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Inhoud document
Dit document beschrijft het Nationaal Plan Residuen voor eieren (NPR eieren), het retributiestelsel,
het rekenmodel, de berekening van de werkelijke kosten, de verdeling over de groepen
retributieplichtigen en berekening van de tarieven voor 2016, 2017 en 2018.
Nationaal Plan Residuen voor eieren
Het NPR eieren is een door de Europese Unie (EU) voorgeschreven monitoringsprogramma voor
dieren en dierlijke producten, dus ook voor de eiersector. In dit monitoringsprogramma wordt
gecontroleerd op residuen van niet toegestane stoffen, stoffen met een anabole werking,
diergeneesmiddelen en contaminanten bij levende dieren en in producten daarvan. Het NPR eieren
is een belangrijke voorwaarde voor het vrije verkeer van levende dieren en dierlijke producten
binnen de EU en bij export.
Inning bijdrage in het verleden
In het verleden is de bijdrage voor het onderzoek NPR eieren via het PPE naar de sector verrekend.
De NVWA verstuurde de rekening naar het PPE en zij versleutelden dit in hun heffingen. Door de
opheffing van de productschappen is deze wijze van innen niet meer mogelijk. Het is voor de
NVWA praktisch onmogelijk om zelf alle bedrijven (legpluimveehouders, pakstations (incl
verzamelaars) en eierverwerkende sector) rechtstreeks te factureren. In overleg met de sector is
besloten dat AVINED de rol van het productschap zal overnemen bij het innen van deze retributie.
Door de inning voor NPR eieren aan AVINED uit te besteden, wordt er beoogd een
efficiëntievoordeel voor de sector te bereiken.
Van de kosten van de controles wordt 2/3e bij de pluimveehouders gelegd en 1/3e bij de
pakstations (incl. verzamelaars) en eiproductfabrikanten. Deze verdeling werd door het PPE ook
gebruikt. De NVWA heeft mandaat verleend aan AVINED om op dezelfde wijze retributie te innen.
Retributiestelsel
De basis voor de doorrekening van het NPR eieren is het retributiestelsel zoals dat in 2013 in een
brief aan de Tweede Kamer beschreven is (Vergaderjaar 2013-2014, Kamerstuk 33835, nr. 1 en
nr. 2, d.d. 19 december 2013). De retributie geschiedt binnen de kaders van het kabinetsbeleid
Maat Houden 2014. Op basis hiervan werkt de NVWA toe naar kostendekkende tarieven van
retributies, waarbij de kosten die de NVWA maakt volgens bedrijfseconomische principes zijn
verdisconteerd in het tarief.
De kosten die de NVWA maakt voor haar taken worden daarom teruggerekend naar een uurtarief
voor de inzet van haar medewerkers. De kosten in een bepaald kalenderjaar worden
verdisconteerd in de retributie die in het daaropvolgende kalenderjaar wordt vastgesteld en
opgelegd.
Rekenmodel
Zoals in de openbare documenten ‘Onderbouwing NVWA-tarieven’, is beschreven rekent de NVWA
allereerst alle kosten toe aan activiteiten uitgedrukt in producten. Daarmee wordt een kostprijs per
uur per product berekend. Vervolgens wordt per retributiecategorie berekend hoeveel uren van de
verschillende producten er nodig zijn per categorie. En door deze uren te vermenigvuldigen met de
kostprijs worden de kosten per categorie berekend. De totale kosten van de categorie worden
toegerekend aan hetgeen wat in rekening wordt gebracht: een tarief per 1.000 opgezette
leghennen en voor de pakstations (incl. verzamelaars) en eiproductfabrikanten per 1.000.000
eieren dat is aangevoerd van een Nederlandse legpluimveehouder. Het betreft hier het aantal
opgezette leghennen of aangevoerde eieren in het kalenderjaar waar de retributie betrekking op
heeft.
Berekening werkelijke kosten
De kosten van onderstaande productieve uren zijn meegenomen in het tarief:
- Toezicht uitvoering: monstername
- Laboratoriumonderzoek: analyse genomen monsters
- Uitbesteed laboratoriumonderzoek: analyse genomen monsters door een extern laboratorium
- Inning retributies; de kosten voor de inning door AVINED
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De kosten voor het NPR eieren voor 2016, 2017 en 2018 zijn weergegeven in onderstaande
tabellen.
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Verdeling van de kosten over pluimveehouders, pakstations (incl verzamelaars) en
eiproductfabrikanten
De kosten van de controles voor het NPR eieren komt voor 2/3e ten laste van de
legpluimveehouders, 1/3e ten laste van pakstations (incl verzamelaars) en eiproductfabrikanten.
Dit leidt tot de kostenverdeling zoals weergegeven in tabel 2.
Tabel 2. Kostenverdeling van de controles over legpluimveehouders, pakstations/verzamelaars en
eiproductfabrikanten.

Berekening van de tarieven
Voor de berekening van de tarieven wordt voor het betreffende kalenderjaar gekeken naar het
totaal aantal opgezette leghennen en eieren dat is aangevoerd van Nederlandse pluimveehouders
in het kalenderjaar waarin de controlekosten voor het NPR eieren zijn gemaakt. De kosten voor de
legpluimveehouders worden omgeslagen over het totaal aantal opgezette leghennen. De kosten
voor de pakstations/verzamelaars en eiproductfabrikanten worden omgeslagen over het totaal
aantal eieren dat is aangevoerd van Nederlandse pluimveehouders.
Voor de berekening van de tarieven zie onderstaande tabel.

Tabel 3. Berekening van het tarief per ei en opgezette leghen.
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