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To: Ras, Paul <Paul.Ras@kiwa.nl>
Cc: 
Subject: Reactie Consultatie tarieven

Geachte heer Ras, beste Paul,

Namens Brancheorganisatie BOVAG reageer ik op de consultatie van de 2022 tarieven van KIWA.
Zoals bekend zijn het binnen BOVAG met name de truckdealers die te maken hebben met de
Kiwa tarieven en dan met name voor de verschillende typen Tachograafkaarten.
De belangrijkste kaart voor deze groep bedrijven is de Werkplaatskaart die benodigd is om
wettelijke taken, controles en werkzaamheden aan de tachograafsystemen te kunnen uitvoeren.

Wij veronderstellen dat het genoegzaam bekend is dat de tarieven van KIWA erg hoog zijn ten
opzichte van tarieven in overige Europese lidstaten. En hoewel hier door veel verschillende
belanghebbenden al jaren over wordt geklaagd lijkt het erop dat dit belangrijke branchesignaal
gewoon volstrekt genegeerd wordt.

Ook dit jaar pleiten wij ervoor de tarieven spoedig aan te passen naar een meer redelijk niveau
zoals dit in de rest van Europa gebruikelijk is. Hierbij lijkt het haalbaar dat voor de
werkplaatskaart, die bovendien slechts een geldigheid van een jaar heeft, te streven naar een
verlaging van de prijs met 40-50%.

Hoewel het bekend is dat de overheid van KIWA verlangt dat de in rekening gebrachte tarieven
kostendekkend zijn is het niveau van de Nederlandse tarieven na jaren van klachten hierover
inmiddels verre van geloofwaardig. En dit straalt binnen onze branche ook af op KIWA en onze
overheid. Zeker in de bedrijfstak van onze achterban is kostenbewustzijn van groot belang. Er
heerst derhalve een groot gevoel van onbegrip dat dit niet beter onder controle kan worden
gebracht.

Ga op onderzoek in andere landen, leer hoe ze het daar doen. Praat met onze eigen RDW
waarvan medewerkers zeggen dat ze deze kaarten tegen het tarief van een kentekenbewijs
zouden kunnen leveren.
Maar doe nu eindelijk eens iets!

Vanzelfsprekend zijn wij altijd tot toelichting bereid.

Met vriendelijke groet,



Postbus 1100, 3980DC Bunnik
www.bovag.nl
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