Controle Orgaan
Kwaliteits Zaken

TARIEVENBLAD IV. COKZ – 2022 inzake AFGIFTE EXPORT VOORCERTIFICATEN

Tarieven voor de afgifte van export voorcertificaten voor eieren en
eiproducten per 1 januari 2022

Bedrag in euro
(excl. BTW)

Voorcertificaten
Certificaat COKZ
Aanvulling op certificaat COKZ

€ 21,06
€ 21,06

Kosten keuring voor export
Controle voorcertificaat export*¹
Vervolgcontrole voorcertificaat export*¹
Starttarief

€ 84,25
€ 20,35
€ 61,05

Stichting COKZ

Rabobank Leusden:

Fokkerstraat 1, 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

Overige kosten
Uurtarief afdeling Exportcertificaten laag
Uurtarief afdeling Exportcertificaten hoog

Doorbelaste kosten NVWA vanaf 1 januari 2022
Kosten beoordeling van een nieuwe tekst voor een certificaat (NVWA)
Kosten beoordeling van een publieke tekst van een certificaat
Beoordeling van de tekst van een certificaat die reeds met betrekking tot
een ander derde land is uitgevoerd
Kosten NVWA aanvraag tot vervanging/wijziging van een certificaat

€ 73,44
€ 95,47

€ 332,65
€ 219,69
€ 100,69
€ 197,42

*¹ Tarief per controle, bij een langere controleduur (4 respectievelijk 1 kwartier) wordt de extra
controletijd per kwartier in rekening gebracht.

Toelichting bij de tarieven voor 2022 inzake exportcertificaten
De tarieven i.v.m. de afgifte van exportcertificaten door het COKZ stijgen met ongeveer 2%.
Uitgezonderd wordt het tarief vervolgcontrole voorcertificaat en het starttarief export, deze worden
in lijn gebracht met de tarieven zoals in de Warenwetregeling doorberekening kosten.

____________________________
1

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

