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RDW en mobiliteit 2021
Veiligheid, duurzaamheid en rechtszekerheid.

De RDW kijkt weer een
jaar met u vooruit.
Met dit Prinsjesdagboekje 2020 kijkt de RDW weer een jaar met u vooruit. Om u te
informeren over activiteiten en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op uw
bedrijfsvoering en dienstverlening. Door corona en de lockdown realiseren we ons
extra hoe belangrijk duurzame mobiliteit, digitale toegankelijkheid en veilige ICT zijn.
De corona-aanpak heeft ook effect op de RDW, op onze financiën en de dienstverlening
aan u. We hebben onze veranderagenda kunnen handhaven, waarbij sommige zaken
vanwege corona zijn versneld en andere juist zijn vertraagd. Vanwege de snelheid van
corona gerelateerde aanpassingen in bedrijfsvoering en dienstverlening is de RDW
extra alert op de risico’s en zal er een evaluatie nodig zijn.

Ook in de komende periode blijft de RDW
bijdragen aan veiligheid, duurzaamheid en
rechtszekerheid in mobiliteit. Voor veilig
en vertrouwd op weg met voertuigen die
ook schoon, zuinig en stil zijn. Door onder
andere het toepassen van de nieuwe kaderverordening voor typegoedkeuring en
markttoezicht en het borgen van
privacy en cyber security als onverminderde prioriteiten. Andere voorbeelden zijn de
registratie van (land)bouwvoertuigen voor
de APK-plicht, betrokkenheid bij vrachtwagenheffing en de registratie van droneexploitanten en de informatieverstrekking
erover.
Als we vooruitkijken, dan verwachten
we dat de mobiliteit zich net zo snel zal
blijven ontwikkelen als nu al het geval
is. De RDW heeft daarbij de rol van de
2

voertuigautoriteit. We zijn betrokken van
de tekentafel tot aan de demontage van
een voertuig.
Op dit moment verkent de RDW de strategische ambities naar 2025. Dat doen we
graag samen met onze samenwerkingspartners, met u dus. Maar dit gebeurt ook
in internationaal verband. In 2021 is de
RDW de gastorganisatie van de jaarvergadering van de International Motor
Vehicle Inspection Committee (CITA) en
van de jaarlijkse EReg conferentie voor
Europese registratieautoriteiten.
De ontwikkelingen die in dit boekje
worden beschreven, kunt u ook terugvinden op onze website. Heeft u vragen of
wilt u over een onderwerp van gedachten
wisselen? Dan bent u van harte welkom
bij uw vaste contactpersoon van de RDW.

Met vriendelijke groet,
Ab van Ravestein,
algemeen directeur

Zeger Baelde,
directeur Bedrijfsvoering
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Voertuigen op
de openbare
weg moeten aan
alle wettelijke
veiligheidseisen
voldoen.

1. Veiligheid
Mensen moeten veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Voertuigen
moeten daarom aan alle wettelijke veiligheidseisen voldoen, nu en in de
toekomst. De RDW is hierbij leverancier van kennis, handhaver en
toezichthouder. Daarnaast dragen we bij aan de ontwikkeling van
nieuwe regelgeving.
Nieuwe kaderverordening ingevoerd
De RDW voert aangescherpte regels uit voor
typegoedkeuring en toezicht
De RDW voert sinds 1 september 2020 aangescherpte regels uit
voor toezicht op fabrikanten en technische diensten en voor de
goedkeuring van motorvoertuigen, aanhangwagens en bijbehorende systemen en (technische) onderdelen. Deze intensivering
van het toezicht brengt een verhoging van de administratieve
lasten met zich mee.
De Verordening (2018/858) bevat bepalingen over de samenwerking met de Europese Commissie en de eisen aan de
nationale voertuigautoriteiten. In Nederland speelt de RDW een
belangrijke rol in de uitvoering van de verordening onder meer als
goedkeuringsinstantie. Wij hebben onze bedrijfsvoering aangepast en informeren onze omgeving over de nieuwe regels en wat
wij daarbij van fabrikanten en technische diensten verwachten.
Informatie over typegoedkeuringen en toezicht wordt ook
gedeeld tussen de EU-lidstaten. Zo werken we in heel Europa
effectief samen aan schoon en veilig wegverkeer.
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Recall proces wordt verbeterd
Meer en sneller voertuigen met ernstige fabricage- en
ontwerpfouten herstellen is noodzakelijk
Voertuigen moeten zo snel mogelijk teruggeroepen en hersteld
worden wanneer sprake is van een afwijking ten opzichte van de
typegoedkeuring of een potentieel gevaar voor personen op het
gebied van veiligheid of milieu als gevolg van een fabricage- of
ontwerpfout. In navolging van het rapport ‘Recall doen we samen’
werkt de RDW verder aan de verbetering van de effectiviteit van
het toezichtproces ‘terugroepacties’ (recall). De RDW vereenvoudigt onder andere processen en ICT-ondersteuning zodat het voor
importeurs eenvoudiger wordt om voertuigen hersteld te melden.
Daarnaast wordt het voor importeurs eenvoudiger om voor terugroepacties actuele NAW-gegevens van voertuigeigenaren op te
vragen. Hiermee wordt de informatie van terugroepacties nog
accurater en is de verwachting dat voertuigeigenaren beter
worden bereikt zodat betrokken voertuigen sneller worden hersteld.
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Nieuwe voertuigcategorie: Lichte Elektrische Voertuigen
De RDW denkt mee over nieuwe regels voor onder andere
toelating

Toelaten van innovatieve voertuigen op openbare weg
De RDW beoordeelt de veiligheid van deze voertuigen in de
praktijk

Het ministerie IenW heeft besloten om de nationale voertuigcategorie Bijzondere Bromfietsen te verbreden naar een
voertuigcategorie Lichte Elektrische Voertuigen. Dit is mede het
gevolg van het rapport ‘Veilig toelaten op de Weg’ van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid. Deze nieuwe voertuigcategorie
bevat verschillende lichte gemotoriseerde motorvoertuigen,
bijvoorbeeld bijzondere bromfietsen, elektrische fietsen, bakfietsen
en gehandicaptenvoertuigen waarvoor geen typegoedkeuring
vereist is in het kader van Verordening 168/2013. De RDW neemt
deel aan de werkgroep waarin naast de technische toelatingseisen ook over andere belangrijke onderwerpen wordt gesproken,
zoals gebruikseisen, rijbewijs, kentekening en plaats op de weg.

De snel veranderende samenleving vraagt steeds meer om
innovatieve oplossingen op het gebied van mobiliteit. De ontwikkelingen op het gebied van geautomatiseerde en zelfrijdende
voertuigen zetten zich voort. Daarnaast ontstaan er steeds meer
varianten in modaliteiten. Als deze voertuigen niet passen binnen
de bestaande regelgeving voor toelating en er een duidelijke
noodzaak en toegevoegde waarde is, onderzoekt de RDW de
mogelijkheden voor een tijdelijke ontheffing.

De RDW beoordeelt de veiligheid
van voertuigen in de praktijk.
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De RDW ontwikkelt nieuwe validatiemethoden en werkwijzen om
deze innovaties te beoordelen. Hiervoor werken we samen met
belangrijke partners als het CBR. Zo richt het Vehicle Safety and
Security Framework zich hierbij op de veiligheid van de digitalisering van het voertuig en het Vehicle Driving License Framework
op de veiligheid bij het overnemen van rijtaken door het voertuig.
Deze frameworks worden in de praktijk getoetst. De werkwijze
die de afgelopen jaren is ontwikkeld voor het valideren van
geautomatiseerde en zelfrijdende voertuigen in het Besluit
Ontheffingen Exceptioneel Vervoer (BOEV) vormt hierbij een
stevige basis.
Bij de BOEV-werkwijze coördineren we een onderzoeksproces
met alle betrokkenen. We starten met het vaststellen van de
onderzoeksdoelstellingen en een uitgebreide risicoanalyse
op voertuig, weg en gedrag. Daarna volgen testen op de testbaan en praktijkproeven op de openbare weg. Als noodzaak en
toegevoegde waarde zijn aangetoond en het voertuig voldoet
aan de Wegenverkeerswet 1994, kan de RDW onder voorwaarden een tijdelijke ontheffing afgeven. De opgedane kennis kan
leiden tot aanpassingen van beleid en regelgeving voor reguliere
toelating op nationaal, Europees en internationaal niveau. Deze
BOEV-werkwijze is ook inzetbaar voor het beoordelen van andere
voertuiginnovaties.
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RDW’ers werken
samen aan het
invoeren van
nieuwe regelgeving

Borgen van cyberveiligheid van voertuigen
Internationale regelgeving maakt risicomanagement en
continue monitoring verplicht
Bij connected and automated driving is cyberveiligheid van
cruciaal belang. Op 24 juni 2020 heeft de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) regelgeving voor cybersecurity en voor draadloze software-updates goedgekeurd.
De Europese Commissie wil deze regelgeving opnemen in de
General Safety Regulation. Daarmee worden de eisen per 6 juli
2022 van kracht voor nieuwe typen voertuigen. Vanaf 6 juli 2024
geldt de regelgeving voor al deze type geregistreerde voertuigen
in Europa. De belangrijkste onderdelen van de regelgeving zijn de
Threat Analysis & Risk Assessment (TARA): risicomanagement
waarbij op het juiste niveau in de organisatie de verantwoordelijkheid voor de cybersecurityrisico’s wordt genomen en een
voortdurende monitoring van alle voertuigen die op de markt zijn.

Ontwikkeling en gebruik rijhulpsystemen
De RDW is zowel nationaal als internationaal betrokken bij
ADAS
Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) zijn technologische systemen die ondersteuning bieden bij het rijden, zoals de
adaptieve cruisecontrol en rijstrookassistent. Deze systemen
helpen de bestuurder en kunnen daarmee een bijdrage leveren
aan de verkeersveiligheid. Door het strategisch plan verkeersveiligheid 2030 en zeker het OVV-rapport ‘Wie stuurt’ is er nationaal
veel aandacht voor de kansen, veiligheidsaspecten en ook de
risico’s van ADAS. De RDW trekt daarin graag samen op met
andere partijen en is om die reden partner in de ADAS-alliantie.
Nationaal richt de RDW zich de komende periode onder andere
op standaardisering van de naamgeving als voorwaarde voor een
mogelijke registratie van een rijhulpsysteem. Internationaal werkt
de RDW in CITA-verband aan APK-eisen voor rijhulpsystemen en
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is de RDW betrokken bij uitwerking van de specificaties van de
ADAS-elementen binnen de General Safety Regulation waaronder
de intelligente snelheidsbegrenzer en systemen voor vermoeidheids- en aandachtswaarschuwing. De General Safety Regulation
gaat in op 6 juli 2022. Tevens vervult RDW een belangrijke rol in
UNECE-werkgroepen voor het uitwerken van toelatingseisen voor
geautomatiseerde systemen.

Testen op afstand vanwege corona
Europese Unie staat tijdelijk het testen via een livestream
toe
Door de wereldwijde reisbeperkingen is het voor onze internationale testengineers bijna niet meer mogelijk een test bij te wonen
of uit te voeren. Zonder die test kan een fabrikant zijn nieuwe
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producten echter niet op de markt brengen. De Europese
Commissie heeft daarom een nota gepubliceerd met daarin
voorwaarden voor het testen op afstand. De basis hiervoor zijn
de ISO-standaarden 17020 en 17025. Het op afstand uitvoeren
van een test gebeurt via een livestream met vaste procedures en
werkinstructies. Met deze tijdelijke aanpak kan de RDW op een
verantwoorde manier het typegoedkeuringsproces door laten
gaan en garanderen we hetzelfde niveau van voertuigveiligheid
als bij live testen. Alle emissietesten die op afstand zijn uitgevoerd vanwege corona, moeten voor eind 2022 worden herhaald
met een fysieke test. Andere testen hoeven alleen op verzoek van
de autoriteit te worden herhaald.

Registratie en APK (land)bouw- en bosbouwvoertuigen
Snelle landbouw- en bosbouwvoertuigen hebben een
registratie- en APK-plicht. De RDW gaat de uitvoering van
de APK controleren via steekproeven
Sinds 20 mei 2018 geldt een APK-plicht voor snelle landbouw- en
bosbouwtrekkers op wielen met een constructiesnelheid van
meer dan 40 km/u. Op 19 mei 2020 is het wetsvoorstel voor registratie en kentekenplaatplicht van (land)bouwvoertuigen door de

Eerste Kamer aangenomen. De APK-plicht gaat gelden voor snelle
landbouw- of bosbouwtrekkers die gebruikmaken van de openbare
weg. Uitgezonderd zijn trekkers voor land-, tuin- en bosbouwdoeleinden of voor veeteelt of visserij die hoofdzakelijk gebruikmaken
van het terrein waar deze activiteiten plaatsvinden. De registratieplicht zal, naast trekkers, ook gaan gelden voor machines met
beperkte snelheid (MMBS’en).
Na de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2021 zullen alle
nieuwe landbouwvoertuigen geregistreerd moeten worden. Ook
start dan de conversieperiode voor landbouwvoertuigen die al in
het verkeer zijn gebracht én gebruik maken van de openbare weg.
In deze periode kan de eigenaar dit voertuig inschrijven, tenaamstellen en - indien nodig - voorzien van een kentekenplaat. Voorzien
is dat deze conversieperiode tot en met 31 december 2021 loopt.
De RDW start vanaf 1 mei 2021 met de invoering van het toezicht
op de APK. We voeren het toezicht uit via een steekproefsgewijze
controle. Bij deze controle wordt gekeken of de APK-keurmeester
zijn werk volgens de APK-regelgeving heeft uitgevoerd.
Het toezicht is vergelijkbaar met het toezicht op de APK bij personen- en bedrijfsvoertuigen.

APK-plicht vervalt bij historische voertuigen
Eigenaren onderhouden hun voertuig doorgaans intensief en
rijden weinig kilometers
Vanaf 2021 zijn historische voertuigen niet langer APK-plichtig als
zij een datum eerste toelating hebben van ‘50 jaar of ouder’. Deze
historische voertuigen zijn veelal in handen van liefhebbers en
verkeren vaak nog in originele staat. De eigenaren onderhouden
hun voertuig doorgaans intensief om (verdere) slijtage te voorkomen. Zij zien dit onderhoud als hobby en verdiepen zich in de
techniek van toen. Een verplichte periodieke keuring zorgt voor
onnodige lasten. Er worden vaak maar weinig kilometers gereden
en de impact op de verkeersveiligheid is hierdoor minimaal.
w
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Een veilig voertuig, ook na schade
De RDW werkt samen met de branche aan verbeteringen in
het proces na schade
Onjuist herstelde schadevoertuigen kunnen gevaarlijk zijn voor
inzittenden en andere weggebruikers. Daarom keurt de RDW een
hersteld schadevoertuig als het na schade tijdelijk niet de weg
op mocht. We willen het aantal schadegevallen beter inzichtelijk
maken en samen met de branche en partners een moderner
normenkader ontwikkelen voor schadevoertuigen. Ook wordt de
mogelijkheid verkend om het schadeherstel via een erkenningsvorm vorm te geven. Hiernaast wil de RDW bij dit type voertuigen
de, eerder bij de RDW geregistreerde, schadestatussen publiceren. Het schadebeeld wordt hierdoor voor bedrijven en consumenten transparanter.

De RDW is gevraagd om een
uitvoeringstoets uit te voeren
voor het drone-operatorregister
(de exploitantregistratie) en de
administratie en uitgifte van dronevliegbewijzen voor de
open categorie.

Nieuwe taak onbemande luchtvaartuigen
De RDW werkt aan de exploitantregistratie en uitgifte
vliegbewijzen voor drones
Per 1 juli 2020 zou in Nederland de rechtstreeks geldende
Europese Verordening voor onbemande luchtvaartuigen, waaronder drones, in werking treden. Vanwege corona is de invoering
uitgesteld tot 31 december 2020. Onderdeel van deze verordening is dat lidstaten exploitanten van onbemande luchtvaartuigen
registreren. De RDW is gevraagd om een uitvoeringstoets uit te
voeren voor het drone-operatorregister (de exploitantregistratie)
en de administratie en uitgifte van dronevliegbewijzen voor de
open categorie. Ook is ons gevraagd om de (inter)nationale
gegevensverstrekking van de certified drones te verzorgen. De
registerhouder van dit onderdeel blijft de Inspectie Leefomgeving
en Transport, die ook het luchtvaartuigregister beheert. De RDW
is op verzoek van het ministerie gestart met de realisatie van de
diensten ten behoeve van de registratie.
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2. Duurzaamheid

Vermogensmeting elektrische en hybride voertuigen
De Verenigde Naties ontwikkelen een vaste procedure voor
het bepalen van het totale vermogen

Met de wettelijke taken die de RDW uitvoert, hebben wij invloed op wat

Er was tot voor kort nog geen uniforme procedure hoe het totale
vermogen van voertuigen met meerdere motoren moest worden
bepaald. Denk aan elektrische voertuigen met naafmotoren en
hybride voertuigen. Daarom hebben de Verenigde Naties een
nieuwe Global Technical Regulation ontwikkeld voor vermogensmeting. Deze wordt naar verwachting in 2021 geïmplementeerd
in de UNECE-reglementen en ook in de EU-regelgeving. Hierdoor
wordt deze procedure wereldwijd de norm voor alle voertuigfabrikanten.

er rondrijdt in Nederland en Europa en de impact daarvan op de
leefomgeving. Duurzaamheid verdient dan ook onze dagelijkse
aandacht, naast veiligheid en rechtszekerheid. Onze ambitie: iedereen
schoon, zuinig en stil op weg. Om deze ambitie waar te maken, werken
RDW en het ministerie IenW vanuit een gezamenlijke milieu-agenda.
Deze milieu-agenda stippelt de koers uit voor de komende jaren, langs
vijf belangrijke aandachtsgebieden: emissiereductie, alternatieve
aandrijvingen, toegangs- en verblijfrechten, banden en toekomstbestendige toelating & continue monitoring.
Emissietesten bij voertuigen in gebruik
De RDW krijgt een nieuwe rol van toezichthouder op
milieueisen
Naast de invoering van verscherpte milieu eisen is, mede door de
dieselfraude, de toelating van nieuwe voertuigen en het toezicht
daarop flink aangescherpt. Zo is een nieuw toezichtsysteem van
in-service conformity ingevoerd. Dat betekent dat de RDW niet
alleen emissietesten uitvoert bij toelating, maar ook bij
voertuigen die in gebruik zijn. Op die manier kunnen we fabrikanten beter controleren. De RDW treft nu alle voorbereidingen in de
bedrijfsvoering om deze nieuwe taak vanaf 1 januari 2021 goed
uit te kunnen voeren.
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Voorbereidingen vrachtwagenheffing
De RDW levert een bijdrage aan zorgvuldige invoering van
deze heffing
In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III is afgesproken een
vrachtwagenheffing in te voeren. De netto opbrengst hiervan
wordt ingezet voor innovatie en verduurzaming van de
Nederlandse transportsector. Uitgangspunt van het ministerie is
een gecombineerde uitvoering door publieke en private partijen.
Het kabinet streeft ernaar om het systeem voor vrachtwagenheffing vlot en zorgvuldig te implementeren. De start zal niet
eerder dan 2024 zijn.
De RDW heeft in 2018 en 2019 een wetgevingstoets gedaan en
een uitgebreide uitvoeringstoets naar zijn rol in de processen
van toezicht en handhaving. In 2020 is de voorbereiding van de
realisatie voor deze taken gestart. Het ministerie IenW heeft de
RDW vervolgens om een uitvoeringstoets voor aanvullende taken
op het gebied van de vrachtwagenheffing gevraagd. In 2021
volgt politieke besluitvorming over de vrachtwagenheffing en de
opdracht aan de RDW.
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Lagere parkeertarieven voor emissieloze voertuigen
De RDW beheert waardevolle informatie over uitstoot
en parkeren die hierbij nodig is
In het regeerakkoord is overeengekomen dat emissieloze voertuigen lagere parkeertarieven mogen krijgen.
Zo hebben gemeenten een instrument in handen om de
luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren. Het wetsvoorstel Differentiatie parkeertarieven maakt een lager
parkeertarief mogelijk voor emissieloze voertuigen.

De RDW beschikt zowel over informatie over emissies als over
parkeertarieven. De eerste ligt vast in het kentekenregister, de
laatste in het Nationaal Parkeer Register. We onderzoeken de
mogelijkheid om beide registraties te koppelen en de gecombineerde informatie te ontsluiten. Zo kan deze informatie bij iedere
parkeertransactie aangeboden worden. We kunnen deze
gegevens als open data beschikbaar stellen.
Zodra de RDW ook actuele bezettingen van parkeerplaatsen kan
publiceren, kunnen aanbieders van navigatiesoftware deze informatie in hun systemen verwerken. Dan kunnen automobilisten
snel en efficiënt een parkeerplaats vinden. Dat zorgt voor minder
CO2-uitstoot, minder brandstofkosten en meer veiligheid op de
weg. De RDW is in gesprek met het ministerie van IenW om ook
deze dynamische parkeerdata te registreren en ontsluiten.

Innen en afdragen Afvalbeheerbijdrage
Afvalbeheerbijdrage verplicht bij eerste registratie voertuig
in Nederland
Producenten en importeurs die in Nederland personenauto’s en
lichte bedrijfsauto’s op de markt brengen zijn verantwoordelijk
voor het later inzamelen en recyclen van deze voertuigen. Namens - en gefinancierd door - de fabrieksimporteurs die voertuigen administratief registreren voert de stichting Auto Recycling
Nederland (ARN) deze verantwoordelijkheid uit. Voertuigen die
individueel via de RDW keuringstations worden geregistreerd –
ongeveer een derde van het totaal – dragen nu niet bij aan de
kosten van de recycling. ARN heeft daartoe bij het ministerie van
IenW een aanvraag ingediend voor een Algemeen Verbindend
Verklaring (AVV) van de contracten, die zij met haar huidige
partners heeft. Wanneer deze aanvraag wordt gehonoreerd,
wordt het betalen van een afvalbeheerbijdrage verplicht bij elke
eerste registratie van een voertuig in Nederland. Momenteel
onderzoeken IenW, RDW en ARN of de RDW hierbij een rol kan
vervullen.
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3. Rechtszekerheid

Controle waardebepaling geïmporteerde tweedehandsauto’s
De RDW gaat de opgegeven waarde bij bpm-aangifte
controleren

Burgers en bedrijven moeten kunnen vertrouwen op een overheid die

Het ministerie van Financiën heeft geconstateerd dat er bij
geïmporteerde tweedehandsauto’s soms een te lage taxatiewaarde wordt opgegeven, waardoor te weinig belasting (bpm)
wordt betaald. De Belastingdienst en het ministerie van Financiën
voeren daarom samen met de RDW en in overleg met het
ministerie van IenW een verkenning uit. Doel daarvan is om te
onderzoeken of de RDW een rol kan spelen bij de validatie van de
waardebepaling voor de bpm-aangifte. Het streven is een level
playing field te krijgen waarin altijd het juiste BPM bedrag wordt
afgedragen.

hun rechten en plichten borgt. Hierbij hoort een onafhankelijke en juiste
registratie van gegevens. De RDW registreert en beheert voertuig- en
rijbewijsgegevens, borgt de beschikbaarheid en de kwaliteit ervan en
legt verantwoording af over het gebruik van deze gegevens. Burgers en
bedrijven hebben inzage- en correctierecht op de gegevens die over hen,
hun voertuig en hun voertuigdocumenten staan geregistreerd.
De gegevens zijn onder meer van belang bij de verkeershandhaving en
de bestrijding van voertuigfraude.
Risicogestuurd proces inschrijving importauto’s
Zo kan de RDW meer tijd en aandacht besteden aan
verdachte voertuigen
De RDW verkent of en hoe erkenninghouders importvoertuigen
met een laag risico kunnen inschrijven zonder dat altijd naar een
RDW keuringsstation gegaan hoeft te worden. Hierdoor ontstaat
meer ruimte bij de RDW om te focussen op verdachte voertuigen.
Het doel is een efficiënter proces met behoud van kwaliteit. Ook
verkleint dit proces de verschillen tussen overschrijving van een
Nederlands voertuig en een voertuig vanuit een ander EU-lidstaat. Bij de inrichting van het nieuwe importproces maken we
ook gebruik van de ervaringen die zijn opgedaan met de tijdelijke
importprocedure als gevolg van het coronavirus.
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We onderzoeken of het moment van de identiteitsvaststelling van
het voertuig in het inschrijvingsproces gebruikt kan worden voor
een fysieke controle van de opgegeven waarde in de bpm-aangifte. Een variant hierop is dat de RDW zelf een validatie van het
bpm-rapport gaat uitvoeren. Inmiddels heeft het ministerie van
Financiën ons gevraagd een uitvoeringstoets te doen. Uit de uitvoeringstoets moet blijken wanneer met de implementatie
gestart kan worden. Vooruitlopend op deze implementatie bevat
het Belastingplan 2021 een wetsvoorstel voor het verschuiven van
het belastbaar feit in de bpm naar het moment van inschrijving.

Verbeteren van het toezicht op erkenningen
De RDW richt een toekomstgericht erkenningenstelsel in en
werkt samen met collega-overheden en toezichthouders aan
de aanpak van malafide bedrijven
De komende jaren werkt de RDW verder aan het verbeteren van het
toezicht op de erkenningen. De effectiviteit van het toezicht staat
hierbij centraal. We richten onze processen en systemen zo in dat
de kans op fouten zo klein mogelijk is. Wanneer de regels wel
worden overtreden, kiezen we een interventie die bij de situatie past.
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De aanpak van malafide bedrijven en ondermijning krijgt steeds
meer extra aandacht. De RDW zoekt hierbij de samenwerking met
andere overheden en toezichthouders op en is van plan om in
2021 aan te sluiten bij landelijke en regionale samenwerkingsverbanden die ondermijning tegen gaan. Deze samenwerkingsverbanden maken het mogelijk om meer informatie te delen en een
overheidsbrede aanpak te ontwikkelen voor specifieke regio’s.
Verder werken we aan de implementatie van het nieuwe erkenningenstelsel. Dit gebeurt in nauw overleg met het ministerie van
IenW en de brancheorganisaties. Het nieuwe erkenningenstelsel
sluit aan bij ontwikkelingen in de markt en verbetert de effectiviteit van het toezicht. Een voorbeeld is dat de RDW de mogelijkheid krijgt om in één keer alle erkenningen in te trekken bij zware
overtredingen zoals fraude of bedreiging.

Kwalificatiekaart code 95 voor beroepschauffeurs
De RDW doet uitvoeringstoets voor de productie van de
kaart in Nederland
Code 95 is een basiskwalificatie voor een beroepschauffeur op een vrachtauto en/of bus. De Europese Unie heeft
in 2018 bepaald dat lidstaten een kwalificatiekaart moeten
uitgeven voor bestuurders met ‘code 95’. Die kaart is
alleen nodig als de kwalificatie niet op het rijbewijs zelf
kan staan. De RDW heeft onderzocht of het de productie
van de kwalificatiekaart voor zijn rekening kan nemen.
De taak is inmiddels aan de RDW toegewezen en de
implementatie staat gepland voor 1 januari 2021.

Elektronische identiteit op het rijbewijs
Zodra de wet Digitale overheid ingaat, kunnen mensen met
hun rijbewijs inloggen op digitale overheidsdiensten met
een hoge beveiliging
Burgers en bedrijven moeten transacties met de overheid digitaal
kunnen doen, vindt het kabinet. Om de identiteit van burgers vast
te stellen, te registreren en te controleren zijn wetten, systemen,
documenten en processen ontwikkeld. In opdracht van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en in samenwerking met
Logius en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft de
RDW het rijbewijs geschikt gemaakt om met de hoogste mate van
beveiliging in te kunnen loggen op overheidsdiensten. Vanaf begin
juni 2018 zijn alle rijbewijzen daarom bij afgifte voorzien van een
digitale identiteit, een eID. Daarmee is het rijbewijs klaar voor de
Wet Digitale Overheid die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt.
Burgers kunnen dan met het rijbewijs met de hoogste mate van
beveiliging gebruik maken van digitale overheidsdiensten.
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Data uit voertuigen
De RDW is nauw betrokken bij (inter)nationale regels en
standaardisatie
De ontwikkelingen bij autonome en zelfrijdende voertuigen
hebben gevolgen voor de rol en taken van de RDW. Belangrijk
onderwerp daarbij is de data in, uit en over het voertuig. Afgelopen jaren hebben we veel kennis opgebouwd over data, onder
meer via eigen onderzoek en via praktijkproeven. Zo voert de
RDW een pilot uit, waarin de data over de identiteit van het
voertuig wordt vergeleken met de informatie die vanuit het
fysieke voertuig beschikbaar is.

De RDW bereidt samen met het ministerie van IenW een wijziging
van het Besluit voertuigen voor, om de aanpak van fraude met
tellerstanden verder te verbeteren. Er komt een verbod op handel
in en rijden met apparaten die een teller van een motorvoertuig
kunnen manipuleren. Ook wordt de registratie van tellerstanden
op drie manieren uitgebreid. Registratie wordt ook verplicht voor
motorfietsen die harder rijden dan 45 km/u, bij onderhoud en
reparaties van minder dan 150 euro en bij een bandenwissel.
De verplichting tot registratie bij demontage vervalt. Als ingangsdatum wordt gekoerst op 1 juli 2021. Momenteel wordt onderzocht of het mogelijk is om eerder te starten met een pilot.

In mondiaal, in Europees en in nationaal verband wordt gewerkt
aan wet- en regelgeving en standaardisatie. De RDW neemt deel
aan de onderhandelingen of is op een andere manier betrokken.
Daarnaast volgt de RDW de Europese datastrategie op de voet.
De Europese Unie werkt aan een interne markt voor data, waarin:
•

gegevens tussen de verschillende EU-landen en de sectoren
kunnen circuleren ten gunste van iedereen;

•

de Europese regels volledig in acht worden genomen, vooral
wat betreft privacy, gegevensbescherming en mededinging en

•

eerlijke, praktische en duidelijke regels voor de toegang tot en
het gebruik van data gelden.

Aanpak fraude met tellerstanden
De RDW werkt met ketenpartners aan betrouwbare
tellergegevens
Samen met Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT) en de ketenpartijen werken we doorlopend aan betrouwbare tellerdata voor
consumenten in Nederland. We willen tellerfraude voorkomen en
oneerlijke concurrentie tussen autobedrijven tegengaan.
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Om grensoverschrijdende fraude met tellerstanden tegen te
gaan, zetten we ons in om de uitwisseling van tellerstanden met
andere lidstaten uit te breiden. Daarnaast moet correcte informatie
over tellerstanden op occasion-websites komen te staan. Tot slot
wordt een verkenning uitgevoerd op het gebruik van tellerstanden
die beschikbaar zijn vanuit fabrikanten.
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De RDW werkt
actief mee
aan de digitale
ambities van het
regeerakkoord.

Blokkade tenaamstelling van in beslag genomen voertuigen
De RDW past het kentekenregister aan, zodat een voertuig
niet van eigenaar kan wisselen als een gerechtsdeurwaarder
het in beslag heeft genomen
Om het burgerlijk procesrecht te verbeteren is het beslag- en
executierecht aangepast. Eén van de uitgangspunten is dat
de beslaglegging en executie zo effectief en efficiënt mogelijk
plaatsvinden. De gerechtsdeurwaarder kan beslag op het voertuig leggen door het opmaken van een proces-verbaal. Hij hoeft
het voertuig dus niet meer te zien. Dat bespaart tijd en kosten.
Vanaf het voorjaar van 2021 kan het proces-verbaal worden ingeschreven in het kentekenregister. De RDW heeft het register daarop
aangepast. Zo kan het voertuig niet meer worden overgeschreven op
naam van een derde zonder de instemming van de gerechtsdeurwaarder. Als de gerechtsdeurwaarder het voertuig wil verkopen, ontvangt
hij van de RDW het documentnummer en de tenaamstellingscode.

Digitale dienstverlening
De RDW werkt continu aan het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven
De RDW werkt actief mee aan de digitale ambities van het regeerakkoord. Dit doet de RDW onder andere vanuit de rol van uitgever
van eID op het rijbewijs, zodat toegang tot digitale diensten op
een hoog betrouwbaarheidsniveau mogelijk is. Ook is de RDW als
houder van het kentekenregister actief betrokken bij het stelsel
van basisregistraties, waar onder andere gewerkt wordt aan de
verbetering van de kwaliteit en het gebruik van gegevens binnen
de overheid.
De RDW wil burgers en bedrijven inzicht geven in de gegevens uit
de registers (zoals kenteken, rijbewijs en parkeren) en wie deze
gegevens gebruiken. Ook wil de RDW burgers de mogelijkheid
geven regie te nemen op hun eigen gegevens, door bijvoorbeeld
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deze gegevens indien gewenst zelf beschikbaar te stellen aan
andere partijen dan de overheid. Deze ontwikkeling staat bekend
onder de naam ‘Blauwe Knop’. Deze knop is te vinden op
Mijn.RDW.nl.
De RDW werkt momenteel aan het verbeteren van de gegevensverstrekking aan een aantal grote afnemers. Binnen dit traject
wordt een nieuwe, moderne manier van informatielevering
gerealiseerd tussen de RDW en afnemers, bijvoorbeeld op het
gebied van actualiteit en technologie. Daarnaast is het minder
complex waardoor wijzigingen in de toekomst sneller doorgevoerd kunnen worden. Het nieuwe systeem komt tot stand in
nauwe samenwerking met de afnemers.

Tijdelijke tolheffing
Na eerder uitstel is het project medio 2020 opnieuw gestart
De RDW speelt een rol in de tijdelijke tolheffing op twee nog aan
te leggen tracés . Omdat de aanleg anderhalf jaar is uitgesteld, is
besloten om ook de start van de realisatiefase van deze tolheffing uit te stellen. Medio 2020 is het project opnieuw gestart. De
verwachting is dat het project in 2021 de realisatiefase in gaat.
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Overige ontwikkelingen
Corona treft ook de dienstverlening van de RDW
Mensen mogen bijvoorbeeld tijdelijk langer doorrijden met
een verlopen rijbewijs
Het coronavirus treft ook de dienstverlening van de RDW. Door de
maatregelen rondom corona heeft de RDW de dienstverlening op
een aantal onderwerpen tijdelijk aangepast. Zo is er een digitale
noodprocedure ingericht voor de import van voertuigen. Ook
werd op 25 mei 2020 bijvoorbeeld de Europese Noodverordening
(EU) 2020/698 gepubliceerd met specifieke en tijdelijke maatregelen op transportgebied. Voor de RDW is deze Verordening
met name relevant op het gebied van rijbewijzen. Door de coronamaatregelen is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te
verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat
verlopen EU-rijbewijzen uit een bepaalde periode tijdelijk langer
geldig zijn.

Nieuw samenwerkingsakkoord in de maak door Brexit
De RDW heeft scenario’s uitgewerkt voor de mogelijke
gevolgen
De Brexit werd een aantal keren uitgesteld, maar op 31 januari
2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie dan toch
verlaten. Nu geldt een overgangsfase. In deze periode onderhandelen de EU en het VK over een nieuw samenwerkingsakkoord
en blijven alle EU-regels en -wetten voor het VK van kracht. Meer
duidelijkheid over de nieuwe relatie tussen de EU en het VK
komt pas nadat de onderhandelingen zijn afgerond. De nieuwe
afspraken moeten ingaan na de overgangsperiode, die eindigt op
31 december 2020. De RDW heeft diverse scenario’s uitgewerkt.
Het gaat hier om maatregelen voor de mogelijke gevolgen voor
de taakgebieden van de RDW.
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Internationale samenwerking van groot belang
De RDW oefent zo invloed uit op nieuwe wet- en regelgeving
De RDW blijft actief inzetten op een goede internationale positie
van Nederland. Momenteel is de RDW voorzitter en secretaris van
de European Association of Vehicle and Driver Registration
Authorities (EReg), een internationale vereniging zonder
winstoogmerk. Hier wordt gewerkt aan diverse onderwerpen,
zoals uitwisseling van technische (CVO-)kenmerken, herregistratie van voertuigen, harmonisatie van registratieprocessen en
datakwaliteit, mobiele rijbewijzen en de impact van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor internationale gegevensuitwisseling. Via EReg kan de RDW invloed uitoefenen op
de totstandkoming van Europese wet- en regelgeving. EReg heeft
ook goede relaties opgebouwd met de American Association of
Motor Vehicle Administrators (AAMVA) en Austroads, de Australische koepelorganisatie van registratie-autoriteiten. Daarnaast
heeft RDW een bestuurszetel in het dagelijks bestuur van CITA en
vindt samenwerking plaats op internationaal niveau, bijvoorbeeld
met koepelorganisaties zoals CIECA.
EUCARIS is een systeem waarmee de Europese voertuig- en
rijbewijsregistratie-autoriteiten gegevens met elkaar uitwisselen.
Bijvoorbeeld bij import en export van voertuigen, de omwisseling
van rijbewijzen en bij de handhaving van verkeersovertredingen.
EUCARIS is inmiddels uitgegroeid tot hét gegevensuitwisselingsplatform binnen Europa voor mobiliteit gerelateerde data; ruim 30
landen gebruiken het. Ook hier speelt de RDW een grote rol: we
leveren de EUCARIS-voorzitter, voeren het EUCARIS-secretariaat
en ontwikkelen en beheren de ICT. Ook ondersteunt de RDW de
uitrol van het systeem in heel Europa.
Voor de vorming, harmonisatie en het onderhoud van reglementen en eisen aan toelating van voertuigen, vervoer gevaarlijke
stoffen en vervoer bederfelijke waar praat de RDW mee in
internationale gremia bij de Europese Commissie en bij de
UNECE in Geneve.
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Voor vragen of wanneer u meer informatie wilt over de
onderwerpen uit dit Prinsjesdagboekje, dan kunt u contact
opnemen met uw RDW Relatiemanager of een e-mail sturen
naar relatiemanagement@rdw.nl.

Postbus 777
2700 AT Zoetermeer
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