Uitleg
Instandhoudingskosten

De RDW heeft in 2012 een bijdrage ingevoerd voor fabrikanten met de status van houder van
geldige nationale en/of E4-certificaten.
De RDW is als typegoedkeuringsautoriteit verplicht toe te zien op de overeenstemming van
de productie (COP) en voert daartoe op gezette tijden controles uit bij alle bij haar
geregistreerde fabrikanten; de verklaring van overeenkomst mag niet verstrijken. Het toezicht
wordt uitgeoefend middels audits en documentenonderzoek. Hiermee bieden wij u als
fabrikant een soepel verlopend certificatieproces, want bij uw productintroducties draait alles
immers om tijd.
In het kader van het documentenonderzoek analyseert de RDW de COP-gegevens die u ons
verstrekt heeft teneinde te kunnen bepalen of uw documenten volstaan. Bovendien kunnen wij
bij een bestaande COP-verklaring in geval van ontbrekende of gewijzigde informatie
passende maatregelen treffen en zo ervoor zorgen dat die verklaring geldig blijft.
De RDW heeft besloten om in het belang van zowel de fabrikanten als haarzelf een jaarlijkse
bijdrage te heffen. Deze bijdrage geeft ons informatie over alle fabrikanten en dient ter
dekking van alle algemene kosten. En u als fabrikant geeft het de mogelijkheid kosten tevoren
te begroten in plaats van plotseling voor onverwachte kostenposten te worden gesteld.
De jaarlijkse bijdragen dekken de volgende kosten:
1
Informatieverzoeken, telefoongesprekken, e-mails, e.d.
2
Jaarlijkse verstrekking van informatie over uw lopende typegoedkeuringen
3
Behandeling van het COP-dossier ingeval van wijzigingen (verlenging van
typegoedkeuringen uitgezonderd)
4
Uitgifte verklaring van overeenstemming
5
Administratief (exclusief audit)
6
Risicobeoordeling
7
Tijdige verstrekking van informatie over (toekomstige) relevante wetswijzigingen
8
Informeren EU-lidstaten (ETAES)
Voornoemde kosten staan los van het aantal certificaten, maar hangen samen met het feit dat
de fabrikant is ingeschreven bij de RDW en op die manier heeft aangetoond bevoegd te zijn
certificaten te ontvangen voor de onderwerpen van registratie. De vergoeding is daarom
beperkt tot de uit voorgaande voortvloeiende diensten en is dan ook niet afhankelijk van en
wordt ook niet beïnvloed door het aantal certificaten.
Aangezien de kosten verband houden met uw status als fabrikant en gedragen worden door
alle bij de RDW ingeschreven fabrikanten, zijn fysieke audits niet in de vergoeding
inbegrepen. Deze worden apart op basis van kostprijs gefactureerd.
Op deze manier kan de RDW haar systemen continu verbeteren en u als fabrikant naar beste
vermogen de best mogelijke dienstverlening bieden.
Indien u nog vragen heeft over voorgaande, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen
op cop@rdw.nl.
Wij vertrouwen erop met deze verbeteringen een betere en duurzamere relatie met u als klant
te kunnen onderhouden.

