Controle Orgaan
Kwaliteits Zaken

TARIEVENBLAD I. COKZ – 2021 inzake TOEZICHT OP CONTROLE VAN ZUIVEL

Tarieven toezicht op de controle van zuivel per 1 januari 2021 in het
kader van de Wet dieren

Bedrag in euro
(excl. BTW)

Boerderijmelk
De kosten van het toezicht boerderijmelk wordt bij de ontvangers van
boerderijmelk in rekening gebracht deels via:
• een retributie voor die werkzaamheden die direct aan de betrokken
bedrijven is toe te rekenen. De retributie is te herleiden tot de
uurtarieven van de medewerkers van de buitendienst boerderijmelk
en het uurtarief van een stafmedewerker. Deze tarieven (excl. BTW)
zijn:
o Het uurtarief van de buitendienst boerderijmelk bedraagt:

€ 75,00
€ 93,60

o Het uurtarief van de stafmedewerker

• een omslag voor die werkzaamheden die niet direct aan de betrokken
bedrijven kunnen worden toegerekend. De omslag betreft een tarief
per miljoen kg melk en wordt omgeslagen over de ontvangers van
boerderijmelk en is afhankelijk van de hoeveelheid ontvangen
boerderijmelk. De omslag bedraagt:

Stichting COKZ

€ 16,42 per
miljoen kg melk.
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Fokkerstraat 1, Leusden

Vaste bijdragen boerderijzuivelbereiders en overige bedrijven/locaties
•

Vaste bijdrage boerderijzuivelbereiders:

•

Vaste bijdrage overige bedrijven/locaties (zuivel):

€ 50,00
€ 125,00

Bedragen voor kosten voor keuring en toezicht
• Starttarief boerderijzuivelbereiders

€ 63,00

• Starttarief overige bedrijven

€ 84,00

• Kosten van de met keuring en toezicht belaste personen resp. de met de
administratieve afwikkeling belaste personen. Deze kosten van de
uitvoering van keuring en toezicht worden op basis van de door het
bestuur vastgestelde uurtarieven in rekening gebracht.
o Het uurtarief van de buitendienst bedraagt:
o Het uurtarief van de buitendienst boerderijmelk bedraagt:
o Het uurtarief van de binnendienst bedraagt:
o Het uurtarief van de stafmedewerker bedraagt:
Facturatie vindt plaats op basis van gestandaardiseerde (tijds) eenheden.
• Kosten van “Keuring kaas in pakhuis” (vast bedrag):
• Kosten van de in het kader van de toegepaste analysemethoden:

€ 84,00
€ 75,00
€ 72,00
€ 93,60

€ 111,72
De door het
laboratorium
daarvoor aan het
COKZ in rekening
gebrachte kosten
worden 1 op 1
doorberekend.
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Toelichting bij de tarieven voor 2021 inzake toezicht op de controle van zuivel
Ten opzichte van 2020 zijn de tarieven met ca. 1,5% verhoogd. De voor 2021 vastgestelde tarieven
zijn gebaseerd op de op 22 september 2020 door het bestuur vastgestelde begroting. De
tariefsverhoging is gelijk aan de inflatiecorrectie en houdt verband met de loon- en
prijsontwikkelingen. De verhoging wordt gelijkelijk doorberekend voor de sectoren zuivel, pluimvee
en eieren als ook voor ondernemingen die gebruik maken van exportcertificering en aansluitmodules.
Goedkeuring tarieven door de minister van LNV
De wijziging van tarieven door het COKZ voor het toezicht op de controle van zuivel behoeft de
goedkeuring van de minister van LNV.
Het COKZ heeft per brief van 30 september 2020 verzocht om goedkeuring van het besluit van het
bestuur van COKZ van 22 september 2020 tot vaststelling van de hoogte van de tarieven per 1 januari
2021 voor de activiteiten vermeld in artikel 2.10 van het Besluit dierlijke producten en artikel 2.11
van de Regeling dierlijke producten (keuring en toezicht voor zuivel, eieren en vlees van pluimvee).
Gelet op artikel 17, eerste lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen gelezen in samenhang
met artikel 10.2, tweede lid, van de Wet Dieren jo. artikel 2.9, eerste lid, onder a, van het Besluit
dierlijke producten jo de artikelen 8, tweede lid, 8a en 11, eerste en vierde lid, van de
Landbouwkwaliteitswet jo. artikel 4.1 van de Regeling dierlijke producten en artikel 26b van de
Landbouwkwaliteitsregeling 2007 is het besluit van het bestuur van het COKZ van 30 september 2020
tot vaststelling van de tarieven voor de eerder genoemde activiteiten per 1 januari 2021, zoals
opgenomen in de bijgevoegde tabellen, goedgekeurd.
De goedkeuring is ontvangen op 18 december 2020.
Leusden, december 2020
Vastgesteld door:

Ir W.J.H. van der Sande,
directeur Stichting COKZ
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