaart. Daarin pakt de RDW zijn 

verantwoordelijke rol. Binnen de organisatie krijgen vier strategische speerpunten extra 

aandacht. Van nu tot en met 2024. Eén daarvan is ‘beheerste implementaties van 

innovaties’. Larisa Wentholt, manager bij de divisie Voertuig Regelgeving & Toelating 

(VRT), legt de aanpak uit. 

‘Goed gestructureerd 
omgaan met innovaties’

INTERVIEW LARISA WENTHOLT

Wat bedoelt de RDW met dit thema?
“Het bestaat uit twee delen: beheerst en innovatie. 
Waar we eerst te maken hadden met geleidelijke 
vernieuwing door optimalisatie van bestaande voertuig-
techniek maken de voertuigfabrikanten nu een enorme 
sprong voorwaarts. Dat komt door de digitalisering  
van voertuigen en het automatiseren van rijtaken. We 
moeten goed gestructureerd onze werk- en denkwijze 
daaraan aanpassen.”

Wat betekent dit thema voor het uitvoerende werk?
“De afdeling Toegepaste Innovatie bij VRT bestaat nu 
iets meer dan drie jaar. In het begin waren zaken als 
autonoom rijden en artificial intelligence nog science
fiction. Maar het is geen experiment meer. We verlaten 
nu de leerfase en dragen als RDW bij aan de definitieve 
implementatie. De wetgeving verandert ook. Laat de 
fabrikanten maar innoveren en aantonen dat dat veilig 
en duurzaam is, het is aan ons om te beoordelen of  
dat klopt. De tijd dat we met een meetlintje keken of 

een lampje wel op de goede plek zat is voorbij.  
Dit vraagt om een andere manier van werken. 
In zogenoemde competence groups werken we 
samen met collega’s van de RDW uit meerdere 
disciplines aan de ontwikkeling hiervan.”

Waarom is het logisch dat de RDW dit thema heeft? 
“We zijn er voor het borgen van verkeersveiligheid, 
rechtszekerheid en duurzaamheid. Ook kunnen we 
de praktijkproeven in huis uitvoeren en samenwerken 
met kennisinstellingen en andere autoriteiten. 
Hierdoor leren we ook nog van elkaar.”

Is dit een bestaand thema dat nu meer aandacht 
krijgt, of is het nieuw?
“Het is een noodzakelijk nieuw thema. De ontwikke-
lingen gaan momenteel namelijk echt razendsnel.” 

Brengt dit grote veranderingen met zich mee 
voor klanten en medewerkers?
“We hebben andere kennis nodig en moeten samen-
werking zoeken. Niet alleen tastbare techniek die de 
fabrikant ter beoordeling aanreikt is leidend, maar ook 
de procesgang bij de ontwikkeling en het rijgedrag op 
de weg. In wezen ben je als RDW dan ook auditor. Maar 
de RDW heeft goede kaarten daarvoor. We hebben 
veel kennis zelf in huis en werken ook samen met 
bijvoorbeeld het CBR.”

‘Het is aan de RDW om te bepalen 

of innovaties van fabrikanten 

veilig en duurzaam zijn’

Larisa Wentholt, 
manager Toegepaste Innovatie 
van de divisie VRT.
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APK 3: Check 
en dubbelcheck 
op locatie

Tot 1 januari van dit jaar konden eigenaren van 
(land)bouwvoertuigen hun trekker of aanhanger 
online registreren bij de RDW. In sommige geval-
len was dit niet mogelijk. Marcus Wedman, i-vinner 
(identificatie VIN) bij het RDW-keuringsstation 
in Heerenveen, legt uit: “Soms heeft een trekker 
geen chassisnummer (ook wel VIN genoemd, 
ofwel voertuigidentificatienummer, red.), of het  
is niet te vinden of het is vergaan. Ook komt het 
voor dat het merk van het voertuig niet bekend is, 
en ook niet te herleiden. In dat geval gaan wij, 
i-vinners van de RDW, aan de slag om achter de 
identiteit van het voertuig te komen en het ver-
volgens van een unieke 17 posities  tellende VIN 
te voorzien, van cijfers en letters.” Dat gebeurt 
desnoods bij de eigenaar aan huis. Zoals op 
de foto bij loonbedrijf Van Unen in Emmeloord. 
“We slaan een VIN meestal in het midden van 
het voertuig, maar hier moest het links, want dat 
is beter bereikbaar,” aldus Marcus. 

Vaak meerdere voertuigen
Eigenaren van (land)bouwvoertuigen die nog 
wachten op een VIN-inslag krijgen zo snel 
mogelijk bericht. De RDW heeft geleerd van een 
eerste VIN-inslagdag afgelopen februari. “Zo 
blijkt dat veel aanvragers meerdere voertuigen 
hebben waarbij het VIN moet worden ingeslagen,” 
legt Marcus uit. Als ze met meerdere voertuigen 

naar een locatie moeten reizen, is dat best lastig. 
Velen geven dan dus de voorkeur aan ‘keuren 
aan huis’. “Dat vereist wel een goede logistieke 
planning, omdat we deze aanvragen voor 1 juli 
willen afhandelen. Zoals het er nu naar uitziet, 
is dat ook mogelijk,” aldus Marcus. Naast het 
keuren aan huis wordt het inslaan van een VIN op 
een ‘tijdelijk keuringsstation’ ingezet waar daar 
behoefte aan is. In zo’n geval zoekt de RDW naar 
een locatie op maximaal 20 à 25 kilometer van 
een groep aanvragers.

Nog geen boetes
Tot 1 juli 2022 zal de politie nog geen boetes 
uitdelen voor (land)bouwvoertuigen en rijdend 
werkmaterieel (MMBS) die nog geen kenteken-
bewijs hebben. Dat betekent dat eigenaren van 
wie de aanvraag nog niet is afgehandeld toch de 
openbare weg op kunnen. Getrokken materieel 
mag sowieso zonder kentekenbewijs de weg op 
met een witte volgplaat als er niet harder dan 
25 km/u mee wordt gereden.

REGISTRATIE AAN HUIS

Omdat nu ook snelle trekkers een APK moeten ondergaan,  

moeten ze eerst geregistreerd worden. Met de afronding van  

die klus is de RDW volop bezig, zelfs op locatie.

Marcus Wedman, ivinner van de RDW, voorziet 
een landbouwvoertuig van loonbedrijf Van Unen in 

Emmeloord van een kakelverse VIN. Links de eigenaar 
van het voertuig, Tom van Unen.

‘We slaan een VIN meestal in 

het midden van het voertuig, 

maar hier moest het links’
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Voertuigfabrikanten die in Nederland produceren en 
die een nieuw voertuigtype willen laten testen, kunnen 
uiteraard ook een beroep doen op de inspecteurs 
van de RDW. En dat gebeurt ook. Zo werken we in 
eigen land onder andere voor grote vrachtwagen- 
en busfabrikanten die hier gevestigd zijn.

“Een aantal van onze inspecteurs is dus alleen in 
Nederland actief. Voordeel daarbij is dat zij de 
beschikking hebben over de RDW-testbaan in Lelystad. 

Dat is met name prettig voor fabrikanten die zelf niet 
over een dergelijke faciliteit beschikken,” zegt Gert-Jan. 
“En als we straks van Lelystad naar Marknesse 
verhuizen, wordt het nog interessanter, want daar 
krijgen we een testbaan die ook geschikt is om testen 
te doen met autonoom rijdende voertuigen.”

Nederlands 
“Een ander voordeel van Nederlandse klanten is dat 
het toch wel prettig is om dezelfde taal te spreken,” 
vervolgt hij. “Onze inspecteurs beheersen het Engels 
– en vaak ook het Duits – heel goed, maar in het 
Nederlands communiceert het toch net even wat 
makkelijker.”

Al meer dan veertig jaar klant
“Met veel klanten waar we in Nederland testen voor 
doen, hebben we al een lange relatie. Bij sommigen 
komen we zelfs al meer dan veertig jaar over de vloer. 
Daar zijn we trots op. In Europa zijn we een van de 
weinige partijen die dit werk zonder winstoogmerk 
doet. Zoals gezegd: het gaat ons echt om het vergaren 
van kennis. Dus het is prettig en wel zo duurzaam om 
deze kennis ook dicht bij huis op te doen.”

Onze internationaal 
opererende technische 
dienst...

…is uiteraard 
ook actief in 
eigen land…

DOSSIER TESTEN

Als RDW zijn wij niet alleen een typegoedkeurings autoriteit, maar voeren we ook de voor een typegoedkeuring 
vereiste testen voor een aantal voertuigfabrikanten uit. Dat doen we niet alleen in Nederland, maar verspreid 
over de hele wereld. En dat alles zonder winstoogmerk. Want daar is het ons niet om te doen.

“Tijdens het testen van nieuwe voertuigtypes leren 
we ontzettend veel. Dat is voor ons dan ook de voor-
naamste reden om deze dienst aan te bieden. Met 
die kennis uit de praktijk blijven we als organisatie 
goed geïnformeerd om typegoedkeuringsaanvragen 
te kunnen beoordelen en onze bijdrage te leveren aan 
de ontwikkeling van regelgeving in Europa,” benadrukt 
Gert-Jan Boom, die bij de RDW onder andere verant-
woordelijk is voor het relatiebeheer van de grotere 
fabrikanten waar de RDW voor werkt. “Dat testen 
doen we al zo’n veertig jaar en we hebben op dat vlak 
ook een solide reputatie opgebouwd. Niet alleen in 
Nederland weet men ons te vinden, maar we krijgen 

verzoeken van over de hele wereld. Onze inspecteurs 
verrichten testwerk vanuit eigen land, maar zij reizen 
ook naar de belangrijkste autoproducerende landen, als 
het testwerk daar ter plekke moet plaatsvinden.”

Strikt beleid
Maar kan dat wel: een typegoedkeuringsautoriteit die 
zelf ook de voorbereidende tests doet? “Ja, dat kan. 
Als je dat op een goede manier organiseert, is dat geen 
probleem. We hanteren dan ook een beleid waarbij de 
inspecteurs die de testen doen vervolgens niet als 
inspecteurs betrokken zijn bij de typegoedkeuring. 
Dat is dus altijd een andere collega,” legt Gert-Jan uit. 
“Daarbij is het niet zo dat die inspecteurs helemaal 
geen contact met elkaar hebben. Als er vragen zijn 
weten ze elkaar wel te vinden. Die lijnen zijn kort, wat 
ook weer een voordeel is. Maar de testrapporten van 
onze eigen technische dienst worden op exact dezelfde 
manier beoordeeld als de rapporten van externe 
partijen. Daar gaan we heel zuiver mee om.”

‘Technologie gefaseerd 

en goed gecontroleerd 

uitrollen’ GertJan Boom
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Feiten & Cijfers

Actief in: 
met name Nederland, België, 

Duitsland, VK, Zweden, 
VS en Zuid-Korea, maar met 

regelmaat ook in andere 
landen.We testen alle Europese richtlijnen. Met name de 

meest recente richtlijnen testen we graag omdat die 
betrekking hebben op de nieuwste technologie.

De technische dienst van de RDW telt
in totaal bijna 100 collega’s (dat is inclusief 
onze backofficecollega’s en de 
testinspecteurs die nationaal 
op locatie of bij het RDW 
Testcentrum actief zijn).

DOSSIER TESTEN

Trots op: 
het feit dat onze opgedane kennis 

heeft geleid tot een significante 
bijdrage aan de recent 

geïntroduceerde Europese richtlijn 
voor cybersecurity.

…en houdt de RDW  
up-to-date
Als RDW willen we een bijdrage leveren aan veilig en duurzaam verkeer. Dat komt ook duidelijk terug in onze 
missie. Belangrijk dus om nieuwe ontwikkelingen op dat vlak goed in de gaten te houden. En door zelf voertuigen 
te testen weten we precies wat er speelt en zien we bijvoorbeeld als een van de eersten van welke 
technologische innovaties voertuigfabrikanten gebruikmaken.

“Op het internationale toneel gebeurt momenteel veel 
op het vlak van duurzaamheid. Onze inspecteurs 
moeten dus weten wat er allemaal komt kijken bij een 
elektrische aandrijving of bij een voertuig met een 
brandstofcel die op waterstof rijdt,” aldus Gert-Jan.

Autonoom rijden
“Ook autonoom rijden is momenteel een belangrijk 
aandachtspunt. Dankzij het werk voor enkele 
fabrikanten die voor wat betreft deze technologie 
vooroplopen, konden we de afgelopen jaren veel kennis 
vergaren over wat er nodig is om een auto op een 
veilige manier steeds meer van het rijproces over te 
laten nemen. Daarbij zijn we wel voorzichtig als het 

gaat om volledig autonoom rijdende voertuigen. 
We verwachten dat die in de toekomst zeker gaan 
bijdragen aan de verkeersveiligheid, maar tot het zover 
is, vereist dat wel een heel secure aanpak, waarbij alle 
betrokken partijen die technologie gefaseerd en goed 
gecontroleerd moeten uitrollen.”

Hackerproof
“Aandacht voor cybersecurity ligt in het verlengde van 
die ontwikkeling,” gaat hij in één adem door. “Want als 
er straks daadwerkelijk volledig autonoom rijdende 
auto’s de weg op gaan, mogen die natuurlijk niet door 
een hacker worden overgenomen.”

“Er komt dus nogal wat op ons af. En mede dankzij de 
kennis die onze internationaal opererende testteams 
vergaren, kunnen we als RDW beter bepalen hoe we 
dergelijke ontwikkelingen moeten interpreteren en hoe 
we als Europese lidstaat de regelgeving samen met 
andere lidstaten kunnen blijven ontwikkelen.”

‘De lijnen zijn kort en  

dat is een voordeel’

De RDW is een typegoedkeurings-
autoriteit voor nog 48 andere 
technische diensten uit 
binnen- en buitenland. Gezamenlijk 
vertegenwoordigen zij 1600 
fabrikanten.

Wat is er nodig om als inspecteur aan de slag te 
kunnen bij de technische dienst? Relevante werkervaring 
bij een andere technische dienst of op een homologatie-
afdeling van een fabrikant is een belangrijke pre. Voor 
testwerk van nieuwe richtlijnen rond bijvoorbeeld cyber-
security en software-updates is relevante IT-ervaring 
soms van doorslaggevend belang. In dat geval telt 
ervaring binnen de automotive branche dus wat 
minder zwaar mee. 
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BLIK VAN BUITEN – POLITIE CONTROLEERT OP GELUIDSOVERLAST MOTOREN 

Zomer, lekker buiten zijn, toeren met de motorfiets 
door het Limburgse Heuvelland; heerlijk natuurlijk. 
Maar Zuid-Limburg wordt in de lente- en zomermaanden 
bovengemiddeld veel bezocht door motorclubs en 
bijvoorbeeld ook verenigingen van oldtimers. En een 
deel van die liefhebbers tilt het motorgeluid letterlijk en 
figuurlijk naar een dusdanig next level dat het niet leuk 
meer is. Het is bovendien strafbaar. “We zetten ons in 
voor minimaal vier controles elk jaar in de lente- en 
zomerperiode,” steekt Inigo van wal. Inigo Jansen 
is het aanspreekpunt verkeer van het Basisteam 

Heuvelland van de politie-eenheid Limburg. “Dankzij 
de samenwerking met de RDW komen we ook andere 
dingen tegen aan voertuigen die niet deugen. Dankzij 
hun parate kennis. Dan komt zo’n controle de verkeers-
veiligheid nog meer ten goede.” 

Teveel herrie is betalen
De controle begint met staande houden. Dan gaat de 
motorfiets naar de controleplaats, die aan wettelijke 
eisen moet voldoen en door de RDW wordt ingericht. 
“Elke motorfiets heeft een maximum aantal decibel die 
de uitlaat mag produceren. De RDW doet drie metingen 
bij een bepaald toerental en de hoogste meting telt,“ 
vertelt Inigo. “Van die hoogste score trekken we twee 
decibel af. Te veel lawaai, tot 4 dB teveel, kost je € 300. 
Meer dan 4 dB teveel kost € 450. Het voertuig krijgt ook 
een verbod voor het rijden op de weg. Dat betekent dat 
het voertuig. niet gebruikt mag worden tot het door de 
RDW gekeurd is. Niet mals dus. 
De RDW heeft de apparatuur om de meting te doen en 
voert die samen met de politie uit. Maar er is dus nog 
meer. “De medewerkers van de RDW zien zoveel meer 

Geluidsoverlast via de uitlaat is geen onschuldige kwajongensstreek. Als je woont  

in een gebied waar vijf maanden per jaar het uitlaatgeluid álles overstemt,  

kun je daar letterlijk en figuurlijk ziek van worden. Inigo Janssen, brigadier van  

de politie in Limburg, vertelt over nuttige controles langs de weg, in nauwe 

samenwerking met de medewerkers van het RDW-keuringsstation Elsloo.

Bijvangst dankzij 
samenwerking 

‘Controles houden 

verkeersdeelnemers scherp’

Inigo Janssen, brigadier bij Basisteam Heuvelland 
van de politieeenheid Limburg, is blij met 

de ‘bijvangst’ tijdens controles.
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Waarom een deeltjesteller en een 
roetfilter?
Een roetfilter zorgt er bij voertuigen 
met dieselmotor voor dat de uitstoot 
van fijnstof binnen de norm blijft. Een 
deeltjesteller checkt hoeveel deeltjes 
fijnstof het roetfilter toch nog doorlaat 
en of dat dus binnen de normen blijft.

Welke voertuigen moeten gecontroleerd 
worden met een deeltjesteller?
Dit kun je zien aan het item ‘Roetfilter 
verplicht’ in het APK-raadpleegscherm. 
Als daar ‘Ja’ staat moet de controle 
worden uitgevoerd met een deeltjesteller. 
Dit geldt voor personenauto’s en 
bedrijfsauto’s met een dieselmotor.

En als blijkt dat het roetfilter niet goed 
genoeg meer werkt?
Dat betekent dat de auto wordt afgekeurd 
en er een nieuw roetfilter gemonteerd moet 
worden. Tenzij… het roetfilter niet verplicht 
is op de auto. Dát hangt onder andere 
af van de datum eerste toelating (DET) 
van de auto, de voertuigsoort en de wijze 
waarop de emissie bij de typegoedkeuring 

VRAGEN

Nieuws over een belang -

rijke taak van de RDW:  

het toezicht op de 

 uitvoering van de APK.  

De Algemene Periodieke 

Keuring wordt vanaf 

1 januari 2023 uitgebreid 

met de controle van de 

werking van het roetfilter 

bij voertuigen met diesel -

motor. En dat gebeurt 

met  een deeltjesteller.

is gecontroleerd. In het geval dat het roet-
filter niet verplicht is voor het voertuig én het 
filter onvoldoende presteert, dan laat de wet 
ook toe dat de roetfilter gegevens verwijderd 
kunnen worden uit het kentekenregister. 
Dan moet de eigenaar wel een hogere 
motorrijtuigen belasting gaan betalen.

Brengt deze nieuwe regel extra 
kosten met zich mee?
Ja, de keurende garagehouders 
(erkenninghouders) kunnen investeren 
in de aanschaf van een goedgekeurde 
deeltjesteller. Voertuigeigenaren kunnen 
kosten voorgeschoteld krijgen in het geval 
van reparatie van het roetfilter of het 
verwijderen van de roetfiltergegevens. 

Hoe worden voertuigen met dieselmotor 
zonder roetfilter gekeurd?
Voor het keuren van voertuigen zonder 
verplicht roetfilter is, net zoals nu al, een 
goedgekeurde roetmeter en EOBD-tester 
nodig, dat staat voor ‘European On Board 
Diagnostics’. Met behulp van uitlees-
apparatuur of roetmeter wordt gecheckt 
of de roetuitstoot voldoet aan de norm 
voor het voertuig.

5
Deeltjesteller  
& roetfilter 

1

2

3 5

4

dan wij. Ze zijn helemaal thuis in de techniek, dus ook 
als mensen hun verlichting hebben gepimpt met LED-
voorzieningen die niet deugen, dan zien zij dat. Ze zien 
ook aan de lak van een auto of die is overgespoten. En 
dat kan ook verdacht zijn.“ 

Samen optrekken 
De samenwerking is al jarenlang. Er is een convenant 
gesloten met de RDW door vier Zuid-Limburgse 
gemeenten om hierin samen op te trekken. Dat zijn 
Valkenburg aan de Geul, Eijsden/Margraten, Gulpen/
Wittem en Vaals. Inigo wil dat graag voortzetten. “Ook 
wij als politiemensen krijgen binnenkort de beschikking 
over de geavanceerde Noise Patrol-apparatuur die de 
RDW heeft. Dat maakt het controleren nog gemakke-
lijker en sneller. Maar ik wil graag verder met de RDW-
ondersteuning. Want dan wordt één en één samen drie, 
juist vanwege die bijvangst.” 

Egoïsme als drijfveer
Dat controles nodig zijn, blijkt wel uit de cijfers van 
de laatste tijd. Meer dan 30% van de gecontroleerde 
motorfietsen maakt teveel lawaai. Wat is de gemeen-
schappelijke factor van bestuurders/eigenaren die 
de fout in gaan volgens Inigo? “Egoïsme,” zegt hij 
resoluut. “Hun motto luidt: Ik wil lekker motorrijden 
en ik vind een fel geluid cool. Als we die mensen 
vervolgens aanhouden hebben ze de zogenaamde 
dB-killer uit de uitlaat verwijderd, maar ze hebben 
zelf wel oordopjes in ter bescherming… Dat bedoel 
ik dus met egoïsme. En meestal weten ze zelf prima 
dat ze teveel herrie maken.” 

Nog meer controles
Inigo zou best meer controles willen. “Denk eens na: 
hoeveel controles op alcoholgebruik of technische staat 
van je voertuig kom je tegen als verkeers deelnemer? 
Heel weinig en dat is jammer. Heeft simpelweg te 
maken met capaciteit. Zonde, want een controle houdt 
mensen scherp. Mensen denken vaak te makkelijk 
over het deelnemen aan het verkeer. Ze zijn bij A en ze 
moeten naar B en dat traject tussenin is bijzaak. Dat 
is een foute instelling. Je moet het serieus nemen.” 
Inigo is duidelijk een gepassioneerd brigadier én ook 
ambassadeur van veilig en verantwoord verkeersgedrag. 

Flitskast onderweg
In de nabije toekomst zouden de controles overigens 
wel kunnen veranderen, kijkt Inigo vooruit. “Dat komt 
door de flitskast met microfoon erin. In Oostenrijk en 
hier net over de grens in Belgisch Limburg worden die 
al gebruikt. Hij meet geluid en als dat te hoog is, flitst 
de kast. Dan hebben we de RDW ook weer nodig, want 
dan gaat er een bekeuring naar de geregistreerde 
voertuigeigenaar. De flitskast voor geluid komt waar-
schijnlijk ook naar Nederland, maar er moet nog wat 
juridisch voorwerk worden verricht.” 

‘Egoïsme ligt ten grondslag 

aan het veroorzaken 

van geluidsoverlast’
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RDW’er Joost van Schaik is senior adviseur 
op de afdeling Typegoedkeuring Beleid van 
de divisie Voertuig Regelgeving & Toelating 
en heeft in kaart wat er voor wie gaat 
veranderen.

Nieuwe regelgeving onderweg
“Eind 2019 heeft de EU de General Safety 
Regulation (GSR, red.) aangenomen, met 
als doel het aantal doden, zwaargewonden 
en ongevallen in de EU drastisch te vermin-
deren. Dit moest worden bereikt door de 
introductie van de nieuwste veiligheids-
technologieën als standaarduitrusting in 
nieuwe voertuigen,” legt Joost uit.
Voorbeelden daarvan zijn de bescherming 
van voertuigen tegen cyberaanvallen 
van buitenaf. Of aan vermoeidheids- en 
aan dachtswaarschuwingen, maar ook 
bijvoorbeeld ondersteuning van de installatie 
van een alcoholslot. Interessant is eveneens 
de Intelligent Speed Assistant (ISA), een 
intelligente snelheidsondersteuning. 
De algemene eisen gelden zowel voor 
personenauto’s, lichte bedrijfsauto’s en 

bussen als zware bedrijfsauto’s en 
aanhangwagens. De veiligheidseisen 
zijn vernieuwd en vervangen de huidige 
veiligheidseisen (EU 661/2009, red.) Joost: 
“Die vorige uit 2009 zorgden al voor een 
halvering van de dodelijke ongevallen van 
50.000 naar 25.000, maar met de nieuwe 
eisen is de ambitie dus om in 2050 naar 
nul verkeersdoden te gaan.”

Wat houdt de nieuwe regelgeving in?
De huidige kaderverordening (EU) 2018/858 
beschrijft de technische voorschriften voor 
de typegoedkeuring van nieuwe voertuigen 
om te zorgen voor een hoog niveau met 
betrekking tot veiligheid en milieu. De GSR 
wijzigt inhoudelijk de kaderverordening op 
de veiligheidseisen en zorgt voor onder 
meer de bescherming van de inzittenden 
van voertuigen en kwetsbare weg gebruikers, 
zoals voetgangers en fietsers. “Het idee is 
om de menselijke fouten te reduceren 
door middel van de invoering van slimme 
hulp systemen voor de bestuurder. De 
algemene veiligheidseisen bevatten totaal 

99 onder werpen waar een voertuig aan 
moet voldoen,” gaat Joost verder. 
Het grootste deel hiervan is al bekend. Een 
aantal is gewijzigd en een aantal onder-
werpen is volledig nieuw, dit zijn er ongeveer 
dertig. Een deel gaat gefaseerd in, maar 
een groot gedeelte is vanaf 6 juli al van 
toepassing.

ISA nader bekeken
ISA is een interessante nieuwkomer binnen 
het pakket. Joost legt uit: “Intelligent Speed 
Assistant is een intelligente snelheids-
ondersteuning. Wanneer ISA constateert 
dat je met een te hoge snelheid rijdt, dan 
krijgt de bestuurder een melding. Er komt 
ook een geavanceerd remsysteem dat er 

Met nieuwe 
eisen naar nog 
meer veiligheid

GOED GEREGELD

zelfs voor gaat zorgen dat er auto matisch 
wordt geremd. Vanaf juli worden deze 
regelgevingen van kracht, maar voordat 
het volledige wagenpark dergelijke 
geavanceerde systeem heeft, ben je een 
heel eind verder. De impact zul je dus niet 
al vanaf het eerste jaar zien.”
Nieuwe types hebben het als een ver plichting 
en er is sprake van een gefaseerde invoering 
vanaf 2024 en 2026 voor bestaande type-
goedkeuringen van voertuigen.

De rol van de RDW
De genoemde nieuwe onderwerpen 
hebben een grote impact op de interne 
afdelingen van de RDW. Dit betreft onder 
meer het vervaardigen van templates 

van type goedkeuringsdocumenten, 
testrapporten en opstellen van test-
procedures. Daarnaast dient de kennis 
van de betrokken mede werkers aanzienlijk 
te worden uitgebreid voor wat betreft de 
nieuwe onderwerpen die goedgekeurd 
moeten worden. “Als RDW willen wij die 
kennis opdoen om bij te dragen aan 
toekomstige ontwikkelingen van die 
betreffende wetgeving,” aldus Joost.

Next steps
De nieuwe verordening van algemene 
veiligheidseisen voor voertuigen heeft 
direct een effect op fabrikanten. De 99 
onderwerpen die onder de GSR vallen, 
bevatten nieuwe, gewijzigde en bestaande 

voorschriften. Met ingang van 6 juli 2022 
worden die nieuwe eisen gefaseerd van 
kracht, te weten in 2022, 2024 en 2026. 
Nieuwe type voertuigen dienen vanaf juli dit 
jaar aan alle van toepassing zijnde eisen te 
voldoen. Daarnaast geldt voor bestaande 
voertuiggoedkeuringen dat een aantal 
(deel)goedkeuringen vervallen.
Joost tot slot: “Het is van belang dat stake-
holders goed analyseren wat de impact is 
van de nieuwe GSR op hun goedkeuringen. 
Een eenduidig advies daarover kunnen wij 
helaas niet geven door de verschillende 
overgangsbepalingen (de datum wanneer 
een onderwerp van toepassing wordt, red.) 
en de afhanke lijk heid van de betreffende 
voertuigcategorie.”

Met ingang van 6 juli 2022 wordt de nieuwe General Safety 

Regulation-verordening (EU) 2019/2144 (gefaseerd) van kracht 

in alle EU-lidstaten. Het primaire doel: het sterk terugdringen 

van het aantal verkeersslachtoffers. Hoe wordt dat aangepakt 

en wat doet de RDW hierin?

‘Het idee is om de menselijke 

fouten te reduceren door 

middel van de invoering 

van slimme hulpsystemen 

voor de berijder’
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Alles draait 
om data

De hoeveelheid informatie waarover de RDW beschikt is onvoorstelbaar groot 

en de waarde van al die data is – mits juist ingezet – nog groter. De afdeling 

Informatieverstrekking en -analyse (IVA) zorgt ervoor dat erkenninghouders, 

keurmeesters, bedrijven en opsporingsinstanties niet verdwalen in alle data, en 

beantwoordt vragen op een wijze waar Google jaloers op zou zijn.

Vier miljard keer. Zo vaak worden de publiek toeganke-
lijke datasets van de RDW rond het thema mobiliteit 
jaarlijks geraadpleegd. Dat getal – een vier met negen 
nullen – zegt alles over de hoeveelheid informatie 
waarover de RDW beschikt, en hoe waardevol die infor-
matie is. En niet alleen voor de organisatie zelf, maar 
ook voor de buitenwereld. De ongeveer 60 mensen  
die binnen de RDW werken op de afdeling Informatie-
verstrekking en -analyse weten feilloos de weg in de 
enorme berg data waarin iemand zonder ervaring hope-
loos zou verdwalen. “Wij hebben die ervaring,” zeggen 
afdelingsmanager David Kema, manager LIV Rudi 
 Welling en manager IV, Rik Liemburg.

Jij een vraag, wij een antwoord
De afdeling Informatieverstrekking en -analyse – afge-
kort IVA – ontstond zo’n tien jaar geleden, om de in rap 
tempo toenemende informatiestroom in goede banen 
te leiden en de versnippering ervan tegen te gaan. Tien 
jaar later kunnen David, Rudi en Rik concluderen dat die 
opzet geslaagd is, maar dat er nog steeds heel veel, 
en steeds meer, te doen is. Want de informatiestroom 
groeit nog steeds, en het aantal gebruikers ervan groeit 
misschien nog wel sneller. “De informatie die wij als 

ONZE ORGANISATIE – IVA

RDW registreren willen we ook verstrekken,” zegt David. 
“De functie van onze afdeling is eigenlijk heel eenvoudig: 
als jij een vraag stelt, dan zorgen wij voor een antwoord. 
Die antwoorden spelen een belangrijke rol in de maat-
schappij, want de informatie in ons kentekenregister 
omvat veel meer dan alleen het merk en type van een 
voertuig. De data waarover de RDW beschikt speelt elke 
dag een grote en belangrijke rol in de maatschappij: in 
de rechtszekerheid van mensen, in duurzaamheid, en 
vooral in de veiligheid van ons allemaal.”

Het verschil maken
Een grote en belangrijke rol dus, maar hoe ziet die er 
dan uit? Hoe wordt al die informatie waarover de RDW 
beschikt ingezet, en door wie en waarom? “Het groot-
ste beroep op onze data wordt gedaan door de politie,” 

David Kema, Rik Liemburg en 
Rudi Welling (v.l.n.r.) zorgen ervoor 
dat niemand ‘verdwaalt’ in de enorme 
aantallen data van de RDW. 

‘De data waarover de RDW beschikt 

spelen elke dag een grote en 

belangrijke rol in de maatschappij’
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zegt Rudi, die als manager van het Landelijk Intelligence- 
en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit een belangrijke 
gesprekspartner is voor diverse opsporingsinstanties. 
“Voor hen zijn wij een belangrijke partner in de bestrij-
ding van voertuigcriminaliteit.” Dat is een bijzonder breed 
begrip: vaak gaat het om kleine dingen, bijvoorbeeld 
om de tenaamstelling van een auto die een snelheids-
overtreding begaat, iemand die tankt zonder te betalen, 
of om iemand die is doorgereden na een kleine parkeer-
schade. Maar het kan ook gaan om een erkenninghou-
der die een auto in de werkplaats krijgt waarvan het 
vermoeden bestaat dat die gestolen is, dan loont het 
altijd om de politie erbij te betrekken. Bij grote verkeers-
ongelukken met tragische afloop kunnen nabestaanden 
vaak worden gevonden op basis van een kenteken. 
“Ook in grote opsporingsonderzoeken – ramkraken, 
liquidaties, moord – kan de informatie uit het kenteken-
register soms de sleutel tot de oplossing zijn,” aldus 
Rudi. “Zelfs op basis van een achtergebleven koplamp-
scherm waarin een deel van een serie nummer te zien is 
kunnen we vaak al de  herkomst van een auto herleiden. 
Daar maakt onze gecombineerde kennis het verschil.” 

Hoge kwaliteit
Dat dat verschil op nog veel meer manieren wordt 
gemaakt, ziet Rik dagelijks op de afdeling Informatie-

voorziening (IV) waar hij leiding aan geeft. “Vervoer is 
een levensader van onze maatschappij en dat vervoer 
is gekentekend, dus daarvan registreren wij alle rele-
vante informatie. Die informatie wordt gebruikt door 
parkeeraanbieders, verzekeraars, door de fiscus, door 
commerciële partijen, maar ook door onze eigen erken-
ninghouders. Als nationaal contactpunt van EUCARIS 
onderhouden wij ook de contacten met het buitenland, 
zodat ook de data van bijvoorbeeld geïmporteerde 
voertuigen kloppend zijn en blijven. De informatie die 
wij krijgen uit binnen- en buitenland maken we beschik-
baar, dat willen we steeds beter en sneller doen. Nu al 
is een deel van de openbare informatie uit het kente-
kenregister toegankelijk via de open data van de RDW. 
In de toekomst willen we toe naar een  scenario waarin 
ook alle ‘standaardvragen’ digitaal afgehandeld kunnen 
worden, zodat onze mensen zich kunnen concentreren 
op de complexe uitzonderingen die overblijven, en op 
de blijvend hoge kwaliteit van de data.” De kwaliteit 

van de data is ook nu al prioriteit  binnen IVA. Hoe 
 accurater immers de informatie, en hoe sneller het 
 kentekenregister wordt ontdaan van  bijvoorbeeld kente-
kens van gesloopte of geëxporteerde voertuigen, hoe 
beter de informatievoorziening naar de buitenwereld is. 

Bijna ontelbaar
Die informatievoorziening maakt ook buiten de opspo-
ringsdiensten het verschil. David vertelt waar en hoe: 
“De APK wordt geregistreerd in het kentekenregister, 
dat daarmee een directe bijdrage levert aan de veilig-
heid op de weg. In het kentekenregister is ook meteen 
zichtbaar of een voertuig verzekerd is of niet. Als er een 
ernstig ongeluk gebeurt waarbij de bestuurder uit de 
auto moet worden geknipt, raadplegen de hulpdiensten 
het kentekenregister om te zien hoe ze bij die speci-
fieke auto te werk moeten gaan. Wanneer fabrikanten 
een terugroepactie hebben, benaderen ze eigenaars 
ook weer op basis van onze data. Milieuzones, waarvan 
we allemaal vinden dat ze bijdragen aan de luchtkwali-
teit, worden gebouwd op basis van gegevens uit het 
kentekenregister. Onlangs kwam in het nieuws dat 
auto’s van een bepaald merk via ingebouwde sensoren 
Rijkswaterstaat kunnen helpen om de staat van onder-
houd van het wegdek te bepalen, zodat die kan worden 
verbeterd. Hoe denk je dat het contact met de berijders 
van die auto’s is gelegd? De toepassingen van onze 
data zijn bijna ontelbaar en ze groeien naarmate auto’s 
‘slimmer’ worden. Bovendien hebben we er sinds kort 
een nieuwe doelgroep bij, in de landbouwvoertuigen die 
onlangs ook een kenteken hebben gekregen.” 

Ook voor garage en dealerbedrijf
Ook in de dagelijkse praktijk van de garage of het 
 dealerbedrijf zijn de data uit het kentekenregister 
belangrijk. De kilometerstanden van een voertuig staan 
er geregistreerd, zodat keurmeesters blijvend kunnen 
nagaan of die klopt. Wie de historische bedrijfsvoor-
raad wil inzien, komt bij de afdeling IVA, importeurs 
kunnen er terecht voor een overzicht van de uitgegeven 
blanco kentekens en commerciële partijen kunnen data 
op vragen waarmee bijvoorbeeld bruikbare apps worden 
gebouwd. “Denk aan onderdelenleveranciers die het 
mogelijk maken om je kenteken in te vullen zodat je de 
juiste onderdelen voor je auto kunt vinden. Dat wordt in 
de toekomst steeds belangrijker,” legt David uit, “omdat 

bijvoorbeeld ook softwareversies nu ook al worden 
vastgelegd in het kentekenregister. Onze data stellen 
erkenninghouders ook in de toekomst in staat om hun 
klanten te helpen en vooral de veiligheid van voertuigen 
te waarborgen.” 

Allemaal enthousiast
De toekomst van IVA is een uitdagende, dat weet David 
zeker: “Voertuigen genereren steeds meer data, dus wij 
moeten ons steeds afvragen welke data relevant is voor 
ons,” zegt hij. “Ons verstrekkingenbeleid stelt de kaders 
voor zodat data zorgvuldig, door de juiste partij en op 
de juiste manier gebruikt worden, zodat de privacy 
nooit in het geding komt. Maar ook daarop moeten we 
actief blijven toezien. Hoe meer data, hoe interessanter 
en uitdagender ons werk wordt, want wat wij doen 
raakt niet alleen alle processen in de organisatie, het 
raakt ook de buitenwereld. Zorgen dat dat goed gaat en 
goed blijft gaan, is een uitdaging waar we allemaal 
enthousiast van worden. Wat mij betreft werken wij 
gewoon op de leukste afdeling van de RDW!”

Afdelingsmanager David Kema: “De informatie die wij als  
RDW registreren willen we ook verstrekken.”

Manager LIV Rudi Welling: “Het grootste beroep op onze 
data wordt gedaan door de politie.”

Manager IV Rik Liemburg: “De informatie die wij krijgen 
uit binnen en buitenland maken we beschikbaar.  

Dat willen we steeds beter en sneller doen.”

‘Wat mij betreft werken wij gewoon 

op de leukste afdeling van de RDW!’

‘Hoe meer data, hoe interessanter  

en uitdagender ons werk wordt’
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“Nee, de muren van mijn woning zijn niet 
behangen met fysieke kentekens. Mijn 
hobby richt zich vooral op het digitale 
aspect van kentekens,” benadrukt Verweij. 
“Het is voor mij echt een sport om op 
basis van kentekeninformatie tot nieuwe 
inzich ten te komen.” En dat hij regelmatig 
tot nieuwe inzichten komt, wordt al snel 
duidelijk als je zijn website Kenteken.tv 
bezoekt.

Een kenteken maakt wat los
“Niemand onthoudt nog telefoon nummers,” 
vervolgt hij. “Maar kentekens: dat is een 
ander verhaal. Veel mensen weten zelfs het 
kenteken van hun eerste auto nog. Ik weet 
zelf ook niet precies wat het is, maar op 
de een of andere manier maakt die wille-
keurige mix van cijfers en letters toch vaak 
wat los. Best gek eigenlijk. Als kind keek ik 
samen met mijn ouders en broer tijdens 
autoritten al of we nieuwe of opmerkelijke 
kentekens zagen. En die fascinatie is 

eigenlijk nooit weggegaan. Dus toen ik 
in 2010 besloot om te gaan bloggen, 
hoefde ik niet lang na te denken over waar 
ik het in de blogs over zou hebben.”

De 300 kW+-club
En alsof ze hem een handje wilde helpen, 
lanceerde de RDW een jaar later een 
 website met open data. Een eldorado voor 
kentekenliefhebbers. Verweij ging dan ook 
helemaal los. De afgelopen elf jaar publi-
ceerde hij regelmatig inzichten die zelfs voor 
de RDW nieuw waren. Vaak leuke weetjes, 
zoals de kleurentrends in een specifiek 
kalenderjaar. Ook veel van de door hemzelf 
ontwikkelde tools op zijn website doen het 
goed. Even checken wat het laatst uitge ge-
ven kenteken is voor alle soorten voertuigen? 
Kijken hoeveel auto’s van een bepaald merk 
en type er nog in Nederland rondrijden? 
Weten welke bolides met een motor-
vermogen van meer dan 300 kW onlangs 
de weg op zijn gegaan? Verweij heeft 

software geschreven die dergelijke infor-
matie in no time uit de open RDW-data filtert.

Primeur
Tijdens zijn fanatieke spitsessies in de 
open data komt Verweij soms verrassende 
informatie tegen. Zo stuitte hij in 2016 op 
data waaruit bleek dat een Tesla met een 
nieuw motortype een goedkeuring van de 
RDW had gekregen. In zijn blog speculeerde 
Verweij daarna op de komst van een nieuw 
type Tesla. En zijn voorspelling klopte. “Ik 
had dus een primeur te pakken. Niet slecht 
voor een blogger die dit als hobby doet,” 
blikt hij lachend terug. “Alleen waren ze bij 
de divisie Voertuig Regelgeving & Toelating 
van de RDW best wel verrast. Aan de andere 
kant geef ik het altijd meteen aan de RDW 
door als ik tijdens mijn research in de 
open data iets tegenkom dat niet lijkt te 
kloppen of als ik iets zie waarvan ik denk 
dat het wel eens gevoelig zou kunnen zijn. 
Zo helpen we elkaar.”

Een nieuwe auto op komst en benieuwd welk kenteken die zal krijgen? 

Op basis van de open data van de RDW durft Jasper Verweij wel een gokje te wagen. 

Sterker nog: op zijn website staat een kentekenvoorspeller. En dat is nog maar één van 

de tools die hij daar aanbiedt. Ook schrijft hij blogs, waaruit telkens weer blijkt hoe verrassend 

veel hij uit de open data van de RDW weet af te leiden. Waar de fascinatie voor kentekens 

vandaan komt en hoe hij te werk gaat? Dat vertelt hij zelf.

DE EXPERT

Mister 
Kenteken

Jasper heeft behalve een 
fascinatie voor kentekens ook 
veel kennis in huis.

 ‘Veel mensen weten 

zelfs het kenteken van hun 

eerste auto nog’
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Iedereen leergierig!
PROEFTUINEN – SELF DRIVING CHALLENGE

De Self Driving Challenge is een race voor zelfrijdende karts die 
worden geprogrammeerd door studententeams. Voor die studenten 
is het een leerzame ervaring, maar ook voor de RDW, die de wed-
strijd organiseert. Product owner René Hulshoff: “Als organisatie 
zoeken we naar jonge, capabele mensen die ons kunnen helpen 
onze kennis van zelfrijdende voertuigen te vergroten. Deze challenge 
helpt ons daarbij, omdat we in contact komen met studenten. Zij 
kunnen niet alleen laten zien wat ze kunnen, ze leren meteen dat de 
RDW een innovatieve organisatie is met veel afwisselende taken. 
Wie weet leidt hun deelname aan de Self Driving Challenge straks 
wel tot een baan bij de RDW!” 
De winnaar is het team dat zijn kart tijdens de finale het snelst  
een ronde van de TT Junior Track, precies één kilometer lang, laat 
afleggen. De drie deelnemende teams komen van de Groningse 
Hanzehogeschool, Hogeschool Windesheim in Zwolle en 
Hogeschool Rotterdam. 

Terug naar rechtuitpositie
Waar op computerschermen en in simulaties alles lijkt te kloppen, 
blijkt rijden met een échte zelfrijdende kart op een écht circuit 

ineens toch wel andere koek. “Er zijn zoveel kleine dingen die fout 
kunnen gaan,” zegt Jurjen de Boer (22) van team Windesheim, dat 
zich geconfronteerd ziet met een onwillig stuurwiel, dat weliswaar 
stuurt, maar weigert terug te keren naar de rechtuitpositie.
Scrummaster Robin van Wijk (23) van de Hanzehogeschool:  
“De opname gaat een neuraal netwerk in, dat komt dan met een 
antwoord in de vorm van gas geven, remmen of sturen. Het 
probleem is dat je heel veel opnames nodig hebt voor een juist 
antwoord maar we rijden nu al zeker 15 meter probleemloos 
autonoom, de vorige keer stonden we na 3 meter in de berm.” 

Enorme uitdaging
Ook in Rotterdam zijn ze optimistisch: “Onze programmeerskills 
komen van zelfstudie. Maar wat we daarin tekortkomen maken we 
goed met kennis van de parameters die nodig zijn om een kart snel 
en efficiënt over een circuit te laten rijden,” aldus Tim op den Kelder. 
RDW-datascientist Joël Coster en zijn collega Koen Boer zien 
een steile leercurve, maar ook veel vastberadenheid om die te 
bedwingen. “We hebben zelf ook software ontwikkeld voor deze 
challenge, neem van mij aan dat het een enorme uitdaging is,”  

De Self Driving Challenge is toe aan zijn vierde editie. Een kijkje achter de schermen  

bij een van de testdagen op het circuit van Assen toont overal leergierige mensen. 

Behalve op de karts, want die hebben geen bestuurder nodig.

Werk mee aan de toekomst 
Intelligente voertuigen zijn de toekomst. Verleg samen met 
ons de grenzen van smart mobility. De RDW zoekt studenten-
teams om voertuigen autonoom te laten racen op het circuit. 
Onderwijsinstellingen (mbo, hbo en universiteit) kunnen via 
René Hulshoff laten weten geïnteresseerd te zijn in deelname 
voor 2023 of 2024. E-mail: rhulshoff@rdw.nl

zegt Joël. “We zien duidelijk vooruitgang bij de studententeams, 
daar is een testdag voor bedoeld.” 
Ondertussen denken René Hulshoff en relatiemanager Ellen 
Hoogeveen al na over volgend jaar. “Volgend jaar verwacht ik zeker 
nóg twee deelnemende scholen, misschien wel meer,” zegt Ellen. “De 
passie bij scholen en docenten is groot, de sneeuwbal groeit.” René 
hoopt vooral op meer competitie: “Nu rijden we nog apart een rondje, 
maar het mooiste zou zijn om meer voertuigen tegelijk in de baan te 
hebben in verschillende voertuigklasses, zodat we serieus gaan racen. 
En er dan nog meer overeenkomsten zijn met het echte verkeer.”

RDW’er Joël Coster helpt de kart van  
team Hogeschool Rotterdam weer op weg.

Zes RDW’ers staan de studenten met raad en daad bij tijdens  
de testdag. V.l.n.r: Joël Coster, Hielke Rijpstra, Koen Boer,  
René Hulshoff, Rick Venema en Ian Matroos.

Joan den Otter bekijkt of 
het algoritme van team 

Windesheim doet wat het 
moet doen.

Vroeg in de ochtend op Assen, de RDW zorgt voor twee 
karts en proviand, terwijl de eerste studenten zich 
klaarmaken voor de testdag.

Op de statische testbank bekijkt Team Hanzehogeschool of 
de input die zij op hun scherm zien ook op de kart te zien is.

“Google is je beste vriend!” zegt nuchtere Rotterdammer 
Tim op den Kelder.
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KORT

Voertuigrapport maakt promotie
Het RDW-voertuigrapport is een betrouwbaar stuk 
informatie voor potentiële kopers van een gebruikte  
auto of motor. Het wordt nu makkelijker voor RDW- 
erkenninghouders om dat voertuigrapport ook online 
beschikbaar te stellen voor bezoekers van occasion-
websites die interesse hebben in een bepaalde  
gebruikte auto.

Het RDW-voertuigrapport is nu voornamelijk te vinden 
onder de voorruit van auto’s in de occasion showroom. 
Deze zomer gaat een groot aantal occasionwebsites een 
nieuwe functie inbouwen om, naast de advertentie van 
de auto, ook het RDW-voertuigrapport, rechtstreeks van 
de RDW, zichtbaar te maken. Hierdoor krijgen mensen die 
een occasion willen kopen behalve nog meer informatie 
over het voertuig óók alle geregis treerde tellerstanden te 
zien. En dat geeft nog weer een extra stukje zekerheid. 
De RDW- erkenninghouders krijgen in de maand juli meer 
infor matie over de mogelijkheid om het voertuigrapport te 
koppelen aan de online advertentie. 

Vervanging certificaat straks online
Erkenninghouders krijgen elke twee jaar een 
nieuw digitaal certificaat om gebruik te 
kunnen maken van de online dienst verlening 
van de RDW. Dankzij een online omgeving 
(webportaal) gaat dat vernieuwen van 
certificaten binnenkort sneller en eenvou-
diger. Via de online omgeving kan het 

certificaat straks direct worden gedownload 
en geïnstalleerd. Er hoeft dan niet gewacht 
te worden op de post voor een USB-stick 
en bijbehorende installatiepincode. Voor 
het webportaal is wel eHerkenning nodig 
(betrouwbaarh eidsniveau EH3). Verwachting 
is dat het portaal rond de zomer live gaat.

Willem Rijnberg, divisiemanager Toezicht  
en Beoordeling
Willem Rijnberg is in maart benoemd tot 
divisiemanager Toezicht en Beoordeling (T&B) 
en volgt daarmee Paul Dietz op. 

Paul Dietz heeft na ruim 25 jaar de RDW verlaten 
en is een nieuwe uitdaging aangegaan als 
algemeen directeur van ARN, Auto Recycling 
Nederland. Willem Rijnberg was hiervoor 
afdelingsmanager Toezicht binnen de divisie T&B 
en krijgt nu dus de complete divisie onder zich.

Erkenninghouders 
De divisie T&B richt zich op toezicht, erkenningen 
en keuringen. De zestien landelijke RDW-keurings-
stations vallen onder deze divisie alsook het APK 
Centrum Nederland (ACN) in Zwolle. Toezicht 
wordt gehouden bij erkenninghouders. Dat 
zijn bedrijven met een RDW-erkenning voor 
bijvoorbeeld het uitvoeren van de APK. 

Cijfers en letters 
goed in beeld
De RDW is natuurlijk bekend als 
een organisatie die iets heeft met 
kentekens. En dat is nu weer duidelijk 
zichtbaar gemaakt aan de gevel van 
ons gebouw in Groningen. Daar is 
op een nieuw groot scherm het 
laatst uitgegeven kenteken van 
personenauto’s prominent in beeld te 
zien. Het scherm wordt elke drie 
minuten ververst. Het nieuwe display 
vervangt de verouderde versie die 
al een tijdje buiten gebruik was.

Veel gebruikers
Al meer dan tien jaar hangt er een 
kentekendisplay aan de voorkant van 
het gebouw. De techniek van het oude 
scherm was verouderd en daardoor bleef het scherm op zwart. 
Het nieuwe ledscherm is een sterk verbeterde versie. In het 
gebouw is de divisie ICT gevestigd. Daar wordt gezorgd voor 
ontwikkeling en beheer van het kentekenregister en voor 
uitwisseling van de gegevens naar partners van de RDW, 
zoals politie, verzekeraars, gemeenten, CJIB en de Belasting-
dienst. Allemaal zijn ze ‘klant’ bij de RDW en maken gebruik 
van het kenteken register. Voor handhaving, voor milieu-
specificaties tot aan onderzoek naar criminaliteit toe. Het 
laatst uitgegeven kenteken is ook via de app en website van 
de RDW te vinden. Ook kun je daar op basis van een kenteken 

basisgegevens van voertuigen vinden, zoals technische 
specificaties en of kilometerstanden wel logisch zijn.

Doornummeren
Nederland was het eerste land ter wereld dat een nummer-
bord introduceerde. Dat was in 1898. Dat gebeurde eerst nog 
per provincie en heel simpel door ze te nummeren. In 1951 
nam de toenmalige Rijksdienst voor het Wegverkeer de 
landelijke kentekenregistratie voor zijn rekening. Het eerste 
officiële kenteken in 1951 was ND-00-01. Sindsdien zijn veel 
verschillende cijfer-lettercombinaties aan de beurt geweest.
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Nieuwe erkenninghouders krijgen auto-
matisch deze opgefriste versies afgeleverd, 
van zowel muurschildje als de bij de 
 erkenningen of bevoegdheden behorende 
stickers. Ook toezichthouders van de 
RDW die bij bestaande erkenninghouders 
versleten schildjes of stickers tegenkomen, 
laten de nieuwe exemplaren opsturen.

Ook online
De bedrijven moeten zich wel aan een paar 
verplichtingen houden: het muurschildje 
moet goed zichtbaar aan de buitengevel 
van het bedrijf bevestigd worden, en de 
stickers moeten ook vanaf de buitenkant 
goed zichtbaar zijn, bijvoorbeeld op de 
achterkant van het raam naast de entree.
Daarnaast mag een erkend bedrijf een 
afbeelding van het muurschildje en de 
stickers gebruiken op de website. Het logo 
van de RDW mag daar niet gebruikt worden.
Voor de volledigheid: de huidige ‘oude’ 
versies van het schildje en de stickers 
blijven gewoon geldig. 

Zeer vertrouwd: een (auto)bedrijf dat bevoegd is om 

bepaalde wettelijke taken uit te voeren mag een 

erkenningsschildje en -sticker van de RDW voeren. In 

navolging van de geactualiseerde huisstijl van de RDW 

zijn ook het erkenningsschildje en de -stickers vernieuwd.

KORT

Vernieuwd: erkenningsschildje 
en -stickers

Het erkenningsschild vanaf 2005.

Het oude APKerkenningsschild tot 2005.

APK zware 
voertuigen

Erkend bedrijf

Voertuigen 
op naam zetten

Erkend bedrijf

Onderzoek naar klantbeleving

Wat vindt de klant 
van de RDW?
De goede score gecontinueerd: dát is in het kort de conclusie van het onderzoek  

naar de beleving die klanten hebben bij contact met de RDW. Het rapportcijfer is  

– net als in 2018 – een 7,6.

Het onderzoek wordt periodiek uitgevoerd om de beleving 
van particuliere en zakelijke klanten bij de dienstverlening van 
de RDW te meten. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 
november 2021 en februari van dit jaar. Klanten zijn 
uitgenodigd via e-mail, sms, social media en een uitnodiging 
op de website van de RDW. 

RDW scoort een 7,6 
Ruim 4.000 klanten hebben aan het onderzoek meegedaan. 
Dat zijn particuliere en zakelijke klanten van de RDW, verdeeld 
over de diverse doelgroepen zoals voertuigeigenaren, 
rijbewijs houders, erkenninghouders, fabrikanten, transpor-
teurs, keur meesters en wegbeheerders. De respons is 12%. 
Zij beoordelen de dienstverlening van de RDW met gemiddeld 
een 7,6 en dat komt overeen met het onderzoek uit 2018. 
Uit het onderzoek blijkt tevens dat klanten een voorkeur 
hebben voor telefonisch contact en dat de website de 
meest geraadpleegde informatiebron is. De belangrijkste 
verbeterpunten hebben te maken met bereikbaarheid en 
oplossingsgerichtheid. Sterke punten van de RDW zijn onder 
meer de deskundigheid, zorgvuldigheid en het nakomen 
van beloften. 

Kernwaarde wendbaar kan beter
In de analyse is gekeken naar de mate waarin de RDW-
kernwaarden dienstbaar, wendbaar en betrouwbaar door 
klanten herkend worden en hoe zij bijdragen aan de totale 
waardering van de dienstverlening. Wendbaar is de meest 
bepalende kernwaarde die door klanten relatief het minst 
herkend wordt. De kernwaarde dienstbaar past volgens de 
deelnemers aan het onderzoek het best bij de RDW.

Scan de QR-code en bekijk 
het onderzoek.
Of ga naar www.rdw.nl > Over RDW 
> Kwaliteits- en servicenormen 
> Onderzoeken
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‘Veiligheid voor alles’ is een kreet die voor de 
weginspecteurs van Rijkswaterstaat in beton 
gegoten is. Vaak zijn de 300 mannen en vrouwen 
met hun knalgele pick-ups als eerste ter plaatse 
bij een ongeluk, pechgeval of ander incident op 
de Nederlandse snelwegen. “In een split second 
moet ik beslissen hoe ik de omgeving van het 
ongeluk of pechgeval zo beveilig dat de hulp-
diensten hun werk goed kunnen doen,” vertelt 
weginspecteur Finn Ligterink. 
De RDW en Rijkswaterstaat vullen elkaar soms 
prima aan. De RDW is er voor dat auto’s veilig zijn 
en blijven. Rijkswaterstaat zorgt ervoor dat het 
ook veilig is op de weg.
Om snel ter plaatse te kunnen gaan na de melding 
van een incident zijn de pick-ups van RWS sinds 
een aantal jaar uitgerust met een sirene en blauwe 
zwaai lichten. Eenmaal gearriveerd maakt het 
blauw plaats voor oranje licht en met een druk op 
de knop komt achter de cabine het Dynamische 
Route Informatie Display (DRIP) tevoorschijn 
met waarschuwingstekens en dwangpijlen. Dan 
kunnen de kegels uit de laadbak om uit te zetten. 
Finn: “Het beveiligen van de incidentlocatie heeft 

voor ons altijd prioriteit, het gaat zelfs vóór 
hulp aan eventuele slachtoffers. Dat voelt tegen-
natuurlijk, je moet in dat opzicht oogkleppen 
opzetten. Wij zorgen namelijk dat andere hulp-
diensten daar veilig kunnen werken zodat er niet 
nog meer slachtoffers vallen. Daarnaast willen 
we onnodige verkeershinder voorkomen, we zijn 
er ook voor de doorstroming.”

Contact verkeerscentrale
Verder aan boord: benodigdheden om kleine 
 hoeveelheden achtergebleven materiaal op te 
 ruimen. Ook is er een voorraad gekleurde kaarten, 
waarmee weginspecteurs beschadigingen aan de 
 geleiderail markeren. De ‘cockpit’ staat bol van 
allerhande communicatieapparatuur, ook voor con-
tact met de verkeerscentrale om boven de wegen 
rijstroken te kunnen sluiten. Van de 300 Toyota’s 
Hilux en Isuzu’s D-Max die Rijkswaterstaat gebruikt, 
worden er overigens jaarlijks meerdere aangereden 
op de plek van een pechgeval, vorig jaar maar liefst 
10. Finn: “Het is onbegrijpelijk dat dit zo vaak voor-
komt, maar het geeft ook aan dat het keihard nodig 
is dat veiligheid onze absolute prioriteit heeft.”

DE OPVALLENDE PICK-UPS VAN DE RIJKSWATERSTAAT-WEGINSPECTEURS

Wie: Finn Ligterink
Wat: Weginspecteur bij 
Rijkswaterstaat
Opvallende kreet: “Bij een 
incident kunnen we ons vaak 
niet direct om de slachtoffers 
bekommeren. Dat is een haast 
onmenselijke reactie, maar 
wij moeten veiligheid laten 
voorgaan, om zo meerdere 
slachtoffers te voorkomen.”

‘ Wij zijn er voor de veiligheid  
en doorstroming’
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