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2015 was een druk jaar voor de RDW. Met reuring op alle fronten: meer keuringen, 
meer kentekenbewijzen en veel strategische vooruitgang, bijvoorbeeld op het 
gebied van digitale identiteit en intelligente transportsystemen. En natuurlijk hield 
ook het dieselschandaal de gemoederen bij de RDW bezig. 

2015: een druk 
en veelzijdig jaar

Lees ons volledige jaarverslag op www.jaarverslag.rdw.nl.



In 2015 hebben we laten zien dat de RDW op een aantal 
terreinen vooroploopt. Bijvoorbeeld als het gaat om digitalise-
ring. We hebben belangrijke stappen gezet in het verbeteren 
van de digitale identiteit. Ook de auto digitaliseert verder.  
Fabrikanten gaan steeds meer digitale systemen ontwikkelen 
die bestuurders ondersteunen bij het rijden. Er komen dus 
ook steeds meer proeven op en buiten de openbare weg.

Digitalisering  
blijft toenemen

Software corrigeert en ondersteunt bestuurder bij het rijden

RDW keurt autopiloot Tesla goed voor Europa



De RDW beschikt door die digitalisering over enorme hoe-
veelheden data. We houden bij het verwerken van die data 
steeds meer rekening met de menselijke maat. Digitalisering 
heeft tot nu toe vooral geleid tot meer efficiency. Nu zoeken 
we naar manieren waarop we data kunnen gebruiken om de 
burger beter te bedienen. Dat vraagt de burger ook van ons: 
maatwerk. Dat we aandacht hebben voor zijn persoonlijke 
situatie. 

Aandacht voor  
menselijke maat

Digitaal Certificaat van Overeenstemming nieuwe EU-standaard

Eerste kentekenbewijs met CvO op chip



Focus op onze 
kerntaken

Doel: minder ongevallen met landbouwvoertuigen

Invoering trekkerrijbewijs

We blijven de komende jaren focussen op onze kerntaken: 
voertuigveiligheid, rechtszekerheid en duurzaamheid. We 
willen innoveren vanuit continuïteit. Daarnaast willen we bij 
het verbeteren van onze dienstverlening nóg beter luisteren 
naar de wensen van de burger. 



Samen nadenken over de uitdagingen in de mobiliteit

RDW verkent toekomst met 50 stakeholders

Tot slot realiseren we ons dat je in deze snel veranderende 
wereld niet alle kennis in huis kunt hebben. We gaan dus 
nog nauwer samenwerken met andere partijen in de mobili-
teitsketen. In Nederland, maar ook daarbuiten. Zo gebruiken 
inmiddels alle Europese lidstaten ons informatiesysteem om 
onderling mobiliteitsdata uit te wisselen. Dat doen ze steeds 
vaker en voor steeds meer toepassingen. Voldoende uitda-
gingen voor de toekomst dus. We kijken daarom uit naar de 
samenwerking met u!

Samenwerken met u



Financiën

Omzet

€ 205.100.000 

Netto resultaat

€ 9.900.000
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Gemiddeld aantal fte

1.422
(1.369)

Bedrijfsvoering in aantallen

Typegoedkeuringen
(inter)nationaal

46.075
(44.493)

Bedrijfsbezoeken

21.996
(23.614) 

Individuele keuringen

283.045
(239.143)

Steekproeven

233.778
(222.802) 

Ontheffingen

32.586
(34.133) 

Informatieverstrekking 
uit de registers

3.771.600.000
(4.599.000.00)

Erkenninghouders

32.738
(32.193) 

Afgegeven kentekencards

3.726.970
(3.685.428) 

Kerncijfers 2015 (2014)



Hans van Santen (directeur Bedrijfsvoering)  
en Ab van Ravestein (Algemeen directeur)

“Verandering is een  
constante in de mobiliteits-
keten. We moeten als RDW 
nóg leniger worden om daar 
adequaat op in te spelen.’’



Lees meer over onze uitdagingen  
en resultaten in het volledige  
jaarverslag 2015 op www.jaarverslag.rdw.nl.


