NUMMER 2 - 2019

MOBILITEIT
WORDT
DUURZAMER
STRATEGISCHE
MILIEU-AGENDA

BUITENLAND
DE INTERNATIONALE STEM
VAN DE RDW

TOEZICHT OP RECALLS
OP NAAR 100% RESPONS

DILEMMA
ONDERDELEN UIT DE 3D-PRINTER

RDW 70 jaar: veilige en
geregistreerde mobiliteit
OP 1 SEPTEMBER 2019 BESTOND DE RDW 70 JAAR. HET VERHAAL VAN DE RDW
IS NAUW VERBONDEN MET DAT VAN DE AUTO, DIE EIND NEGENTIENDE EEUW IN
NEDERLAND Z’N OPWACHTING MAAKTE. AL SNEL BLEEK DAT DE AUTO HET LAND EN
DE WEGEN ZOU VEROVEREN EN DAT DIE ONTWIKKELING IN GOEDE BANEN GELEID
MOEST WORDEN. ZO BEZIEN BEGON HET LEVENSVERHAAL VAN DE RDW AL RUIM VOOR
DE FEITELIJKE ‘GEBOORTE’ OP 1 SEPTEMBER 1949. DE JAREN DAARNA VORMDEN DE
RDW TOT HET VITALE 70-JARIGE ZELFSTANDIGE BESTUURSORGAAN VAN NU.

Voorwoord

DUURZAAMHEID
De RDW heeft heel veel met mobiliteit. Dankzij de
uitvoering van onze wettelijke en opgedragen taken
beschikken we over een brede expertise in het
mobiliteitsdomein. We hebben onze samenwerkings-
partners nodig om de uitdagingen van de toekomst aan
te kunnen. Samenwerking is essentieel om te kunnen
zorgen voor verkeersveiligheid, duurzaamheid en
rechtszekerheid in mobiliteit. Duurzaamheid wordt
hierbij steeds belangrijker. Denk maar eens aan de
effecten die CO2, stikstof en fijnstof hebben op onze
gezondheid en het milieu. Om te laten zien dat de
RDW vanuit zijn wettelijke taken actief bijdraagt aan
het realiseren van milieudoelstellingen, hebben wij
een lezenswaardig Dossier Milieu & Mobiliteit in deze
nieuwe editie van RDWijzer geïntegreerd.

Internationale samenwerking
Met deze uitgave willen we u ook meenemen in de
dynamiek van het veelomvattende werkterrein van de
RDW. Want dat gaat verder dan alleen duurzaamheid.
Veiligheid bijvoorbeeld. Een mooi voorbeeld daarvan
leest u in het artikel over de ideeën die de RDW heeft
ontwikkeld om ook in de toekomst de veiligheid van
auto’s na schadeherstel te waarborgen. De RDW kijkt
ook verder dan de landsgrenzen. U kunt lezen dat we
internationaal steeds nauwer samenwerken met
Australische en Amerikaanse koepelorganisaties op
pagina 14.

Geslaagd en leerzaam
RDWijzer maakt inzichtelijk waar we allemaal mee
bezig zijn. Daarnaast nodigt de RDW jaarlijks een
deel van haar contacten persoonlijk uit op speciale
relatiedagen. Elk jaar blijkt het weer een geslaagd
event met positieve reacties, veel kennisdeling en
een uitstekende sfeer. Ik wens u veel leesplezier
en alvast een feestelijke slotmaand van 2019.
Zeger Baelde
Directeur bedrijfsvoering RDW
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Elke automobilist krijgt met de RDW te maken: als de auto voor zijn verplichte keuring
naar de garage moet en huiswaarts keert met een keuringsrapport op RDW-papier. Als
je een andere auto koopt, krijg je post van de RDW, met daarin het kentekenbewijs dat
aantoont dat de auto met de geel-zwarte kentekenplaat ook echt van jou is. Als je je
rijbewijs aanvraagt of verlengt.

Belangrijke informatie beheren
De RDW doet echter nog veel meer. Zo beheert de RDW de kenteken- en
rijbewijsregisters en zet daarmee de belangrijkste informatie over het wagenpark in
Nederland overzichtelijk op een rij. Dat betekent ook een grote verantwoordelijkheid:
opsporingsinstanties moeten de informatie snel kunnen inzien, maar ook bedrijven en
particulieren vragen om informatie uit de RDW-registers. De RDW hanteert strenge
procedures voor het inzien van gegevens, en privacy speelt een steeds grotere rol bij
de registratie en informatieverstrekking. Voor het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat is de RDW een betrouwbare en kundige gesprekspartner bij allerlei, vaak ook
internationale, vraagstukken. Zo buigt de RDW zich onder meer over de internationale
toegang tot kentekenregisters om te kunnen controleren op diefstal en over de
ontwikkelingen op het gebied van connected & automated driving.

En verder

Toezicht op
duurzaamheid

Slimme
industrie

Pagina 6 – Het jaarlijkse aantal terugroepacties neemt toe. De RDW zoekt samen met
stakeholders naar oplossingen om de respons
te maximaliseren. Voor verkeersveiligheid
en milieu.

Pagina 12 – Om zicht te houden op
ontwikkelingen onderzoekt de RDW trends.
Nederland loopt voorop in de trend slimme
industrie. Daan Kersten over kansen en
gevaren van het 3D-printen van onderdelen.

Samenwerkingspartner
In de 70 levensjaren van de RDW is het Nederlandse wagenpark ruim verzesvoudigd,
van een kleine 140.000 personenauto’s naar 8,5 miljoen op dit moment. Door de inzet
van de RDW op het gebied van de APK, typgoedkeuringen en de registratie van rijbewijsen kentekengegevens is de weg verhoudingsgewijs veiliger geworden. Fraude en
diefstal blijven binnen de perken en mede dankzij de RDW profileert Nederland zich
internationaal als een wijze gesprekspartner op het gebied van mobiliteit, voertuigen veiligheidsvraagstukken.
Kijk voor meer informatie op RDW.nl > Over RDW > 70 jaar keuren,
registreren en veiliger maken.

Dossier milieu
en mobiliteit
Pagina 16 – Een speciaal dossier over de rol
van de RDW bij de verduurzaming van mobiliteit
en het Nederlandse wagenpark. Over urgente
uitdagingen en innovatieve oplossingen, met een
hoofdrol voor technologie.

Algemene
veiligheidsverordening
Pagina 22 – RDW’er Tim Guiting over
de internationale inbreng van de RDW
bij de aanscherping van de algemene
veiligheidsverordening.

Vervoer van gevaarlijke stoffen
door ADR-tankwagens
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IN BEELD: TANKWAGENS KEUREN

ZWARE
JONGENS

ONDER DRUK PRESTEREN
ADR is de afkorting van het internationale verdrag dat het transport van gevaarlijke
chemische stoffen over de weg regelt. Deze stoffen, die schadelijk zijn voor mens en
milieu, worden meestal vloeibaar of gasvormig in tankwagens vervoerd. Hierbij gelden
kritische eisen voor wat betreft druk en/of temperatuur. Speciale ADR-inspecteurs
van de RDW controleren nieuwe tanks vanbinnen en vanbuiten, met extra aandacht
voor de lasnaden. Corrosie speelt een rol bij gebruikte tanks, die elke zes jaar worden
onderzocht. De tanks, met een inhoud van minimaal 1.000 tot maximaal 65.000 liter,
mogen immers niet exploderen of gaan lekken. De afkorting ADR staat voor ‘Accord
européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route’.
De eisen worden elke twee jaar aangescherpt. Nieuwe ontwikkelingen dit jaar zijn de
digitale vrachtbrief en eCall, het automatisch bellen van 112 bij dreigende calamiteiten.
4
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BESCHOUWING
RDW ZET IN OP 100% RESPONS BIJ TERUGROEPACTIES

‘DE IMPACT VAN
RECALLS NEEMT
STEEDS MEER TOE’
Het jaarlijkse aantal terugroepacties, oftewel recalls, loopt op en tegelijkertijd neemt ook
de complexiteit per actie toe. Helaas geeft niet elke voertuigeigenaar gehoor aan de oproep
van de verantwoordelijke fabrikant of distributeur om het euvel te laten herstellen. De RDW
zoekt samen met diverse stakeholders naar oplossingen om de respons te maximaliseren
en daarmee de risico’s voor de verkeersveiligheid en het milieu te verkleinen.

M

et de steeds grotere technische
complexiteit én digitalisering van
auto’s neemt de kans op een
ontwerpfout of softwarebug toe.
Bij een terugroepactie ondersteunt de RDW de
fabrikant met het terugroepen van producten
en houdt toezicht op de voortgang van de terug
roepactie. De RDW speelt in veel gevallen een
belangrijke rol, ten eerste door het registreren
en publiceren van de terugroepactie, ten tweede
levert de dienst de fabrikant of distributeur
adresgegevens om voertuigeigenaren op de
hoogte te brengen van de recall.

die er geen gehoor aan geeft een enorm risico
met zich meebrengen. Afhankelijk van de reden
en omvang van de recall kun je zomaar tien
duizenden auto’s missen die een potentieel
gevaar voor de verkeersveiligheid of het milieu
vormen.” Lingsma vult aan: “Door de technische
revolutie die autotechniek nu doormaakt kunnen
ogenschijnlijk kleine defecten een enorme
impact hebben. Het gaat dan niet meer alleen
om technische mankementen. Wat als door een
eenvoudige programmeerfout een auto wordt
gehackt, en dat dit van invloed kan zijn op het
rijgedrag? Je moet er niet aan denken dat zo’n
defect bij een aanzienlijk aantal auto’s niet
hersteld wordt.”

Ook die laatste 10 procent
Ongeveer 90 procent van de eigenaren geeft
gehoor aan een oproep om de garage te
bezoeken. In opdracht van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat verkent de RDW
mogelijkheden om ook die laatste 10 procent
te bewegen om hun auto te laten herstellen.
Bernd van Nieuwenhoven, manager Registratie
en Beheer, en Pieter Lingsma, manager van de
afdeling Certificeren en Recall, leggen uit dat
deze verkenning niet alleen heel belangrijk is,
maar ook zeer complex. Van Nieuwenhoven: “Een
respons van 90 procent op een terugroepactie
lijkt hoog, maar tegelijkertijd kan de 10 procent
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Pieter Lingsma, manager van
de afdeling Certificeren en Recall

Verschillende belangen

‘VOOR VERKEERSVEILIGHEID EN
MILIEU’

De verkenning is in 2016 ingezet. De RDW heeft
hiervoor overleg met brancheorganisaties en
merkvertegenwoordigers gehad. Samen willen ze
een oplossing zoeken hoe alle voertuigeigenaren
bewogen kunnen worden gehoor te geven aan
terugroepacties. Enkele oplossingen liggen
voor de hand, maar blijken toch meer haken en
ogen te hebben dan gedacht. “Het ministerie
heeft ons de vraag gesteld: ‘Wat doen jullie om
die laatste 10 procent te tackelen?’ vervolgt
Van Nieuwenhoven. “Om tot een goed advies

‘WAT ALS JE AUTO
KAN WORDEN
GEHACKT?’

Bernd van Nieuwenhoven,
manager Registratie en Beheer

over beleid en uitvoering te komen, praten
we niet alleen vanuit onze eigen situatie, maar
informeren we ook bij andere partijen naar
een standpunt vanuit hun belang. Zo voeren
we samen een mooie verkenning uit om samen
tot die 100 procent te komen.”

Niet zo maar sanctioneren
Maar waarom ligt de bal eigenlijk bij de branche,
het is toch de verantwoordelijkheid van de
voertuigeigenaar? Van Nieuwenhoven: “Een
terugroepactie is altijd de verantwoordelijkheid
van de fabrikant. Meer verantwoordelijkheid
leggen bij de voertuigeigenaar is een mogelijk
heid, in sommige landen om ons is dat ook het
geval. Alleen vind ik dat we als RDW niet gelijk
handhavend moeten optreden. Het gaat om
faciliteren, het informeren van zowel de fabrikant
als de voertuigeigenaar en goed toezicht houden
op het verloop van de terugroepactie. Sanctioneren
is pas het allerlaatste middel.” Lingsma vult
aan: “Het liefst zouden we natuurlijk zien dat er
Europabrede wet- en regelgeving komt, maar
omdat dat nu ontbreekt, is er tussen de lidstaten
verschil in uitvoering van recalls. Het zou mooi

zijn als we een eensluidend beleid konden voeren,
eventueel door verduidelijking en verruiming van
de juridische kaders. Maar zoals gezegd zitten we
nog in de verkenning en kijken we naar meerdere
scenario’s.”

Centrale coördinatie
Recalls staan vanaf het begin van dit decennium
volop in de belangstelling, wat de druk op de
RDW als leverancier van data opvoert. Binnenkort
verschijnt het onderzoeksrapport van de RDW
‘Recall doen we samen’, over de verbetering
van de effectiviteit van terugroepacties. In het
kader daarvan is er, vooruitlopend op nieuw
beleid, al het een en ander veranderd op de
afdeling Certificeren en Recall. Lingsma: “We
zijn bezig met het realiseren van een webportal
om zo digitale aanlevering van meldingen en
ontsluiting van informatie mogelijk te maken.
Door spreiding van de werkzaamheden over het
team en het aanstellen van een coördinator die
de afhandeling van de recalls volledig bewaakt,
kunnen we goed de vinger aan de pols houden.
Dat is een mooie stap op weg naar een respons
van 100 procent.”
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SUCCESVOLLE RDW-RELATIEDAGEN

‘Samen op weg’
Op 1 en 2 oktober stond het RDW Testcentrum in Lelystad in het teken van het thema
‘Samen op weg’. De eerste dag was speciaal voor wegbeheerders en transporteurs.
De tweede dag stond open voor alle relaties en ketenpartners van de RDW.

Relatiedag 1: Ontheffingen
Ruim 200 bezoekers waren aanwezig op de relatiedag
Ontheffingen. Wegbeheerders en transporteurs hadden elk
hun eigen ochtendprogramma. Wegbeheerders leerden bij
over het proces van ontheffingen. Transporteurs werden
bijgespijkerd over onder meer de digitale wegenkaart
ontheffingen (DWO). Dick Schaafsma van Rijkswaterstaat
hield een lezing over zwaar transport, Thomas Oskam van
Rijkswaterstaat gaf uitleg over wegwerkzaamheden en Hero
Dijkema van Cumela vertelde over de landbouwtractor. Tijdens
demonstraties en workshops kon men onder meer meerijden
met een vrachtwagen met oplegger. In de middag konden de
relaties kennismaken met elkaars werk en verantwoordelijk
heden, en verder bijpraten met de specialisten van de RDW.
Katinka Cammeraat, manager Ontheffingen: “Deze dag stond
in het teken van kennis delen, samenwerken en netwerken.
Ik kijk terug op heel geslaagde relatiedag.”

Rijden op de testbaan in een
extreem hellende bocht.
Nina Faber (CJIB).

Evert-Jeen van der Meer (AON).

Wilco van de Vosse (SHPV).

8

RDWIJZER - NUMMER 2 - 2019

INFOGRAPHIC
Relatiedag 2: Ketenpartners
Op de tweede dag waren ook ruim 200 relaties aanwezig.
Clusterhoofd Keten- en Relatiemanagement Teun Verschuren:
“Als RDW wilden we laten zien met welke ontwikkelingen we
samen met onze ketenpartners te maken hebben, maar ook
voor welke uitdagingen we gezamenlijk staan.”
Sprekers van verschillende organisaties vertelden samen met
RDW’ers in duopresentaties over uiteenlopende onderwerpen:
van CAR & IT en zelfrijdende voertuigen tot maatschappelijke
thema’s als het parkeerbeleid in steden en handhaving met
menselijke maat. Na de presentaties waren er verschillende
demonstraties. Tijdens de borrel was er gelegenheid om met
elkaar kennis te maken of om bij te praten. Teun Verschuren:
“Wij hechten als RDW veel waarde aan ketensamenwerking.
Samen zijn we goed op weg!’

BESTRIJDING BTW-FRAUDE

EUROPESE COMMISSIE
KIEST VOOR EUCARIS
In de strijd tegen btw-fraude met voertuigen heeft het directoraat-generaal Belastingen
en de douane-unie van de Europese Commissie gekozen voor EUCARIS. Dit is het systeem
voor de uitwisseling van voertuig- en rijbewijsgegevens in Europa.
De EU-brede gegevensuitwisseling via EUCARIS
van eigenaren/houders van voertuigen is cruciaal
in de strijd tegen terrorisme en zware
criminaliteit en voor het versturen van boetes
voor verkeersovertredingen naar buitenlanders.
Door op Europese schaal het principe van ‘follow
the money’ te combineren met ‘follow the vehicle
chain’, verwacht men veel btw-fraude met
voertuigen op te sporen en te voorkomen.
Het onderzoek naar btw-fraude wordt in de

lidstaten door verschillende partijen gedaan. In
Nederland is dat de FIOD, in andere landen is het
vaak een onderdeel van politie of douane. De
basis is het kunnen opvragen van de eigenaar/
houder van een voertuig op een bepaalde datum.
Daarnaast kan de complete historie van
eigenaren/houders in Europa van een bepaald
voertuig opgevraagd worden. Ook is het mogelijk
om alle voertuigen op naam van een persoon of
bedrijf op te vragen.

B

Ruime aandacht voor techniek.

Kennis delen, samenwerken
en netwerken.

1. De Franse leverancier A levert goederen
aan B in Nederland. Omdat dit een grens
overschrijdende levering binnen de EU is,
brengt A geen btw in rekening.
2. B verkoopt aan C en brengt 21% btw in
rekening. Die btw moet B afdragen aan de
Belastingdienst, maar dat verzuimt hij.
Ergo: hij fraudeert.
3. C heeft 21% btw betaald aan B. C kan het 
btw-bedrag aftrekken als voorbelasting.
C levert de goederen – met btw – door aan D.
4. D kan echter de goederen echter ook weer
leveren aan A. Omdat dit een levering is tussen
twee EU-landen, levert D de goederen tegen
het 0%-tarief.
5. De carrousel kan weer opnieuw beginnen...
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A

De RDW is een van de grond
leggers van EUCARIS en al meer
dan 20 jaar betrokken bij de
doorontwikkeling van het systeem
en de ondersteuning aan de
deelnemende landen.

21%

Carrouselfraude
Een voorbeeld van btw-fraude is de hier getoonde
carrouselfraude. Hierbij worden vooral duurdere
goederen gebruikt, omdat dat het meeste geld
oplevert. Bij voertuigen gaat het om aanzienlijke
bedragen en ze zijn ook nog eens mobiel.
Vandaar dat auto’s een geliefd artikel zijn voor
btw-fraudeurs.

RDW GRONDLEGGER

0%

21%
Géén btwafdracht
Nederland

C

Wel btwteruggave

21%

21%
Frankrijk

21%
0%

0%

D

Nederland
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DILEMMA
MAATWERK IN DE
SLIMME INDUSTRIE

ONDERDELEN UIT DE 3D-PRINTER

DE SNELLE OPMARS VAN 3D-TECHNOLOGIE
Het begon met op maat gemaakte
onderdelen voor vliegtuigen,
satellieten en Formule 1-wagens.
En inmiddels maken 3D-printers
ook al speciale onderdelen voor
exclusievere personenauto’s. Die
nieuwe productietechnologie is dus
met een snelle opmars bezig. Zo
snel zelfs dat lang niet iedereen
die ontwikkeling kan bijbenen.

G

loeiend heet, gesmolten ijzer in een
mal gieten. Dat was eeuwenlang
zo’n beetje de enige manier om wat
complexere ijzeren onderdelen op
maat te krijgen. Maar toen kwam er de 3D-printer.
En inmiddels is die technologie flink op stoom
gekomen. Zo heeft Additive Industries in Eindhoven
als eerste ter wereld 3D-printers voor serie
productie ontwikkeld. Met behulp van vier lasers
smelten die machines metaalpoeder in elke
gewenste vorm. Dat doen ze niet alleen heel snel,
maar ook nog eens uiterst nauwkeurig. En het

12
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metaalpoeder dat overblijft? Dat kan gewoon
opnieuw worden gebruikt.

Onbeperkte vrijheid
Het Formule 1-team van Alfa Romeo is momen
teel de grootste klant in Europa. En ook vliegtuig
bouwers, ruimtevaartorganisaties en automerken
als BMW en Volkswagen werken al nauw samen
met het Brabantse bedrijf. Dat de ontwikkelingen
op het vlak van 3D-printtechnologie razendsnel
gaan, bevestigt ook CEO Daan Kersten. Daarbij
geeft hij aan dat die snelheid ook voor de nodige
uitdagingen zorgt. “Met een 3D-printer kan er
heel veel en heb je bijna onbeperkte vrijheid.
Zoveel vrijheid zelfs dat het voor veel mensen
lastig is om die vrijheid ook te benutten.”
“Zelf ben ik opgeleid als werktuigbouwkundig
ingenieur, en ik weet dat de beperkingen van de
traditionele productietechnologieën je juist
kunnen helpen bij het maken van een ontwerp,”

licht hij toe. “Die beperkingen geven dus richting.
Als je alleen maar rechte materialen tot je
beschikking hebt, ontkom je er niet aan om een
rechttoe rechtaan ontwerp te maken. Maar bij
3D-printen kun je bijna elke vorm laten printen
die je wilt. Dat kan nogal overweldigend zijn.”

bionische structuren wel toepassen. Dat is even
wennen. Gevoelsmatig ziet het er dan misschien
niet als een goed en degelijk ontwerp uit, terwijl
het juist de meest stabiele optie is, waarbij je dan
ook nog eens veel materiaal kunt besparen. Heel
duurzaam dus.”

Inspiratie uit de natuur

Nieuwe mogelijkheden

“Zelf maken we bij onze ontwerpen gebruik
van een speciaal softwareprogramma. Om te
beginnen, rekent de computer uit waar materiaal kan komen en waar niet. En dan krijg je
structuren die lijken op patronen die je in de
natuur ziet. Dat is een groot voordeel, want de
natuur gaat heel efficiënt om met materiaal,”
benadrukt Kersten. “Neem de botstructuren van
mensen en dieren: die zijn in het midden smal en
aan de uiteinden veel breder. In de werktuigbouw
zou je zoiets nooit ontwerpen. Je zou dan gewoon
een recht stuk metaal als uitgangspunt nemen.
Maar met de 3D-technologie kun je dat soort

“Het gaat zelfs nog een stap verder,” zegt Kersten.
“Want dankzij de 3D-technologie kunnen we nu
ook metaalstructuren produceren die voorheen
niet mogelijk waren. Zo kunnen we metaal
expres poreus maken, zodat er olie doorheen
kan lopen en het bewuste onderdeel dus een smerende werking krijgt. En we kunnen honingraat
structuren gebruiken zoals bij karton, zodat je
een heel sterk metalen onderdeel krijgt, dat ook
nog eens heel licht is. Maar bij dit alles is het
wel essentieel dat ingenieurs en industrieel ontwerpers zo snel mogelijk met deze technologie
kennismaken, zodat ze weten wat er allemaal

mogelijk is. Dat is momenteel dan ook onze
grootste uitdaging.”

Visie op certificering
Uiteraard is het ook voor de RDW belangrijk
om te weten wat er op het vlak van 3D-printing
mogelijk is, en wat daarbij de belangrijkste
aandachtspunten zijn. Kersten verwacht dat de
reserveonderdelen daarbij als eerste in beeld
zullen komen. “Want in hoeverre kun je de
kwaliteit garanderen van een product dat uit de
3D-printer komt en dat een origineel onderdeel
vervangt? Moet zo’n nieuw onderdeel dan via een
gecertificeerde machine worden geprint? Of moet
de leverancier gecertificeerd zijn? Dat vereist dus
een visie van de RDW in haar gesprek met de
regelgevers in Brussel (EU) en Genève (VN).
Daarbij kan ik me voorstellen dat het interessant
en nuttig is om eerst te kijken hoe de luchten ruimtevaartindustrie de certificering heeft
aangepakt. Daar gelden uiteraard zeer strenge
veiligheidseisen. De automotive industrie hoeft
het wiel dus niet opnieuw uit te vinden. Dat
scheelt weer.”

Ruim honderd jaar geleden
introduceerde Ford de lopende
band en een gestandaardiseerde
productiemethode. Zo’n vijftig
jaar later verschenen er ook
robots langs de lopende band.
De standaardisatie werd daarmee nog verder opgeschroefd,
want in tegenstelling tot mensen
zijn robots dol op het eindeloos
herhalen van precies dezelfde
taken. Maar nu robots steeds
slimmer en veelzijdiger worden,
staan we aan de vooravond
van grote veranderingen,
voorspelt Maarten Steinbuch,
hoogleraar Systems and Control
aan de Technische Universiteit
Eindhoven. “Dankzij de combina
tie van kunstmatige intelligentie,
razendsnelle datanetwerken en
communicerende robots en
werkstations gaan autofabrieken
straks echt in de turbostand. Het
kost dan veel minder tijd en geld
om een auto te produceren. En
dankzij de inzet van geavanceerde
3D-printtechnologie is er dan ook
nog eens maatwerk mogelijk.”
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BUITENLAND

MONDIALE SAMENWERKING
Meer Europese samenwerking bij data-uitwisseling
en kennisdeling levert veel op. Enerzijds hoeft niet
steeds het wiel opnieuw uitgevonden te worden.
Anderzijds lukt het steeds beter om invloed op
Europees beleid uit te oefenen. Dat is hard nodig,
gezien de uitdagingen in het speelveld van de
voertuigregistratie.

T

wee instanties zetten de toon in de Europese
samenwerking: EUCARIS voor de uitwisseling van
registratiedata en EReg voor met name kennisdeling.
De RDW speelt in beide organisaties een prominente
rol: Servi Beckers was al voorzitter van EReg (zijn termijn is
onlangs met drie jaar verlengd) en is dat sinds kort ook van
EUCARIS. De samenwerking brengt veel winst: “EUCARIS
ondersteunt twaalf Europese wetten in één systeem. Daardoor
besparen we enorm in de ontwikkel- en implementatiekosten.
Bovendien is de gegevensuitwisseling beter geborgd waardoor
we fraude beter kunnen bestrijden. In EReg-verband delen
we best practices en doen we bijvoorbeeld onderzoek naar
verbetertrajecten. Dat helpt ons om beleidsmakers van relevante
informatie te kunnen voorzien om de uitvoering van beleid te
verbeteren. Wij hebben daar in Brussel steeds meer invloed op.”
In mondiaal verband zijn er ook samenwerkingsverbanden.
In Genève, bijvoorbeeld, zetelt de UNECE, die werkt aan met
name de technische kant van internationale regelgeving over
de veiligheid van voertuigen.
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Urgente thema’s
Samenwerking is dus de smeerolie bij het verbeteren van de
verkeersveiligheid. Mooi wapenfeit is eCall. Beckers: “Nieuwe
voertuigen moeten eCall aan boord hebben, zodat de auto bij
een ongeval zelf de hulpdiensten activeert. Dankzij EUCARIS
worden de voertuiggegevens snel en goed uitgewisseld met
die hulpdiensten.”
Er zijn ook heikele thema’s waar elk land mee te maken heeft
of krijgt. “Neem de privacywetgeving,” zegt Beckers. “Hoe daar
in de landen mee wordt omgegaan, verschilt sterk. Ons doel is
om dat voor de voertuigregistratie bij elkaar te brengen in één
manier van werken. Een ander actueel onderwerp: zelfrijdende
voertuigen. Hoe gaan we de registratie daarvan koppelen aan
handhavings- en dienstverleningsprocessen? Een nog urgenter
thema is cybersecurity: dat is bij uitstek een onderwerp waar
internationale samenwerking oplossingen kan bieden die we
op nationaal niveau niet snel kunnen bereiken. Gelukkig zijn
EUCARIS en EReg netwerken van mensen die pragmatisch
zijn: we werken gericht met elkaar aan oplossingen.”

Orkaan Katrina

Cybersecurity

EReg werkt steeds nauwer met Australische en Amerikaanse
koepelorganisaties samen. Onlangs was Beckers op beide
continenten voor overleg over deze samenwerking die, zo
zegt hij, nog wel ‘in de kinderschoenen’ staat. “Het gaat om
kennisuitwisseling. Over voertuigen, maar bijvoorbeeld ook over
rijbewijzen. Een van de dingen die we oppakken is de ‘vehicle
and driver chain’, een overzicht van alle registratieprocessen
van auto’s én bestuurders. Daardoor kunnen we systemen
beter vergelijken en uiteindelijk gegevens gaan uitwisselen
die ons meer controle over de import en export van voertuigen
gaan bieden.”
“Die controle is van groot belang,” aldus Beckers. “Want nu
kunnen voertuigen die bijvoorbeeld in de VS gestolen zijn of total
loss zijn verklaard, iets wat bijvoorbeeld na de orkaan Katrina
veelvuldig gebeurde, toch in Europa terechtkomen en daar
worden door verhandeld. Die handel is mondiaal georganiseerd.
Daarom moeten we, om de veiligheid beter te kunnen waar
borgen, daar nadrukkelijker bovenop gaan zitten. Ik zie veel
potentie in deze samenwerking.”

Het Nederlandse voorzitterschap van beide Europese organi
saties biedt de RDW de kans voor een flink deel de agenda te
bepalen: “Onderwerpen als cybersecurity, harmonisering van
milieuzones en de herregistratie van voertuigen zetten we
prominent op de agenda. Maar ook de borging van de continuïteit
van de Europese samenwerking. EUCARIS wordt soms gezien
als enkel de leverancier van een ICT-systeem, omdat het
werken ermee verplicht is, bijvoorbeeld voor het over de grens
innen van boetes. Die mindset bestrijden we met klem, want
het netwerk is van de deelnemers in EUCARIS gezamenlijk.
De kracht schuilt in de uitwisseling. Juist het feit dat het
tweerichtingsverkeer is, bepaalt het succes.”

EUCARIS (European Car and Driving Licence Information
System): 33 landen.
EReg (Association of European Vehicle and Driver
Registration Authorities): 28 landen.
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DOSSIER MILIEU & MOBILITEIT

BIJDRAGEN AAN EEN
SCHONER EN ZUINIGER
WAGENPARK
Mobiliteit en milieu zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De RDW wil graag vanuit zijn
wettelijke taken een actieve bijdrage leveren aan het realiseren van milieudoelstellingen,
zoals het Klimaatakkoord. In dit DOSSIER MILIEU & MOBILITEIT laten we dat zien.
Veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid in mobiliteit. Dat
is waar de RDW voor staat. Duurzaamheid krijgt dan ook de
volle aandacht. “Als RDW willen we bijdragen aan het behalen
van de (inter)nationale milieudoelstellingen,” vertelt Antoine
de Kort, adviseur Strategie en Omgeving bij de RDW. “We
streven naar een schoner en zuiniger wagenpark, met minder
uitstoot van schadelijke stoffen. Via uitvoering van onze
wettelijke taken (zoals toelating, toezicht en controle) hebben
we grote invloed op wat er in Nederland en Europa rondrijdt en
de impact die dat heeft op de leefomgeving. Denk daarbij aan
de toelating van (lichte) elektrische voertuigen, de uitstoot van
schadelijke stoffen, de aanwezigheid en werking van

roetfilters, de kwaliteit van banden en productie van geluid.”
De kennis, kunde en registers van de RDW worden dus ingezet
bij het bewaken van de milieueisen. Dat aandacht voor
duurzaamheid en milieu steeds meer een vaste plek krijgt
in de werkzaamheden van de RDW, blijkt onder meer uit de
strategische milieu-agenda die de RDW samen met het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) opstelt.

Strategische milieu-agenda
Deze meerjarige agenda laat zien op welke onderwerpen
het ministerie en de RDW zich de komende jaren richten. De
onderwerpen emissiereductie, elektrificatie, milieuzones en

APP DIE BESCHIKBARE PARKEERPLAATS AANWIJST
Gegevens van de RDW kunnen in de toekomst
– naast mogelijk voertuigspecifieke parkeer
tarieven voor elektrische, benzine- en diesel
voertuigen – ook gebruikt worden om aan te
geven waar een parkeerplaats vrij is. Via een
app kun je dan zien waar een vrije plek is
waardoor je geen rondjes meer hoeft te rijden.
“Gemeenten maken nu al gebruik van ons
Nationaal Parkeer Register (NPR) bij de
uitvoering van het parkeerbeleid,” vertelt
Frans Fransen, relatiemanager Parkeren &
Verblijfsrechten bij de RDW. “De database
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ondersteunt gemeenten onder meer in
de handhaving bij betaald parkeren via de
parkeerautomaat met kentekeninvoer en via
verschillende parkeerapps op je telefoon.
Daarnaast maakt het NPR digitale vastlegging
van vergunningen/ontheffingen mogelijk.
Alle statische parkeerdata (locatie, tarieven,
tijdstippen en dergelijke) van gemeenten met
betaald parkeren die bij ons bekend zijn,
delen we nu al met verschillende navigatie
systemen en apps. De volgende stap is om
tevens dynamische data te delen, dus of een

plek vrij of bezet is. Zo kun je in de toekomst
direct naar een beschikbare plek geleid worden
en dat is in het kader van het milieu natuurlijk
goed nieuws. Om dit te bewerkstelligen moet
de dynamisch data beschikbaar en betrouwbaar
zijn én door publieke en private partijen met
NPR gedeeld worden,” benadrukt Fransen.
Er zijn verschillende manieren om deze data te
verzamelen – middels scanauto’s, sensoren in
de grond, intelligente camera’s en voorspellende
algoritmes – en die worden nu voorzichtig in
de praktijk getest.

‘DE RDW HEEFT
GROTE INVLOED OP
WAT ER IN NEDERLAND
EN EUROPA RONDRIJDT’

ELEKTRISCH
VERSUS FOSSIELE
BRANDSTOF
Een van de vragen waar de RDW zich mee bezighoudt, is
hoe elektrische voertuigen vergeleken kunnen worden met
voertuigen die op fossiele brandstof rijden. “We zijn ons er
van bewust dat elektrische auto’s niet nul-emissie zijn.
Tijdens het productieproces en het opwekken van
elektriciteit komt immers wel CO2 vrij. Het is nog best
lastig om te bepalen wat je in de vergelijking meeneemt.
We proberen meer kennis op dit vlak op te doen. En omdat
elektrische auto’s sneller kunnen optrekken, is het
denkbaar dat daar meer fijnstof vrijkomt via onder meer
banden en remmen. Dat zijn zaken die we nader
onderzoeken,” legt De Kort uit.

parkeren, banden en voertuigtoelating en continue beoordeling
vormen de basis voor de agenda. Hier lichten we een aantal
onderwerpen toe.

Nieuwe manier van meten en omgaan
met emissies
Er zijn de nodige ontwikkelingen als het gaat om emissie
reductie. De eisen worden voortdurend hoger: voertuigen
mogen steeds minder schadelijke stoffen uitstoten. De tendens
is dat meer wordt gekeken naar wat voor de leefomgeving
acceptabel is, dan wat voor een bepaalde techniek haalbaar is.
“Het is goed dat we langzamerhand steeds meer gaan kijken
naar hoe schoon auto’s blijven zolang ze rondrijden,” denkt
André Rijnders, emissie-expert bij de RDW. “Nu is het nog zo
dat voertuigen door de fabrikant worden getest, op onder meer
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DOSSIER MILIEU & MOBILITEIT
FIJNSTOFTOESLAG & MILIEUZONES

Nieuwe maatregelen
voor dieselauto’s
In 2020 krijgen bezitters van vervuilende, oudere dieselvoertuigen te maken met
twee maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. De ene maatregel is een
belastingmaatregel en betreft een extra heffing op de motorrijtuigenbelasting voor
dieselvoertuigen die een hoge hoeveelheid fijnstof uitstoten. De andere maatregel
is het gelijk trekken van de regels voor milieuzones in Nederlandse steden.

‘FABRIKANTEN
VOLGEN DE VOERTUIGEN
NA VERKOOP’

hun uitstoot, voor ze de weg op gaan. Maar wat zegt dit over
hoe deze over meer dan vijf jaar presteren? We zien een
verschuiving van eenmalig goedkeuren naar continu kijken
of een voertuig nog wel aan de eisen voldoet. Dit is iets waar
we in EU-verband naar kijken. Binnen de nieuwe emissienorm
krijgt dit volop aandacht,” aldus Rijnders.

TOTAALEMISSIE
FIJNSTOF
De huidige regelgeving over fijnstof heeft alleen
betrekking op de brandstofuitstoot van voertuigen. Maar
ook andere voertuigcomponenten kunnen fijnstof afgeven.
Denk aan remblokken en banden. Rijnders: “Er zal naar
nóg kleinere deeltjes gekeken moeten worden: tussen
de 10 en 23 nanometer. Bij de toekomstige Euro-norm
voor voertuigen gaat de aandacht daarnaast uit naar de
uitstoot van fijnstof door remmen. Het meten van fijnstof
door banden is een stuk ingewikkelder, omdat het
wegdek daarbij een grote rol speelt. In de toekomst zal
het meten van emissies en verbruik steeds meer via
sensoren aan boord van het voertuig gebeuren.”

Meten in de praktijk
De eerste stappen in die richting is de in 2017 ingevoerde
‘Real Driving Emissions’ (RDE)-test. Bij deze test worden de
emissies gemeten tijdens een rit op de openbare weg, zowel in
de stad als daarbuiten. De rit wordt gereden onder normale
rijcondities, in de winter en in de zomer. De resultaten geven
een betrouwbaarder beeld van de emissies in de praktijk.
Deze test wordt nu nog door de fabrikant uitgevoerd bij de
typegoedkeuring. In de laatste fase van deze RDE-wetgeving,
die nu wordt doorgevoerd, zullen ook onafhankelijke goed
keuringsinstanties – zoals de RDW – dergelijke testen gaan
uitvoeren. Deze zogeheten test op ‘In-Service Conformity’
mag plaatsvinden op voertuigen die niet meer dan 100.000
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kilometer hebben gereden of niet ouder zijn dan vijf jaar.
“Er is nog veel werk te verzetten om de verandering mogelijk
te maken. Denk aan een testlaboratorium, testapparatuur,
kennis en informatie,” benadrukt Rijnders. Kees Oudendijk,
adviseur Toezicht en Beoordeling, voegt hieraan toe dat
de verantwoordelijkheden van de fabrikant en die van de
autobezitter naar elkaar toe groeien: “Fabrikanten volgen de
voertuigen na verkoop – en kunnen deze terugroepen als er
iets aan mankeert. En consumenten worden bewust gemaakt
van het belang om de auto goed te onderhouden en aan
terugroepacties gehoor te geven.”

Vanaf 1 januari 2020 betalen houders van vervuilende
dieselauto’s een extra bedrag aan motorrijtuigenbelasting:
de fijnstoftoeslag mrb. Hiermee wil de rijksoverheid het bezit
van vervuilende dieselauto’s (personenauto’s en bestelauto’s)
ontmoedigen en de onevenredige aantasting van de lucht
kwaliteit door deze auto’s aanpakken. Daarnaast introduceert
Nederland vanaf 1 januari 2020 één systeem voor milieuzones.
Verschillende Nederlandse gemeenten hebben reeds milieu
zones ingericht, waar vervuilende dieselvoertuigen niet in

mogen. De verschillende regels zorgen voor verwarring
bij verkeersdeelnemers, daarom komen er overal nieuwe
verkeersborden en dezelfde toegangsregels. Gemeenten
hebben tot 29 oktober 2020 de tijd om de nieuwe regels
in te voeren.

Kentekenregister als basis
De fijnstofheffing is gebaseerd op de hoeveelheid vervuilende
deeltjes, oftewel fijnstof, die een voertuig uitstoot. De
milieuzones zijn gebaseerd op de emissieklasse, een maat
voor de uitstoot van het totaal aan vervuilende stoffen. Daarbij
wordt gekeken naar de uitstoot van fijnstof, CO en NOx. De
RDW heeft dit najaar de ‘emissieklasse’ voor alle voertuigen
aan het kentekenregister toegevoegd. “Voorafgaand aan
de invoering gaan we als RDW kentekenhouders met een

DE MILIEUZONES ZIJN
GEBASEERD OP DE
EMISSIEKLASSE
dieselvoertuig waarop de maatregelen voor milieuzones
betrekking hebben, een brief sturen met uitleg wat de
geharmoniseerde regels voor hen betekenen. Daarnaast
krijgen dieselbezitters een brief van de Belastingdienst
over de fijnstofheffing. Voertuigbezitters gaan ongeveer 15%
betalen bovenop het huidige bedrag,” zegt Cees Achterberg,
relatiemanager Fiscaliteit & Milieu bij de RDW. Gemeenten
kunnen de emissieklassen vanaf 2021 gebruiken om
aangepaste parkeertarieven voor emissieloze voertuigen
te hanteren.
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BLIK VAN BUITEN

VERDER
KIJKEN DAN DE
TOEKOMST
TASS International is een Technische Dienst van de RDW. Daarmee is TASS International een

Naam
Jan van den Oetelaar

testhuis voor bijvoorbeeld actieve en passieve veiligheidssystemen. Maar de samenwerking

Functie
CEO TASS
International

behelst meer. Veel meer.

T

ASS International, onderdeel van Siemens beoordeelt
zowel fysiek als virtueel of een voertuig – of voertuig
systeem – aan de eisen voldoet die overheden,
consumentenbonden of de automobielfabrikant
opgesteld hebben. Dan gaat het hoofdzakelijk om product
ontwikkeling, maar in de rol als Technische Dienst van
de RDW gaat het in de meeste gevallen om voertuig- of
componentcertificering.
De samenwerking tussen TASS International en de RDW stamt
uit de jaren zestig met de voorlopers van TASS International.
(TNO) Het was de tijd dat veiligheid in de automotive sector zich
hoofdzakelijk richtte op passieve veiligheid zoals inzittenden
veiligheid en auto’s die tegen een blok beton werden gereden
om te kijken wat er met die inzittenden gebeurde. Daar werd
rapport van opgemaakt waarna de RDW een gedegen beslissing
kon nemen of een voertuig wel of niet op de openbare weg
werd toegelaten. Heel kort door de bocht is dit nog steeds de
samenwerkingsvorm tussen TASS International en de RDW.
Per jaar ontvangt de RDW ongeveer 500 testrapporten van
TASS International.

diensten. Als Technische Dienst van de RDW testen wij niet
alleen relatief eenvoudige zaken zoals een kreukelzone of
veiligheidsgordel, maar testen wij vooral technisch complexe
systemen zoals rijhulpsystemen die je in elke moderne auto
of truck tegenkomt. Systemen die beter bekend zijn onder
de naam Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) zoals
Lane Departure Warning, Adaptieve Cruise Control, AEB
(Autonomous Emergency Braking), Intelligent Speed Adaption,
Lane Change Assist, Automatisch Parkeren, et cetera. Waar
testen zich vroeger richten op het voertuig, hebben we nu te
maken met een veel complexer systeem – ik noem het een
ecosysteem – aangezien we niet alleen van doen hebben met
het voertuig. Het voertuig ‘kijkt’ ook in zijn omgeving en in
toenemende mate ontvangt het ook data vanuit de cloud. Al
deze gegevens moeten door de systemen geinterpreteerd
worden om daar vervolgens iets mee te doen. Of ze dat ook
doen onder alle mogelijke omstandigheden en hoe betrouwbaar
een systeem is, dat testen wij. Dat gebeurt steeds meer in

Technisch complex
“Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van verificatieen validatiesystemen voor de automotive sector op het
gebied van veiligheid,”, zegt Jan van den Oetelaar, CEO van
Tass International, gevestigd op de Automotive Campus in
Helmond. “Ongeveer 80 procent van de automotive industrie
en 60 procent van alle toeleveranciers, maakt gebruik van onze
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‘ONGEVEER 80 PROCENT VAN DE
AUTOMOTIVE INDUSTRIE MAAKT
GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN’

Rol van de RDW
De door TASS
International
aangeleverde
testrapporten
gebruiken bij de
toelatingsprocedure
van voertuigen en
voertuigsystemen.

virtuele modellen zoals Simcenter PreScan en Simcenter
Madymo, onze simulatieplatforms. Maar hoe intelligent ook,
een simulatie kan een praktijktest niet vervangen. Daarom
hebben wij vijf Toyota Priussen waarmee wij alle testen ‘real
life’ kunnen uitvoeren. Dat doen we onder andere op ons
testsite hier voor de deur, de gecontroleerde open testomgeving
A270 (de snelweg tussen Helmond en Eindhoven, red.), waar we
onder andere intelligente verkeerslichten en camera’s hebben
die communiceren met het voertuig. De ontwikkelingen gaan
heel snel. ADAS-systemen die we nu testen en valideren zijn
mogelijk al ‘verouderd’ voor deze op de markt komen. Binnen
TASS International zijn we bezig met de modellen en systemen
van de toekomst waarbij we verder kijken dan die toekomst.”

Intensieve samenwerking
De samenwerking met de RDW gaat veel verder dan het
toezenden van een stapel testbevindingen. “Absoluut. Soms
gaan we als adviseur bijvoorbeeld mee met de RDW naar de

‘DE SAMENWERKING MET DE RDW
GAAT VEEL VERDER DAN HET
TOEZENDEN VAN TESTBEVINDINGEN’
bijeenkomsten van de Internationale UNECE Werkgroep voor
de ontwikkeling van voertuigreglementen. Daarnaast werken
we samen met de RDW-auditteams als het gaat om uitvoering
van COP-audits (Conformity of Production, red.) en dragen we
bij aan de opleidingsprogramma’s voor de RDW-inspecteurs
die deze COP-audits uitvoeren. Verder zijn we voor RDWgesprekspartner voor nieuwe – veelal virtuele – keuringen
en gerelateerde regelgeving.”
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DE EXPERT

VERBETERING MONDIALE VERKEERSVEILIGHEID

De internationale
invloed van de RDW

‘DE ZWARTE DOOS VAN
DE AUTO, DE EVENT
DATA RECORDER,
BIEDT VEEL
GESPREKSSTOF’

Medio 2022 wordt een nieuwe algemene veiligheidsverordening van kracht.
De RDW heeft een flinke stem in het tot stand komen van deze nieuwe
regelgeving voor voertuigen. Tim Guiting, senior adviseur Ontwikkeling
Voertuigreglementering, over een complex internationaal traject.

Waarom is er een nieuwe algemene
veiligheidsverordening (AVV) nodig?
“In 2014 is de Europese Commissie gestart met een onderzoek
naar de verbetering van de verkeersveiligheid, daarbij rekening
houdend met recente technologische ontwikkelingen. Vorig
jaar is het Commissievoorstel gepresenteerd. De Commissie
verwacht dat deze maatregelen de komende zestien jaar in de
EU resulteren in een afname van 25.000 dodelijke slachtoffers
en 140.000 zwaargewonden. Daarnaast besparen we 15 miljard
euro aan kosten voor preventie en kosten die direct zijn toe
te schrijven aan ongelukken. Nu komt de fase dat we aan de
slag kunnen met de invoering van de nieuwe verordening.
Overigens loopt ons traject parallel met dat van internationale
werkgroepen die zich bezighouden met de infrastructurele
veranderingen die nodig zijn voor verkeersinnovatie. Daarin
zit een overlap met ons werk en uitwisseling van informatie
is dan erg welkom.”

Wat zijn de speerpunten?
“We zetten vooral in op elektronische rijhulpsystemen, zoals
een intelligente snelheidsassistent, en systemen voor de
detectie van kwetsbare verkeersdeelnemers. Daarnaast biedt
de ‘event data recorder’, zeg maar de zwarte doos van de auto,
heel veel gespreksstof.”

Waarom zijn er speciale overleggen nodig?
Wil niet iedereen meer veiligheid op de weg?
“Je hebt te maken met veel partijen. De AVV is een Europees
initiatief, dat is nu achter de rug. De volgende stap is vooral
een UNECE-aangelegenheid, dus van de Verenigde Naties.
Voor de uitwerking overleg je daarom met wereldwijde
vertegenwoordigers van de automotive branche en overheden.
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Die hebben allemaal hun eigen wetten en wensen. Het is
zaak dat je daarin consensus bereikt. Neem nou de vermoeid
heidsdetectie en de event data recorder. De eerste houdt
bijvoorbeeld je gezicht in de gaten met een camera, de tweede
kan onder meer locatiegegevens van de auto opslaan. Dan
kom je algauw op het punt van privacy. Hoe voorkom je dat
de beelden van de camera misbruikt worden en hoe slaat de
recorder de gegevens op? In het laatste geval hadden we de
overweging: blijft die opslag fysiek in de auto of worden de
gegevens online naar een grote database gestuurd? En mogen
de gegevens van individuele auto’s wel of niet beschikbaar
zijn voor alle overheidsinstanties?”

Nederland is maar een klein landje.
Hoe substantieel is ons aandeel bij zo’n
internationaal overleg?
“Onze stem telt inderdaad maar voor 3 procent mee. Daarom
laten we onze invloed in het voortraject gelden, dus bij het
formuleren van de regels. Dat betekent dat we vergaderingen
goed voorbereiden, zinvolle aanvullingen doen op conceptteksten
en in de wandelgangen steun voor ideeën zoeken. Onder
meer door ons toedoen gaan de verzamelde gegevens uit de
event data recorder niet op één grote hoop, maar zijn ze ook
beschikbaar voor analyse van individuele ongevallen. Boven
dien hebben verschillende werkgroepen, die zich nu met de
uitwerking van de technische eisen gaan bezighouden, een
RDW-voorzitter. Zo hebben we toch een flinke invloed op
wereldwijde regelgeving.”

Naam
Tim Guiting
Functie
Senior adviseur
Ontwikkeling Voertuigreglementering
Bij de RDW sinds…
1999
Opleiding
HTS Autotechniek
Trots op...
“Onze bijdrage aan
de verbetering van
de internationale
verkeersveiligheid.”

Tot slot: wat gaat de RDW er zelf van merken?
“Als de nieuwe verordening een feit is, dan kunnen we vol
aan de bak met testen en certificeren!”
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PROEFTUINEN

Paul Dietz, divisiemanager
Toezicht en Beoordeling

SCHADEAUTO’S VRAGEN OM BETERE MAATREGELEN

VOOROP NAAR VEILIGER
SCHADEHERSTEL
Aan verkeersdeelname zijn onherroepelijk risico’s verbonden. Na een zware of complexe
schade is het essentieel dat een auto weer in veilige staat terug de weg op gaat. Onjuist
herstelde schadevoertuigen vormen een veiligheidsrisico voor inzittenden en omstanders.
De RDW ontwikkelt initiatieven om de veiligheid van schadevoertuigen te verhogen.
Paul Dietz, divisiemanager Toezicht en Beoordeling, vertelt wat de plannen zijn.

In het kort
Beter schadeherstel betekent een veiliger wagen
park. De RDW controleert alleen schadevoertuigen
die een verbod voor het rijden op de weg hebben
gekregen. Dit is slechts een klein gedeelte van
alle voertuigen met complexe schades. De RDW
onderzoekt samen branchepartijen hoe het
schadeproces verbeterd kan worden, zodat de
voertuigveiligheid omhoog gaat.

J

e auto terugzien na een herstelde
schade is een mooi moment. Hij blinkt
als nooit tevoren en ziet er prachtig uit, zo
zonder deuken. Maar niet voor niets luidt het spreekwoord ‘het is
niet al goud wat er blinkt’. Dat werd in 2016 wel bewezen, toen bleek dat
een autobedrijf in het Limburgse Swalmen 300 auto’s met ondeugdelijk
herstelde schade had verkocht. Soms was er röntgenonderzoek nodig om
de gebreken bij die auto’s te achterhalen. Het is veelzeggend: schadeherstel
luistert heel nauw, en één foutje kan verstrekkende gevolgen hebben. “De
B-stijl van een auto is tegenwoordig bijvoorbeeld speciaal geconstrueerd
om de energie van een impact af te voeren,” zegt Paul Dietz. “Hoe goed
ook de bedoeling, één verkeerde las kan betekenen dat een volgende
impact niet meer wordt opgevangen zoals bedoeld, met alle gevolgen
van dien. Dat zijn enge dingen. Dat willen we voorkomen.”

Keurmeester Schade
Nu wordt een auto na schadeherstel beoordeeld door de RDW en wordt
het verbod voor rijden op de weg opgeheven. Toch is daarmee niet zeker
dat een auto volgens de richtlijnen – en veiligheidseisen – van de fabrikant
is hersteld, omdat simpelweg niet altijd te achterhalen is of een reparatie
op de juiste wijze of met de juiste onderdelen is uitgevoerd. “Daarom
onderzoekt de RDW nu verschillende initiatieven om nog beter bij te dragen
aan voertuigveiligheid na schade. Zo wordt samen met de branche
onderzocht of een erkenning voor schadeherstel wenselijk is. Zoiets als
een ‘keurmeester Schade’. Die zou je kunnen zien als het broertje van de
APK-keurmeester: een reparateur die werkzaam is in een autobedrijf en
die door de RDW erkend wordt, zodat hij bepaalde keuringen volgens de
regels kan uitvoeren,” zegt Dietz. “Die keurmeester kan straks zelf het
rijverbod van een auto opheffen. In ruil daarvoor willen we dat bij controle
wordt aangetoond – bijvoorbeeld door foto’s – dat de auto op de juiste
wijze gerepareerd is.” Dietz stelt dat kunnen aantonen dat een auto
deugdelijk is hersteld ook de schaamte over een schadeverleden doet
wegvallen. “Dat is een mooie stap op weg naar volledige transparantie.”

Schadehistorie
Schadeschaamte is misschien ook een reden waarom de registratie van
schadevoertuigen nog altijd te wensen overlaat. Dietz stelt dat slechts een
klein deel van de schadevoertuigen volledig in beeld is bij de RDW. “Dat moet
beter,” zegt hij. “Daarom kijken we ook naar de schadeherstelbedrijven. Zij
kunnen een auto in beeld houden. Zo moet de schadehistorie van een auto
beter kunnen worden vastgelegd, en die historie moet ook inzichtelijk
worden voor bedrijven en burgers, via het kentekenregister. Als schade
goed hersteld wordt, is een schadeverleden geen probleem meer.”

Grijze circuit
De nieuwe plannen moeten stap voor stap realiteit worden. Dietz voorziet
dat de eerste stappen in 2020 kunnen worden gemaakt en hoopt dat alle
maatregelen in 2021 werkelijkheid zijn. Tot die tijd wordt er druk overlegd
met partners als BOVAG, FOCWA, maar ook de politie. “De politie volgt dit
onderwerp met belangstelling,” zegt Dietz, “omdat er in het grijze circuit
meer gebeurt dan slecht schadeherstel. Er wordt soms gewerkt zonder
milieuvergunningen, er vindt zelfs uitbuiting plaats. Kortom, als we beter
met schadevoertuigen omgaan is er veel te winnen, op veel vlakken.”
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5

VRAGEN
Zo wordt een
luxe kentekenplaat
gemaakt

Voor auto’s kun je kiezen uit
twee typen kentekenplaten:
Wachtende auto’s voor een
RDW-keuringssation.

opgelegde kunststof letters

VAN ‘KEUREN ZONDER AFSPRAAK’
NAAR ‘ZONDER WACHTRIJ’

en cijfers. Deze kentekenplaten

Op 1 december 2019 is de RDW gestopt met ‘keuren zonder
afspraak’. Spontaan langskomen bij een keuringsstation is
sinds die dag niet meer mogelijk. Dat is geen verschraling,
integendeel. Hiermee verdwijnen namelijk ook de lange
wachtrijen en worden importkeuringen niet alleen efficiënter,
maar ook een stuk prettiger. Voor iedereen.

to grave’ te volgen is. Hoe

Zonder afspraak binnenwandelen bij een keuringsstation, gewoon
wanneer het jou uitkomt. Het leek zo makkelijk. Leek, want
in de praktijk bleek het vaak een stuk minder efficiënt. Toen
autobedrijven steeds meer auto’s gingen importeren werden de
rijen bij keuringsstations steeds langer, met alle gevolgen van
dien. Hoge werkdruk voor de keurmeesters en administratieve
medewerkers bijvoorbeeld, en soms chaotische of zelfs ronduit
agressieve taferelen aan de balies. De klant, die dacht ‘even’
een auto te laten keuren, kwam nog het meest bedrogen uit.
Die verloor veel tijd.

Online inplannen
Dat kan beter en sinds 1 december kunnen klanten online en
snel een afspraak inplannen via www.rdw.nl/keuren. Zelfs via

26

standaard of een luxe met

RDWIJZER - NUMMER 2 - 2019

je smartphone kun je een afspraak plannen. Je weet wanneer
je aan de beurt bent, en je keuring begint meteen, met een
keurmeester die niet overloopt van werkdruk en de auto dus nóg
beter kan beoordelen. Met een importvoertuig dat niet meer dan
3500 kilo weegt en dat afkomstig is uit een EU-/EVA-land kun je
binnen maximaal drie werkdagen terecht. Maak je gebruik van
de Versnelde Individuele Aanvraag, dan kun je zelfs binnen één
werkdag terecht.

Steeds meer import

1

4

Hoe begint het proces?

Hoe hechten ze de karakters?

Het maakproces van een luxe kentekenplaat begint
met een persmatrijs. Deze matrijzen hebben naast
de cijfers, letters en streepjes stanspinnen die
gaatjes in de blanco kentekenplaat stansen.

Die pennetjes worden door een pers ‘gestuikt’
waardoor de karakters op de plaat worden
vastgezet.

2
Wat is de originele kleur?
Na het persen gaat de plaat door de hotprint
machine. Onder de plastic letters, cijfers en
streepjes is de plaat dus ook zwart. Als een
opgelegd karakter dan loskomt van de plaat
blijft zichtbaar welk teken daar hoort te zitten.

3
Waar zijn die pennetjes voor?
Alle plastic karakters hebben pennetjes die door
de gaatjes in de plaat steken.

hebben een unieke RDW-code
waardoor een plaat van ‘cradle

worden de platen gemaakt?

5
Waar komt de plaat vandaan?
Als laatste plaatst de kentekenplaatfabrikant
zijn bedrijfsstempel in de plaat. Deze stempel
bestaat uit de letters NL in een cirkel en een
unieke cijfercode voor het bedrijf van de maker.
Zo kan altijd achterhaald worden wie de plaat
gemaakt heeft.

EN ZO WORDT EEN STANDAARD
KENTEKENPLAAT GEMAAKT
➊ Het begin is een blanco aluminium rol.
Deze wordt door een lamineerder met
RDW-erkenning voorzien van reflecterende
gele folie, met het verplichte Euro-embleem
en het NL-teken. ➋ Om de kentekenplaat
te maken wordt hij door een persmal in een
hydraulische pers gestanst. ➌ De tweede
persmal zorgt ervoor dat de matrijzen volgens
het RDW-voorschrift zijn uitgelijnd. ➍ De laatste
stap is het aanbrengen van een zwarte verf,
door middel van Hotprintfolie op de uitgeperste
tekens en de rand van de kentekenplaat.

De eerste plaat
in de nieuwste
kentekenserie.

“Zo is het precies,” zegt Ron van Aarle, van de gelijknamige Volvospecialist uit het Brabantse Nuland. “Toen er door bedrijven – ook
door ons – steeds meer geïmporteerd werd, zag je de wachtrijen
uit de hand lopen,” zegt hij. “Vaak moest je om halfacht maar
bij de RDW voor de poort gaan liggen en hopen dat je om elf uur
buiten was. Wij zijn er niet rouwig om dat keuren zonder afspraak
verdwijnt. Het is eerder een verademing. De aanvragen lopen
gesmeerd, en bij het keuringsstation is het nu geen ratjetoe meer.
De sfeer is een stuk vriendelijker en het werkt voor iedereen
prettiger. Wij doen nu het voorwerk, en klanten staan binnen
hooguit een kwartiertje weer buiten.”
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“ALS JE DEZE KANS
HEBT, IS HET BIJNA
ASOCIAAL OM HET
NIET TE DOEN”

NIEUWE VOERTUIGCATEGORIE
Statement

Wie?
Martijn Lammers
Wat?
Medeoprichter en chief
Strategy bij Lightyear
Hoezo?
Omdat de zonneauto
gemeengoed moet worden

Hij is pas 30, en toch mag Martijn Lammers zich al oprichter
en chief Strategy noemen van wat misschien wel het
belangrijkste automerk ter wereld wordt: Lightyear. Hoewel
de Lightyear One met een prijs van 149.000 euro maar voor
een kleine groep mensen is weggelegd, wil Lightyear juist
géén exclusief product maken. “Ons statement is gemaakt.
We hebben laten zien dat een auto die zichzelf oplaadt via
zonnecellen mogelijk is,” zegt Martijn. “Nu willen we verder.
Deze technologie moet voor iedereen bereikbaar worden.
De Lightyear moet de Opel Kadett van de toekomst worden.
We hebben nu de kans om de schone auto gemeengoed
te maken. Het zou bijna asociaal zijn om dat niet te doen,
dus wij doen het.”

Zonneauto
Het enorme avontuur van Lightyear begon vier jaar geleden,
met vijf studenten die de Solar Challenge wonnen met een
vijfzitszonneauto. Met een blanco vel papier, niet gehinderd
door merkimago, klantverwachtingen of doelgroeprestricties
begonnen Martijn en zijn collega’s te werken aan iets dat in
hun ogen misschien wel de mooiste ‘tekening’ in de historie
van de auto moet worden. Lightyear wil de wereld veranderen
en verbeteren. Dat betekent dat ook de RDW met een blanco

vel papier begon. En juist dat maakt de relatie tussen
Lightyear en de RDW zo interessant, vindt Martijn. “De
Lightyear heeft een zonnepaneel in de neus, dus ook een
glazen motorkap,” zegt hij. “Dat was nog nooit eerder
vertoond. Samen hebben we nagedacht over hoe we dat
tot een veilige realiteit konden maken, zodat de auto een
typegoedkeuring krijgt. Het is maar één van de ontelbare
uitdagingen die we hadden. We hebben het trouwens
liever over kansen.”

Lichtjaar
De zonneauto is een nieuwe voertuigcategorie. Samen met de
RDW denkt Lightyear na over een correcte definitie, zodat de
zonneauto zijn duurzaamheidspotentieel en zijn economische
mogelijkheden volledig kan realiseren. “Het is onmisbaar
om de registrerende autoriteit aan je zijde te hebben,” vindt
Martijn. “Dat de RDW ons serieus neemt bevestigt dat ons
idee écht is. Dit is de technologie die de RDW in de toekomst
in de keuringsstations ziet. Dat prikkelt de RDW’ers, en hun
enthousiasme stimuleert ons.” In 2021 worden de eerste
Lightyears geleverd aan de ‘pioniers’ die de zonneauto nu al
besteld hebben. Martijn hoopt dat zonneauto’s al in 2035
9,5 biljoen kilometer hebben afgelegd. “Dat,” zegt hij, “is de
afstand die het licht in een jaar aflegt. Een lichtjaar dus.”

