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THE NETHERLANDS 
(N E D E R L A N D) 

 

    

 Mededeling voor fabrikanten 
Publicatiedatum 16 December 2021 - Nr. 2021-03 v1.0 

  
Geachte heer/mevrouw, 
 
Met deze mededeling willen wij u informeren dat de RDW na vele jaren haar huisstijl heeft gewijzigd. U 
ontvangt deze mededeling om u te informeren over deze wijzigingen. Tevens treft u voorbeelden van 
een certificaat en een testrapport aan zoals deze in de loop van 2022 zullen worden ingevoerd. In de 
bijgevoegde RDW-richtlijn vindt u meer gedetailleerde informatie over deze RDW Huisstijl. 
 
Deze leidraad is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de onderafdeling Typegoedkeuring 
Beleid van de afdeling Typegoedkeuring van de RDW. 
 
Clausule 
RDW-richtlijnen zijn bedoeld om technische diensten en fabrikanten te helpen om te voldoen aan de 
wettelijke bepalingen en moeten worden beschouwd als RDW beleid. Met dit beleid maakt de RDW 
gebruik van de ruimte die aan haar is geboden door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het 
beleid is geenszins een vervanging van deze wet- en regelgeving. 
 
Als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: VRT-TGK-Beleid@rdw.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ramon Gouweleeuw, 
Manager Typegoedkeuring Beleid 
Divisie Voertuig Regelgeving en Toelating 
 
RDW 
Postbus 777 
2700 AT Zoetermeer 
Nederland 
 
 

mailto:VRT-TGK-Beleid@rdw.nl
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RDW richtlijn 
Wijzigingen in het Standard Document System (SDS) 

en de RDW huisstijl 
RDW-richtlijn publicatiedatum 16 december 2021  ̶  nr. 011 v1.0 

 
Deze richtlijn treedt in werking op 1 januari 2022. 

 
Geachte fabrikant, 
 
Deze RDW-richtlijn bevat informatie over wijzigingen in de RDW-huisstijl met betrekking tot sjablonen in 
het Standard Document System (SDS). Ook zijn er wijzigingen in de bestandsnamen en de systematiek 
van versienummering in SDS in deze richtlijn beschreven. 
 
 
0. Introductie 
 RDW maakt al lange tijd gebruik van een standaard lay-out en de RDW-huisstijl voor RDW- 

documenten. Het gaat hierbij vooral om de kop- en voettekst, de logo’s en het lettertype in de 
documenten. Onlangs heeft de RDW een upgrade van haar huisstijl doorgevoerd. Hierbij zijn 
verschillende aspecten in de lay-out gewijzigd. Dit betekent dat ook alle documentsjablonen in SDS 
worden gewijzigd. Vanwege het grote aantal sjablonen zullen de wijzigingen in de lay-out geleidelijk 
worden doorgevoerd. Deze wijzigingen worden allen gedeeld via de RDW bestandsuitwisselings-
server BUS. 
 
Hieronder gaan wij nader in op de wijzigingen en de daaraan gekoppelde onderwerpen. 
 
 

1. Wijzigingen in de document lay-out en RDW-huisstijl 
 De upgrade van de RDW-huisstijl bevat de volgende wijzigingen in de documenten, zie onderstaande 

voorbeelden: 

• Lettertype 
Het standaard lettertype van elk sjabloon is veranderd van Times New Roman in Arial. 

• RDW logo 
Kleur en lettertype van het RDW logo zijn gewijzigd: 

 
 
 
 
 

 

 
  

Oud RDW logo Nieuw RDW logo 
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• Nederlands Rijkswapen 
 Het Nederlands Rijkswapen is vervangen door een nieuw logo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Voettekst 

De voettekst van de eerste pagina is gewijzigd en een beeldmerk is toegevoegd: 

 
 

 
 

• Cellenstramien 
Het basis cellenstramien is uitgebreid met een extra celregel: 

 

 
  

Oud Rijkswapen en koptekst Nieuw logo en koptekst 

Nieuwe voettekst met beeldmerk 

Oud voettekst 

Nieuw cellenstramien met extra celregel 

Oud cellenstramien 
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• Gebruik van de nieuwe lay-out 

Zodra een document in de nieuwe lay-out beschikbaar is, moet dit document voor nieuwe 
toepassingen worden gebruikt (óp of ná 1 januari 2022). De oude versie zal dan niet langer 
beschikbaar zijn in SDS. Documenten met de oude lay-out mogen nog worden gebruikt totdat 
ze zijn geconverteerd naar de nieuwe lay-out. Geleidelijk aan zullen alle documenten in het SDS 
worden geconverteerd en vervangen door de nieuwe lay-out. Het is onze bedoeling om de 
conversie van alle documenten klaar te hebben op 31 december 2022. Wij zullen u per e-mail 
informeren wanneer dit proces is voltooid. 
 
Voor herzieningen, uitbreidingen of correcties van bestaande goedkeuringen is het toegestaan 
om documenten van de oorspronkelijke lay-out te gebruiken. 
 
 

2. Wijzigingen in documentbenaming en de versienummering 
Certificaten in SDS die naar de nieuwe lay-out en huisstijl zijn geconverteerd zijn eenvoudig 
herkenbaar aan een andere bestandsnaam die bestaat uit vijf posities. 
 
Nieuwe bestandsbenaming inclusief versienummers 

 
De belangrijkste wijzigingen 
• Alle certificaten worden voortaan van een codering voorzien (Positie 1). 
• De nummers van de UNECE-reglementen worden voortaan vermeld aan het begin van de 

documentnaam en aangevuld tot 3 cijfers (R78 wordt R078) (Positie 2). 
• Supplementnummers (indien aanwezig) worden niet langer vermeld (Positie 3). 
• Het versienummer verandert van 3 cijfers naar 2 cijfers (Positie 4). 
• De bestandsextensie wijzigt van .dot naar .dotx (of .dotm voor macro) (Positie 5). 

 
Twee voorbeelden van oude en nieuwe bestandsbenaming 

Oude systematiek Nieuwe systematiek (*) 
Braking-system R78-04 v5.00.dot CT R078.04 Braking system v5.1.dotx 
Braking-system-AEBS 347.2012-2015.562 
v2.00.dot 

CT 347.2012-2015.562 Braking system AEBS 
v2.1.dotx 

((*) Het versienummer is verhoogd vanwege de wijzigingen in de opmaak en lay-out.) 
 
Versienummering 
Let op: bij UNECE Certificaten wordt bij elke nieuwe series of amendments voortaan weer 
begonnen bij versie v1.0, zie het voorbeeld hieronder. 
 
Voorbeeld oude en nieuwe versienummering 

Oude systematiek Versienummer wordt verhoogd 
Braking-system R78-04 v5.00.dot Braking-system R78-05 v6.00.dot 

 
Nieuwe systematiek Versienummer begint weer bij v1.0 
CT R078.04 Braking system v5.0.dotx CT R078.05 Braking system v1.0.dotx 

 

 Positie 1 
Codering 

Positie 2 
Regelgeving inclusief 
amendment/supplement/Correctie 

Positie 3 
Omschrijving 
onderwerp 

Positie 4 
Versie- 
nummer 

Positie 5 
Bestands- 
extensie 

1. CT R078.04 Braking system v1.0 .dotx 
2. CT 347.2012-2015.562 Braking system 

AEBS 
v2.0 .dotx/.dotm 



 
 
RDW richtlijn 011 v1.0 – Wijzigingen in SDS en de RDW huisstijl (Ned f abr) Pagina 4 v an 7 

 
3. Niveau certificaatsjabloon versus het goedkeuringsniveau van certificaten. 
 In de praktijk blijken er onduidelijkheden te zijn tussen het niveau van de certificaatsjablonen en het 

gewenste goedkeuringsniveau van certificaten. Deze onduidelijkheden willen wij wegnemen met een 
andere systematiek. Het betreft hier vooral certificaten waarbij in de documentnaam een 
supplementnummer is vermeld. Hieronder volgt de uitleg. 
 
Huidige situatie 
In de bestandsnaam van het certificaatsjabloon (positie 2) wordt de regelgeving vermeld, inclusief het 
laatste amendment/supplement/correctie, waarbij de inhoud van het certificaat is aangepast, dit 
noemen we het ‘sjabloonniveau’. 
 
Voor de afgifte van een typegoedkeuring wordt het betreffende niveau van de regelgeving op het 
certificaat vermeld (as last amended by …). Dit noemen we het ‘goedkeuringsniveau’. 
 
De onduidelijkheid ontstaat als het sjabloonniveau niet overeenkomt met het goedkeurings-
niveau. Dit is mogelijk omdat het certificaatsjabloon niet hoeft te wijzigen bij elke wijziging van de 
regelgeving.  
 
Voorbeeld huidige situatie 
Bestandsbenaming, versienummering en bestandsextensie volgens de oude systematiek. 

Laatste sjabloonniveau aangaande UNECE R109-00 is: 
- Tyres-retread R109-00 Sup.9 v3.00.dot 

 
Laatste goedkeuringsniveau (op 5-8-2021) aangaande UNECE R109-00 is: Supplement 10. 

 
Supplement 10 geeft geen wijzigingen op het certificaatsjabloon. Het sjabloonniveau blijft hiermee 
supplement 9. Dit certificaatsjabloon kan daarmee ook gebruikt worden voor de afgifte van een 
goedkeuring volgens supplement 10. 
 
Voor EU-verordeningen geldt hetzelfde principe. 
 
Nieuwe situatie 
In de nieuwe situatie wordt het supplement bij UNECE-certificaten niet langer vermeld. Dit bekent dat 
het sjabloonniveau hiermee verdwijnt. Een verhoging van het versienummer geeft aan dat de inhoud 
van het certificaat is gewijzigd. Hiermee verdwijnt de onduidelijkheid tussen het sjabloonniveau en 
het goedkeuringsniveau. 
 
Voorbeelden huidige en nieuwe situatie 
Huidige situatie 
(met supplementvermelding) 

Nieuwe situatie (*) 
(zonder supplementvermelding) 

Tyres-retread R109-00 Sup.9 v3.00.dot CT R109.00 Tyres retread v3.1.dotx 
Seat-belts-vehicle R16-06 Sup.12 v5.01 CT R16.06 Seat belts vehicle v5.2.dotx 
((*) Het versienummer is verhoogd vanwege de wijzigingen in de opmaak en lay-out.) 
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4. SDS bestandsuitwisseling via BUS 
De updates van SDS zijn sinds juni 2020 beschikbaar via de RDW bestandsuitwisselingsserver 
‘BUS’. Deze update kan bestaan uit een complete release van het gehele SDS systeem, of een 
update van een reeks van documenten (bijv. WP 29 updates voor UNECE certificaten of een set 
van documenten voor een nieuwe kaderverordening). 
 
SDS account in BUS 
Als u nog geen gebruiker bent van SDS via BUS maar hiervoor wel graag een account wilt 
hebben, kunt u deze aanvragen via het sturen van een email aan SDS@rdw.nl. Voor een account 
voor SDS via BUS moet u als fabrikant of technische dienst wel klant zijn bij de RDW. 
 
Let op: voor gebruikers van SDS via BUS geldt dat zij hun Emailnotificatie in de ‘From RDW’ map 
moeten inschakelen om meldingen te ontvangen van bovengenoemde updates. 

 
 
5. Vragen 
Als u vragen of opmerkingen heeft, laat het ons weten. 
Vragen omtrent deze mededeling/deze RDW-richtlijn kunnen worden gestuurd naar: SDS@rdw.nl. 
(Vermeld daarbij s.v.p. ‘RDW-richtlijn 011 v1.0 Wijzigingen in SDS en de RDW huisstijl.) 
 
Vragen omtrent de typegoedkeuring kunnen gestuurd worden aan: typeapproval@rdw.nl.  
(Vermeld daarbij s.v.p. ‘RDW-richtlijn 011 v1.0 Wijzigingen in SDS en de RDW huisstijl.) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
RDW 
 
  

mailto:SDS@rdw.nl
mailto:SDS@rdw.nl
mailto:typeapproval@rdw.nl
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1. Voorbeeld van een testrapport in de nieuwe RDW-huisstijl. 
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2. Voorbeeld van een certificaat in de nieuwe RDW-huisstijl. 


