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1. De RDW in het kort    





KPMG
Autonomous readiness index 2018



2. Huidige regelgeving    





Achteruitkijkspiegel (71/127/EEG)

Geen ruimte voor innovatie…

gfeddes@rdw.nl



3. Verschuivende panelen



• Voertuig: van statisch naar dynamisch ('ever changing’, ‘ever learning’, 
‘ever communicating’)

• Voertuigbeheersing: van mens naar software
• Regelgeving: van Europees geharmoniseerd naar nationaal toezicht

op verkeersgedrag
• Regelgeving: van compliance based naar performance based
• Focus: Van toelating naar toezicht (gebruiksfase wordt belangrijker)

Verschuivende panelen

gfeddes@rdw.nl
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Wat kun je verwachten



Realisme, binnen vijf jaar:

Getrapte toelating:
• Highway pilot
• Valet parking
• Truck platooning
• Openbaar vervoer oplossingen

Zelfrijdende voertuigen in steden: naaah
Maar: bemande drones!



4. Voertuig rijbewijs





Vehicle driving license
Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en
Waterstaat, tijdens de Intertraffic 2018 Amsterdam:

“I’m going to create legal framework for automated driving. Laying 
down requirements for reliability and safety that cars must meet 
before they can hit the road. A driving licence for self-driving cars, if 
you like. Not for the driver – but for the car itself!”



Vehicle driving license
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5. De rol van AI    



De rol van AI
Aannames bij het voertuig rijbewijs:
• Het systeem is de juridische bestuurder
• Menselijke chauffeurs zullen zich de komende jaren nog op de 

weg bevinden, software zal zich moeten gedragen als de mens
• Het gaat om voorspelbaar en veilig weggedrag in een open 

verkeerssysteem

Mens: Software:
Inventief omgaan met 
onverwachte situaties

Zeer goed Niet

Kunnen monitoren Slecht, snel afgeleid Zeer goed
Onafhankelijk van het soort 
infrastructuur kunnen rijden

Zeer goed Niet, omdat andere infrastructuur 
andere risico's met zich 
meebrengt

Alert zijn en blijven Soms goed, soms slecht Zeer goed
Een goed omgevingsbeeld 
kunnen vormen

Alleen direct rondom het 
voertuig

Zeer goed, door communicatie 
ook het beeld van 5 km verderop

Verkeersmanagement Matig tot slecht, egocentrisch 
gedrag

Zeer goed, programmeerbaar



De rol van AI
De rol van AI:
• Fabrikanten nemen AI startups over.
• De industrie stuurt aan op duidelijke regels (level playing field)
• En zoeken naar de bekende weg (harmonisatie, comliance

based)
• Scenario’s geven vertrouwen, maar… we krijgen als mens ook

geen boek met scenario’s om uit ons hoofd te leren…
• Is AI in staat vaardigheden aan te leren?

Scenario: Vaardigheden:
Duidelijkheid vooraf Goed Slecht
Verkeersregels Goed Goed
Verkeersveiligheid Nee (als-dan) Goed

Omgaan met onverwachte 
situaties

Alleen waar vooraf de risico's 
beschreven zijn

Goed

Onafhankelijk van het soort 
infrastructuur kunnen rijden

Alleen waar vooraf de risico's 
beschreven zijn

Goed

Rekening houden met 
andere weggebruikers

Alleen waar vooraf de risico's 
beschreven zijn

Goed



De rol van AI
Doembeeld:
• Een vaste set scenario’s wordt vastgesteld, en 

voorgeprogrammeerd zodat de toelating wordt gehaald
• Bij een ongeluk: “dat scenario was geen onderdeel van de 

toelatingsset, wij zijn niet aansprakelijk”.




