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Aanpak van dieselfraude 
De dieselfraude hield de gemoederen in Nederland en 
Europa flink bezig in 2016. De RDW voerde aanvullend 
onderzoek uit. Samen met TNO is een testprotocol ontwik-
keld dat een beter beeld geeft van de uitstoot. Bij de helft 
van 30 onderzochte voertuigen bleek de emissie op  
de weg significant hoger dan tijdens de toelatingstest.  
Vanaf 2017 worden voertuigen onderworpen aan een 
nieuwe Europese test, de Real Driving Emissions-test.  
Deze test meet de uitstoot onder realistische omstandig-
heden en vermindert de mogelijkheid tot sjoemelen. 

Zelfrijdende voertuigen in aantocht
Rond 2020 hebben de eerste fabrikanten de software voor 
zelfrijdende auto’s gereed, verwacht de RDW. Voor die tijd 
moet de regelgeving zijn aangepast. Er moeten dan vol-
doende waarborgen zijn dat de software in deze auto’s  
altijd up-to-date en veilig is. De RDW heeft de afgelopen 
jaren veel geleerd over het beproeven van innovatieve  
technologieën. Specifieke regelgeving ontbreekt nu nog, 
knelt of is onvolledig. Daarom maakt de RDW maatwerk-
afspraken voor ontheffingen.

2016: klaar zijn voor de toekomst
De omgeving van de RDW verandert razendsnel. Er is steeds minder tijd om te reageren  

op nieuwe ontwikkelingen. Daarom steekt de RDW veel energie in het in lijn brengen van 

de organisatie met de toekomstige uitdagingen. Zo is in 2016 de strategie aangescherpt  

en de topstructuur aangepast. Voertuigtechniek en ICT zijn dichter bij elkaar gebracht.  

Met één belangrijk doel: klaar zijn voor de toekomst.

Foto’s voorkant en binnenkant
Op woensdag 11 mei 2016 organiseerde de RDW een speciale persbijeenkomst 
in het RDW Testcentrum in Lelystad. Acht journalisten van zes landelijke media 
konden live een emissietest meemaken bij een diesel met ‘sjoemelsoftware’.  
Ook werden zij geïnformeerd over het toezicht van de RDW en de testprocedures.



14 april

Europese transportministers 
in zelfrijdende auto’s

De Europese transportministers maakten afspra-
ken over het stimuleren van zelfrijdende techno-
logie. Aansluitend werden zij door Amsterdam 
gereden met (deels) zelfrijdende auto’s waarvoor 
de RDW de ontheffingen verstrekte.

19 mei

Internationale workshop  
over studie ‘Data in a vehicle’s 
life cycle’
65 deelnemers uit 15 landen namen deel 
aan deze RDW-workshop in Brussel. Centrale 
boodschap: Betere Europese regelgeving over 
gegevens in de voertuigketen is mogelijk.

19 februari

Proef met inloggen met 
rijbewijs en identiteitskaart

Tijdens de proef konden deelnemers hun identi-
teitskaart of rijbewijs gebruiken als DigiD- 
inlogmiddel op overheidswebsites. Dit biedt 
extra veiligheid tegen cybercrime en identiteits-
fraude. De RDW werkte mee aan de pilot met 
het rijbewijs.

25 maart

Geel kenteken voor speed 
pedelecs

Ministerraad is akkoord met pakket nieuwe 
regels voor high speed e-bike per 2017. Eigena-
ren van deze snelle fiets moeten onder andere 
een helm dragen en krijgen een geel kenteken.

Foto: IenM/Paul Tolenaar



1 oktober

RDW constateert afwijkende 
emissie bij helft voertuigen

Met een speciale test heeft de RDW het emissie-
gedrag van 30 voertuigen onderzocht. Van  
de helft van de voertuigen blijkt de emissie op  
de weg significant hoger dan tijdens de toela-
tingstest.

1 oktober

Papieren rijbewijs niet meer 
geldig 

Sinds oktober 2016 is het papieren rijbewijs  
niet meer geldig in het verkeer en als identiteits-
bewijs. De RDW geeft al sinds 2006 geen papieren 
rijbewijzen meer uit. Sinds die tijd zijn er zo’n 
15 miljoen rijbewijzen op creditcardformaat 
uitgegeven.

1 juni

RDW onderzoekt bijna 300 
voertuigen van handelaar

De auto’s van een malafide handelaar in Limburg 
zijn grondig onderzocht met röntgenapparatuur. 
Bij meer dan de helft van de auto’s blijkt sprake 
van gestolen onderdelen of onveiligheid. Het 
onderzoek volgde op een politie-inval.

23 juni

Koninklijke onderscheiding 
voor Hans van Santen 

Oud-directeur Hans van Santen ontving de 
Koninklijke onderscheiding Officier in de Orde 
van Oranje-Nassau voor zijn bijdrage aan de 
publieke dienstverlening, grote digitaliserings-
projecten en de introductie van innovaties.



ALERT
online

Waar je ook bent,
wees alert online!
TIP 1.  Maak alleen verbinding met

vertrouwde WIFI netwerken

TIP 2.  Surf veilig, beveilig ook 
uw smartphone met een 
wachtwoord of pincode

TIP 3.  Controleer bij transacties 
de veilige verbinding: 
browser met slotje+https

Kijk voor alle tips 
op alertonline.nl!

3 oktober

RDW partner in Alert Online 
campagne

De RDW hecht veel waarde aan informatievei-
ligheid. Daarom is de RDW partner geworden 
van de nationale campagne Alert Online. Deze 
campagne van overheid, bedrijfsleven en weten-
schap maakt Nederland digitaal veiliger. 

23 oktober

Positieve evaluatie van de RDW
In opdracht van het ministerie van IenM wordt 
de RDW elke vijf jaar onderzocht op doeltref-
fendheid en doelmatigheid. De RDW is trots op 
de positieve beoordeling van het onafhankelijke 
onderzoeksbureau.

23 november

Gebouw Veendam naar 
energielabel A+

In twee jaar tijd is het RDW-gebouw in Veendam 
opnieuw opgebouwd, aardbevingsbestendig en 
duurzamer gemaakt. Het energieverbruik daalde 
hierdoor met 65 procent. 

13 december

Tweede Kamer tegen 
kentekenen landbouw
voertuigen 
Een nipte meerderheid in de Tweede Kamer 
stemde tegen de invoering van de kentekenplicht 
voor landbouwvoertuigen. Dit wetsvoorstel sloot 
aan bij Europese regelgeving die in 2018 ingaat.



Algemeen directeur  
Ab van Ravestein: 

‘Samen met medewerkers uit alle geledingen 
hebben we onze strategie aangescherpt: onze 
missie en visie, ons gewaagde doel en onze  
kernwaarden en -competenties. Op de belang-
rijkste strategische thema’s hebben we kern-
teams ingericht, zodat we onze energie beter 
kunnen verdelen.’

Directeur Bedrijfsvoering 
Zeger Baelde: 

‘Het succes van de RDW is dat we kritisch blijven; 
we zien altijd mogelijkheden voor verbetering. 
Ook blijven we investeren in de ontwikkeling  
van onze mensen. Zodat ons gewaagde doel 
steeds dichterbij komt: iedereen veilig en  
vertrouwd op weg.’ 



Strategische pijlers 
 In 2016 werkte de RDW vanuit drie  
strategische pijlers: 

•  Vernieuwen vanuit continuïteit  
De RDW-bedrijfsvoering is toekomstbesten-
dig. De organisatie investeert in kennis en  
in zijn medewerkers.

•  Toegesneden dienstverlening  
De RDW biedt digitale diensten aan en werkt 
zo veel mogelijk risicogestuurd. Data zijn bij 
de RDW in veilige handen. 

•  Samenwerken in ketens  
De RDW gaat allianties aan die meerwaarde 
hebben voor de samenleving. De RDW werkt 
mee aan overheidsbrede dienstverlening  
en investeert in (internationale) gegevens-
uitwisseling.



Personeel

Gemiddelde bezetting in fte

1.448
(1.422)

Omzet

€ 215.400.000
(€ 205.100.000) 

Netto resultaat

€ -7.300.000
(€ 9.900.000)

€

-0
,5

%

Financiën

Gemiddelde
tariefontwikkeling(-0

,3
%

)

Kerncijfers 2016 (2015)
Benieuwd naar het verhaal achter de cijfers en aantallen? Lees 
dan ons volledige jaarverslag over 2016 op jaarverslag.rdw.nl.

Bedrijfsvoering in aantallen

Typegoedkeuringen
(inter)nationaal

35.989
(47.764)

Individuele keuringen

321.450
(283.456)

Ontheffingen

35.793
(32.586) 

Erkenninghouders

33.516
(32.738) 

Bedrijfsbezoeken

21.663
(22.266) 

Steekproeven

228.183
(233.778) 

Informatieverstrekking 
uit de registers

4.391.900.000
(3.771.800.000)

Afgegeven kentekencards

3.792.535
(3.726.970) 



Lees meer over onze uitdagingen en 

resultaten in het volledige jaarverslag 

over 2016 op jaarverslag.rdw.nl


