Controle Orgaan
Kwaliteits Zaken

TARIEVENBLAD III. COKZ – 2022 inzake AFGIFTE EXPORTCERTIFICATEN

Tarieven voor de afgifte van exportcertificaten voor zuivelproducten
per 1 januari 2022

Bedrag in euro
(excl. BTW)

E-CertNL
Basistarief COKZ certificaat via e-CertNL aangevraagd
Opslag gebruik e-CertNL t.b.v. de NVWA
Opslag per kopie COKZ-certificaat
Opslag specifiek COKZ-certificaat
Opslag veterinair certificaat e-CertNL
Opslag per kopie NVWA-certificaat
Opslag heropenen aanvraag (extra inspectie)
Invoer in e-CertNL door COKZ per certificaat (optie 2)
Invoer in e-CertNL door COKZ artikel en per partij (optie 2)

€ 17,85
€ 5,75
€ 1,53
€ 17,85
€ 16,83
€ 1,53
€ 4,85
€ 24,48
€ 2,55

Certificaten die niet via e-CertNL worden afgegeven
COKZ-oud laag tarief
COKZ-oud hoog tarief
Opslag per kopie COKZ-certificaat
Veterinair oud tarief
Opslag per kopie NVWA-certificaat

€ 23,97
€ 48,96
€ 1,53
€ 38,25
€ 1,53

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 buitendienst COKZ (bijvoorbeeld voor keuring bij
retourzending)

€ 85,68

Herkeuring door COKZ buitendienst
Keuringstarief in geval van 100% partijcontrole derde landen
Kosten beoordeling van een nieuwe certificaattekst door COKZ (per uur)
Uurtarief afdeling Exportcertificaten laag

€ 128,52
€ 61,20

Uurtarief afdeling Exportcertificaten hoog

€ 95,47

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
€ 73,44

€ 332,65
€ 219,69
€ 100,69
€ 197,42

Toelichting bij de tarieven voor 2022 inzake exportcertificaten
Ten opzichte van 2021 zijn de tarieven met ca. 2% verhoogd. De voor 2022 vastgestelde tarieven voor
niet-veterinaire exportcertificaten zijn gebaseerd op de op 23 september 2021 door het bestuur
vastgestelde begroting.
Goedkeuring tarieven door de minister van LNV
Een deel van de wijziging van tarieven door het COKZ voor de afgifte van exportcertificaten voor
zuivelproducten behoeft de goedkeuring van de minister van LNV. 1 Het COKZ heeft bij brief van 30
september 2021 verzocht om goedkeuring van het besluit van het bestuur d.d. 23 september 2021
tot vaststelling van de tarieven voor de afgifte van niet-veterinaire exportcertificaten voor
zuivelproducten per 1 januari 2022 vermeld in artikel 2.11 Besluit dierlijke producten. De
goedkeuring van de minister LNV voor deze tarieven is ontvangen op 16 december 2021.

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

