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ARVAL EERSTE LEASEMAATSCHAPPIJ   
MET HET KEURMERK RRS 

Vanaf 28 augustus mag het ritregistratiesysteem Arval Active Tax van Arval officieel hét keurmerk 
RitRegistratieSystemen (RRS) dragen. Arval is hiermee de eerste leasemaatschappij met een zelf 
ontwikkeld ritregistratiesysteem dat voldoet aan de eisen die het Keurmerk stelt.  
 
Oorkonde 
Namens leasemaatschappij Arval heeft General Manager Onno Bierhoff tijdens een officieel moment de 
oorkonde voor het behalen van het keurmerk in ontvangst genomen van Martin Huisman, voorzitter van 
Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen. Arval onderscheidt zich met het behalen van het Keurmerk 
RRS als eerste leasemaatschappij op een kwalitatieve wijze binnen de mobiliteitsbranche. 
 
Kwaliteit en zekerheid 
Het Keurmerk RRS is de enige onafhankelijke branchestandaard voor ritregistratiesystemen die een 
sluitende ritadministratie oplevert voor fiscale toepassingen. Producten met het Keurmerk voldoen dan 
ook aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid en beantwoorden aan de 
strengste regels met betrekking tot fiscaliteit, fraudebestendigheid en privacy. Met de keuze voor Arval 
Active Tax is een gebruiker verzekerd van een 100% sluitende ritadministratie.  
 
“Wij zijn ontzettend trots dat ons ritregistratiesysteem Arval Active Tax, onderdeel van onze 
telematicaoplossing Arval Active Link, het Keurmerk RitRegistratieSystemen mag dragen. Hiermee bieden 
wij onze huidige en toekomstige klanten en zakelijke rijders de zekerheid van het gebruik van een 
ritregistratiesysteem dat voldoet aan de eisen van de belastingdienst, veilig is en voldoet aan de AVG 
wetgeving”, aldus Onno Bierhoff van Arval.  
 
Ook Martin Huisman, voorzitter van Stichting Keurmerk RitRegistatiesystemen toont zich enthousiast over 
het behalen van het keurmerk door Arval. “De markt van ritregistratiesystemen is in de afgelopen jaren 
sterk veranderd. Naast de bedrijven die van origine gericht zijn op het aanbieden van 
ritregistratiesystemen zien we dat meer en meer partijen als leasemaatschappijen, importeurs en 
autodeelbedrijven zich in de markt van ritregistratietoepassingen begeven. Als Stichting zijn we dan ook 
zeer positief over Arval die als eerste leasemaatschappij voldoet aan de eisen van het keurmerk.” 
 
Objectief en onafhankelijk 
Het Keurmerk RRS is afgegeven door de onafhankelijke Stichting Keurmerk RitRegistratieSystemen. De 
toekenning van het Keurmerk aan Arval is gebeurd op basis van een objectief oordeel van de externe 
auditor Mazars. Om de kwaliteit ook op lange termijn te waarborgen, worden alle leveranciers na 
toekenning van het Keurmerk herhaaldelijk gecontroleerd. Daarnaast worden ritregistratiesystemen met 
het Keurmerk altijd verkocht met een genummerd certificaat. 
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Neemt u voor meer informatie contact op met:  
 
Marianne Coert -  medewerker marketing en communicatie  
marianne.coert@arval.nl - +31(0)30 602 44 44 
  
Over Arval 
Arval is opgericht in 1989 en is een volle dochteronderneming van BNP Paribas. Arval is gespecialiseerd 
in autoleasing met een compleet dienstenpakket. Zij biedt haar klanten – grote internationale 
ondernemingen, het MKB en zelfstandig professionals – oplossingen op maat, die de mobiliteit van hun 
werknemers bevorderen en klanten alle risico's van wagenparkbeheer uit handen nemen. Deskundig 
advies en kwaliteit van dienstverlening, die de basis vormen van de beloftes die Arval aan haar klanten 
deed, worden geleverd in 30 landen door meer dan 7.000 medewerkers. Het totale wereldwijde wagenpark 
van Arval omvat ruim 1.3 miljoen voertuigen (december 2019). Arval is een van de oprichters van de 
Element-Arval Global Alliance, de langst bestaande strategische alliantie in de markt op het gebied van 
wagenparkbeheer en wereldleider met 3 miljoen voertuigen in 50 landen. Binnen BNP Paribas, behoort 
Arval tot de kernactiviteiten van Retail Banking. 
 
In Nederland bekleedt Arval de zesde positie in de markt met 50.000 auto's. Met 290 medewerkers geeft 
Arval dagelijks uitvoering aan efficiënt wagenparkbeheer. Of het nu gaat om het leasen van enkele auto’s 
of het volledig uitbesteden van een wagenpark met meer dan 500 leaseauto’s, Arval zorgt altijd voor een 
gestroomlijnd proces met korte communicatielijnen. Arval streeft blijvend naar verbetering van haar 
dienstverlening. Dit maakt de samenwerking met haar klanten efficiënt, accuraat en transparant. 
 
Over BNP Paribas 
BNP Paribas is een vooraanstaande bank in Europa met een internationale uitstraling. De groep is met 
ruim 199.000 medewerkers, van wie meer dan 150.000 in Europa, aanwezig in 73 landen. Ze bekleedt 
sleutelposities in haar drie kernactiviteiten: Domestic Markets en International Financial Services – 
waarvan de retailbankingnetwerken en de financiële diensten ondergebracht zijn bij Retail Banking & 
Services – en Corporate & Institutional Banking, dat zich richt op bedrijfsklanten en institutionele klanten. 
De groep begeleidt al haar klanten (particulieren, verenigingen, ondernemers, kmo’s, grote bedrijven en 
institutionele klanten) bij de realisatie van hun projecten door hun financierings-, beleggings-, spaar- en 
verzekeringsdiensten te bieden.  
Ze heeft vier thuismarkten in Europa (België, Frankrijk, Italië en Luxemburg) en BNP Paribas Personal 
Finance is de nummer één in Europa in financiering voor particulieren. 
 BNP Paribas ontplooit ook zijn geïntegreerde model voor Retail Banking in het Middellandse Zeegebied, 
in Turkije en in Oost-Europa en heeft een omvangrijk netwerk in het westen van de Verenigde Staten. In 
Corporate & Institutional Banking en International Financial Services is BNP Paribas toonaangevend in 
Europa, sterk aanwezig op het Amerikaanse continent en heeft het solide en snelgroeiende activiteiten in 
Azië-Pacific. 
 


