Totstandkoming NVWA-tarieven controle voedselveiligheid verse vis en garnalen 2017.

Colofon

Dit is een uitgave van:
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht
Postbus 43006
3540 AA Utrecht
t (088) 223 33 33
info@nvwa.nl
www.nvwa.nl
januari 2019

Pagina 2 van 5

Inleiding
Per 1 januari 2016 is een retributie opgenomen voor de aanlandkeuring verse vis in de
Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor retributies levensmiddelen 2008. Deze retributie is
voor de controle op voedselveiligheid van verse zeevis, schaaldieren, waaronder de Crangon
crangon garnalen, en koppotigen (inktvissen). Deze retributie bedraagt de werkelijke kosten. De
NVWA bekijkt jaarlijks welke kosten daadwerkelijk zijn gemaakt voor de uitvoering van deze
controle. Deze kosten worden vervolgens verdeeld over alle aanvoerders van verse zeevis,
schaaldieren, waaronder de Crangon crangon garnalen, en koppotigen (inktvissen) via een
verdeelsleutel op basis van de (vangst)gegevens uit het betreffende jaar. Deze gegevens komen
uit systemen van de NVWA en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De facturering gebeurt
achteraf.
In dit document worden achtereenvolgens het retributiestelsel, het rekenmodel, de berekening van
de werkelijke kosten, de berekening van de tarieven en de specificatie van de kosten toegelicht.
Retributiestelsel
De basis voor de doorrekening 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) en 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 zijn verdisconteerd in het tarief.
Rekenmodel
Zoals in het openbare document ‘Onderbouwing NVWA-tarieven 2017’ is beschreven rekent de
NVWA allereerst alle kosten toe aan activiteiten uitgedrukt in uren. Daarmee wordt een kostprijs
per uur per product berekend. Vervolgens wordt voor het toezicht op de voedselveiligheid van
verse vis en garnalen berekend hoeveel uren zijn ingezet. En door deze uren te vermenigvuldigen
met de kostprijs worden de kosten voor dit toezicht berekend. De totale kosten worden
omgerekend naar een tarief per kg verse vis en een tarief per kg verse garnalen.
Berekening werkelijke kosten
Voor de berekening van de werkelijke kosten wordt uitgegaan van het gemiddelde van het aantal
bestede uren van de afgelopen 3 jaren. Voor het aantal uren in 2017 zijn nog geen gegevens over
de 3 voorgaande jaren bekend. Daarom is uitgaan van het gemiddelde aantal uren in 2016 en
2017 en zijn deze uren voorzichtigheidshalve naar beneden afgerond. Er is voor gekozen om uit te
gaan van het gemiddelde van de afgelopen 3 jaren om grote schommelingen in de retributies te
voorkomen (is in principe standaard werkwijze)
Tabel 1. bestede uren in 2016 en 2017.

Bovenstaande tabel bevat de uren van de inspecteurs (exclusief de uren Toezichtontwikkeling van
medewerkers van de afdeling Regie & Expertise1). Omdat er nog weinig ervaringsgegevens is
voorzichtigheidshalve voor 2016 en 2017 uitgegaan van 800 uren.
De kostprijs van een uur Toezicht in 2017 was € 97,16 (zie pagina 6 document ‘Onderbouwing
NVWA-tarieven 2016’). De totale kosten in 2017 bedragen daarmee 800 * € 98,24 = € 78.592,Berekening tarieven per kg vis en garnalen
De totale kosten worden voor 1/3e toegerekend aan verse vis en voor 2/3e aan garnalen. Dit omdat
het toezicht op garnalen intensiever is dan het toezicht op verse vis.
In onderstaande tabel worden de tarieven berekend door de kosten te delen door het aantal
kilogrammen aangelande verse vis en garnalen.

Over 2016 zijn geen tijdschrijfgegevens beschikbaar voor deze werkzaamheden van medewerkers van de afdeling Regie & Expertise.
Vanaf 2018 zijn deze gegevens wel beschikbaar en worden de kosten hiervan ook doorberekend aan het bedrijfsleven.
1
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Tabel 2. berekening tarieven

Specificatie van de kosten
In onderstaande tabel zijn de kosten gespecificeerd. Zoals hierboven al toegelicht zijn de
retributietarieven gebaseerd op de kostprijs van het product Toezicht. Feitelijk is onderstaande
specificatie van het product Toezicht. Ivm met vereenvoudiging is in 2014 er voor gekozen om de
kosten aan een beperkt aantal producten toe te rekenen.
Tabel 3. Kosten in tarief aanlandkeuringen voedselveiligheid verse vis en garnalen 2017.

Toelichting
De bedragen in bovenstaande tabel zijn afgeleid van de procentuele verdeling op pagina 6 van het
document ‘Onderbouwing NVWA-tarieven 2017’. Hieronder wordt voor diverse onderdelen per
kostensoort nog een nadere toelichting gegeven. Dat gebeurt niet indien op basis van de
omschrijving al voldoende duidelijk is waar het om gaat.
Personele kosten:
•
Salariskosten ambtelijk personeel betreft salariskosten inclusief toeslagen, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering
•
Inhuur overig personeel betreft de inhuur van uitzendkrachten en de inhuur voor
bedrijfsvoering en staf
•
Reis- en verblijfskosten betreft de kosten van dienstreizen als medewerkers met eigen
vervoer reizen en betreft de kosten van verblijf, bijvoorbeeld vergoedingen voor lunch
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•

Reiskosten Woon Werk Verkeer betreft kosten van woon werk verkeer van medewerkers,
bijvoorbeeld Openbaar Vervoer kaarten
Materiële kosten:
•
ICT DICTU betreft de kosten van ICT
•
Specifieke kosten betreft voornamelijk de kosten van practitioners. Vanwege beleidsregels
is de NVWA verplicht deze kosten in de boekhouding onder specifieke kosten op te nemen.
•
Algemene materiele kosten betreft bijvoorbeeld de kosten van dienstauto’s, voorlichting,
porti, catering en archiefkosten
•
Afschrijvingskosten betreft afschrijvingen software, hardware, gebouwen, installaties en
vervoermiddelen
•
Bureaukosten betreft bijvoorbeeld kantoorkosten, papier, repro, drukwerk, telefonie
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