Controle Orgaan
Kwaliteits Zaken

TARIEVENBLAD II. COKZ – 2022 inzake CONTROLE VAN EIEREN en (vlees van) PLUIMVEE

Tarieven 2022 m.b.t. eieren en (vlees van)
pluimvee per 1 januari 2022 in het kader van de
Wet dieren

Bedrijf / activiteit

Bedrag in euro (excl. BTW)

Legpluimveehouder (onaangekondigd)
• 1 stal (IKB)
• Extra stallen (per stal; IKB)
• Toeslag douchen (IKB)
• 1 stal (niet-IKB)
• Extra stallen (per stal; niet-IKB)
• Stal Bio IKB
• Toeslag douchen (IKB)
• Stal Bio (niet-IKB)
• Uitloopcontrole (IKB en niet-IKB)
•
•

€ 265,40
€ 81,40
€ 40,70
€ 265,40
€ 81,40
€ 159,96
€ 40,70
€ 159,96
€ 91,61
€ 159,96
€ 91,61

Hercontrole Legpluimveehouder
Hercontrole uitloop (IKB en niet IKB)

Stichting COKZ
Fokkerstraat 1, Leusden

Rabobank Leusden:

IBAN: NL 09 RABO 030 00 27
BIC: RABO NL 2U

Correspondentieadres: Postbus 250, 3830 AG Leusden
Telefoon: +31 (0)33 4965696

ABN AMRO:

E-mail: info@cokz.nl

BTW-nummer:

IBAN: NL 58 ABNA 043 58 63 002
BIC: ABNA NL 2A
NL802253271.B01

Internet: www.cokz.nl

KvK-nummer:

41189913

Legpluimveehouder (aangekondigd)
• Stalmeting per stal

€ 258,88

Administratief controle Legpluimveehouder
(aangekondigd)
• Administratieve controles,
o

o

Starttarief*¹
Vervolgtarief per kwartier*¹

Pakstation en Verzamelaar (onaangekondigd)
• CAT I en II
• CAT III
• CAT IV en V
• Hercontrole pakstation en verzamelaar

€ 177,50
€ 20,35

€ 665,91
€ 307,86
€ 241,94
€ 177,50

Administratief controle Pakstation en
Verzamelaar (aangekondigd)
• Administratieve controles,
o

o

Starttarief*¹
Vervolgtarief per kwartier*¹

Grossier (onaangekondigd)
• Volledige controle (Categorie I en II)
• Hercontrole Grossier

€ 201,57
€ 20,35

€ 159,96
€ 159,96
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Eiproductenfabrikant (onaangekondigd)
• Volledige controle (Categorie I en II),
o Starttarief*¹
o Vervolgtarief per kwartier*¹
•

Hercontrole Eiproductenfabrikant

€ 177,50
€ 20,35
€ 159,96

Pluimveeslachterij (onaangekondigd)
• Controle Pluimveeslachterij
• Hercontrole Pluimveeslachterij

€ 288,54
€ 159,96

Uitsnijderij (onaangekondigd)
• Categorie I
• Categorie II en III

€ 332,27
€ 291,58

Hercontrole Uitsnijderij

€ 159,96

Vleeskuikenbedrijven m.b.t.
etikettering c.q. aanduiding /
bijzondere
slachtpluimveehouderijsystemen
(onaangekondigd fysiek)
• Controle vleeskuikenhouders
• Hercontrole vleeskuikenhouder
• Uitloopcontrole
• Hercontrole uitloop

€ 159,96
€ 159,96
€ 91,61
€ 91,61

•

•

Slachterijen

€ 428,15

•

Mengvoerfabrikanten
o Starttarief*¹
o Vervolgtarief per kwartier*¹

€ 180,30
€ 20,35
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•

Administratieve controle (controle per
kuikenhouder) bij slachterij
o Starttarief*¹
o Vervolgtarief per kwartier*¹

Slachterijen Bemonstering en onderzoek
• Bemonstering diepvries bouten resp.
kuikens, tarief COKZ per controle
• Analysekosten diepvries bouten *²
• Analysekosten diepvries kuikens *²
• Herbemonstering diepvriesbouten resp.
kuikens, tarief COKZ per controle
• Analysekosten herbemonstering diepvries
bouten resp. kuikens*²

Importcontroles pluimveevlees
• Bemonstering en administratieve
afhandeling *³
• Analysekosten bemonstering
watergehalte van geïmporteerd
pluimveevlees *³
• Herbemonstering en administratieve
afhandeling *³
• Analysekosten herbemonstering diepvries
bouten resp. kuikens *²

Overige tarieven:
• Vergeefse reis (in rekening te brengen als
na gemaakte afspraak geen controle kan
worden uitgevoerd of bij weigering van
een controle)

€ 99,08
€ 20,35

€ 99,79
Binnenkort beschikbaar
Binnenkort beschikbaar
€ 99,79
Binnenkort beschikbaar

Binnenkort beschikbaar
Binnenkort beschikbaar

Binnenkort beschikbaar

Binnenkort beschikbaar

€ 142,62
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∗ ¹ De tarieven in het tarievenblad gelden per controle, met uitzondering van de tarieven waarbij
een starttarief en een vervolgtarief wordt gehanteerd.
Het starttarief geldt voor het eerste uur;
bij een langere controleduur wordt de extra controletijd per kwartier in rekening gebracht.
∗ ² Tarieven onder voorbehoud:
Deze tarieven bestaan uit laboratoriumkosten en zijn onder voorbehoud vastgesteld.
De aan het COKZ in rekening gebrachte laboratoriumkosten worden één op één doorberekend
aan de desbetreffende gecontroleerde bedrijven.
∗ ³ Tarieven onder voorbehoud:
Deze tarieven bestaan uit een door het bestuur vastgesteld uurtarief van COKZ-medewerkers plus
een doorbelasting van transportkosten derden en zijn onder voorbehoud vastgesteld.
De aan het COKZ in rekening gebrachte transportkosten worden één op één doorberekend aan de
desbetreffende gecontroleerde bedrijven.
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Toelichting bij de tarieven voor 2022 inzake controle van eieren en (vlees van) pluimvee
Ten opzichte van 2021 zijn de tarieven met ca. 2% verhoogd. De voor 2022 vastgestelde tarieven zijn
gebaseerd op de op 23 september 2021 door het bestuur vastgestelde begroting.
Goedkeuring tarieven door de minister van LNV
De wijziging van tarieven door het COKZ voor het toezicht op de controle van zuivel zoals opgenomen
in de bijgevoegde tabellen, behoeft de goedkeuring van de minister van LNV. 1
Het COKZ heeft per brief van 30 september 2021 verzocht om goedkeuring van het besluit van het
bestuur van COKZ van 23 september 2021 tot vaststelling van de hoogte van de tarieven per 1 januari
2022 voor de controle in de sector eieren en pluimvee, zoals vermeld in artikel 2.10 van het Besluit
dierlijke producten en artikel 2.11 van de Regeling dierlijke producten. De goedkeuring is ontvangen
op 16 december 2021.

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
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