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SMART CITIES/SMART MOBILITY
EFFICIENCY IN DE URBAN JUNGLES

Slimme tachograaf

De moeite waard
En verder

SINDS 15 JUNI IS DE NIEUWE, SLIMME TACHOGRAAF VERPLICHT VOOR ELK NIEUW
OP KENTEKEN GEZET VOERTUIG DAT BEROEPSGOEDEREN- OF PERSONENVERVOER
DOET. RDW’ER BENNIE GEERDS GEEFT INZICHT IN HET TRAJECT VOORAF.

Voorwoord

TOEKOMSTBESTENDIG
Verandering is interessant, maar ook intensief.
En niet vrijblijvend. Je wordt namelijk gedwongen
zelf ook mee te veranderen. De RDW wil daar als
overheidsorganisatie goed in meegaan. De illustratie
daarvan heeft u nu in handen: een nieuwe uitgave van
onze halfjaarlijkse blik achter de schermen van de
wereld van de RDW, de RDWijzer. Dit nummer staat
ook weer bol van innovaties waar de mobiliteitssector
mee geconfronteerd wordt. Onze organisatie moet
scherp, kritisch maar altijd constructief met al die
zaken omgaan. Zo’n instelling is nodig om de RDW
ook in de toekomst van meerwaarde te laten zijn.

Verantwoordelijkheid
Neem waterstof. Sommigen zien het als duurzaam
hoogtepunt van de energietransitie op het vlak van
mobiliteit, vooral voor vrachtverkeer. Anderen zijn
sceptischer. Hoe dan ook: als RDW nemen we onze
verantwoordelijkheid om met deze ontwikkeling iets
te doen. Om te kunnen anticiperen op wat komen gaat.
Autonoom rijden, het komt er sowieso aan. Hoe zit het
met de regelgeving daarvan? Die is in de maak. En de
RDW zit daarbij aan tafel op EU-niveau om als experts
mee te denken en te praten. Eerst nadenken, dan
praten. Zo zijn we dan ook wel weer.

De tachograaf is een belangrijk controlemiddel om de rij- en rusttijden te registreren.
Doel is om de veiligheid van bestuurders en andere weggebruikers te garanderen. De
nieuwe generatie slimme tachografen is geregeld in nieuwe wetgeving uit Brussel,
om precies te zijn de vordering (EU) nr. 165/2014 en de uitvoeringsverordening (EU)
nr. 2016/799. Bennie Geerds, adviseur Uitvoering Procesondersteuning Toezicht van de
RDW, is blij met de nieuwe tachograaf. “Zeker,” zegt hij. “De eerste generatie was toch
te fraudegevoelig. Ik denk dat het met de slimme tachograaf gaat lukken fraude te
minimaliseren, door een beter beveiligde tachograaf en bijvoorbeeld de introductie
van het Global Navigation Satellite System (GNSS), waarmee de positie onafhankelijk
van het voertuig kan worden vastgelegd.”
ADDERS
Maar er zaten een paar stevige adders onder het gras. “Klopt, het was echt nagelbijten om
de gestelde introductiedatum te halen,” zegt Geerds. “Er waren diverse oorzaken waar wij
geen invloed op hadden, waardoor er vertraging is opgetreden. In december is pas de
eerste typegoedkeuring afgegeven en konden de voertuigfabrikanten hun processen erop
afstemmen. Daarnaast waren er problemen met de levering van de tachograafkaarten.
Bovendien moesten al onze steekproefcontroleurs nog worden opgeleid, evenals de
tachograaftechnici bij de 750 Nederlandse erkenningshouders. Voor die laatsten betekent de
nieuwe tachograaf dat zij naast de opleiding ook nieuwe apparatuur moesten aanschaffen.
Om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren, is in de Regeling tachografen
ook opgenomen dat een goedgekeurde hefinrichting of inspectieput aanwezig moet zijn.
Een behoorlijke investering, waar vooral de kleinere bedrijven tegenaan hikken.”

Ab van Ravestein
Algemeen directeur RDW
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Wet digitale overheid maakt online
diensten makkelijker en veiliger
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Amsterdam
streeft vooruit

ENTHOUSIAST
Geerds is evengoed onverdeeld enthousiast over de nieuwe generatie tachografen.
“Absoluut. Met het nieuwe DSRC (Dedicated Short Range Communication) kunnen
voertuigen met een langs de snelweg geplaatste uitleesunit gecontroleerd worden. Zo
kan snel en efficiënt het kaf van het koren worden gescheiden en is de pakkans
voor fraudeurs vergroot. Iemand die zijn zaakjes wel voor elkaar heeft, kan gewoon
ongehinderd doorrijden. Dus de investering is uiteindelijk de moeite waard.”

Jeugd interesseren
Toekomstgericht gaat ook op voor het traject waarbij
we als RDW de jeugd, dus de toekomst, willen
interesseren voor (een deel van) ons vakgebied. Samen
met onderwijsinstellingen hebben we een leergang
vooropleiding APK-keurmeester geïnitieerd. Zodat wij
jongeren al vanaf mbo-leeftijd kennis kunnen laten
maken met onze organisatie. Samenvattend is het
werk van de RDW’ers dynamisch en veelzijdig. Geen
dag is hetzelfde en dat is gezond.
Veel leesplezier met de actuele avonturen van de RDW.

Welke mogelijkheden
biedt waterstof?

RDW-special voor
tachograaftechnici
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IN BEELD

WAT ER
KAN MET
WATER

INDRUKWEKKENDE BASIS
‘Water is leven.’ Een kort zinnetje, maar de spijker op z’n kop. Water is de basis
voor alle leven. Wordt het ook de basis voor onze mobiliteit? De meningen lopen
uiteen. Vanaf pagina 20 vindt u een dossier over de stand van zaken over waterstof
als brandstof. En de rol en taak van de RDW hierin. Maar dit is de basis, deze
wonderlijke watermoleculen.
4
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INTERVIEW

TREND GEDETECTEERD

SMART MOBILITY:
AMSTERDAM PAKT
ZELF DE REGIE
Een goed bereikbare, maar ook een schonere en leefbare stad. Dankzij innovatieve
mobiliteitsoplossingen en datatechnologie zijn er inmiddels veel mogelijkheden om die
uitdaging aan te pakken. De gemeente Amsterdam heeft dan ook ambitieuze plannen en
gaat hier samen met RDW en andere partners mee aan de slag.

Door de vieze lucht leeft de gemiddelde Amsterdammer ruim een
jaar korter dan de gemiddelde Nederlander. Een confronterend
cijfer. Afgelopen mei presenteerde het gemeentebestuur dan ook
het Actieplan Schone Lucht. Daarin staat onder andere het
voorstel om oude dieselpersonenauto’s vanaf volgend jaar uit
Amsterdam te weren. En als het aan het gemeentebestuur ligt,
zijn er vanaf 2030 alleen nog maar uitstootvrije vervoersmiddelen
welkom in de bebouwde kom.

Automatisch kentekens scannen
Stel dat die voorgestelde maatregelen inderdaad doorgaan:
hoe handhaaf je dan zoiets? Hoe weet je bijvoorbeeld dat een
dieselpersonenauto vijftien jaar of ouder is, en dus niet binnen
de ring van de A10 mag komen? “Die handhaving kan de
gemeente Amsterdam volledig digitaliseren,” vertelt Frans
Fransen, relatiemanager Parkeren bij de RDW. “Bij alle
inkomende wegen zouden dan camera’s moeten komen die
24/7 de kentekens van het voorbijkomende verkeer scannen.
Vervolgens kan het systeem bij het kentekenregister een
check uitvoeren. Uiteraard zijn ook de adresgegevens van de
kentekenhouder bekend. Een bekeuring is dan dus snel
verstuurd.” Ook de RDW heeft het belang van smart mobility

6
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ingezien, het is één van de gedetecteerde trends waar het de
organisatie zich op de korte termijn naar zal gaan aanpassen.

Gemeentelijk innovatieteam
Het Nationaal Parkeer Register (NPR) helpt de gemeente
Amsterdam bij de uitvoering van het parkeerbeleid. Op dit
moment ondersteunt de database van de RDW de gemeente in
de handhaving bij betaald parkeren via de parkeerautomaat
met kentekeninvoer en via een app op de mobiel. Daarnaast
maakt het NPR digitale vastlegging van vergunningen

‘WE WILLEN
DIESELAUTO’S UIT HET
CENTRUM WEREN’

Naam
Tijs Roelofs
Functie
Manager Smart
Mobility bij de gemeente
Amsterdam
Connectie met RDW
“Om alle mobiliteitsstromen goed te kunnen
monitoren, maken
we dankbaar gebruik
van de databases van
de RDW.”
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Institute (TU Delft, Wageningen UR en MIT) en TNO, met
commerciële partijen zoals de ANWB, Johan Cruijff ArenA
en TomTom, en met vervoersaanbieders zoals het GVB.
Daarnaast wordt er ook op nationaal niveau intensief
samengewerkt met het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat, Rijkswaterstaat en de RDW.

10.000 parkeerplekken minder
Bij de samenwerking van Amsterdam en de RDW gaat het om
het onderzoeken van mogelijkheden naar zelfrijdend vervoer,
nieuwe mobiliteitsconcepten en het zo optimaal mogelijk
inzetten en beheren van de publieke parkeerruimte. Dat
laatste heeft momenteel extra aandacht van het gemeentelijke
innovatieteam. En met een reden. “Ruim de helft van de
mensen die Amsterdam bezoekt, gaat momenteel nog met de
auto de stad in. En dat zijn voor het overgrote deel
dieselauto’s,” weet Tijs. “We willen de bestuurders van die
auto’s ontmoedigen om in het centrum een parkeerplek te
zoeken. Daarbij gaan we ook het aantal parkeerplaatsen
terugbrengen. De komende jaren gaan er in totaal 10.000
parkeerplaatsen weg. Bezoekers die toch met hun auto naar
Amsterdam komen, gaan we straks wijzen op de mogelijkheid
om aan de rand van de stad bij een mobiliteitshub te parkeren
en dan bijvoorbeeld met de tram, een elektrische fiets of een
ander uitstootvrij transportmiddel de stad in te gaan.”

Tijs Roelofs

‘DIT IS NOG MAAR
HET BEGIN’

stad te zijn voor iedereen. We houden alle ontwikkelingen op
dat vlak dus goed in de gaten. Zo ook ontwikkelingen op het
vlak van smart mobility. Sterker nog: dat is de eerste pijler
waar we een programma voor hebben opgesteld en waar we
nu echt werk van maken.”

Pioniersrol

mogelijk. In de toekomst zou het NPR ook voor andere
doeleinden kunnen worden ingezet, zoals ondersteuning in
milieuzones. Daarbij gaat de gemeente Amsterdam zelf ook
actief data verzamelen om de mobiliteit in de stad te
monitoren en verbeteren. Sterker nog: de gemeente heeft
tegenwoordig eigen data scientists in dienst. Zij maken
onderdeel uit van het innovatieteam. “Zo’n vijf jaar geleden
begonnen we met z’n tweeën: de Chief Technology Officer
(CTO) en ik. En inmiddels hebben we een team van 60
medewerkers,” vertelt Tijs Roelofs, afdelingshoofd van het
gemeentelijke innovatieteam. “We zijn supernieuwsgierig.
Daarbij is het onze ambitie om een slimme, leefbare en schone

8
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Mobiliteitshubs aan de rand van de stad, MaaS (Mobility
as a Service), een Urban Strategy Tool (geavanceerde
computermodellen die onder andere inzicht geven in het
verkeer), slimme laadpalen, Crowd Monitoring System
Amsterdam (continu observatiesysteem, dus niet alleen tijdens
feestdagen en evenementen) en de inzet van drones voor
monitoring. Dat zijn nog maar enkele van de 29 projecten
die de gemeente Amsterdam heeft aangekondigd in het
programma smart mobility 2019-2025. De inkt van dat
programma is nog maar net droog, en het is wel duidelijk dat
Amsterdam op het vlak van smart mobility echt een pioniersrol
wil pakken. Daarbij speelt samenwerking een belangrijke rol.
De gemeente is daarvoor strategische partnerships
aangegaan, zowel nationaal als internationaal. Amsterdam
werkt inmiddels samen met kennisinstituten, waaronder AMS

Slim parkeren
En mensen die straks toch echt in het centrum van Amsterdam
moeten parkeren? Als het aan het innovatieteam ligt, wordt er
via bestaande apps aangegeven waar de kans op een vrije
parkeerplek het grootst is. Automobilisten hoeven dan geen
rondjes meer te rijden en dat voorkomt weer onnodige
luchtvervuiling.

Eigen data
“Bij onze plannen voor het parkeerbeleid en smart mobility
spelen data een belangrijke rol,” benadrukt Tijs. “Om alle
mobiliteitsstromen goed te kunnen monitoren, maken we
dankbaar gebruik van de databases van de RDW. Daarnaast
hebben we de RDW ook keihard nodig voor de nieuwe
modaliteiten die in Amsterdam worden geïntroduceerd, zoals
steps. Wat zijn de regels hiervoor? En hoe veilig en gezond zijn
die vervoersmiddelen? Om de mobiliteit in de stad te kunnen
managen, willen we daarnaast data in eigen beheer hebben.
Daarbij gaat het om data van voetgangers, fietsers, auto’s,
OV, boten en andere transportmiddelen. Commerciële
vervoersaanbieders gebruiken data en technologie om
mobiliteit persoonlijker te maken en het is de rol van de
overheid om de stad voor iedereen bereikbaar, veilig en
leefbaar te houden. Als gemeente gaan we op het vlak van
mobiliteit nu dus echt de regie pakken. Zo testen we nu bij
de Johan Cruijff ArenA hoe mobiliteitsmanagement er in de
toekomst uit kan zien. En dat is echt nog maar het begin.”

IS HET NATIONAAL
PARKEER REGISTER
DE OPMAAT NAAR
IETS VEEL GROTERS?

N

og niet zo lang geleden had je nog kleingeld nodig als je op
een plek voor betaald parkeren stond. Dat de betaling
tegenwoordig voor een groot deel digitaal verloopt,
bijvoorbeeld via de smartphone, is mede te danken aan
het NPR, dat de RDW in opdracht van Servicehuis Parkeer- en
Verblijfsrechten (SHPV) heeft opgezet. In deze landelijke database
staan per kenteken de actuele parkeerrechten en vergunningen
geregistreerd. Het NPR helpt gemeenten niet alleen om bestaande
parkeerdiensten te digitaliseren, maar ook om nieuwe
parkeerdiensten te ontwikkelen.

Het NPR biedt momenteel de volgende
mogelijkheden:
• Mobiel parkeren via alle parkeerproviders
•	Registreren van vergunningen en parkeerrechten via de
parkeerautomaat
• Koppelen van gehandicaptenparkeerkaarten met kenteken
•	Digitaal handhaven met scanapparatuur. Daarmee is het mogelijk
om per uur de kentekens van honderden geparkeerde auto’s te
verzamelen
• Open parkeerdata

Waar de data van de RDW in de toekomst ook
een belangrijke rol in zouden kunnen spelen:
•	Mobiel parkeren in parkeergarages via parkeerproviders
• Digitaal handhaven van milieuzones
•	Implementeren van parkeerontheffingen of aangepaste
parkeertarieven voor uitstootvrije voertuigen, zoals elektrische
auto’s of waterstofauto’s

RDWIJZER - NUMMER 1 - 2019
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REPORTAGE

WET DIGITALE OVERHEID

ONLINE DIENSTEN
MOETEN SNELLER,
HANDIGER EN VEILIGER
“Wie op zaterdagavond een auto koopt, wil niet hoeven wachten tot maandagochtend om
’m op naam te zetten.” De RDW gaat nog meer diensten online aanbieden. Dit is geheel in lijn met
het regeringsbeleid om de dienstverlening verder te digitaliseren. Het doel is om burgers en
ondernemers zaken die eerst alleen bij fysieke loketten of per post konden worden afgehandeld
ook online te laten regelen. Dus: sneller, handiger en veiliger. Een goed streven, maar wel één waar
zorgvuldig op moet worden gestuurd.

D

e aanstaande Wet digitale overheid zet
de deuren open voor een verregaande
maar vooral veilige digitalisering van
contacten en dienstverlening tussen
burgers en ondernemingen enerzijds en de
overheid anderzijds. Veel diensten van de RDW
zijn goed geschikt om te digitaliseren. Denk aan
de tenaamstelling van een auto, het bekijken
van de voertuighistorie en het registreren
van een snelle motorboot. De beveiliging van
privacygevoelige informatie en authenticatie
van de aanvrager is een belangrijke voorwaarde
voor een succesvolle en veilige overgang van
fysiek naar digitaal.

De RDW digitaal georiënteerd
We spraken met vier RDW-medewerkers, die elk
op hun eigen terrein handen en voeten geven aan
de implementatie van de digitale overheid. Jan
Strijk, manager Front Office van de RDW: “De wet
is nog niet in werking getreden, maar we hebben
er al wel op ingespeeld. Voor de zakelijke markt
geven we al jaren een eigen inlogmiddel uit,
specifiek bedoeld om in te loggen bij de RDW.
Inmiddels zijn voor de zakelijke markt ook
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Ivo van der Werff

Jan Willem Stekelenburg

inlogmiddelen, die bruikbaar zijn bij verschillende
overheidsonderdelen, beschikbaar. Deze middelen
staan bekend onder de naam eHerkenning: een
DigiD voor bedrijven. In 2015 heeft een aantal
overheidsinstellingen, waaronder de RDW, een
convenant gesloten om eHerkenning te gaan
gebruiken. Als RDW wilden we graag deel
uitmaken van deze groep, aangezien we al sterk
digitaal georiënteerd zijn en we onze diensten
zo breed mogelijk beschikbaar willen maken.

‘WE WILLEN HET
PUBLIEK INZICHT
BIEDEN’

Bedrijven kunnen daarnaast ook nog ons eigen
RDW-inlogmiddel gebruiken.” Ivo van der
Werff, adviseur Registratie & Informatie (R&I),
voegt daaraan toe: “Naast een makkelijker
contact met de overheid, willen we het publiek
inzicht bieden in steeds meer van hun eigen
gegevens. Authenticatie moet dan van een hoog
betrouwbaarheidsniveau zijn. Zoals gezegd heeft
de RDW al flink ingezet op online dienstverlening,
dus de interne implementatie van digitale
diensten gaat eigenlijk heel soepel. Het is
vooral het informeren van de burger en hem of
haar wijzen op de mogelijkheden om zaken
zelf vanuit huis of kantoor te regelen.”

kunnen ook ondernemingen digitaal diensten
afnemen. Al meer dan 300.000 mensen maken
daarvoor gebruik van eHerkenning. Recent is
een tweetal RDW-diensten ‘vrijgegeven’ voor
eHerkenning. Van der Werff: “Bedrijven konden
al online auto’s tenaamstellen en schorsen,
daar is nu het opvragen van een uitgebreide
tellerhistorie en het inzien van historie van het
wagenpark bij gekomen. In dat laatste overzicht
staat bijvoorbeeld welke voertuigen een bedrijf
in de voorgaande negen jaar heeft gehad en
wanneer de auto’s van eigenaar zijn gewisseld.
Vooral fleetowners en leasemaatschappijen
hebben hier profijt van voor hun rapportages.”

Twee nieuwe online diensten

Gemakskwestie

Aanvankelijk waren de digitale diensten vooral op
RDW-erkenninghouders en particulieren gericht.
Met behulp van DigiD (in al zijn gradaties) konden
particulieren al veel zelf regelen. Inmiddels

Jan Willem Stekelenburg, adviseur Registratie
Voertuigen, vertelt dat de particuliere RDW-klant
de digitale dienstverlening omarmt. Hij zegt:
“Digitalisatie van onze dienstverlening is een

RDWIJZER - NUMMER 1 - 2019
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FEITEN & CIJFERS
De kerntaken van de RDW zijn toelating,
toezicht, informatieverstrekking en
documentafgifte. Dit gebeurt in grote
aantallen. Een overzicht.

Bas Berkhout

‘NIET GAAN
DIGITALISEREN OM
HET DIGITALISEREN’

vinden. Je moet er natuurlijk wel voor waken
dat je niet gaat digitaliseren om het digitaliseren.
De herkenbaarheid en klantvriendelijkheid van
de RDW moeten gewaarborgd zijn. Bovendien
hebben we een plicht om de burger te bedienen.
Zolang er nog mensen zijn die de RDW-diensten
liever bij een fysiek loket afhandelen, bieden we
die gelegenheid.”

Beveiliging is cruciaal
gemakskwestie en hoort bij deze tijd. Als je op
zaterdagavond een auto of brommer koopt, wil je
niet hoeven wachten tot maandagochtend om ’m
op naam te kunnen zetten. Daarom hebben we de
tenaamstelling nu ook beschikbaar gemaakt als
online dienst. Mutaties worden gelijk doorgevoerd
in het systeem, dus het voertuig staat per direct
op naam van de nieuwe eigenaar.” Een zeer
populaire online service is de verstrekking van
een vervangende tenaamstellingscode. “Heel
veel mensen komen er bij verkoop of inruil van de
auto achter dat ze deze code kwijt zijn. Voorheen
verstrekten we dan per post een nieuwe. Dat
duurde soms wel vijf dagen. Door het digitaal aan
te bieden kost het nog maar vijf minuten! De
mensen vinden het erg prettig, want anderhalve
maand na de introductie van deze service werd al
tachtig procent van de codes online aangevraagd.
Juist door services van deze kwaliteit aan te
bieden verleiden we het publiek om over te
stappen van offline naar online. Bovendien
hebben we de informatie op de website zo
ingericht dat de diensten gemakkelijk zijn te
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De verregaande digitalisering van de RDWdienstverlening is veelbelovend voor bedrijven en
burgers. Een cruciale voorwaarde voor het succes
hiervan is een goede beveiliging. Dit betekent dat
de identiteit van de klant met een hoge mate van
zekerheid moet kunnen worden vastgesteld,
waarbij zijn of haar privacy gewaarborgd blijft.
Hiervoor is door de Rijksoverheid ‘eID Hoog’
ontwikkeld, een inlogmethode op hoog
beveiligingsniveau voor online diensten van de
RDW en andere overheidsorganisaties. Bas
Berkhout, senior projectmanager bij R&I,
implementeerde eID samen met zijn projectteam
en Logius, de overheidsinstelling die producten
en diensten voor de digitale overheid levert. Hij
vertelt: “Sinds 1 januari 2005 kunnen burgers
gebruikmaken van DigiD als inlogmethode
voor online overheidsdiensten. Voor bedrijven
is er eHerkenning. Met de komst van meer
privacygevoelige dienstverlening is er behoefte
aan een strengere beveiliging. eID Hoog geeft
hier invulling aan. Hiervoor hebben alle
rijbewijzen die vanaf 4 juni 2018 zijn afgegeven


239.510

Jan Strijk

een elektronisch identiteitsbewijs. Het rijbewijs
is sinds november 2014 al voorzien van een chip.
Op termijn worden ook ID-kaarten hiermee
uitgerust. Deze chip bevat een zogenaamde
‘kluis’, met daarin de rijbewijsgegevens. Voor eID
Hoog is hier een tweede kluis aan toegevoegd met
daarin het BSN, versleuteld en zwaar beveiligd.
Na het inloggen is het niet traceerbaar op welke
manier en via welke computer, tablet of telefoon
een burger was ingelogd. De online dienst weet
alleen op welk beveiligingsniveau de burger is
ingelogd. Om dit te realiseren worden complexe
technische protocollen gebruikt die uniek zijn bij
elke inlogpoging. DigiD en eHerkenning hebben
verschillende beveiligingsniveaus met daarbij
passende inlogmiddelen. DigiD kent op dit
moment vier niveaus. Voor elke online dienst zal
bepaald gaan worden welk beveiligingsniveau
vereist is voor deze dienst, gebaseerd op de
privacygevoeligheid van de dienstverlening. Voor
bijvoorbeeld de RDW-dienst ‘online overschrijven
voertuigen’ kan hiervoor, gezien de impact van
het overschrijven van een voertuig, een hoog
niveau van beveiliging gelden. Op termijn kan eID
wellicht ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld
leeftijdsverificatie bij het doen van aankopen bij
een commerciële webshop. Daarvoor is dan een
lager beveiligingsniveau voldoende.’ Hoewel de
implementatie van eID nog in een afrondende fase
zit, weet Berkhout één ding al wel heel zeker: “Onze
wijze van elektronische identiteitsvaststelling is
uniek in Europa en garandeert een ongekend
hoog beveiligingsniveau.”

STEEKPROEVEN

34.552

De RDW controleert steekproefsgewijs met een
herkeuring of de APK goed wordt uitgevoerd
bij de erkende keuringsbedrijven.
(cijfers van 2018)

BEDRIJVEN MET
RDW-ERKENNING
Het aantal bedrijven met één of meerdere RDWerkenningen, zoals APK, bedrijfsvoorraad en
handelaarskenteken, nadert de 35.000. Met name de
bevoegdheid ‘Tenaamstelling Voertuigbedrijf’ groeit.
Hiermee kan een bedrijf zelf 24/7 een voertuig bij
verkoop op naam zetten. Sinds vorig jaar is er de
erkenning ‘Fotograaf pasfoto rijbewijs’ voor de
elektronische aanvraag van rijbewijzen.
(34.239 in 2017)

In 1981 werd de APK eerst
voor zware voertuigen verplicht.
Vandaar dat de term ‘APK 1’
ook wordt gebruikt.

296.861

AFMELDINGEN APK 1 (ZWAAR)

(286.364 in 2017)

7.301.983

AFMELDINGEN APK 2 (LICHT)
Elk voertuig dat is gekeurd voor de
APK, moet worden afgemeld bij
de RDW. Dit geldt zowel voor een
goedkeuring als een afkeuring.

De APK 2 (voor personenauto’s en
lichte bedrijfswagens) is sinds 1985
verplicht – dat is al bijna 35 jaar.
(7.140.406 in 2017)

3.999.317
KENTEKENCARDS
Nederland kent sinds 1 januari 2014 de
kentekencard. Vorig jaar zijn er door de RDW
bijna 4 miljoen kentekencards afgegeven.
(3.937.408 in 2017)

Cijfers zijn uit het RDW-jaarverslag 2018.
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BLIK VAN BUITEN

Iedereen veilig
mobiel houden
Aanpassingsbedrijf Bierman past
voertuigen aan voor rolstoelvervoer of
voor mensen met een beperking. Werken
voor zo’n kwetsbare doelgroep motiveert
de mensen bij Bierman om hun werk
nóg beter te doen. En daarbij wordt
nauw samengewerkt met de RDW.

S

oms zijn er ingrijpende maatregelen nodig om
mensen met een beperking in staat te stellen om een
auto te besturen. Aanpassingsbedrijf Bierman is
daarin al bijna 70 jaar specialist en vindt in de RDW
een partner die niet alleen controleert, maar ook meedenkt
als dat nodig is.

Mobiel blijven
“Niemand koopt voor zijn plezier een voertuig bij ons,” zegt
technisch directeur Paul Herrebrugh, “maar het mooie is dat
we in heel veel gevallen in staat zijn om onze klanten mobiel te
houden. Deze bus, bijvoorbeeld, is geschikt voor mensen in
een rolstoel, die weinig beenfunctie hebben, en soms ook
beperkte kracht in de armen. Door het fietsstuur kan de auto
helemaal bestuurd worden met de handen, ook bij
krachtsverlies, want de kracht wordt volledig overgenomen
door servomotoren.”
De bus die Herrebrugh laat zien, werkt met een zogenaamd
‘drive-by-wire’-systeem, waarbij servomotoren de rem
indrukken, het gaspedaal bedienen en het stuur linksom of
rechtsom draaien. “Parallel aan de originele schakelaars in de
auto kunnen de verlichting, richtingaanwijzer, ruitenwissers
en claxon op het fietsstuur worden bediend. Voordat je met
een auto als deze de weg op mag, zijn er heel wat rijlessen
nodig, maar dit systeem stelt ons wel in staat om mensen
met grote fysieke problemen mobiel te houden, en dat is een
goed gevoel. We zijn trots op deze techniek!”

Uitvoerig getest
Gevraagd hoe de RDW zo’n voertuig bekijkt, zegt Herrebrugh:
“Heel uitgebreid! Op de kombaan in Lelystad rijden de
inspecteurs zo’n 80 kilometer per uur, en testen ze alles.
Niet alleen bekijken ze de rijeigenschappen, er worden ook
noodscenario’s doorlopen om te kijken wat er gebeurt als er
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Naam
Paul Herrebrugh
Functie
Technisch directeur
Aanpassingsbedrijf
Bierman B.V.
Rol van de RDW
De door Bierman aangepaste voertuigen
controleren en keuren
op functionaliteit en
veiligheid. In uitzonderlijke gevallen stelt
de RDW uitgebreide
testrapporten op.

systemen uitvallen of er storingen optreden. De test duurt zo’n
vier uur, en draait vooral om veiligheid. De inspecteurs van de
RDW komen soms meerdere keren per week op ons bedrijf.
De relatie is goed, en regelmatig hebben we interessante
gesprekken over ons werk en de regels die erop van
toepassing zijn. Het is van levensbelang dat alles klopt en
correct geregistreerd wordt, want alleen dan kan de auto op de
juiste manier worden verzekerd. Ook voor ons draait alles om
veiligheid, die van onze klanten om precies te zijn.”
Aanpassingsbedrijf Bierman maakt ook ‘gewone’ auto’s
geschikt voor rolstoelvervoer. Ook dat is vaak een flinke
ingreep. “De bodem moet worden verlaagd, de rolstoel moet
op de juiste wijze gefixeerd kunnen worden en soms verandert
ook het aantal zitplaatsen”, legt Herrebrugh uit. “Dat moet
allemaal gebeuren binnen de voor die auto geldende eisen.
Voor die voertuigen zijn de keuringen wel minder ingewikkeld.
Vaak is het een kwestie van de constructie of de
homologatiepapieren controleren.”

Trots
Herrebrugh en zijn collega’s zijn trots op hun werk. “Het is
mooi om mensen die zich in schrijnende situaties bevinden
een kans op vrijheid en mobiliteit te geven. Voortschrijdende
ziektes of ongevallen kunnen mensen veel afnemen, maar
bijvoorbeeld door deze bus met fietsstuur kunnen we zorgen
dat ze hun mobiliteit behouden. Onlangs hebben we met een
partner een systeem ontwikkeld dat fungeert als een soort
‘zwarte doos’ waarmee bijvoorbeeld wordt opgeslagen of een
rolstoel tijdens de rit juist vergrendeld was. Daarmee lopen we
vooruit op de huidige eisen, daar zijn we ook trots op. In alles
wat we doen vinden we de RDW aan onze zijde, als bewaker
van de veiligheid, maar ook als meedenkende partner.”

‘IN ALLES WAT WE DOEN
VINDEN WE DE RDW AAN
ONZE ZIJDE’
RDWIJZER - NUMMER 1 - 2019
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DILEMMA

ELEKTRISCHE AUTO WINT TERREIN

VAN PETROLHEAD NAAR ELEKTROHEAD?
Mobiliteit verandert. De
verbrandingsmotor raakt uit
de gratie en elektrische auto’s
zijn in opkomst. Is de ‘petrolhead’
daarmee op slag een bedreigde
diersoort? Gaat de beleving
van het autorijden ten onder
ten faveure van elektrische
voertuigen?

P

akweg dertig jaar terug was autorijden
nog een belevenis: als automobilist
was je vrij en was je heer en meester
over een brullende, krachtige
machine die deed wat jij ervan wenste. Met een
nadrukkelijk Haags duwtje in de rug verandert
het Nederlandse wagenpark in rap tempo. De
geruisloze EV is publiekslieveling en laat de
ouderwetse autoliefhebber radeloos achter.
Heeft de liefde voor brullende pk-monsters
nog toekomst?

petrolheads écht penibel wordt ben ik op een
leeftijd dat ik me meer zorgen moet maken over
mijn eigen mobiliteit.”

Andere blik
De komende jaren lijkt elektrisch rijden nog
geen serieus volwaardig alternatief voor de
verbrandingsmotor te kunnen vormen. “Hoewel
het gros van de mensen wel openstaat voor
elektrisch rijden, is een EV voor de gemiddelde
particulier voorlopig nog onbetaalbaar,” zegt Van
Doesburg. “Bovendien vergt elektrisch rijden nog
veel meer planning. Je moet de rust hebben om
mobiliteit met die andere blik te willen bekijken,
anders moet je er nog niet aan beginnen.” Als
handelaar weet Marco Hof te vertellen dat
60% van de auto’s in Nederland een waarde
van tussen de vijf- en vijftienduizend euro heeft:
“Als we allemaal elektrisch moeten gaan rijden,
kunnen miljoenen mensen zich straks geen auto
meer veroorloven.” Ook de politiek helpt niet
echt, zo lijkt het. Een verandering vragen van

de particulier, terwijl Schiphol groeit en de
cruiseschepen blijven aanmeren, is niet eerlijk,
aldus de drie. “Overheden moeten consistent
beleid voeren,” vindt Geerling. “De last moet niet
alleen bij de particulier liggen.”

Nieuwe techniek
Op dit moment vindt de transitie naar elektrisch
rijden vooral plaats op de zakelijke markt. Bij de
RDW is dit bijvoorbeeld goed zichtbaar. Geerling
vertelt dat het wagenpark van 400 leaseauto’s van
de RDW op dit moment zo’n 80 EV’s telt, en nog
voor het einde van 2019 worden dat er zo’n 120.
Maar bieden die auto’s beleving zoals hun
benzine- en dieselbroeders dat deden? “Het
verbaast me hoe snel de nieuwe techniek wordt
omarmd,” zegt hij. “Het gros van de collega’s dat
nu een EV rijdt wil niet meer terug. Ze voelen zich
meer ontspannen in een EV met automaat en

adaptieve cruisecontrol, dat is in de file een stuk
prettiger dan een handgeschakelde diesel.”

Sprankje hoop
Marco Hof start een lofzang op de
verbrandingsmotor. Hij zegt: “Rijden met een
elektrische auto is als op je sokken naar school
gaan. Je komt er heus wel, maar het is een stuk
onprettiger. Wat mij betreft gaat er niks boven
pk’s, koppel en G-krachten en dat is het punt ook:
een petrolhead vindt deze dingen leuk, en het
lijkt steeds meer taboe te worden om iets leuk
te vinden. Je moet mensen niet verbieden te
drinken, te roken of te rijden. Je leeft maar
80 jaar, mag het dan tenminste nog een beetje
leuk zijn?” Paul van Doesburg signaleert ondanks
alles een sprankje hoop voor de petrolheads:
“Met een elektrische auto kun je echt wel plezier
hebben. Omdat een elektromotor meteen zijn

volledige vermogen beschikbaar heeft, zijn er
maar weinig auto’s die je kunnen bijhouden. Een
Nissan Leaf kan de Nissan GT-R nog aardig partij
bieden! Het enige dat je in een EV mist is de
heerlijke brul. Daar is niks aan te doen.”

Dikke V12
Bij de RDW werken veel petrolheads. Rik Geerling
is er één van. “Maar ik ben nogal praktisch
ingesteld,” zegt hij. “Als ik op dit moment 45.000
euro te besteden zou hebben, dan kocht ik toch
een elektrische auto. Ik zie in een EV een aantal
superieure kwaliteiten. Een merk als Tesla heeft
een beleving weten te creëren die past bij die van
een dikke V12, dat vind ik bewonderenswaardig.
En het koppel en de kracht van zo’n auto doen
iets met je. Ik ben sinds kort de gelukkige
bezitter van een VW Golf GTi van 18 jaar oud, en
de kwaliteiten die ik in die auto bewonder zijn
dezelfde als die ik in een EV bewonder: dat je
rustig en schakellui kunt rijden en een surplus
aan koppel kunt benutten als dat nodig is.”

Beste vervoermiddel

Zwarte weken

In gesprek met drie partijen lijkt het antwoord
op die vraag een voorzichtig ‘ja’ te zijn. Paul van
Doesburg is accountmanager bij de Herwers
Groep die als dealer van onder andere Hyundai
en Nissan sterk vertegenwoordigd is op de
EV-markt. Marco Hof is eigenaar van Next
Classics. Hij verkoopt youngtimers aan
liefhebbers, iets wat hij zelf trouwens ook is.
Rik Geerling is beleidsmedewerker Vervoer en
Projecten bij de RDW. In die functie zoekt hij het
beste vervoermiddel bij de circa 18 miljoen
kilometers die RDW’ers in functie elk jaar samen
afleggen. Over één ding zijn de drie het eens:
de petrolhead heeft nog wel even. “Het eindigt
voor de petrolheads, maar nog niet in de
komende dertig jaar,” zegt Hof. “Als het voor

Betekent dat dat de petrolhead meeverandert
met het wagenpark? “In onze klantenkring zien
we gelukkig nog genoeg liefhebbers die willen
genieten van échte auto’s,” stelt Hof. “Misschien
hebben we over dertig jaar geen keuze meer en
moeten we ons laten omscholen tot elektroheads
of zo, maar dat worden dan hele zwarte weken bij
de nonnetjes in Vught. Ik kijk er niet naar uit…”
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ELEKTRISCH?
WATERSTOF? BENZINE?
Begin januari stelt de NOS in
een nieuwsbericht dat 5 procent
van de nieuwe auto’s die in 2018
op kenteken werden gezet,
elektrisch was. Daarmee kwam
het totaal aantal EV’s begin 2019
op 49.000, met de Tesla Model S
en de Jaguar I-Pace als
bestsellers. Ook in de landen
om ons heen is de EV aan een
opmars bezig, maar in Duitsland
wordt ook – veel meer dan
in Nederland – ingezet op
waterstof als alternatief. Sluit
de ene alternatieve brandstof de
andere uit? Rik Geerling denkt
dat er vooral moet worden
ingezet op een groene keten: “In
mijn werk zie ik hoe elektrisch
– in combinatie met groene
stroom – prima werkt op korte
en middellange afstanden, maar
lastiger wordt bij langere ritten.
Persoonlijk denk ik dat er een
tweedeling gaat ontstaan zoals
die er nu tussen benzine en diesel
is, waarin elektrische auto’s
gebruikt worden voor de kortere
afstanden en voertuigen op
waterstof voor de langere
afstanden, zoals bussen en
vrachtwagens. Zodra de
infrastructuur op orde is en de
waterstof gemaakt wordt met
groene stroom, denk ik dat dat
de toekomst is.” Ook Paul van
Doesburg ziet een toekomst
waarin elektrische mobiliteit en
waterstofauto’s hand in hand
gaan: “Een waterstofauto is
beter geschikt voor de lange
afstanden, omdat je geen last
heb van lange laadtijden. Maar
zeker wanneer mensen zelf
elektriciteit opwekken door
bijvoorbeeld zonnepanelen biedt
een EV een wel heel voordelige
vorm van mobiliteit. De
belangrijkste vraag voor de
toekomst wordt of en hoe de
overheid deze alternatieve
brandstoffen gaat belasten.”
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BUITENLAND

CHINA: VOORLOPER OP HET VLAK VAN CYBERSECURITY VOOR ZELFRIJDENDE AUTO’S

HACKERS TE SLIM AF
Hoe voorkomen we dat hackers straks de besturing van onze autonoom
rijdende auto’s overnemen? China neemt die dreiging zeer serieus en doet
er alles aan om autonoom rijden zo veilig mogelijk te maken. Daarbij zoekt
het land internationale samenwerking.

T

oen Sanjeet Kumar Pattnaik, innovatieadviseur bij de RDW, afgelopen mei in
China het laboratorium betrad waar alles
aanwezig is om zelfrijdende auto’s tegen
cyberattacks van hackers te wapenen, moest hij
even met zijn ogen knipperen. “Echt state of the art.
Zo’n groot en geavanceerd laboratorium voor
cybersecurity had ik nog niet eerder gezien”,
benadrukt hij. “We kregen ter plekke een
demonstratie. De Chinese specialisten vroegen
welke onderdelen van de aanwezige auto’s ze
vanaf een afstandje moesten overnemen. De rem?
Het gaspedaal? De besturing? Vervolgens hackten
ze de auto en lieten ze ook zien hoe ze zo’n aanval
kunnen voorkomen. Daarbij gebruikten ze zeer
geavanceerde technologie.”

Wereldwijde aanpak

Automotive in China
De Chinese automotive industrie floreert. Met dank aan de
enorme afzetmarkt. Er zijn namelijk 400 miljoen potentiële
kopers. Vooral Chinese merken profiteren daarvan, zoals BYD,
Geely en makers van elektrische auto’s als Byton en Nio. Ook
interessant: het Apollo-project van Baidu, een open platform dat
zich richt op autonoom rijden en waar al meer dan honderd
grote internationale partijen zich bij hebben aangesloten.

Dat China voor de troepen uit loopt, komt volgens
Sanjeet voor een groot deel omdat alles er minder
gereguleerd is. “Ondertussen houden ze wel
degelijk rekening met de internationale richtlijnen,”
nuanceert hij. “Dat moet ook wel, want cybersecurity
is een issue dat om een wereldwijde aanpak vraagt.
Internationale samenwerking is dus heel belangrijk.
Dat was ook de reden waarom China ons en andere
buitenlandse cybersecurityspecialisten had uitgenodigd.
China draait ook mee in de UNECE-overleggen.
De RDW loopt binnen de UNECE (Verenigde Naties)
voorop als het gaat om de ontwikkeling van regelgeving voor cybersecurity en software-updates.
Tijdens ons bezoek hebben we ook al afspraken
gemaakt om de samenwerking te intensiveren. Focus
is om goede internationale regelgeving te maken.”

Vertaling met hulp van
kunstmatige intelligentie
De gastheren spraken geen Engels. Maar dat bleek
geen belemmering te zijn. Ze hadden namelijk
een speciale app bij zich die hun Chinese uitleg
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direct in gesproken Engels vertaalde. “Ik weet
natuurlijk niet of alles perfect werd vertaald, maar
ik hoorde geen gekke dingen. Het was alsof er
een menselijke tolk aanwezig was. Dat laat ook
zien hoe ver China al is met kunstmatige
intelligentie. En dat is een belangrijk punt, want
voor zelfrijdende auto’s heb je computers nodig
die taal op een goede en natuurlijke manier
kunnen verwerken.”

Tot op chipniveau
Het Chinese laboratorium voor cybersecurity staat
niet op zichzelf, maar is onderdeel van een groot
onderzoekscentrum dat zich richt op de verdere
ontwikkeling van zelfrijdende auto’s. En daar zijn
niet alleen overheidsdiensten bij betrokken, maar
ook autofabrikanten en leveranciers van autoonderdelen. “Ze werken in het laboratorium tot op
chipniveau. Ze gaan dus echt naar de kern. En alle
betrokken partijen zijn zich heel bewust van het
belang van cybersecurity. Dat komt ook omdat
Xi Jinping, de president van China, tijdens een
openbare speech heeft benadrukt hoe belangrijk hij
dat onderwerp vindt. Tijdens ons bezoek kregen we
dat ook meerdere keren te horen. Dat is dus echt wel
een ding. Als de president iets belangrijk vindt, wordt
er niet alleen heel veel geld in gestoken, maar doet
iedereen er ook alles aan om het te laten slagen.”

De volgende keer bij ons
De volgende stap? Sanjeet en zijn collega’s
hebben de Chinese cybersecurityspecialisten op
hun beurt uitgenodigd om naar Nederland te komen.
“Daarbij zullen we ons als RDW sterk maken voor
een gezamenlijke, internationale standaard om de
cybersecurity voor zelfrijdende auto’s wereldwijd
goed te regelen. We weten inmiddels dat China ook
veel waarde hecht aan internationale samenwerking.
En dat is mooi, want op het vlak van cybersecurity
kunnen we nog aardig wat van ze leren.”

RDWIJZER - NUMMER 1 - 2019
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DOSSIER WATERSTOF

ZEG EENS H
De wereld van mobiliteit is belangrijk en dynamisch. En de RDW staat ermiddenin. Er spelen zich
allerlei ontwikkelingen af waarbij de RDW vaak betrokken is en meedenkt en meedoet als betrouwbare
en deskundige partij. In dit DOSSIER WATERSTOF zoomen we in op de stand van zaken ten aanzien van
waterstof als brandstof voor voertuigen en de rol die de RDW hierin speelt.

Rijden op waterstof: de schone toekomst?
Waterstofgas wordt steeds vaker genoemd als sleutel in de
energietransitie. Het biedt grote mogelijkheden als schone
industriële ‘brandstof’ en is een alternatief voor aardgas in onze
huizen. Maar met name in de mobiliteits- en transportwereld
geldt het opwekken van elektrische energie met een brandstofcel
in het voertuig als de techniek van de toekomst.
De energietransitie en Europese milieunormen ‘sturen’ de autoen bedrijfswagenfabrikanten richting elektrische mobiliteit. De
batterijelektrische voertuigen (BEV) zijn al bijna gewoon en zullen
rond 2020 nog eens een ‘big bang’ meemaken. Er komen talloze
nieuwe, meer betaalbare en veel capabelere modellen aan.
Omdat die BEV-modellen ook hun beperkingen hebben, is er
tegelijkertijd ook een ontwikkeling van elektromobiliteit op basis
van waterstof. Een brandstofcel zet het gas om in elektrische
energie. Duitsland speelt een voortrekkersrol, maar ook

Nederland ziet de mogelijkheden van zo’n mini-energiecentrale’
in het voertuig.
Een brandstofcel is compact en wekt zonder schadelijke
uitlaatgassen energie op. Er komt alleen waterdamp uit de
uitlaat. Er zijn twee troefkaarten. Je kunt normaal snel tanken
– in enkele minuten – en met vijf, zes kilo waterstof kan een
waterstofauto even ver rijden als pakweg een dieselmodel.
Ideaal geschikt voor schoon en stil personenautoverkeer op
grotere afstanden. Minstens zo veelbelovend is de techniek als
alternatief voor de toekomstige ‘nul emissie’-transportwereld.
In een vrachtwagen of bus biedt alleen een accupakket veelal
een te kleine actieradius. Bovendien duurt laden veel te lang.

Binnenstedelijke toepassingen
Waterstofmobiliteit heeft grote voordelen voor binnenstedelijke
toepassingen met zware voertuigen die continu worden

NEDERLAND VOLGT DUITSLAND
In ons land moet de vicieuze cirkel worden
doorbroken. Er zijn in ons land nog maar
tientallen waterstofauto’s op de weg, bij gebrek
aan tankpunten. Verklaarbaar, want een
waterstofpomp is erg kostbaar – in de orde
van anderhalf tot twee miljoen euro.
Ons buurland Duitsland bewijst dat de exploitatie
wel mogelijk is. Door een Duits-Europese
samenwerking tussen overheid, autofabrikanten,
energie-, gas- en oliemaatschappijen zijn er nu
al 68 tankstations strategisch over het land
verdeeld. Dat worden er dit jaar 100 en in 2023
zo’n 400. Zoals gezegd: de industrie verwacht
de grote omslag naar waterstof rijden binnen
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drie, vier jaar.
Naast initiatieven met zware voertuigen worden
in ons land momenteel alleen de Hyundai Nexo
en Toyota Mirai aangeboden. Beide met een
prijskaartje in de ‘executive’ klasse (75 en 81
duizend). Net als Denemarken (15 stations) wil
Nederland bij Duitsland aanhaken, zodat op
termijn een Europees waterstoftanknetwerk
groeit.
Het gas zelf? In de Randstad is al erg veel
industriële waterstof beschikbaar voor
raffinaderijen en chemische processen. Maar
recent werd bekend dat negentien partijen in
het noorden van ons land 2,8 miljard euro

willen investeren in de productie van ‘groen’
waterstofgas. Een échte nulemissieaanpak.
Het aantal tankstations is klein, maar met
reeds gefinancierde projecten komt daar een
doorbraak. Na Helmond, Rhoon en Delfzijl
volgen dit jaar Arnhem, Den Haag en Pesse.
Volgend jaar: Amsterdam en Schiphol, Breda,
Rotterdam en Nieuwegein.
Daarop is de levering van de Hyundai Nexo
afgestemd, zegt Hyundai: “Er zijn er in ons land
324 besteld en die leveren we gestaag met het
groeien van het aantal tankstations. Dit jaar
100, daarna grotere aantallen. Dan zullen ook
bussen en trucks volgen.”

gebruikt. Denk aan stadsbussen en
vuilniswagens. Recent zijn de eerste drie op
waterstof rijdende ‘inzamelvoertuigen’ door de
RDW gekeurd en op kenteken gezet. Ze worden
ingezet in de regio’s Eindhoven en Groningen.
Een eerste stap: binnen tien jaar wil de
reinigingssector alle voertuigen emissievrij
maken. Batterijelektrisch of op waterstof dus.
Met stadsbussen op waterstof wordt al sinds 2010
getest. Het is een belangrijk alternatief voor
gemeentes en OV-aanbieders, onderstreept RETwoordvoerder Rolf Harbers: “We hebben in Rotterdam
twee waterstofbussen rijden als onderdeel van de zeroemissiondoelstelling richting 2030. Later dit jaar worden
er 55 nieuwe batterijelektrische bussen ingezet, maar we
volgen voor toekomstige opdrachten zeker ook de
ontwikkelingen rond waterstof. Je kunt dat immers vlot tanken.
Het voorkomt dat je met twéé planningen moet werken: die van
de chauffeurs en die van het laadschema van de bussen.
Naast de beschikbaarheid van waterstoftankpunten vormen
vooral de rijkosten nog een bottleneck, want waterstof rijden
kost nog zo’n tweemaal zoveel als de laadoplossing.”
Voor fuel cell-personenauto’s in het normale verkeer geldt
eenzelfde problematiek. Daarbij is het goede nieuws dat bij
groeiende vraag zowel kosten van de auto’s als de brandstof
zullen dalen. Langzaam maar zeker ontworstelt de techniek
zich aan een ‘pioniersstatus’.

Vicieuze cirkel doorbreken
De revolutie van het elektrisch rijden met een brandstofcel
(die dus wordt gevoed met waterstofgas) verloopt veel
moeizamer dan die van ‘stekker oplaadbare’ voertuigen.
Fabrikanten voorspellen echter dat ook de prijzen van
waterstofvoertuigen en de benodigde brandstofcellen op
vergelijkbare wijze zullen dalen, nu de productieaantallen
gestaag groeien.
Yoshikazu Tanaka, chef-ontwikkelaar van de Toyota Mirai
FC, meldt dat de kosten van een brandstofcel sinds hun eerste
FCHV uit 2008 nu al met 95 procent zijn gedaald.
“Veel andere componenten – zoals de elektromotor – kunnen
we bovendien van hybride modellen lenen om de kosten verder
terug te dringen.”
De Japanners verhogen de productie in 2020 met een factor
tien – naar dertigduizend per jaar – en verwachten rond
2025 de échte doorbraak met een groot marktvolume. Een
interessant gegeven is dat de fuel cell-module uit een auto ook
geschikt is als ‘energiecentrale’ in bussen en trucks. Maar dan
met meerdere waterstofmodules.
Veelzeggend: industriegigant Bosch gaat meespelen. De
hofleverancier van de mobiliteitswereld ontwikkelt samen met
Zweedse partner PowerCell productierijpe brandstofcellen. Die
gaan ze ‘uiterlijk in 2022’ in groot volume produceren. Bosch
verwacht dat al rond 2030 een op de vijf elektrische voertuigen
fuel cell-techniek heeft. Met name de groei in de bestel- en
bedrijfswagens zal snel gaan, zegt Bosch.

Mirai, de eerste
Toyota met
brandstofcel.

De branstofcel
van de Mirai.
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DOSSIER WATERSTOF
GASVORMIGE OPSLAG ONDER EEN DRUK VAN 350 TOT 700 BAR

De veiligheid
van waterstof
Wie waterstof zegt, denkt al snel aan knalgas en
explosies. Maar hoe gevaarlijk is waterstof eigenlijk?
Is het wel verantwoord voertuigen op dit gas te laten
rijden of kunnen we beter bij onze vertrouwde
energiebronnen blijven? Frans Krastel formuleert
een antwoord.

WATERSTOF ALS BRANDSTOF:

Zo bereidt de RDW zich voor
Binnen de RDW is er over het algemeen bovengemiddeld veel
interesse voor de veranderingen in de mobiliteit en voertuigtechniek. Niet zo gek natuurlijk. Bijvoorbeeld de opkomst en
stand van zaken ten aanzien van waterstof als voertuigbrandstof kan op warme belangstelling rekenen. Albert Mulder,
Anton van der Heijden en Kees Oudendijk vormen een stevig
driemanschap dat de ontwikkelingen nauwgezet volgt. Met
plezier en veel inzet. En inmiddels veel kennis ook.
Als de directeur Bedrijfsvoering van de RDW een auto rijdt op
waterstof, laat de organisatie dan al een bepaalde voorkeur
zien? “Haha, tuurlijk niet,” lacht Albert Mulder, relatiemanager
bij de RDW. “Er rijden allerlei voertuigen bij de RDW. We keuren
die auto’s, dus we moeten er bekend mee zijn. Ik vind het juist
positief en leerzaam dat we binnen de organisatie ook eigen
ervaringen kunnen opdoen met een waterstofauto.”
Voertuigen met brandstofcel, waarin met behulp van waterstof
elektriciteit wordt gemaakt, zijn natuurlijk niet onbekend bij
de RDW. Vuilniswagens in Eindhoven op waterstof zijn vooraf
individueel gekeurd door de RDW, ook een Tesla op waterstof
en de Hyundai ix35 met brandstofcel zijn gekeurd door de RDW.
Maar wat zijn de gevolgen voor de RDW als waterstofauto’s
echt onderdeel gaan uitmaken van het dagelijks verkeer. Anton
van der Heijden, ook relatiemanager bij de RDW: “Je moet je
als organisatie afvragen: moeten we extra wet- en regelgeving
in gang zetten om de waterstofauto goed maar vooral veilig in de
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keten in te kunnen passen. Kunnen we in onze keuringsstations
veilig een waterstofauto keuren? In principe is er op dit moment
regelgeving en die is identiek aan die voor auto’s met een LPGinstallatie. De vraag is of dat zo moet blijven. Want er gaat op
het gebied van waterstof steeds meer gebeuren.”
Waterstof staat bekend als uitermate brandbaar, ja zelfs
explosief. Vraag dat maar aan de opvarenden van de Hindenburg,
tenminste, aan degenen die dat nog konden navertellen. “Het
punt bij waterstof is de hoge druk die nodig is om een tank te
vullen die de auto een beetje actieradius kan bieden,” legt Anton
van der Heijden uit. Dat komt neer op 700 bar. Dat is beduidend
meer dan bijvoorbeeld LPG, maar daar zijn de tanks op berekend.
Doordat dit RDW-trio de ontwikkelingen omtrent waterstof
secuur volgt, is er aardig wat kennis in huis. Zodat ook bekend
is bij de RDW dat de discussie nog niet is uitgekristalliseerd of
waterstof sowieso wel een interessante brandstof is om op
grote schaal gebruikt te gaan worden in het wegverkeer.
Kees Oudendijk kent de discussiepunten. “Een van de
argumenten van het kamp dat niet in waterstof gelooft, is dat
de productie van waterstof zelf erg veel energie kost. Het klopt
dat de productie van waterstof voor industrieel gebruik gebeurt
met behulp van aardgas, dus dat is water naar de zee dragen.
Maar er zijn ook duurzame technieken. De RDW staat er in elk
geval open in, we vergaren kennis en gaan de organisatie er
voor klaarstomen. Dat lijkt ons een gezonde benadering.”

Op dit moment rijden er in Nederland nog niet veel voertuigen op waterstof.
Er zijn twee modellen beschikbaar, de Toyota Mirai en de Hyundai Nexo. In
totaal rijden er nu ruim 40 waterstofauto’s over het Nederlandse wegennet.
“Het is nog een minimale markt, maar er moeten nog wel een aantal
autobussen en vuilniswagens bij worden opgeteld”, zegt Frans Krastel,
inspecteur bij de divisie Voertuig Regelgeving & Toelating, onderafdeling
Testen Nationaal Zwaar, waarmee voertuigen boven de 3.500 kilo worden
bedoeld. Over de vraag hoe veilig waterstof is, hoeft Krastel niet lang te
denken: “Waterstof is net zo veilig of onveilig als welke andere brandstof
dan ook. Let op het woord: brandstof. Het is dus een stof die ontbrandt op
het moment dat er voldoende zuurstof wordt toegevoegd en de temperatuur
hoog genoeg is.
Bij een benzinemotor zorgt de bougie voor ontsteking, bij een diesel ontstaat
zelfontbranding door het comprimeren van het mengsel. Laat je een voorwaarde
weg zoals bijvoorbeeld voldoende zuurstof, dan zal er geen ontbranding
plaatsvinden. Voor waterstof geldt dit ook: zolang niet aan de optimale
voorwaarden is voldaan, dus voldoende zuurstof én ontbrandingstemperatuur, is
er niets aan de hand. Van de meest gebruikte brandstoffen, zoals benzine, diesel,
LPG, CNG, kan vanwege de chemische eigenschappen diesel tot de veiligste
worden gerekend en waterstof wellicht tot een minder veilige brandstof.”

700 bar
Met waterstof zijn we net als andere gasvormige brandstoffen uiterst
voorzichtig en omzichtig. Het wordt gasvormig onder hoge druk opgeslagen
in een brandstoftank die niet kan lekken. Er wordt gebruikgemaakt van
systemen die een werkdruk van 350 tot 700 bar aankunnen. Niet mis te
verstane drukken, maar Krastel verblikt of verbloost er niet van. “Nee, LPG
is vloeibaar opgeslagen onder relatief lage druk, maar bij CNG bijvoorbeeld,
ligt de druk al op 350 bar. De tanks waarin waterstof wordt opgeslagen zijn
uiteraard op minstens anderhalf maal de werkdruk getest en bovendien zijn
waterstoftanks gehuld in een carbon mantel, waardoor je zogenoemde
‘sleeved’ tanks krijgt. Er zit geen veerveiligheid [afblaasmogelijkheid, red.]
op de tank maar smeltveiligheid aangezien het waterstof al gasvormig is.
Dat betekent ook dat je ze tot 100 procent kunt vullen en dat komt de
actieradius weer ten goede. Omdat de tank nooit volledig leeggereden kan

worden, kan geen zuurstof in de tank toetreden en kan er geen brandbaar
of explosief mengsel ontstaan. Bij lek raken zou dit natuurlijk wel kunnen.
Maar kijk nu eens naar een benzinetank van een willekeurige auto. Die
bestaat uit plastic of is gemaakt van dunwandig metaal. Als deze lek raakt
kan er ook een brandbaar of explosief mengsel ontstaan. In die zin dus
niet meer of minder gevaarlijk dan een waterstoftank. Zolang de juiste
voorzorgsmaatregelen maar worden genomen is de angst voor waterstof
wat mij betreft vooralsnog ongegrond.”

Regelgeving
“Wat waterstof betekent voor de RDW? Dat is een vraag die we regelmatig
krijgen. Het antwoord is simpel: niets anders dan anders. Begin 2000
zijn we in pan-Europees verband gestart met het op poten zetten van de
regelgeving rondom waterstof, onder andere om de veiligheid van de
bestuurder en de medeweggebruikers te waarborgen. Als RDW hebben
we immers de taak de verkeersveiligheid te bewaken. Vanaf 2009 is er
Europese regelgeving voor waterstof, we zijn we er helemaal klaar voor.
Maar op dit moment zien we een bekend patroon: de infrastructuur moet
nog inspelen op de komst van waterstof. Op het moment dat dat het geval is,
denk ik dat waterstof een van onze brandstoffen gaat worden. Veilig en met
de grote pre dat het milieuvriendelijk en duurzaam is.”
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SAMENWERKING

Keuringsstations erkend ROC-leerbedrijf

WERKEN AAN
TOEKOMST
De RDW is bezig een belangrijke stap te zetten in het werven en binden van nieuwe
technisch medewerkers. In nauwe samenwerking met de stichting Samenwerkingsorganisatie
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) wordt als doel gesteld van alle zestien RDW-keuringsstations
een erkend leerbedrijf te maken. Dit betekent dat de eerste autotechnici (EAT) in opleiding hier
een deel van hun stage kunnen uitvoeren. Dit is goed nieuws voor de toekomst van de RDW.

Van links naar rechts:
Harry Siegersma (SBB),
stagiair Luc de Ruiter en
Anton van der Heijden

Anton van der Heijden, relatiemanager RDW

“DOOR DE VERANDERINGEN IN DE ONDERWIJSREGELGEVING KONDEN WE
TOCH DE FELBEGEERDE ERKENNING ALS LEERBEDRIJF KRIJGEN. DIT BIEDT
DE KANS OM ONS TE PROFILEREN ALS INTERESSANTE WERKGEVER.”

“EEN RDW-KEURMEESTER MOET NIET ALLEEN TECHNISCH ZIJN,
MAAR OOK COMMUNICATIEF VAARDIG. DAT VRAAGT OM ANDERE
KWALITEITEN DAN EEN TECHNISCH SPECIALIST IN DE WERKPLAATS.”

Bij het werven van uitvoerend technisch personeel
stond de RDW met 2-0 achter. De keuringsstations
voldeden niet aan de wettelijke eisen om erkend
leerbedrijf te zijn, terwijl een deel van de ROCopleiding tot eerste autotechnicus juist plaatsvindt
in een werkplaats die deze erkenning wél heeft.
Daarnaast is de RDW niet altijd ‘op de radar’ bij
jonge technici. Tel daarbij op dat we de komende
periode met een versnelde uitstroom van ervaren
technisch medewerkers op de keuringsstations te
maken krijgen en het spanningsveld is compleet.

samenwerking met SBB kunnen we het traject dat
we in 2014 gestart zijn toch succesvol afsluiten
met een erkenning voor alle keuringsstations.”

Bijna buiten de boot
Anton van der Heijden, relatiemanager van de
RDW en als voormalig hoofd Operationele Staf
met daarin de afdeling Opleiding en Instructie een
‘opleidingsman’ in hart en nieren, zocht samen
met Innovam en SBB naar een oplossing. En met
succes! Hij schetst de situatie zoals deze tot voor
kort was: “De RDW keuringsstations konden geen
erkend leerbedrijven voor de ROC’s worden. De
leerlingen moeten ervaring krijgen met het
uitvoeren van storingsdiagnose en reparaties,
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werkzaamheden die in onze keuringsstations niet
plaatsvinden. De leerling-monteurs konden dus
niet bij ons aan de slag. Aangezien er sowieso al
een enorm tekort aan technici is, dreigden we
daarom met een extra probleem geconfronteerd
te worden bij het vinden van nieuw personeel.”

Via de achterdeur
Hoewel de eisen voor een leerbedrijf niet
gewijzigd zijn, is het nu toch mogelijk dat leerlingmonteurs, die straks een mbo-diploma krijgen,
hun stage (deels) bij een RDW-keuringsstation
doorlopen. In 2015 is de opleidingswereld, zoals
Van der Heijden het noemt, ‘op zijn kop gezet’,
waarbij een einde is gemaakt aan de enorme
versnippering van kenniscentra. Daar waren er
zeventien van, met elk hun eigen belangen,
kanalen en regels. Dit is teruggebracht naar
zeven clusters onder de paraplu van de stichting
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven, waarbij alle mobiliteitsopleidingen
zijn ondergebracht in één cluster. Daarnaast zijn
in de opleiding voor Eerste Autotechnicus en

‘WE HEBBEN JONGE
MONTEURS NODIG OM
DE VERANDERINGEN
IN DE BRANCHE TE
KUNNEN BIJBENEN’
Eerste Bedrijfsautotechnicus naast verplichte
stagemodules ook keuzemodules opgenomen. Dat
was de uiteindelijk oplossing. “Er is door de RDW
in samenwerking met SBB een keuzemodule
‘voorbereiding APK-keurmeester’ ontwikkeld.
Omdat we voor die opleiding wél alles in huis
hebben om jongeren het vak te leren, konden we
tóch erkend leerbedrijf worden”, legt Van der
Heijden uit. “Met de nodige creativiteit en in goede

Veel potentieel
De samenwerking met de monteursopleidingen is
er een met veel potentieel. Over het land verspreid
bieden 38 ROC’s een autotechnische opleiding,
dit betekent dat er per RDW-keuringsstation uit
het leerlingaanbod van twee tot drie ROC’s kan
worden geput. Een speciale band is er met
het Summa College, een ROC met meerdere
vestigingen in Eindhoven en op de Automotive
Campus in Helmond. Deze school stelde als
eerste de opleidingsmodule voor (toekomstige)
RDW-stagiairs samen.

RDW’ers naar school
De ‘benoeming’ tot erkend leerbedrijf betekende
wel dat enkele huidige RDW-technici weer de
schoolbanken in moesten. Een erkend leerbedrijf
moet ook beschikken over één of meer leermeesters.
Deze opleiding wordt verzorgd door INNOVAM.

Deze leermeesters zullen een goede neus
moeten hebben om stagiairs te enthousiasmeren
om na de ROC-opleiding verder te gaan als
technicus bij een keuringsstation. Van der
Heijden: “Een RDW-technicus moet iets anders
voor ogen hebben dan een monteur bij een
autobedrijf. Er worden andere communicatieve
vaardigheden verwacht, omdat je veel meer
rechtstreeks met cliënten te maken hebt. Je
moet de keuringsprocedures kunnen uitleggen,
maar ook sterk in je schoenen staan. Een
slechtnieuwsgesprek vraagt veel van een
technicus. Doordat de leerlingen straks dag in,
dag uit onder onze neus aan het werk zijn, kun
je goed zien wat voor vlees je in de kuip hebt.
Daarnaast is de jonge generatie op een heel
andere manier bezig met voertuigen. Voor hen
heeft een auto niet alleen vier wielen en een
verbrandingsmotor, zij zijn halve ICT’ers en
elektromonteurs als ze hun diploma hebben.
Met de razendsnelle ontwikkelingen in de
branche hebben we hun kennis en kunde
straks keihard nodig.”

Wel hbo-stages
De erkenning als leerbedrijf heeft een
organisatie alleen nodig als er mbo-stagiairs
worden aangenomen. Voor hbo-studenten
geldt die verplichting niet. Daarom heeft de
RDW naast deze samenwerking met de
ROC’s Autotechniek een verbintenis met
Automotive Center of Expertise (ACE). Deze
organisatie is het kenniscentrum voor
toegepast onderzoek en onderwijs in de
automotive branche. In de praktijk is het een
samenwerking tussen diverse hogescholen
met een hbo automotive opleiding. De
samenwerking tussen ACE en RDW richt zich
op tactische en strategische uitdagingen
waar de branche en de RDW voor staan.
De stageplaatsen voor de ROC-studenten
zijn voornamelijk voor operationele taken.
Zie voor meer informatie over de
samenwerking tussen ACE en RDW ook
het artikel in RDWijzer 2-2018.
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DE EXPERT

INVOERING AUTONOOM RIJDEN EN DE RDW

‘MENSELIJKE BESTUURDERS
VEROORZAKEN MEER DAN
90 PROCENT VAN DE ONGEVALLEN’

Kijk, zonder handen!
Instappen, bestemming ingeven, stoel op de relaxstand zetten
en je laptop openklappen om wat te werken. Het lijkt geen
utopie meer nu hard wordt gewerkt aan wet- en regelgeving
rondom autonoom autorijden. In Brussel en Genève speelt de
RDW daarin een belangrijke rol. Senior adviseur Arjan
Dijkhuizen van de RDW beantwoordt acht brandende vragen.
Welke landen en instanties zijn vertegenwoordigd in Brussel als het gaat om autonoom rijden?
“Binnen de EU is de Europese Commissie verantwoordelijk
voor het indienen van wetsvoorstellen. Het Europees
Parlement en de Europese Raad van Ministers kunnen deze
voorstellen aannemen, wijzigen of verwerpen. In de praktijk zie
je vaak dat bepaalde lidstaten het voortouw nemen. Nederland
hoort daarbij. Overigens vinden er ook op wereldschaal
onder VN-vlag in Genève discussies plaats over de wet- en
regelgeving ten aanzien van het autonome rijden.”

Wat is de rol van de RDW in dit proces?
“Naast het uitvoeren van de hoofdtaken van de RDW is er ook
een afdeling die Nederland vertegenwoordigt in de VN en de
Europese technische overleggen over het opzetten en
aanpassen van wet- en regelgeving voor voertuigen. Het doel
is het waarborgen van verkeersveiligheid en milieu- en
duurzaamheidsaspecten van wegvoertuigen, naast het
wegnemen van technische handelsbelemmeringen om
innovatie en de economische slagkracht te bevorderen.”

Waar liggen op dit moment de knelpunten?
“Met de toenemende digitalisering zijn er nieuwe uitdagingen
ontstaan. Voor autonoom rijden is dat bijvoorbeeld hoe je met
het rijgedrag van overige verkeersdeelnemers omgaat. Je ziet
dat bestaande overlegstructuren en wet- en regelgeving niet
op dergelijke vragen zijn ingericht omdat ze nog gebaseerd zijn
op voertuigmechanica. Dat werkte uitstekend voor mijn Opel
uit 1980 maar voor autonome voertuigen is een andere aanpak
nodig. Overheden realiseren zich dat terdege. Het is een zeer
interessante en historisch unieke transitie waarover de RDW
volop gedachten heeft en actief bijdraagt.”
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blijven om de controle weer over te nemen als de
omstandigheden daarom vragen. Dergelijke systemen kunnen
op korte termijn verwacht worden. In de stap daarna zal het
voertuig langer en onder wat complexere omstandigheden de
controle aankunnen.
Pas de laatste stap zal volledig ‘autonoom’ zijn. In dat geval
heeft het voertuig geen bestuurder meer nodig en kan het alle
verkeerssituaties aan. Ik verwacht dat dit nog lange tijd op zich
laat wachten. Er rijden nu al voertuigen zonder bestuurder,
maar dat is dan onder heel specifieke en gecontroleerde
omstandigheden. Persoonlijk zie ik voor 2030 geen voertuig
zonder beperkingen zelfstandig rijden.”

Zijn fabrikanten al klaar voor autonoom rijden?
“Geautomatiseerde systemen kunnen we wél op korte termijn
op productievoertuigen verwachten. Zoals zo vaak met nieuwe
technologieën zal dat in eerste instantie in het hogere segment
plaatsvinden, omdat daar de meerkosten makkelijker kunnen
worden opgehoest. Met stijgende productieaantallen en
ervaring zullen de kosten zakken en wordt het bereikbaarder
voor een groter publiek.”

Wat zie jij als grootste voordeel?
“Vooral veiligheid. Menselijke bestuurders veroorzaken meer
dan 90 procent van de ongevallen. Hoewel machines ook niet
feilloos zijn, is er onder de streep nog veel winst te behalen.
Ook kunnen autonome voertuigen een groter publiek mobiel
houden, bijvoorbeeld oudere mensen. Ingeval van volledig
autonome voertuigen zal het makkelijker worden om een
voertuig op afroep te gebruiken: ‘mobility as a service’. Minder
voertuigen en efficiënter gebruik van de weg zal kunnen leiden
tot minder parkeer- en congestieproblemen. Tot slot kun je
comfort en de gelegenheid om tijdens het reizen andere taken
uit te voeren ook als voordeel beschouwen.”

Wat zie jij als grootste nadeel?
“Ik zie niet zoveel directe nadelen. Het schijnt dat inzittenden
eerder wagenziek kunnen worden als ze niet zelf sturen.”

Hoe ver verwijderd zijn we van het autonoom rijden?

Zou je zelf willen beschikken over een
autonome auto of geef je toch de voorkeur
aan een klassieke Porsche?

“Zelfrijdende voertuigen zullen stapsgewijs worden ingevoerd.
Momenteel zijn functionaliteiten nog ondersteunend. De
volgende stap zal ‘geautomatiseerd’ rijden zijn: de bestuurder
mag dan onder specifieke omstandigheden de handen tijdelijk
van het stuur houden en de fabrikant is dan verantwoordelijk
mocht er iets misgaan. De bestuurder dient wel stand-by te

“Ik hou van actief autorijden en geniet van het rijden op
bochtige weggetjes in mooie en verkeersluwe omgevingen.
Daar wil ik zeer graag het stuur zelf ter hand kunnen nemen.
Nu moet je daarvoor al snel naar het buitenland en ik zou het
tegelijk een zegen vinden om de saaie snelweg daarnaartoe
over te laten aan het voertuig!”
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Naam
Arjan Dijkhuizen
Functie
Senior adviseur
Ontwikkeling Voertuig
reglementering
Bij de RDW
1,5 jaar
Opleiding
Werktuigbouwkunde
aan de Universiteit
Twente
Trots op...
“De waardering die de
RDW internationaal
ontvangt voor het
proactief optreden.”

Arjan Dijkhuizen bij
zijn eigen wagenpark
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PROEFTUINEN

GRONINGSE STUDENTEN ONTWIKKELEN ZELFRIJDENDE KART

AUTONOME UITDAGING
Het is een hot topic: auto’s die zelf rijden. De RDW volgt
de ontwikkelingen op de voet, maar draagt ook een steentje bij.
Dit door de ontwikkeling van twee karts die autonoom over de
RDW-testbaan in Lelystad moeten rijden. Twee studententeams
nemen het tegen elkaar op onder de naam Self Driving Challenge.
Een verslag van de voorbereidingen.

H

et idee van de Self Driving Challenge is ontstaan en bedacht
door René Bultje en Gert Maneschijn van de RDW. Naast de
RDW en de Hanzehogeschool werkt ook Quintor mee, een bedrijf
dat software ontwikkelt. Quintor heeft de laatste selectie van
de studenten gedaan, aangezien zij over een kant-en-klare test voor
software-engineers beschikken. De challenge is begin februari van dit
jaar van start gegaan.
René Hulshoff is projectmanager bij de RDW in Groningen, Marc de Bruin
is senior adviseur bij de RDW. Samen begeleiden ze de challenge waarbij
twee karts zelfstandig over de RDW-testbaan in Lelystad moeten rijden.
Het is een competitie wat in dit geval wil zeggen dat de kart die foutloos en
het snelst over de testbaan rijdt de winnaar is.
De karts worden gebouwd door twee studententeams die afkomstig zijn
van de Hanzehogeschool in Groningen. De studenten hoeven geen kennis
te hebben van verbrandingsmotoren, aangezien de karts elektrisch
worden aangedreven. “Waar de studenten verstand van moeten hebben, is
van hard- en software,” zegt Hulshoff. Elk team bestaat uit vier studenten.

Kennis
De studenten hoeven de kart niet van ‘scratch’ te bouwen. Ze krijgen de
body van de kart aangeleverd door The Grid Racing en moeten dan aan de
slag met hard- en software, sensoren en actuatoren. Een opgave die het
uiterste vraagt van de kennis en kunde van de studenten. Maar wat moet
deze competitie de RDW opleveren? “Dat is een terechte vraag,” zegt
Hulshoff. “Met de challenge hopen we meer kennis op te doen als het
gaat om hard- en software voor autonome voertuigen, inzicht te krijgen
in het gedrag van autonome voertuigen en als laatste willen we de
naamsbekendheid van de RDW vergroten.”
Het wordt een echte competitie, aangezien de karts pas begin mei zijn
geleverd. Nu zijn de studenten aan zet. “Binnenkort gaan we op Lelystad
filmen zodat de kart ‘weet’ waar hij rijdt,” zegt Hulshoff. Vrijblijvend
knutselen met ICT is het zeker niet. Op gezette tijden presenteren de
studenten hun vorderingen aan onder andere de RDW-medewerkers en
natuurlijk aan de andere deelnemende partijen zoals Quintor en de
Hanzehogeschool. “Voor de RDW ligt ook een leermoment in het feit dat
we graag aan de weet willen komen hoe je autonome voertuigen in de
toekomst kunt blijven volgen om te kunnen beoordelen of het voertuig nog
steeds voldoet aan de gestelde eisen. Ook willen we meer inzicht krijgen
hoe je de software van een autonoom voertuig kunt updaten.”

Permanent karakter
Het zijn allemaal vragen die de RDW met deze challenge hoopt te
beantwoorden. Hulshoff: “Ongetwijfeld gaat dat niet in één keer lukken.
Vandaar dat we besloten hebben dat deze challenge een permanent
karakter gaat krijgen. Dat wil zeggen dat als deze acht studenten hun
challenge hebben afgerond, de karts niet ergens in een box worden
gestald en vergeten, maar dat nieuwe teams verdergaan met de challenge
en daar beginnen waar de andere teams zijn geëindigd.”
De RDW wil graag samenwerken met de Hanzehogeschool en andere
kennisinstituten, zodat de kennis breder wordt gedeeld. Dat rechtvaardigt
ook de hoeveelheid tijd en geld die de betrokken partijen in deze challenge
steken. Hulshoff: “We streven ernaar de challenge tot een meerjarenevent
te maken, net zoals de Solar Challenge. Dat gaat niet van vandaag op
morgen, maar gezien de reacties van de betrokken partijen en de aandacht
die we krijgen van andere partijen, zijn we zeer hoopvol gestemd.
De ambitie is om kennis rond autonoom rijden in het noorden sterk te
vergroten de aankomende jaren: de Self Driving Challenge zal een
begrip worden.”
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Houd uw e-mailadres
up-to-date

Nieuwe
telefoonnummers RDW

De RDW communiceert steeds vaker via de digitale weg met
erkenninghouders. Dit is handig om bijvoorbeeld te informeren
over verstoringen, om tellerrapporten te ontvangen of om te
waarschuwen als een erkenninghouder een lagere tellerstand
registreert dan de al geregistreerde tellerstand. Heeft u
een RDW-erkenning? Zorg dan dat uw e-mailadres bij de RDW
juist geregistreerd staat. Dit kunt u online controleren door
uw bedrijfsgegevens na te gaan op www.RDW.nl/zakelijk.
Klik binnen het menu Bedrijven met RDW-erkenning op
‘Bedrijfsgegevens wijzigen’. Blijf zo op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen rondom de RDW.

5

VRAGEN
Congres over
voertuigveiligheid
Begin juni vond het 26e

Sinds vorige maand heeft de RDW nieuwe 088-telefoonnummers voor
zowel particuliere als zakelijke klanten. De oude 0900-nummers, die tien
cent per minuut kostten, waren niet meer van deze tijd. Met de nieuwe
telefoonnummers betalen bellers alleen nog de gebruikelijke gesprekskosten
van het eigen telefoonabonnement.

internationale ESV-

Drie nieuwe telefoonnummers

Nederland. Locatie was het

Particuliere bellers
Zakelijke bellers
Uit het buitenland

Evoluon in Eindhoven. De

congres (Enhanced Safety
of Vehicles) plaats in

088 008 74 47
088 008 74 77
+31 88 008 74 70

nieuwste ontwikkelingen
rondom voertuigveiligheid

Online registratie snelle
motorboten
Jaarlijks veranderen zo’n 17.500
snelle motorboten van eigenaar.
Sinds begin dit jaar is het mogelijk
om online een snelle motorboot op
naam te zetten, over te schrijven of
een kleur- of motorwijziging door
te geven. Eigenaren hoeven dan
niet meer naar een loket om zich
te legitimeren en te betalen, maar
kunnen vanaf elk mobiel apparaat
bootgegevens registreren of
aanpassen.

Hoe werkt het?
Kies op de website van de RDW voor
‘Vaartuigen’. En klik dan op eerste
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registratie, overschrijven of kleurof motorwijziging. Log in met DigiD,
voer de gevraagde gegevens in en
betaal met iDeal. Zijn alle gegevens
goed ingevuld, dan ontvangt u het
nieuwe registratiebewijs binnen
vijf werkdagen.

Voor wie?
Wie op de Nederlandse binnenwateren
vaart, heeft een registratie nodig voor
een snelle motorboot. Dat geldt voor
alle motorboten die korter zijn dan
20 meter én sneller kunnen varen dan
20 kilometer per uur. Dus ook voor
waterscooters en jetski’s.

kwamen aan bod en de RDW
organiseerde mee.

1
Wat was het thema dit jaar?
Elke twee jaar vindt het ESV-congres plaats.
Hoofdorganisator is de National Highway
Traffic Safety Administration (NHTSA), ofwel de
Amerikaanse autoriteit voor verkeersveiligheid.
Thema dit jaar was ‘technologie voor een
veiligere toekomst’. Iets wat volledig in lijn ligt
met de missie en visie van medeorganisator RDW.

2

3
Wat waren de belangrijkste
onderwerpen?
Dat waren zowel actieve veiligheid (hoe voorkom
je een ongeval) als passieve veiligheid (hoe beperk
je de impact van een ongeval). Presentaties
van onderzoeken liepen dus uiteen van slimmere
verlichting en verbeterde sensoren op
testdummy’s tot alternatieve testmethoden
en geavanceerdere algoritmen voor herkenning
van de rijbaan. Het mag dus duidelijk zijn dat
de toegenomen automatisering ook terug te
zien was in de presentaties.

Hoe betekenisvol was dit congres?
Bijzonder feit over dit congres was dat er zo
veel toonaangevende fabrikanten, overheden
en onderzoeksinstellingen hun fundamentele
onderzoek op het gebied van veiligheid
presenteerden. Hierdoor doet een relatief
grote groep elke twee jaar weer mee. Door het
congres in Nederland te organiseren ontstonden
bijzondere kansen voor ons land en versterkte
het onze positie in het internationale netwerk.

4
Opvallende bijdragen
aan het congres?
Op het congres zijn 210 onderzoeken in
allerlei sessies besproken en toegelicht, met
gerenommeerde sprekers uit onder meer
Nederland, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië,
Duitsland, Japan, Zuid-Korea, Canada en
Australië. Daarnaast was er ook een beursvloer,
een studentencompetitie en vanzelfsprekend de
mogelijkheid tot netwerken. Prominente
beursdeelnemers: Global NCAP, Daimler, Honda,
DADSS, Autoliv, ZF, Utac Ceram en Cellbond.

5
Wat kan de RDW leren van
de NHTSA?
De NHTSA werkt volgens het Amerikaanse
model, dat wil zeggen met zelfcertificering voor
fabrikanten. Dit houdt in dat er weinig extern
onderzoek is voordat een voertuig verkocht wordt,
maar des te meer toezicht bij voertuigen die
verkocht worden en al in gebruik zijn. Het op deze
manier kijken naar verkeersveiligheid geeft de
RDW nieuwe inzichten die het in combinatie
met verdergaande automatisering weer kan
gebruiken in het verder verbeteren van zijn taken.
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‘KEES ADEMT MAZDA’

VAKIDIOOT
Wie?
Kees Hoebeke
Wat?
Specialist in Mazda en
rotatiemotoren
Hoezo?
Aangestoken door zijn vader,
die Mazda-dealer was

Enthousiast
“Kees is een vakidioot,” zegt RDW-steekproefcontroleur
Perry Wanrooij. Hij komt beroepshalve regelmatig bij
Autobedrijf Hoebeke in het Zeeuwse Rilland. “Het is altijd
leuk om hier te moeten zijn. Kees ademt Mazda en zijn
hersenen werken als een rotatiemotor. Het is moeilijk om
niet enthousiast te worden als je hem hoort praten. Alle
steekproefcontroleurs weten dat een steekproef wat langer
duurt als je bij Kees bent, want er staat hier ook altijd iets
bijzonders. Kijk nou naar deze Mazda Cosmo, zoiets moois
zie je toch nergens?”

importeert tientallen auto’s per jaar uit het land van de
rijzende zon en kent de regels haast vanbuiten. “Zwart is
zwart en wit is wit, dat is het mooie van regels. Zo zorg ik
dat de auto’s die ik laat keuren lager liggen dan 51
centimeter vanaf de bovenkant van de driezijdige nis, dan
ontstaat er geen discussie over het monteren van een
kleine kentekenplaat. Dat is bij kleine, Japanse Kei-cars
esthetisch gewoon het meest verantwoord. Sommige
steekproefcontroleurs weten niet eens dat een rotatiemotor
is vrijgesteld van de emissietest op toeren. Dat vind ik wel
leuk, zo kunnen we van elkaar leren.”

Zeldzaam

Eer

De Mazda Cosmo uit 1969 is zeer zeldzaam. Er staat er
eentje in het Louwman Museum, en een bij Autobedrijf
Hoebeke in Rilland. Als zoon van een Mazda-dealer kreeg
Kees Hoebeke de liefde voor bijzondere techniek, en
rotatiemotoren in het bijzonder, met de paplepel ingegoten.
De Mazda Cosmo is misschien wel de meest legendarische
drager van die bijzondere motor. “Perry houdt van
Amerikaanse auto’s, maar sinds hij hier komt, is zelfs hij
enthousiast over de rotatiemotor,” grinnikt Kees. Hoebeke

Op fouten betrap je Kees Hoebeke haast nooit, maar Perry
Wanrooij lukte het één keer. “Dat ging om een verborgen
remleidinkje bij een BMW,” zegt Perry. “En Kees had meer
stress over die afkeur dan ik. Bij een Mazda betrap je hem
nooit op fouten. Van Kees weet je gewoon dat hij kwaliteit
wil leveren, iets anders is zijn eer te na. Bijna iedereen bij
de RDW houdt van bijzondere auto’s, en als je daarvan
houdt, moet je een keer bij Kees zijn geweest, om te kijken,
te luisteren en te leren.”

