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Lelystad, 3 januari 23 

Geachte heer Ras, beste Paul, 

De jaarlijks terugkerende routine van tariefvoorstel, consultatie en vriendelijk verwerpen van de gedane suggesties 

levert geen verbetering. Het verwijzen naar hogere regelgeving, vastgelegde routes en structuren waar Kiwa niet van 

mag/kan afwijken illustreert de onmacht van alle betrokkenen personen en betrokken partijen. Een cyclisch 

verwijzen naar andere partijen die “daarover” gaan, tekent deze vastgelopen maskerade. 

Wij blijven aandringen op forse verlaging van tarieven voor onvermijdelijke producten. Wij verwijzen wederom naar 

het buitenland waar identieke documenten voor ca. 1/10 van de hier gehanteerde tarieven beschikbaar zijn. 

Uw tegenargument dat in het buitenland de verhouding tussen private en publieke financiering anders kan liggen, is 

bekend. Een gezond bedrijf zou dan besluiten te fuseren met de buitenlandse entiteit die een identiek product op 

veel lucratievere manier in de markt kan zetten. Maar: “kan niet”; “soevereiniteit”; “eigen wetgeving”. 

Alternatief verwijzen wij wederom naar gelijksoortige documenten in Nederland zoals het rijbewijs. Uw argument 

dat er weinig varianten in een rijbewijs bestaan en heel veel varianten in een brevet is bekend. Wij pleiten -

wederom- om in navolging van de USA het brevet te ontdoen van alle wijzigende elementen (ratings e.d.) en 

uitsluitend het levenslange brevet zelf uit te geven, op credit card formaat. De wijzigende elementen kunnen prima - 

afgetekend door iemand die daartoe bevoegd is - in het logboek bijgehouden worden (zoals in USA). Daarmee wordt 

het brevet identiek aan een rijbewijs met een klein aantal varianten.  

Wij vertrouwen erop dat het bovenstaande eens serieus opgepakt zal worden en dat u in dat kader uw nek 

uitsteekt. Wij zullen u daarbij van harte steunen. Het is namelijk tijd voor een drastische hervorming. Van een 

plichtmatige benadering naar een doelmatige benadering. 

Met vriendelijke groet, 
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