
 
 
 
 
 

 
UP 20-B0874-RM Leusden, 21 december 2020 
 
 
Betreft: Tarieven 2021 
 
 

 

Geachte heer / mevrouw, 
 
De tarieven die het COKZ zal hanteren in 2021 voor de verstrekking van exportcertificaten zijn 
vastgesteld. U vindt deze in de bijlage. De tarieven zijn op enkele punten aangepast. Ter 
toelichting merken wij het volgende op. 

- Het basistarief voor een certificaat via e-CertNL aangevraagd wordt met €0,50 verhoogd 

naar €17,50; 

- De uurtarieven die COKZ hanteert stijgen met ongeveer 1,5%. Dit vertaalt zich in een 

stijging van enkele tarieven die op basis van een uurtarief worden berekend. 

Zoals bekend belast het COKZ een aantal kosten voor werkzaamheden die de NVWA verricht door 
aan de bedrijven. Deze vindt u eveneens terug in de bijlage. 
 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
 
  De directeur van het COKZ,  
 
 
 
  
       ir. W.J. H. van der Sande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie bijlage (zoz)  



Bijlage 
 
 
 
Tarieven 2021 in verband met de afgifte van exportcertificaten 
                                                                                             

Certificaattarieven per 1 januari 2021   Bedrag in € 
 
e-CertNL 
Basistarief COKZ certificaat via e-CertNL aangevraagd 17,50 
Opslag gebruik e-CertNL t.b.v. de NVWA 6,30 
Opslag per kopie COKZ-certificaat 1,50 
Opslag specifiek COKZ-certificaat 17,50 
Opslag veterinair certificaat e-CertNL 16,50 
Opslag per kopie NVWA-certificaat 1,50 
Opslag heropenen aanvraag (extra inspectie)   4,75 
 
Invoer in e-CertNL door COKZ per certificaat (optie 2) 24,00 
Invoer in e-CertNL door COKZ artikel en per partij (optie 2) 2,50 
 
Certificaten die niet via e-CertNL worden afgegeven 
COKZ-oud laag tarief 23,50 
COKZ-oud hoog tarief 48,00 
Opslag per kopie COKZ-certificaat 1,50 
Veterinair oud tarief 37,50 
Opslag per kopie NVWA-certificaat 1,50 
 
Overige kosten 
Kosten aangetekend versturen certificaten  9,50 
Uurtarief buitendienst COKZ (bijvoorbeeld voor keuring bij retourzending) 84,00 
Herkeuring door COKZ buitendienst  126,00 
Keuringstarief in geval van 100% partijcontrole derde landen 60,00 
Kosten beoordeling van een nieuwe certificaattekst door COKZ (per uur) 93,60 
Uurtarief afdeling Exportcertificaten laag  72,00 
Uurtarief afdeling Exportcertificaten hoog  93,60 
 
Doorbelaste kosten NVWA vanaf 1 januari 2021 
Kosten beoordeling van een nieuwe tekst voor een certificaat (NVWA) 614,46 
Kosten beoordeling van een publieke tekst van een certificaat 214,54 
Beoordeling van de tekst van een certificaat die reeds met betrekking tot een ander 
derde land is uitgevoerd  98,33 
Kosten NVWA aanvraag tot vervanging/wijziging van een certificaat 192,79 
 
 
 
 
Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend 


