
 

 
 

COKZ tarievenblad Wet Dieren 2015 m.b.t. eieren en vlees van pluimvee 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door NCAE, onderdeel van COKZ 

 

 

Besluit dierlijke producten 

Activiteit/soort marktdeelnemer 

Basistarief WD (excl 

 BTW) per locatie 

Legpluimveehouders   

1 stal (IKB en niet-IKB) 239,31 

Extra stallen (per stal) 73,30 

Uitloopcontrole  82,63 

Stal Bio 144,20 

Administratieve controles, starttarief
1
 160,13 

       vervolg inspectietarief per kwartier 18,33 

Hercontroles uitloopbedrijven 82,63 

Hercontroles Bio 144,20 

Toezicht op controle borgingssystemen    

Beoordeling Stichting IKB 2.688 

Beoordeling controle-instanties 1.921,88 

Audit beoordelaars controle-instanties (per dag) 1.091,88 

Pakstations en Verzamelaars   

CAT I en II 702,36 

CAT III 335,86 

CAT IV en V 218,58 

Administratieve controles, starttarief
1
 181,93 

      vervolg inspectietarief per kwartier 18,33 

Hercontroles pakstations/verzamelaars 160,13 

Grossiers    

Volledige controle (Categorie I en II) 144,20 

Administratieve controle bij foodservice en distributiecentra grootwinkelbedrijven, 

starttarief
1
 144,20 

          vervolg inspectietarief per kwartier 18,33 

Hercontroles 144,20 

Detailhandel  

Verkort (hierbij worden geen eieren meegenomen voor onderzoek)
2 74,38 

Hercontroles  74,38 

Eiproductenfabrikanten   

Volledige controle (Categorie I en II), starttarief
1
 160,13 

        vervolg inspectietarief per kwartier 18,33 

Hercontroles 144,20 

 

 

 

                                                           
1 Starttarief geldt voor het eerste uur; bij een lange controleduur wordt de extra controletijd per kwartier in rekening gebracht 
2
 Geen volledige controles aangezien de focus van deze controle bij de grossiers ligt 



 

 

 

 

 

 

 

Artikel 11 (Verordening 543/2008; bijzondere slachtpluimveehouderijsystemen)   

kuikenhouders  144,20 

Administratieve Hoofdkantoor (controle per kuikenhouder), starttarief
1
 89,50 

          vervolg inspectietarief per kwartier 18,33 

Uitloopcontrole 82,63 

Slachterijen 385,91 

Mengvoerfabrikanten, starttarief
1
  144,20 

          vervolg inspectietarief per kwartier 18,33 

Broederijen, starttarief
1
 144,20 

          vervolg inspectietarief per kwartier 18,33 

Extra controles 144,20 

Hercontrole uitloop art. 11 82,63 

Pluimveeslachterijen  

Volledige controle 260,03 

Hercontroles 144,20 

Bemonsteringskosten EU-handelsnormenverordening pluimveevlees excl 

analysekosten 90,00 

Pluimvee-uitsnijderijen   

CAT I 312,61 

CAT II en III 275,96 

Hercontroles 144,20 

Importcontroles pluimveevlees  

Rapportagekosten worden doorberekend per kwartier binnendiensttarief 15,93 

 

Overige tarieven: 

Vergeefse reis (in rekening te brengen als na gemaakte afspraak geen controle kan worden uitgevoerd of bij 

weigering van een controle) € 128,28 

 

De tarieven in het tarievenblad gelden per controle, met uitzondering van de tarieven waarbij een starttarief en 

een vervolgtarief wordt gehanteerd.  

 

Kosten van de in het kader van de Wet Dieren toegepaste analysemethoden: de door het laboratorium daarvoor 

aan het COKZ in rekening gebrachte kosten worden 1 op 1 doorberekend aan de desbetreffende gecontroleerde 

bedrijven. 

 

Kosten van bemonstering en analyse t.a.v. watergehalte van geïmporteerd pluimveevlees in de douane entrepots 

worden 1 op 1 doorberekend aan de betreffende marktdeelnemers. 
 

 


