Onderbouwing retributietarieven NVWA
2021

Onderbouwing retributietarieven NVWA 2021

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
Mei 2021

2

Onderbouwing retributietarieven NVWA 2021

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave 3
Hoofdstuk 1. Inleiding 4
Hoofdstuk 2. Toelichting op de NVWA- en KDS-retributiesystematiek 5
Hoofdstuk 3. Begroting van de NVWA en de voorcalculatie van de kostprijzen 10
Hoofdstuk 4: Berekening van de NVWA-tarieven 27
4.1 Tarieven categorie Erkende bedrijven exclusief Nationaal Plan Residuen 27
4.2 Tarieven categorie Erkende bedrijven Nationaal Plan Residuen 34
4.3 Tarieven categorie Levende dieren 36
4.4 Tarieven categorie Import 42
4.4.1 Tarieven import dieren en dierlijke producten exclusief monsteranalyse 42
4.4.2 Tarieven Hoog Risico Import levensmiddelen, diervoeders en productveiligheid (inclusief
monstername) 45
4.5 Tarieven categorie Plant 47
4.6 Tarieven categorie Overig 50
4.6.1 Overig: certificering op afstand (coa) 50
4.6.2 Overig: Laboratorium dieren en dierlijke producten 52
4.6.3 Overig: herinspecties 53
4.6.4 Overig: tabak 56
Hoofdstuk 5: Begroting van KDS en berekening van de start- en kwartier- en toeslagtarieven voor de post
mortem keuringswerkzaamheden door de officiële assistenten van KDS 57
Hoofdstuk 6: Toelichting op kostensoorten NVWA en KDS in relatie tot de kostenposten in artikel 81 van
Verordening (EU) 2017/625 62
Hoofdstuk 7: Toelichting op facturen en relatie met retributietarieven 66
Hoofdstuk 8: Toelichting dat geretribueerde kosten de totale kosten niet overstijgen 76
Hoofdstuk 9: slotopmerkingen 77
Bijlagen 78
Bijlage 1. Voorbeeldberekening kwartiertarief Erkende bedrijven 78
Bijlage 2. Afkortingenlijst 80

3

Onderbouwing retributietarieven NVWA 2021

Hoofdstuk 1. Inleiding
In dit document is beschreven hoe de belangrijkste tarieven 20211 van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) voor het bedrijfsleven zijn berekend. Deze tarieven zijn vastgelegd in de
Regeling NVWA-tarieven, de Regeling tarieven Plantgezondheidswet, de Warenwetregeling
doorberekening kosten en de Tabaks- en rookwarenregeling. Ze zien op keurings- en
controlewerkzaamheden die ambtenaren van de NVWA en de medewerkers van B.V.
Kwaliteitsdienst Dierlijke Sector (hierna: KDS) verrichten op grond van de Europese wetgeving of
op verzoek van en in het belang van derden (= het bedrijfsleven).
In dit document wordt achtereenvolgens beschreven:
Hoofdstuk 2: een toelichting op hoofdlijnen van de aard, inhoud en werking van de NVWA- en KDSretributiesystematiek;
Hoofdstuk 3: de begroting van de totale kosten van de NVWA en de wijze waarop deze kosten
worden toegerekend aan de overheid en derden; hoe vanuit de totale kosten van de NVWA tot de
kostprijzen per product wordt gekomen;
Hoofdstuk 4: een uiteenzetting hoe de retributie van de kosten van de NVWA aan derden feitelijke
gestalte krijgt door inzichtelijk te maken hoe de kostprijzen per product worden gebruikt voor de
vaststelling van de start-, kwartier- en stuktarieven en hoe de toeslagen worden berekend;
Hoofdstuk 5: begroting van KDS en uiteenzetting hoe de retributie van de kosten van KDS aan
derden feitelijk gestalte krijgt en hoe vanuit de totale kosten van KDS tot de start- en
kwartiertarieven en toeslagen van KDS wordt gekomen;
Hoofdstuk 6: uiteenzetting dat de kostensoorten van de vier verschillende kostprijzen van de
NVWA, de kosten van KDS en de retributietarieven van respectievelijk de NVWA en KDS
overeenkomen met de kostenposten van artikel 81, aanhef en onder a tot en met g, van
Verordening (EU) 2017/6252;
Hoofdstuk 7: een toelichting op de wijze van factureren en hoe daarin het verband kan worden
gelegd met de retributietarieven van de NVWA en KDS;
Hoofdstuk 8: uiteenzetting hoe de NVWA en KDS vaststellen dat de aan derden geretribueerde
kosten de totale kosten niet overstijgen;
Hoofdstuk 9: slotopmerkingen;
Bijlage 1: uitgebreide voorbeeldberekening van het kwartiertarief van Erkende bedrijven;
Bijlage 2: lijst met afkortingen.
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Toelichtingen op tariefberekeningen die niet in dit document staan, kunnen worden opgevraagd met behulp van het contactformulier op
onze website (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).
2
Verordening (EU) 2017/625 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2017 betreffende officiële controles en andere
officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en van de voorschriften
inzake diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot wijziging van de
Verordeningen (EG) nr. 999/2001, (EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014,
(EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 1/2005 en (EG) nr. 1099/2009
van de Raad en de Richtlijnen 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van de
Verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, de Richtlijnen 89/608/EEG,
89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en 97/78/EG van de Raad en Besluit 92/438/EEG van de Raad.

4

Onderbouwing retributietarieven NVWA 2021

Hoofdstuk 2. Toelichting op de NVWA- en KDSretributiesystematiek
In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen de aard, inhoud en werking van de NVWA- en KDSretributiesystematiek toegelicht.
De tarieven die de NVWA in rekening brengt, worden bepaald door het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Het Ministerie van LNV publiceert de tarieven in de Regeling tarieven Plantgezondheidswet en in de
Regeling NVWA-tarieven. Het Ministerie van VWS publiceert de tarieven in de Warenwetregeling
doorberekening kosten en in de Tabaks- en rookwarenregeling. Voor het retributiestelsel zijn de
Europeesrechtelijke kaders in Verordening (EU) 2017/625 bepalend.
De kosten van de activiteiten van de NVWA en KDS worden voor 48% betaald door het Ministerie
van LNV, overige departementen, waaronder het Ministerie van VWS, voor 26 %, en derden voor
26 %3. Daarmee wordt iets meer dan een kwart van de totale kosten van de NVWA en KDS bij
derden in rekening gebracht. De activiteiten waar derden voor betalen hebben voornamelijk
betrekking op keuringen bij import en export en bij slachthuizen. Voor deze activiteiten gelden
verschillende tarieven.
De tarieven van de NVWA hebben betrekking op de werkzaamheden van de NVWA en KDS. De
NVWA heeft een overeenkomst met KDS voor de inzet van officiële (keurings-)assistenten. Zij
werken zelfstandig, maar onder de eindverantwoordelijkheid van de NVWA. Voor beide organisaties
gelden aparte tarieven. Hieronder wordt ingegaan op de NVWA-tarieven en vervolgens op de KDStarieven.
NVWA-tarieven
De NVWA berekent jaarlijks de tarieven op basis van de (voor dat jaar) verwachte kosten en
werkzaamheden. De berekende tarieven worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ministers van
LNV en Medische Zorg en Sport (MZS). De ministers besluiten vervolgens wat de exacte hoogte
van de tarieven wordt. De ministers kunnen om beleidsmatige redenen de tarieven lager
vaststellen dan de berekende tarieven. Het verschil tussen de door de ministers vastgestelde
tarieven en de door de NVWA berekende tarieven wordt betaald door het Ministerie van LNV en het
Ministerie van VWS. Dit betekent in die gevallen dat derden niet de volledige kosten in rekening
krijgen gebracht.
Het berekenen en vaststellen van de tarieven gebeurt in vier stappen; de eerste stap is de
berekening van de kostprijzen, de tweede stap is het inventariseren van de kosten per categorie,
de derde stap is het berekenen van de start-, kwartier-, en toeslagtarieven en/of stuktarieven per
retributiecategorie en de vierde stap is het vaststellen van de tarieven door de ministers.
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Conform Rijksbegroting 2021
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Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Hieronder volgt een toelichting op het bovenstaande schema.
Eerste stap: berekening van de kostprijzen
De NVWA maakt een begroting van de kosten van alle werkzaamheden voor het komend jaar. Dit
betreft werkzaamheden voor LNV, VWS en voor derden. Vervolgens worden kosten uit de begroting
toegerekend aan vier producten met als resultaat een kostprijs per product of worden kosten
toegerekend aan Extern Geoormerkte Budgetten (EGB’s). Deze vier producten zijn: 1) Handhaven
2) Keuren certificering op afstand 3) Keuren import en 4) Keuren export, slachthuizen en overige
activiteiten. De kosten van EGB’s die niet worden toegerekend aan voormelde vier producten
hebben betrekking op uitbestede werkzaamheden of hebben betrekking op de bijdrage van LNV en
VWS voor juridische en beleidsmatige prijsaanpassingen. Uitbestede werkzaamheden voor derden
betreft bijvoorbeeld de kosten van laboratoriumonderzoek voedselveiligheid. Deze werkzaamheden
zijn uitbesteed aan het Wageningen Food Safety Research (WFSR). De kosten van EGB’s worden 1
op 1 doorbelast aan LNV of VWS of worden rechtstreeks (dus niet via de kostprijs) toegerekend
aan de retributietarieven. De juridische en beleidsmatige prijsaanpassingen hebben bijvoorbeeld
betrekking op initiële opleidingskosten4 van nieuwe dierenartsen en de bijdrage van LNV en VWS
aan de kosten van reistijd, die als werktijd aan de medewerkers van de NVWA wordt betaald.
Bij de keuze van de producten is er rekening mee gehouden om de kosten voor werkzaamheden
voor LNV en VWS enerzijds en derden anderzijds zo min mogelijk te vermengen; keuren gebeurt
hoofdzakelijk voor derden door de directie Keuren, en Handhaven gebeurt hoofdzakelijk voor de
Ministeries van LNV en VWS door de directies Handhaven en Strategie. De vier producten zijn dan
ook een afgeleide van de directies en afdelingen van de NVWA. Zo werken alle afdelingen van de
4

Initiële opleidingskosten van nieuwe officiële assistenten en officiële dierenartsen mogen niet worden doorbelast aan het bedrijfsleven.
Zie tussenuitspraken van het CBb ECLI_NL_CBB_2018_340 en ECLI_NL_CBB_2018_340.
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directie Handhaven en directie Strategie aan het product Handhaven, werkt de afdeling
Importkeuring van de directie Keuren aan het product Keuren import, werkt de afdeling
Certificeren op afstand aan het product Keuren certificering op afstand en werken alle andere
afdelingen van de directie Keuren aan het product Keuren export, slachthuizen en overige
activiteiten. Keuren is opgesplitst in 3 verschillende producten omdat de loonkosten hiermee
nauwkeuriger kunnen worden toegerekend aan de verschillende retributietarieven. Zo wordt bij
fysieke keuringen export van dieren en dierlijke producten en bij werkzaamheden op slachthuizen
gebruik gemaakt van relatief dure dierenartsen. Bij Import en Certificering op Afstand wordt voor
een deel gebruik gemaakt van goedkopere andere medewerkers.
Zoals hierboven vermeld, is het product Handhaven hoofdzakelijk bedoeld voor werkzaamheden
voor LNV en VWS. Zo worden alle productieve uren van de divisie Juridische zaken, het Bureau
Risicobeoordeling & onderzoek en de afdelingen Beleid, planvorming en instrumentontwikkeling,
Communicatie en Politiek-bestuurlijke zaken door LNV en VWS betaald. Alleen de uren van
herinspecties en de uren van inspecties voor erkenning-verlening en – onderhoud worden
doorbelast aan het bedrijfsleven.
Tweede stap: het inventariseren van de kosten per retributiecategorie
In deze stap worden de kosten allereerst gesplitst in werkzaamheden voor derden (=
retribueerbare werkzaamheden) en werkzaamheden voor LNV en VWS. De werkzaamheden voor
derden worden vervolgens in zes retributiecategorieën ingedeeld. Het inventariseren gebeurt door
het aantal benodigde en beschikbare productieve uren (keuring, inspectie, reistijd, voorbereiding,
administratietijd, specifieke opleiding en werkoverleg) voor retribueerbare werkzaamheden in
iedere retributiecategorie te begroten per product. Door de benodigde en beschikbare uren per
product te vermenigvuldigen met de kostprijs van het product en vervolgens deze kosten per
categorie op te tellen worden de kosten per retributiecategorie berekend. De optelling van de
kosten van alle retributiecategorieën leidt tot het totaal aantal kosten dat bij derden in rekening
wordt gebracht. De onderstaande retributiecategorieën worden onderscheiden.
Belangrijkste
artikelen en
bijlagen Regeling
NVWA-tarieven
artikelen 3, 4 en 6a
en bijlage A,

Categorie

NVWA domeinen of
werkzaamheden

Ministeriële regeling

Erkende
bedrijven

Vleesketen exclusief Nationaal Plan
Residuen, industriële productie erkende
bedrijven, diervoeders, dierlijke
bijproducten, visketen en voor
bijbehorende export

Regeling NVWA-tarieven en
Warenwetregeling
doorberekening kosten

voor zover het de
vleesketen,
diervoeders, dierlijke
bijproducten en
bijbehorende export
betreft

Erkende
bedrijven
Nationaal Plan
Residuen

Werkzaamheden Nationaal Plan
Residuen vlees, eieren en melk

Regeling NVWA-tarieven en
Warenwetregeling
doorberekening kosten

artikel 11, voor
zover het vlees
betreft

Levende dieren

Levend vee/dieren en export, inclusief
erkenning-verlening en – onderhoud en
herinspecties veehouderijbedrijven

Regeling NVWA-tarieven

artikelen 5 en 6a en
bijlage B

Import

Import en doorvoerwerkzaamheden
voor import van dieren en dierlijke
producten en hoog risico import
levensmiddelen, diervoeders en
productveiligheid

Regeling NVWA-tarieven en
Warenwetregeling
doorberekening kosten

artikelen 6, 6a, 7 en
7a en bijlage C,
voor zover het
import dieren,
dierlijke producten
en diervoeders
betreft.

Plant

Fytosanitaire (her)inspecties en
diagnostiek

Regering NVWA-tarieven en
Regeling tarieven
Plantgezondheidswet

Artikelen 18b, 22b
en 22c
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NVWA domeinen of
werkzaamheden

Ministeriële regeling

Belangrijkste
artikelen en
bijlagen Regeling
NVWA-tarieven

Overig:
certificering op
afstand (coa)

Exportcertificaten en permits

Regeling NVWA-tarieven,
Warenwetregeling
doorberekening kosten en
Regeling tarieven
Plantgezondheidswet

artikel 8 en bijlage D
voor zover het
dieren en dierlijke
producten betreft

Overig:
laboratorium
dieren en
dierlijke
producten

Laboratoriumanalyses van dieren en
dierlijke producten

Regeling NVWA-tarieven,
Warenwetregeling
doorberekening kosten

artikel 9 en bijlage E

Overig:
herinspecties

Horeca en ambachtelijke
productiebedrijven, bijzondere eet- en
drinkwaren en industriële productie
geregistreerde bedrijven

Warenwetregeling
doorberekening kosten

n.v.t.

Overig: tabak

Tabak

Tabaks- en
rookwarenregeling

n.v.t.

Categorie

De keuze voor deze categorie-indeling is gebaseerd5 op het soort werkzaamheden dat de NVWA
verricht bij de bedrijven waarop zij toezicht houdt. Daarbij is rekening gehouden met de
desbetreffende regelgeving, de risicofactoren en de specifieke inzet van de NVWA-medewerkers.
Zo zijn er bedrijven waarbij de werkzaamheden vooral op basis van een kwartiertarief worden
gefactureerd en bedrijven waarbij de werkzaamheden vooral op basis van een stuktarief worden
gefactureerd. Bij de bedrijven waaraan het kwartiertarief in rekening wordt gebracht, vindt vaak
een mix van werkzaamheden plaats, variërend van diverse keuringen, exportcertificering tot
systeemtoezicht. De werkzaamheden worden veelal door medewerkers van eenzelfde functiegroep
of zelfs door dezelfde medewerker verricht. Door voor die werkzaamheden eenzelfde tarief te
hanteren, worden de kosten van de NVWA-inzet eenvoudiger bepaald. Daarmee wordt de
inzichtelijkheid in die kosten zowel voor de desbetreffende bedrijven als voor de NVWA zelf
vergroot. Bij de bepaling van het tarief voor de desbetreffende groep bedrijven is uitgegaan van
een vergelijkbare productiviteit van de NVWA-inzet. Er is een grote groep van bedrijven waarbij
vaak sprake is van langdurende aaneengesloten werkzaamheden, terwijl bij andere bedrijven juist
sprake is van veel kortdurende werkzaamheden. Deze verdeling van de kosten tussen start- en
kwartiertarief zorgt voor een rechtvaardige verdeling tussen de veroorzaakte kosten en de daarbij
behorende retributies.
Er zijn twee categorieën waarbij de werkzaamheden vooral op kwartierbasis worden gefactureerd
(Erkende bedrijven en Levende dieren). Daarnaast zijn er drie categorieën waarbij de
werkzaamheden vooral op basis van stuktarief worden gefactureerd (Import, Erkende bedrijven
Nationaal Plan Residuen en Overig). Bij de categorie Plant betreft het een mix van kwartier- en
stuktarieven.
Er is voor gekozen om in de categorieën Erkende bedrijven en Levende dieren met start-, kwartieren toeslagtarieven te werken, omdat dit tarievensysteem de efficiency bevordert. Met dit systeem
worden bedrijven financieel geprikkeld om correcte aanvragen voor werkzaamheden in te dienen
en de werkzaamheden zo te organiseren dat de keuring efficiënt kan worden uitgevoerd. Als er
voor het keuren een tarief zou gelden per gekeurd dier, dan heeft het bedrijf geen enkele financiële
prikkel om het zo te organiseren dat de keuring efficiënt kan worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen
er wachttijden ontstaan en kan de NVWA vervolgactiviteiten niet meer op tijd inplannen. Het totale
keuringssysteem zal dan fors duurder worden en nadelig zijn voor het bedrijfsleven.
Bij certificering op afstand (categorie Overig) heeft het bedrijfsleven geen invloed op de efficiency
bij de NVWA. Een tarief per kwartier zou hier niet nuttig en niet transparant zijn, omdat het bedrijf
geen zicht heeft op de werkzaamheden bij de NVWA. De werkzaamheden worden immers op een
NVWA-kantoor uitgevoerd. Bij laboratoriumonderzoeken is hoofdzakelijk het aantal onderzoeken
dat in één serie tegelijkertijd kan worden ingezet bepalend voor de efficiency. Een individueel
bedrijf heeft daar geen invloed op, omdat het niet of nauwelijks voorkomt dat voor één bedrijf
Zie de toelichting bij de Regeling NVWA-tarieven in 2014 in Staatscourant met nummer 5623, Staatscourant
met nummer 5623.
5
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meerdere dezelfde onderzoeken tegelijkertijd plaatsvinden. Ook voor laboratoriumonderzoek geldt
dat een bedrijf geen zicht heeft op de werkzaamheden bij de NVWA. Daarom gelden er voor
certificering op afstand en laboratoriumonderzoek tarieven per stuk.
Bij import van dieren en dierlijke producten (categorie Import) is in overleg met de sector gekozen
voor een tarief per kilogram product. Dit past bij het systeem van keuren op vaste
grenscontroleposten/controlepunten, waarbij de te keuren partijen ter keuring worden aangeboden
op de grenscontrolepost/controlekeurpunt.
Een bedrijf kan te maken krijgen met tarieven uit verschillende categorieën. Bijvoorbeeld voor
slachthuizen zijn de tarieven van de categorie Erkende bedrijven van toepassing en indien er
sprake is van monsteranalyse en/of certificering op afstand dan zijn voor deze activiteiten de
tarieven van respectievelijk de categorieën Overig: Laboratoriumtarieven dieren en dierlijke
producten en Overig: CoA van toepassing.
Derde stap: het berekenen van de retributietarieven
Voor de berekening van de tarieven heeft de NVWA gekozen om artikel 79 lid 1a en artikel 82 lid
1a van Verordening (EU) 2017/625 toe te passen.
In deze stap worden de totale kosten die bij derden in rekening worden gebracht omgerekend naar
tarieven. Dit gebeurt door de totale kosten van de categorie te delen door het aantal eenheden dat
naar verwachting in rekening wordt gebracht. Indien in categorieën meerdere eenheden van
toepassing zijn (bijvoorbeeld start-, kwartiertarief en toeslagtarieven) dan worden de totale kosten
van de categorie allereerst (gedeeltelijk forfaitair) verdeeld over de verschillende soorten eenheden
en vervolgens worden de kosten per eenheid gedeeld door het aantal eenheden om het tarief te
berekenen. In sommige retributiecategorieën worden variaties hiervan toegepast. De berekening
van de tarieven en de variaties worden in hoofdstuk 4 toegelicht.
Vierde stap: het vaststellen van de retributietarieven
De ministers van LNV en MZS stellen jaarlijks de tarieven vast. De tarieven kunnen om
beleidsmatige redenen lager worden vastgesteld dan berekend. Het verschil tussen berekende
tarieven en vastgestelde tarieven wordt door de Ministeries van LNV en VWS betaald.
KDS-tarieven
De NVWA heeft met KDS een contract over het beschikbaar stellen van officiële assistenten voor de
post mortem keuringswerkzaamheden in roodvleesslachthuizen. De kosten van deze
werkzaamheden brengt KDS in rekening bij de NVWA. Deze kosten worden door de NVWA zonder
opslag doorbelast aan derden. De omzetbelasting die KDS bij de NVWA in rekening brengt wordt
niet doorbelast aan derden. Deze omzetbelasting wordt door het Ministerie van LNV betaald. De
initiële opleidingskosten voor nieuwe officiële assistenten worden evenmin doorbelast aan derden.
Pas wanneer officiële assistenten bevoegd zijn om post mortem keuringswerkzaamheden uit te
voeren worden de kosten doorbelast aan derden.
De tarieven voor de officiële assistenten KDS staan in de artikelen 10 en 22 van de Regeling
NVWA-tarieven.
KDS dient jaarlijks een begroting in bij de NVWA van de kosten van de post mortem
keuringswerkzaamheden en een berekening van de KDS-tarieven. De NVWA beoordeelt de
begroting en als zij hiermee akkoord is, worden de tarieven voor vaststelling aan de minister van
LNV voorgelegd. De tarieven worden berekend door de totale kosten voor post mortem
werkzaamheden te verdelen over de verschillende KDS-tarieven. Vervolgens worden de kosten per
tarief gedeeld door het aantal eenheden. Zie hoofdstuk 5 voor de begroting en een toelichting op
de tariefberekening.
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Hoofdstuk 3. Begroting van de NVWA en de voorcalculatie van de kostprijzen
In dit hoofdstuk is allereerst de begroting van de NVWA opgenomen en wordt uitgelegd hoe vanuit de totale kosten van de NVWA tot de kostprijzen per
product wordt gekomen. Vervolgens is toegelicht hoe de totale kosten worden toegerekend aan overheid en bedrijfsleven.
De NVWA maakt jaarlijks een begroting voor het komende jaar. Deze begroting wordt gepubliceerd in de Rijksbegroting. De NVWA-begroting in de
Rijksbegroting is inclusief de kosten van de werkzaamheden van KDS en exclusief de kosten van e-CertNL. De kosten van e-CertNL lopen buiten de
begroting van de NVWA en worden daarom in dit document niet toegelicht. Ten behoeve van de voorcalculatie van de kostprijzen, wordt de begroting
(die is gepubliceerd in de Rijksbegroting) geactualiseerd. Hierdoor kan op detailniveau de begroting die voor de voorcalculaties wordt gebruikt iets
afwijken van de Rijksbegroting. De jaarlijkse begroting is uitgangspunt voor de voorcalculatie van de kostprijs en de daaruit volgende tariefbepaling voor
het bedrijfsleven. De NVWA is een toezichthouder, medewerkers houden toezicht (Handhaven én Keuren) en de productie van de NVWA wordt uitgedrukt
in uren. De kosten van de NVWA worden in hoge mate, circa 70%, bepaald door personeelskosten en zijn afhankelijk van de omvang van de werkelijke
formatie. Daarnaast zijn er materiële kosten, zoals de min of meer vaste kosten van huisvesting, ICT en afschrijvingen.
In onderstaande tabel 1 is de begroting 2021 van de NVWA (exclusief KDS) opgenomen die is gebruikt voor de voorcalculatie kostprijzen 2021.
Tabel 1. Begroting voorcalculatie 2021

Bovenstaande begroting heeft betrekking op alle kosten van de NVWA; zowel voor werkzaamheden voor de Ministeries van LNV en VWS, als voor derden.
De basis voor de kostenberekening is de begroting en de verwachte hoeveelheid werk in productieve uren. In de begroting zijn de kosten toegerekend
aan de vier producten en zijn er kosten begroot voor EGB’s. Een toelichting op de kostensoorten is opgenomen in hoofdstuk 6.
In de begroting 2021 is rekening gehouden met stijging van de CAO-lonen en werkgeverslasten met 1,5%. Ten opzichte van vorig jaar stijgen de kosten
die worden toegerekend aan de kostprijzen fors omdat in 2021 voor het eerst wordt gewerkt met een integrale kostprijs. De NVWA is vanuit de Regeling
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agentschappen verplicht met een integrale kostprijs te rekenen. Alle kosten die bedrijfseconomisch gezien in een kostprijs moeten worden opgenomen
zijn in de voorcalculatie 2021 ook daadwerkelijk in de kostprijs opgenomen. Hierdoor zijn in 2021 € 33,7 mln meer kosten in de kostprijs opgenomen dan
in het verleden. De begrote kosten voor EGB’s zijn hierdoor hetzelfde bedrag lager. Voor de totale begroting maakt dit dus niet uit. Daarnaast is rekening
gehouden met stijgingen van de kosten Shared Service Organisaties bij DICTU, IUC en P-direkt (totaal € 2 mln), en bij materiële kosten als gevolg van
verdere elektrificering van het vervoer (+ € 1,25 mln) en hogere huisvestingslasten (€ 1 mln). Daar staat een verdere daling van afschrijvingskosten
tegenover als gevolg van aflopend eigendom van het wagenpark (-/- € 0,75 mln). Voor aanpassing NVWA en Brexit is € 3 mln resp. € 4 mln begroot.
Werkformatie
Er is rekening gehouden met een werkformatie van 2.831 fte6. Ten opzichte van de werkformatie 2020 is sprake van een stijging van 75 fte, die voor een
belangrijk deel wordt veroorzaakt door de extra werkzaamheden door maatregelen naar aanleiding van het rapport 2Solve. Het aandeel directe
medewerkers is 80 % en het overhead personeel is 20 %.
Productiviteit
In de voorcalculatie 2020 is gerekend met productiviteit van 1.378 uren per fte. In de nacalculatie 2018 blijkt dat de NVWA een ambtelijke productiviteit
heeft gerealiseerd in 2018 van 1.348 uur, mede vanwege een relatief hoog ziekverzuim en hogere verlofrechten, waarbij 2019 een vergelijkbaar beeld
laat zien. De productiviteitsnorm voor 2021 is daarom vastgesteld op 1.358 uren per directe fte.
Productieve uren
Het aantal productieve uren is 2.831 fte (werkformatie) * 80 % (aandeel directe medewerkers) * 1.358 (productieve uren per directe fte = 3.075.598
uren.
Berekening kostprijzen
Naast de hierboven genoemde uitgangspunten hanteert de NVWA de volgende uitgangspunten voor de berekening van de kostprijzen:
• De door te berekenen kosten zijn toegerekend naar vier producten op basis van de geschatte benodigde en beschikbare productieve uren op jaarbasis.
• Overheadkosten worden op basis van de uren per (onderliggende) afdeling en een verdeelsleutel aan de vier producten toegerekend. Hierbij wordt
zoveel mogelijk rekening gehouden met de oorzaak van deze kosten (causaliteitsprincipe). Zie voor meer informatie hierover hieronder bij tabel 9.
• De kostprijs per product wordt berekend door de totale kosten per product te delen door de productieve uren per product. Zowel kosten als uren heeft
betrekking op alle werkzaamheden van de NVWA zowel voor de werkzaamheden voor de Ministeries van LNV en VWS als voor derden. Echter deze
integrale kostprijs wordt alleen gebruikt voor de werkzaamheden voor LNV en VWS. Voor de werkzaamheden voor derden wordt gerekend met een
gecorrigeerde (lagere) kostprijs, omdat bepaalde kosten niet aan derden worden doorberekend. Lees onder tabel 2 meer hierover.
Ieder jaar worden de ontwikkelingen van loon- en prijsbijstellingen en de ontwikkeling van het aantal productieve uren in de kostprijzen verwerkt. Deze
kostprijzen worden gebruikt voor de afrekening met de Ministeries van LNV en VWS. De kostprijs wordt bepaald door per product de totale begrote
kosten te delen door de begrote productieve uren. Het in tabel 1 opgenomen bedrag in de kolom Subtotaal zijn de totale kosten die in de kostprijzen zijn
opgenomen. De kosten in de kolom EGB’s worden buiten de kostprijzen gehouden.

6

fte = full time equivalent en komt overeen met een medewerker die een contract heeft voor 36 uren per week

11

Onderbouwing retributietarieven NVWA 2021

Tabel 2. Kostprijzen voorcalculatie 2021
Producten NVWA

kostprijs per uur uren

kosten

Handhaven

€ 119,76

2.134.733

€ 255.664.854

Keuren certificering op afstand

€ 114,72

86.255

€ 9.894.879

Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

€ 124,47

714.851

€ 88.974.330

Keuren import

€ 116,52

140.082

€ 16.322.258

€ 120,57

3.075.920

€ 370.856.322

Totaal

Toelichting tabel 2 Kostprijzen
Het totaalbedrag aan kosten sluit aan op het totaalbedrag van ‘Subtotaal’ in tabel 1. Zoals hierboven toegelicht worden de kosten van EGB’s niet
opgenomen in de kostprijzen. Het aantal productieve uren wijkt iets af van de hierboven berekende productieve uren van 3.075.598 uren. Het verschil
van 322 uren wordt veroorzaakt door afrondingen.
Gecorrigeerde begroting
Sommige kosten mogen vanwege juridische of beleidsmatige redenen niet worden doorberekend aan derden. Daarom worden er gecorrigeerde
kostprijzen berekend voor derden. Technisch is dit als volgt opgelost:
De kosten in de vier producten in de begroting van tabel 1 zijn gecorrigeerd voor de onderstaande kosten. Deze kosten zijn aan de kolom EGB’s
toegevoegd. Zo dalen de kosten in de kostprijs en blijven de totale kosten in de begroting gelijk. Het bedrag dat op deze wijze wordt verschoven van
kosten in de kostprijs naar EGB’s wordt volledig door de Ministeries van LNV en VWS betaald.
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Tabel 3. Correcties op de kostprijs voor retribueerbare werkzaamheden

Deze correcties zijn doorgevoerd op alle kosten in de kostprijs; dus zowel voor de werkzaamheden voor LNV en VWS als voor de werkzaamheden voor
derden. Dat doen we alleen om technische redenen, zodat de gecorrigeerde kostprijzen voor derden ook berekend kunnen worden. Voor de niet
retribueerbare werkzaamheden voor LNV en VWS worden de producten tegen integrale (niet-gecorrigeerde) kostprijs (tabel 2) in rekening gebracht. Voor
derden worden de producten tegen gecorrigeerde kostprijs (tabel5) in rekening gebracht.
De correctie leidt tot de opbouw van kosten zoals gepresenteerd in tabel 4. De correctie leidt tot een verlaging van de kosten per product met een zelfde
verhoging van de kosten in de EGB kolom. Het bedrag waarmee de EGB’s zijn verhoogd (= het verschil tussen de integrale kostprijs en de gecorrigeerde
kostprijs) wordt door LNV en VWS betaald.
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Tabel 4. Gecorrigeerde begroting

Toelichting tabel 4 gecorrigeerde begroting
Ten opzichte van tabel 1 is het totaalbedrag van het ‘Subtotaal’ met € 15.429.431 afgenomen (€ 370.856.322 - € 15.429.431 = € 355.426.891) en het
totaal bedrag van EGB’s is met afgerond € 15,4 mln toegenomen. De totale begroting blijft nagenoeg gelijk. Het totaal van € 439.518.196 wijkt iets af
van het totaal van € 439.501.329 in de begroting in tabel 1 omdat de definitieve EGB bedragen voor Nationaal Plan Residuen pas beschikbaar kwamen
na vaststelling van de definitieve begroting. Deze definitieve bedragen waren ten tijde van het opstellen van de begroting (tabel 1) nog niet bekend.
Berekening gecorrigeerde kostprijzen
Het totaal aantal productieve uren verandert niet tussen de 2 begrotingsversies, derhalve staan in de tabellen twee en vijf 3.075.920 uren in de kolom
uren, met eenzelfde opbouw vanuit de producten. In tabel 5 worden de kostprijzen berekend behorende bij de gecorrigeerde begroting. Ten opzichte van
de kostprijzen voor correctie zijn er voor € 15.429.431 (Subtotaal correcties uit tabel 3) minder aan kosten opgenomen in de kostprijzen.
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Tabel 5. Kostprijzen voor retributietariefberekening na correctie

Verdeling van de kosten over LNV, VWS en derden
Zoals hierboven aangegeven, gelden de kostprijzen uit tabel 2 voor LNV en VWS en gelden de kostprijzen uit tabel 5 voor derden. In onderstaande tabel
zijn de kosten uitgesplitst: voor LNV en VWS enerzijds en derden anderzijds. Het verschil is zichtbaar bij de verschillende kostprijzen van derden en LNV
en VWS (voor derden is de kostprijs lager). 73% van het aantal uur wordt toegerekend aan LNV en VWS en 27 % aan derden.
Tabel 6. Uren, kostprijzen, EGB’s en kosten opgesplitst naar derden en LNV/VWS

Toelichting tabel 6
Het totaal van de Totale kosten (€ 439.518.196) is nagenoeg gelijk aan het totaal van de Totale kosten (€ 439.501.329) in tabel 1. Zie onder toelichting
tabel 4 voor een verklaring van het verschil. Van de totale kosten van afgerond € 440 mln moet € 100 mln door derden worden betaald (Subtotaal
kosten onder derden) en € 340 mln door LNV en VWS (Subtotaal kosten onder LNV en VWS).
Het bedrag dat derden moeten betalen bestaat uit € 94.015.290 aan kosten die zijn opgenomen in de gecorrigeerde kostprijzen en voor € 6.079.035 aan
kosten van EGB’s. Kosten die zijn opgenomen in de kostprijs worden berekend door het aantal uren (Q) te vermenigvuldigen met de gecorrigeerde
kostprijs per uur (P). De kosten van EGB’s hebben betrekking op uitbesteed werk aan WFSR en RIVM. Het bedrag dat de Ministeries van LNV en VWS
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moeten betalen bestaat uit € 339.423.871 aan kosten die zijn opgenomen in de kostprijzen en voor € 68.645.106 aan kosten van EGB’s. Hiervan heeft €
62.578.696 betrekking op EGB’s uit tabel 1 en € 6.066.410 is als gevolg van de gecorrigeerde kostprijs. Van de totale correctie op de kostprijs van €
15.429.431 (zie tabel 3) heeft dus € 6.066.410 betrekking op werkzaamheden voor derden. Deze € 6.066.410 worden door de Ministeries van LNV en
VWS betaald.
Onderstaande tabel 7 bevat dezelfde informatie als tabel 6, maar nu zijn de producten opgesplitst naar onderliggende kostensoorten.
Tabel 7. Kosten per kostensoort en per product opgesplitst naar derden en LNV/VWS

De kosten per retributiecategorie.
In onderstaande tabel 8 zijn de kosten voor derden van € 100.094.325 (zie eindtotaal van het subtotaal onder werkzaamheden derden in tabel 7)
opgesplitst per retributiecategorie. De kosten per retributiecategorie worden berekend door de uren voor derden per categorie te vermenigvuldigen met
de kostprijs per product en indien van toepassing worden de kosten van de EGB’s erbij opgeteld.
De specificatie van de kosten is afgeleid van de mix van producten die in een retributiecategorie van toepassing zijn.

16

Onderbouwing retributietarieven NVWA 2021

Tabel 8. De retributiekosten verdeeld over de verschillende retributiecategorieën.
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De toerekening van de kosten aan de producten (allocatie)
De kosten worden in principe toegerekend (= allocatie) aan het product dat de kosten veroorzaakt (causaliteitsprincipe). Zo worden kosten van de
directe (= productieve) afdelingen direct (dus zonder verdeelsleutel) toegerekend aan het product waaraan wordt gewerkt. Een voorbeeld van directe
kosten is personeelsgerelateerde kosten; ‘Eigen personeel’, ‘Externe inhuur’ en ‘Overige personele kosten’. Directe toerekening van deze kosten aan
producten is zonder verdeelsleutel mogelijk doordat bij de NVWA iedere directe afdeling slechts aan één product werkt. Overheadkosten (= indirecte
kosten) zoals ICT, huisvesting, directie Interne Organisatie worden wel met verdeelsleutels aan de vier producten toegerekend. Ook hier wordt het
causaliteitsprincipe toegepast.
De allocatie van de indirecte kosten gebeurt in twee stappen:
1. Kosten als ICT en huisvesting worden naar rato van alle fte’s over de afdelingen (zowel directe als indirecte) verdeeld. Bij kosten waarbij deze
verdeelsleutel is toegepast staat in onderstaande tabel 10 in de kolom ‘Toelichting allocatie’: Centraal begroot, evenredig gealloceerd via alle fte’s.
Indien er voor een post van relatief grote kostenomvang een meer specifieke sleutel voorhanden is, dan is deze toegepast. Een voorbeeld hiervan
betreft de autokosten: deze worden alleen toegerekend aan afdelingen die ook daadwerkelijk auto’s gebruiken. Bij kosten waarbij deze verdeelsleutel
is toegepast staat in onderstaande tabel 10 in de kolom ‘Toelichting allocatie’: Centraal begroot, binnen de afdelingen die auto's hebben evenredig
gealloceerd via fte's.
2. Kosten (inclusief de kosten die in stap 1 aan de indirecte afdelingen zijn toegerekend) van indirecte afdelingen (zie eerste kolom tabel 9), zoals
afdelingen van de directie Interne Organisatie worden altijd toegerekend aan de ontvangende directe afdeling naar rato van productieve uren; naar
welke directe afdeling is afhankelijk van voor welke directe afdeling de betreffende indirecte afdeling werkt (zie tweede kolom in onderstaande tabel
9). Voor deze toerekening worden de directeuren en divisiehoofden inclusief respectievelijk bijbehorende directie- en divisiestaf als indirecte
afdelingen gezien. Binnen de directie Strategie wordt het BuRo en de divisie Juridische Zaken als afdelingen gezien. Zoals hierboven vermeld werkt
iedere directe afdeling slechts aan één product. In de derde kolom van onderstaande tabel 9 zijn de producten opgenomen waar de kosten aan zijn
toegerekend.
Tabel 9. Toerekening kosten van indirecte afdelingen aan producten via ontvangende directe afdeling
Indirecte afdelingen
directeur en directiestaf van directie Keuren

binnen directie Keuren: divisiehoofd* Ontwerp &
dienstverlening
binnen directie Keuren: afdelingshoofd*
Certificeren op afstand
binnen directie Keuren: afdelingshoofden*
Ontwikkeling & ondersteuning, Kwaliteit &
uniformering en Planning
binnen directie Keuren: divisiehoofd* Veterinair &
import
binnen directie Keuren: afdelingshoofd*
Importkeuring

Ontvangende directe afdeling
alle directe afdelingen binnen directie Keuren;
Certificering op afstand, Importkeuring, Ontwikkeling &
ondersteuning, Kwaliteit & uniformering, Planning,
Veterinaire keuring & exportcertificering Noord en Zuid
directe afdelingen binnen directie Keuren; Certificeren
op afstand, Ontwikkeling & ondersteuning, Kwaliteit &
uniformering en Planning
directe afdeling binnen directie Keuren; Certificeren op
afstand
directe afdelingen binnen directie Keuren; Ontwikkeling
& ondersteuning, Kwaliteit & uniformering en Planning

Producten
keuren ‘certificering op afstand’, ‘keuren import’ en
‘keuren export, slachthuizen en overige activiteiten’

directe afdelingen binnen directie Keuren: Importkeuring
en Veterinaire keuring & exportcertificering Noord en
Zuid
directe afdeling binnen directie Keuren; Importkeuring

keuren ‘import’ en keuren ‘export, slachthuizen en
overige activiteiten’
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keuren ‘certificering op afstand’
keuren ‘keuren export, slachthuizen en overige
activiteiten’

keuren ‘import’
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Indirecte afdelingen
binnen directie Keuren: afdelingshoofden*
Veterinaire keuring & exportcertificering Noord en
Zuid
binnen de directie Handhaven
binnen de directie Strategie
directie Interne Organisatie

Ontvangende directe afdeling
directe afdelingen binnen directie Keuren: Veterinaire
keuring & exportcertificering Noord en Zuid

Producten
keuren ‘export, slachthuizen en overige activiteiten’

alle directe handhavingsafdelingen
alle directe strategieafdelingen
alle directe afdelingen

handhaven
handhaven
handhaven, keuren certificering op afstand, keuren
import en keuren export, slachthuizen en overige
activiteiten

‘* Hierbij horen ook de indirecte medewerkers die rechtstreeks door het hoofd worden aangestuurd
In onderstaande tabel 10 wordt per rekening aangegeven hoe de allocatie plaatsvindt. Hieronder worden allereerst de verschillende soorten allocaties
toegelicht.
Toelichting gebruikte verdeelsleutels in tabel 10:
- Centraal begroot, evenredig gealloceerd via alle fte's: Deze kostenposten worden centraal begroot en worden naar rato toegerekend aan een afdeling op basis
van het aantal fte (inclusief externen). Dit zijn zowel directe afdelingen als indirecte afdelingen. De kosten van de directe afdelingen worden direct
toegerekend aan het product waaraan wordt gewerkt. De kosten van de indirecte afdelingen worden naar rato verdeeld over de directe afdelingen op
basis van het aantal productieve uren in de directe afdelingen waar zij ondersteunend aan zijn. Als uitzondering hierop zijn de huisvestingskosten van
de laboratoria; deze zijn specifiek toegerekend aan de afdelingen Laboratoria.
- Begroot per directie, evenredig gealloceerd via alle fte's: Deze kostenposten worden op directie niveau begroot en worden naar rato toegerekend aan een
afdeling op basis van het aantal fte (inclusief externen). Dit zijn zowel directe afdelingen als indirecte afdelingen. De kosten van de directe afdelingen
worden direct toegerekend aan het product waaraan wordt gewerkt. De kosten van de indirecte afdelingen worden naar rato verdeeld over de directe
afdelingen op basis van het aantal productieve uren in de directe afdelingen waar zij ondersteunend aan zijn (zie tabel 9).
- Begroot per directie, binnen de directie verdeeld via het aantal fte's (EGB deel is rechtstreeks begroot): Deze kostenposten worden op directie niveau begroot, soms is
hier ook een EGB bij aangemerkt. De niet EGB kosten worden naar rato toegerekend aan de afdelingen binnen de betreffende directe op basis van het
aantal fte (inclusief externen). Dit zijn zowel directe afdelingen als indirecte afdelingen. De kosten van de directe afdelingen worden direct
toegerekend aan het product waaraan wordt gewerkt. De kosten van de indirecte afdelingen worden naar rato verdeeld over de directe afdelingen op
basis van het aantal productieve uren in de directe afdelingen waar zij ondersteunend aan zijn (zie tabel 9). De EGB kosten worden nooit naar
producten toegerekend, maar kunnen wel incidenteel naar derden gaan, zoals de kosten van lab analyse van het WFSR.
- Centraal begroot, verdeeld naar afdeling via productieve uren. Deze kostenposten worden op directie niveau begroot. De kosten van de directe afdelingen
worden direct toegerekend aan het product waaraan wordt gewerkt. Iedere directe afdeling werkt aan één product.
- Centraal begroot, binnen de afdelingen die auto's hebben evenredig gealloceerd via fte's: Deze kostenposten worden op directie niveau begroot en worden naar rato
toegerekend aan alle afdelingen, die gekenmerkt zijn als een afdeling met auto’s. Dit betreft alleen de afdelingen met een buitendienst en zijn
uitsluitend directe afdelingen. De verdeelsleutel voor deze “autoafdelingen” is het aantal fte (inclusief externen) per afdeling. De kosten van de directe
afdelingen worden direct toegerekend aan het product waaraan wordt gewerkt.
- Centraal begroot, binnen de afdelingen die gebruik maken van de mobility mix evenredig gealloceerd via fte's: kosten worden naar rato toegerekend op basis van het
aantal fte (inclusief externen) per afdeling, welke gekenmerkt zijn als een afdeling waarvan de medewerkers hoofdzakelijk met het openbaar vervoer
reizen. Dit betreft met name de afdelingen in de binnendienst. Het kunnen zowel directe als indirecte afdelingen zijn. De kosten van de directe
afdelingen worden direct toegerekend aan het product waaraan wordt gewerkt. De kosten van de indirecte afdelingen worden naar rato verdeeld over
de directe afdelingen op basis van het aantal productieve uren in de directe afdelingen waar zij ondersteunend aan zijn.
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-

•
-

Centraal begroot, verdeeld naar alle afdelingen via de salariskosten: de salariskosten worden aan de afdelingen toegerekend. De salariskosten worden begroot
door het gemiddelde referentie salaris per functie te vermenigvuldigen met het aantal fte's in de betreffende salarisschaal. Dit kunnen zowel directe als indirecte afdelingen
zijn. De salariskosten worden in een aantal gevallen ook als sleutel gebruikt, bijvoorbeeld voor “werkgevers lasten pensioenen”. De kosten van de
directe afdelingen worden direct toegerekend aan het product waaraan wordt gewerkt.
De kosten van de indirecte afdelingen worden naar rato verdeeld over de directe afdelingen op basis van het aantal productieve uren in de directe
afdelingen waar zij ondersteunend aan zijn.
Rechtstreeks begroot op EGB’s: Deze kosten worden per EGB begroot en komen nooit in de kostprijzen. In een enkel geval komen deze kosten ten laste
van derden, maar meestal zijn deze kosten voor LNV en VWS.
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Tabel 10. Toelichting op de allocaties (=verdeelsleutels)
Zie tabellen op de volgende pagina’s.
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Hoofdstuk 4: Berekening van de NVWA-tarieven
In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de retributie van de kosten van de NVWA aan derden feitelijk
gestalte krijgt door inzichtelijk te maken hoe de kostprijzen per product worden gebruikt voor de
vaststelling van de start-, kwartier- en stuktarieven en hoe de toeslagen worden berekend.
In de vorige hoofdstukken is uitgelegd dat de kosten per categorie worden uitgerekend door de
verwachte productieve uren te vermenigvuldigen met de gecorrigeerde kostprijs per product. In dit
hoofdstuk wordt uitgelegd hoe na toedeling van de kosten per categorie de tarieven worden
berekend.
Bij iedere categorie staan de vastgestelde tarieven vermeld. Er is evenals in 2019 en 2020 een
verschil tussen de vastgestelde en berekende tarieven omdat de ministers de tarieven lager
hebben vastgesteld dan berekend. Voor 2021 is de tariefstijging gemaximeerd op 1,7 %. De
berekende tarieven stijgen echter met gemiddeld 13% ten opzichte van 2020. Dit wordt enerzijds
veroorzaakt door een stijging van de kostprijs (zie hoofdstuk 3, pagina 9, voor een toelichting van
de stijging van de kostprijs). Anderzijds zijn er meer productieve uren nodig voor de
werkzaamheden voor derden. Dit betreft kosten van meer-uren bedrijvenbeheer en
toezichtontwikkeling die leiden tot tariefstijgingen voor slachthuizen, uitsnijderijen en andere
bedrijven in de vleesindustrie. De meer-uren voor bedrijvenbeheer zijn nodig voor verbetering van
de coördinatie van keuringen en inspecties per bedrijf. De bedrijvenbeheerder is aanspreekpunt
voor zowel het bedrijf als collega’s bij de NVWA. Dat er meer-uren nodig zijn, is gebleken uit onder
andere klachten van bedrijven over onvoldoende communicatie en informatie. De intensivering
gebeurt hoofdzakelijk bij koel- en vrieshuizen en bij verzamelcentra levende dieren. De meer-uren
voor toezichtontwikkeling zijn nodig voor een betere kwaliteit van het werk en steeds complexere
wetgeving en eisen van derde landen in verband met export van dieren en dierlijke producten.
De noodzakelijke tariefstijgingen variëren per product. Dit heeft enerzijds te maken met het feit
dat de tarieven in 2019 en 2020 alleen zijn geïndexeerd voor loon- en prijsontwikkeling. Andere
ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling in het toezicht en de af- of toename van het aantal te
factureren eenheden zijn toen niet verdisconteerd in de tarieven.
Het tarief voor het technisch beheer van e-CertNL daalt van € 7,13 naar € 6,30 per certificaat,
omdat er tijdelijk geen bijdrage is opgenomen voor reservering voor sectorale doorontwikkeling
van e-CertNL. De kosten van e-CertNL maken geen onderdeel uit van de begroting van de NVWA.
De kosten van e-CertNL worden daarom in dit document niet toegelicht, zie ook hoofdstuk 3.
Indien in categorieën het tarief voor e-CertNL in rekening wordt gebracht dan wordt dat in dit
document vermeld.

4.1 Tarieven categorie Erkende bedrijven exclusief Nationaal Plan Residuen
In dit hoofdstuk wordt de berekening van de tarieven in de categorie Erkende bedrijven toegelicht.
Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan: beschrijving van de werkzaamheden, berekening
van de kosten, toelichting op en berekening van de toeslagen, overige tarieven, starttarief en
kwartiertarief.
Werkzaamheden
•
Betreft werkzaamheden in bijlage A van de Regeling NVWA-tarieven en de werkzaamheden in
de artikelen 8, 9, 10, 11, 12 en 12a van de Warenwetregeling doorberekening kosten.
•
Het betreft werkzaamheden (inclusief herinspecties) op bedrijven die producten van dierlijke
oorsprong of diervoeders produceren, in de handel brengen, transporteren, opslaan, gebruiken
en/of exporteren zoals slachterijen, uitsnijderijen, overige vleesverwerkende bedrijven, koel-en
vrieshuizen, visverwerkende bedrijven, dierlijke bijproductenbedrijven en
mengvoederbedrijven. In een aantal gevallen betreft het activiteiten waarvoor geen erkenning,
maar een toestemming, registratie of goedkeuring of een combinatie daarvan van de NVWA
nodig is. De tarieven in deze categorie gelden ook voor wijnbedrijven.
Kosten
•
De kosten (zie hoofdstuk 3) van onderstaande productieve uren zijn meegenomen in het tarief:
Toezicht uitvoering: zoals keuringen, monstername, audits, controles, inspecties.
Dienstverlening: zoals planning, technische administratie (inclusief de kosten van de uren
voor de voorbereiding van de afgifte van exportcertificaten op locatie van de medewerkers
van de afdeling CoA).
Toezicht ontwikkeling: zoals ontwerpen, voorbereiden, bewaken uniformiteit en kwaliteit en
evalueren van de werkzaamheden van toezicht uitvoering, voor zover dit gerelateerd is aan
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retribueerbaar toezicht op erkende bedrijven. Dit betreft ook het beheren van derde
landeneisen, zoals het bijhouden van de landeneisen, maken en beheren van instructies en
het afhandelen meldingen en oplossen van problemen die te maken hebben met exporten.
Toezicht senior dierenarts: een deel van de dierenartsen bij de NVWA is senior dierenarts.
Deze worden deels vrijgesteld van reguliere taken i.v.m. intervisie/coaching. Dit is ter
bevordering van kwaliteit en uniformiteit van de uitvoering van taken.
Uren bedrijvenbeheer: coördinatie van alle retribueerbare toezichts- en
handhavingsactiviteiten op het bedrijf, beoordelen bedrijfsprotocollen, aanspreekpunt.

Tabel kosten categorie Erkende bedrijven (exclusief Nationaal Plan Residuen)
Activiteitnaam
Product
Kostprijs
Aantal
Kosten
per uur (P)
uren (Q)
P*Q
Dienstverlening
Handhaven
€ 116,04
2.571
€ 298.335

Toezichtontwikkeling,
senior dierenarts en
bedrijvenbeheer

Toezicht uitvoering

Keuren certificering
op afstand

€ 107,75

5.661

Keuren export,
slachthuizen en
overige activiteiten
Handhaven

€ 115,91

16.417

€ 116,04

6.738

Keuren export,
slachthuizen en
overige activiteiten
Handhaven

€ 115,91

62.778

€ 116,04

18.016

Keuren export,
slachthuizen en
overige activiteiten
Keuren import

€ 115,91

311.540

€ 111,08

16.091

Totale kosten

€ 609.986
€ 1.902.935
€ 781.881
€ 7.276.567
€ 2.090.520
€ 36.110.625
€ 1.787.370
€ 50.858.220

Toeslagen

€ 2.726.941

Overige tarieven

€ 564.193

Starttarief

€ 10.363.053

Kwartiertarief

€ 37.204.033

Totale kosten

€ 50.858.220

Hieronder wordt achtereenvolgens de berekening van de toeslagtarieven (buiten openingstijd,
uitloop, te late af- en aanmelding), overige tarieven (bijv. toestemmingen, registraties,
houdbaarheidsstudies en aanlandkeuringen verse vis), starttarief en kwartiertarief toegelicht.
Toeslagen (kosten bedragen € 2.726.941 zie bovenstaande tabel)
Er zijn vier toeslagen van toepassing voor de categorie Erkende bedrijven. Toeslagen zijn ter
dekking van extra kosten die de NVWA maakt doordat werkzaamheden niet binnen de
openingstijden plaatsvinden of wanneer ze te laat worden aan- of afgemeld, uitlopen, worden
onderbroken/uitgesteld of geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden. Dergelijke bijzondere situaties
leiden er immers toe dat planningen moeten worden gewijzigd, arbeidstoeslagen aan medewerkers
moeten worden betaald, extra personeel moet worden ingezet of additionele reiskosten moeten
worden gemaakt. Ter vergoeding van dergelijke extra kosten worden toeslagen bij het
bedrijfsleven in rekening gebracht. De toeslagen zijn ook nodig om de doeltreffendheid van het
systeem van officiële controles te waarborgen. Zonder de toeslagen zouden bedrijven geen prikkels
hebben om op een efficiënte manier aanvragen voor werkzaamheden te doen. Hierdoor zouden niet
alle aanvragen kunnen worden gehonoreerd en kunnen officiële controles niet (goed) worden
uitgevoerd. De toeslagen zijn geregeld in artikel 20 van de Regeling NVWA-tarieven en artikelen 16
en 17 van de Warenwetregeling doorberekening kosten. Hieronder wordt allereerst toegelicht hoe
het totaalbedrag voor de toeslagen is berekend. Daarna volgt een toelichting per toeslag.
Berekening van het totaalbedrag van de toeslagen.
De retributies voor toeslagen worden bepaald op basis van de gemiddelde aan het bedrijfsleven
gefactureerde toeslagen in de categorie Erkende bedrijven over de afgelopen 3 jaren (2017-2019).
Door dit totaalbedrag van de toeslagen in mindering te brengen op de totale kosten komen deze
kosten niet in de andere tarieven van Erkende bedrijven terecht. Zoals uit de toelichting per
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toeslag hieronder blijkt zijn de toeslagen voor derden in sommige gevallen hoger dan de kosten
van de NVWA voor de specifieke activiteit waarvoor de toeslag geldt. Dit meerdere komt ten goede
aan de algemene kosten van overhead, conform hetgeen is overwogen door het Europese Hof van
Justitie (HvJ-EU)7. De algemene kosten van overhead kan betrekking hebben op alle
kostensoorten, die op grond van Verordening 882/2004 in rekening mogen worden gebracht. Zie
toelichting in hoofdstuk 3 over kostenallocaties. De belangrijkste algemene kosten van overhead
zijn de kosten van de Directie Interne Organisatie en de kosten van huisvesting en automatisering.
Voor het overige worden met de opbrengsten uit de toeslagen de directe kosten betaald (zie
toelichting hieronder). Bij derden die tijdig aanvragen (conform planningskader, zie Planningskader
Veterinaire Keuringen) en waarbij de realisatie van de werkzaamheden conform planning verloopt
worden geen toeslagen in rekening gebracht.
1. Toeslag buiten openingstijd
Deze toeslag is van toepassing voor werkzaamheden die buiten de openingstijden worden
uitgevoerd. De openingstijden van de NVWA zijn, met uitzondering van algemeen erkende
feestdagen, van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.00. De algemeen erkende
feestdagen zijn Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paas- en Pinksterdag, Eerste en Tweede
Kerstdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag en 5 mei.
De NVWA betaalt aan medewerkers die buiten tijden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00
en 18.00 uur werken een Toelage onregelmatige Dienst. Deze toelage varieert tussen 20 en 100 %
van het salaris en is gemaximeerd. Daarnaast is er sprake van een vaste toelage. Over de toelage
wordt een vakantie-uitkering uitbetaald en pensioen betaald. Daarnaast kan er sprake zijn van een
vergoeding voor een ontbijt of avondmaaltijd.8 De toeslag buiten openingstijd is uitgewerkt in
artikel 20 lid 2a van de Regeling NVWA-tarieven, in artikel 17 lid 3 van de Warenwetregeling
doorberekening kosten en in het planningskader.
Uitgaande van:
3 uur werkzaamheden buiten openingstijd, waarvan 1 uur reistijd,
loonkosten per uur € 65,50,-9,
gemiddelde toelage onregelmatige dienst van 30 %10 en
een avondmaaltijd van € 25,-11,
bedragen de totale kosten van de werkzaamheden buiten openingstijd voor de NVWA € 83,95 (3 *
€ 65,50) * 30 % + € 25).
De toeslag voor derden wordt als volgt berekend: per persoon wordt een toeslag per kwartier
berekend ter grootte van 30% van het vastgestelde kwartiertarief. Het vastgestelde kwartiertarief
2021 is € 33,76 (zie hieronder in het overzicht tarieven categorie Erkende bedrijven exclusief
Nationaal Plan Residuen). De berekening van de toeslag is dan als volgt: € 33,76 * 30 % = €
10,12. De toeslag buiten openingstijd voor derden bedraagt bij 2 uren keuren € 80,96 (€ 10,12 * 8
kwartieren).
Het verschil € 80,96 - € 83,95 = € -2,99 wordt verrekend met het start- en kwartiertarief.
2. Toeslag te late aanmelding
Aanvragen door derden voor NVWA-werkzaamheden dienen tijdig te worden ingediend. Het
uiterste tijdstip van indiening is 08.00 uur de werkdag voordien. Aanvragen die na dit tijdstip
worden ingediend worden beschouwd als te laat aangemeld. Te late aanvragen worden in principe
niet meer aanvaard. De aanvrager dient een nieuwe (tijdige) aanvraag voor een volgende werkdag
in te dienen. Bij calamiteiten of in bijzondere situaties wanneer bijvoorbeeld het dierenwelzijn in
het gedrang komt, kan een te late aanmelding worden aanvaard. Een te late aanvraag die nog
efficiënt kan worden ingepland kan incidenteel (dus zeker niet structureel) worden toegestemd. De
toeslag te late aanmelding is dan van toepassing.
Bovenstaande regel wordt soepel toegepast en in de huidige situatie worden alle te laat
aangemelde aanvragen gehonoreerd. Dit kan omdat te laat aanvragen een uitzondering is. Zonder
een toeslag te late aanmelding zou de NVWA worden gedwongen om alle aanvragen die te laat zijn
te weigeren. Immers indien de NVWA hier soepel mee om zou gaan, dan zouden steeds meer
bedrijven te laat gaan aanvragen en krijgt de NVWA de werkzaamheden niet meer tijdig gepland.
7

Zie HvJ EU, 19 december 2019, ECLI:EU:C:2019:1126, verklaring voor recht onderdeel 3.
De volledige vergoedingen en het personeelsreglement staat online, zie CAO Rijk
Uit handleiding overheidstarieven 2021 (gemiddelde schaal 11 en schaal 12)
10
Betreft schatting van de gemiddelde toelage onregelmatige dienst. De toelage varieert tussen 20 en 100% van het salaris en is
gemaximeerd, daarbij wordt de toelage van 20% het meest toegepast. Op basis van deze gegevens is de hier bedoelde inschatting
gemaakt.
11
Betreft schatting van de gemiddelde kosten van een avondmaaltijd. Deze inschatting is gebaseerd op de standaardvergoeding voor een
avondmaaltijd en is afgerond, omdat er sprake kan zijn van afwijkende situaties.
8
9
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Dit gaat dan ten koste van de doelmatigheid van het systeem.
Kosten die ontstaan door een te late aanmelding zijn de kosten van extra inspanningen van een
planner en een langere reistijd van de inspecteur, doordat de aanvraag niet efficiënt kan worden
ingepland. De spelregels met betrekking tot aan- en afmelden zijn uitgewerkt in de artikelen 20, 26
en 27 van de Regeling NVWA-tarieven, artikel 14, 15, 16 en 17 van de Warenwetregeling
doorberekening kosten en in het planningskader.
Uitgaande van:
een half uur extra benodigde tijd van de planner,
extra reistijd van twee uren door de inspecteur12 en
loonkosten van € 65,50 per uur13,
bedragen de totale kosten van een te late aanmelding voor de NVWA € 163,75 (2,5 uren * €
65,50).
De toeslag voor derden wordt als volgt berekend: per persoon wordt een toeslag per kwartier
berekend ter grootte van 30% van het vastgestelde kwartiertarief. Het vastgestelde kwartiertarief
2021 is € 33,76 (zie hieronder in het overzicht tarieven categorie Erkende bedrijven exclusief
Nationaal Plan Residuen). De berekening van de toeslag is dan als volgt: € 33,76 * 30 % = €
10,12. De toeslag te late aanmelding voor derden bedraagt bij 8 uren keuren € 323,84 (10,12 * 32
kwartieren).
Het verschil € 323,84 - € 163,75 = € 160,09 komt ten goede aan de algemene kosten van
overhead (zie toelichting hierboven onder het kopje: ‘Berekening van het totaalbedrag van de
toeslagen’).
3. Toeslag te late afmelding / onderbreking / uitstel
Wanneer door het bedrijf aangemelde werkzaamheden geheel of gedeeltelijk geen doorgang vinden
en dit niet of niet tijdig bij de NVWA afgemeld is, wordt per kwartier per persoon een ‘Toeslag te
late afmelding’ in rekening gebracht. Ook bij onderbreking of uitstel worden de geplande
kwartieren van de NVWA-medewerker in rekening gebracht met als omschrijving op de factuur:
‘Toeslag te late afmelding’. Het uiterste tijdstip voor kosteloze gehele of gedeeltelijke annulering is
08.00 uur14 de werkdag voordien en een week voordien voor werkzaamheden buiten openingstijd.
De ‘Toeslag te late afmelding’ is gelijk aan het kwartiertarief. De aanvrager betaalt bij te late
annulering alle gereserveerde kwartieren. Het starttarief is niet verschuldigd voor zover de NVWAmedewerker zich niet heeft moeten verplaatsen.
Aangemelde werkzaamheden die tijdig zijn afgemeld komen niet op de factuur.
Indien de NVWA-planning de aangevraagde tijd verschuift naar een ander tijdstip van uitvoering en
dit niet mogelijk is voor de aanvrager, dan mag de aanvrager de aangevraagde werkzaamheden
kosteloos annuleren tot 14.00 uur.
Bij een te late afmelding, onderbreking, uitstel of als aangemelde werkzaamheden niet
plaatsvinden kan de NVWA de ingeplande medewerkers niet meer voor andere werkzaamheden
inzetten, terwijl de loonkosten en de kosten van ingehuurde dierenartsen toch doorlopen. Omdat
de medewerker niet meer elders kan worden ingezet en de kosten toch doorlopen wordt het
volledige kwartiertarief (inclusief het gedeelte voor overhead en werkvoorbereiding) in rekening
gebracht. De spelregels met betrekking tot aan- en afmelden zijn uitgewerkt in de artikelen 20, 26
en 27 van de Regeling NVWA-tarieven, artikelen 14, 15, 16 en 17 van de Warenwetregeling
doorberekening kosten en in het planningskader.
4. Toeslag uitloop
Wanneer de werkzaamheden langer duren dan het bedrijf heeft aangevraagd, wordt per kwartier
per persoon een toeslag uitloop in rekening gebracht. Het is van groot belang dat een aanvrager de
correcte duur van de werkzaamheid aangeeft, zodat de planning NVWA een realistische route kan
opmaken voor de medewerker. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om dit correct in
te schatten. Het is onmogelijk voor de NVWA-planner om deze inschatting zelf te doen voor iedere
aanvraag omdat de lokale omstandigheden bij de uitvoering behoorlijk kunnen verschillen. De
planner heeft geen zicht op deze omstandigheden, noch heeft hij de nodige inhoudelijke kennis om
dit bij elke aanvraag te beoordelen.
12

Bij een te late aanmelding is de planning van de NVWA al begonnen met het maken van de planning voor de volgende dag, of is deze
al klaar. Alleen bevoegde dierenartsen kunnen worden ingepland. De keuze is dan beperkt en er moet dan vaak worden gekozen voor
een dierenarts die verder van het slachthuis vandaan woont. Voor slachthuizen zijn minder dierenartsen beschikbaar dan voor de
exportkeuringen levende dieren. Daarom is bij slachthuizen gerekend met een extra reistijd van twee uren en bij de export van levende
dieren is gerekend met een extra reistijd van één uur.
13
Uit handleiding overheidstarieven 2021 (gemiddelde schaal 11 en schaal 12)
14
Dit was in het verleden 7.00 uur. In de huidige situatie is dat 8.00 uur.
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Uitloop kan tot gevolg hebben dat de medewerker van de NVWA een toelage voor overwerk of een
verschuivingstoelage ontvangt. Indien er voor de betreffende medewerker op die dag geen andere
activiteiten meer zijn gepland, heeft het voor de NVWA alleen uitbetaling van overwerk- of
verschuivingstoelage tot gevolg. Als er voor de betreffende medewerker nog andere activiteiten op
die dag zijn gepland dan schuiven alle werkzaamheden van die betreffende medewerker op. De
medewerker kan hierdoor te laat bij de volgende geplande activiteit aankomen. Dit te laat
verschijnen kan vervolgens tot schadeclaims leiden. De spelregels met betrekking tot uitloop zijn
uitgewerkt in de artikelen 20, 26 en 27 van de Regeling NVWA-tarieven, artikelen 14, 15, 16 en 17
van de Warenwetregeling doorberekening kosten en in het planningskader.
Uitgaande van een half uur uitloop en kosten van overwerk of verschuivingstoelage van € 9,1015
per uur bedragen de totale kosten van een half uur uitloop voor de NVWA € 4,55.
De toeslag voor derden wordt als volgt berekend: per persoon wordt een toeslag per kwartier
berekend ter grootte van 100% van het vastgestelde kwartiertarief. Het vastgestelde kwartiertarief
2021 is € 33,76 (zie hieronder in het overzicht tarieven categorie Erkende bedrijven exclusief
Nationaal Plan Residuen). De berekening van de toeslag is dan als volgt: € 33,76 * 100 % = €
33,76. De toeslag uitloop voor derden bedraagt bij een half uur uitloop € 67,52 (€ 33,76 * 2
kwartieren).
Het verschil € 67,52 - € 4,55 = € 62,97 komt ten goede aan de algemene kosten van overhead (zie
toelichting hierboven onder het kopje: ‘Berekening van het totaalbedrag van de toeslagen’).
Overige tarieven (kosten bedragen € 564.193 zie bovenstaande tabel)
Overige tarieven heeft betrekking op onderstaande tarieven.
• Controle voedselveiligheid verse vis en garnalen. De retributies controle voedselveiligheid verse
vis en garnalen worden na afloop van het jaar geïnd. Een toelichting op de berekening is te
vinden op Berekening NVWA tarieven controle voedselveiligheid verse vis en garnalen
• Indien e-CertNL wordt gebruikt voor certificering op locatie dan wordt deze toeslag separaat in
rekening gebracht. De kosten van e-CertNL maken geen onderdeel uit van het bovenstaande
bedrag.
• Berekening van tarieven in het kader van beoordeling houdbaarheidsstudie als onderdeel van
herinspectie wordt toegelicht in paragraaf 6.3.
• De tariefberekeningen voor registraties en toestemmingen worden in dit document niet
toegelicht, omdat deze tarieven maar weinig worden gebruikt. De tariefberekening kan bij de
NVWA worden opgevraagd met behulp van het contactformulier op onze website Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit
• Voor de tariefberekening van Laboratoriumonderzoek, zie paragraaf 4.6.2. De kosten van
Laboratoriumonderzoek maken geen onderdeel uit van het bovenstaande bedrag.
Starttarief (kosten bedragen € 10.363.093 zie bovenstaande tabel)
Het starttarief16 wordt berekend door het starttarief van het jaar t-1 te indexeren met de
gemiddelde stijging van de NVWA-kostprijs (dat is de door de NVWA berekende gemiddelde loonen prijsontwikkeling) en in het starttarief worden de ontwikkelingen van de reistijd en niet aan één
keuring specifiek toerekenbare voorbereidingstijd (bijvoorbeeld vakinhoudelijke
instructiebijeenkomst) verwerkt. Aangezien de reistijd en de niet specifiek toerekenbare
voorbereidingstijd de laatste jaren stabiel is, is voor 2021 gerekend met alleen de gemiddelde
stijging van de NVWA-kostprijs (7,8 %). Het totaalbedrag aan te factureren starttarief wordt
berekend door het berekende starttarief te vermenigvuldigen met het gemiddelde aantal
gefactureerde starts over de afgelopen 3 jaren. Het aantal starts wordt gecorrigeerd indien de
verwachting aanwijsbaar anders is.
Het starttarief stijgt met 7,8% als gevolg van de stijging in de kostprijs. Hierdoor stijgt het
berekende starttarief van € 161,46 (vastgesteld tarief 2020) naar € 174,05 in 2021. Zoals hierna
zal blijken is het vastgestelde starttarief lager. Het aantal verwachte17 starts is 59.540. De
verwachte opbrengsten uit starttarief zijn dan 59.540 * € 174,05 = € 10.362.93718.

15

De volledige vergoedingen en het personeelsreglement staat online, zie https://www.caorijk.nl/
Initieel is het starttarief in 2014 bepaald op basis van de werkelijke tijdsverdeling van de inspecteur tussen inspectietijd en
voorbereiding/reistijd. Zie brief aan de Tweede Kamer over de herziening van het retributiesstelsel van de NVWA in 2014. Zie: Herziening
van het NVWA-retributiestelsel | Tweede Kamer der Staten-Generaal
17
Gebaseerd op verleden
18
Dit getal wijkt iets af van het bedrag in de ‘Tabel kosten categorie Erkende bedrijven (exclusief Nationaal Plan Residuen)’ door
afrondingen. In werkelijkheid wordt met veel meer decimalen achter de komma gerekend, dan de twee decimalen die hier worden
gepresenteerd.
16
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Kwartiertarief (kosten bedragen € 37.204.033 zie bovenstaande tabel)
Om vervolgens het kwartiertarief te berekenen worden de totale kosten van de categorie Erkende
bedrijven verminderd met de berekende te factureren retributies toeslagen, overige tarieven en
starttarieven. Het resterende bedrag wordt gedeeld door het aantal te verwachten te factureren
kwartieren en het resultaat is dan het kwartiertarief. Het aantal te verwachten kwartieren is
gebaseerd op een expertinschatting, waarbij rekening wordt gehouden met de realisatie in het
verleden en ontwikkelingen in de toekomst.
Er resteert voor het kwartiertarief € 37.204.033 (€ 50.858.220 - € 10.363.053 - € 564.193 - €
2.726.941). Het aantal verwachte19 facturabele20 kwartieren is 962.908. Het berekende
kwartiertarief is dan € 37.204.033/ 962.908 = € 38,64 per kwartier. Zoals hierna zal blijken is het
vastgestelde kwartiertarief lager. In bijlage 1 is de berekening van het kwartiertarief tot in detail
beschreven.
Voor de inspecties erkenningverlening en – onderhoud en voor herinspecties in de categorie
Erkende bedrijven gelden dezelfde tarieven als voor de keuringswerkzaamheden. Bij inspecties
erkenningverlening en – onderhoud en voor herinspecties geldt dat de administratiekosten21
(specifieke voorbereiding voor betreffende inspectie en administratieve afhandeling van betreffende
inspectie) apart in rekening worden gebracht. Inspectiekwartieren en administratiekwartieren staan
dus als aparte regels op de factuur. Voor zowel inspectie als administratie geldt hetzelfde
kwartiertarief. De administratiekwartieren zijn genormeerd en afhankelijk van de inspectietijd op
locatie. Zie onderstaande tabel.
werkzaamheid of netto tijd op het
bedrijf

aantal
kwartieren

15 minuten – 1 uur (1e uur)

1

> 1 uur – 2 uur (2 uur)

2

> 2 uur – 3 uur (derde uur)

4

> 3 uur - 4 uur (4e uur)

6

> 4 uur – 5 uur (5 uur)

8

> 5 uur – 6 uur (6 uur)

10

> 6 uur – 7 uur (7e uur)

12

> 7 uur – 8 uur (8 uur)

14

> 8 uur – 12 uren

16

> 12 uren – 16 uren

18

> 16 uren – 20 uren

20

> 20 uren – 24 uren

22

> 24 uren

24

e

e
e

e

Overzicht tarieven categorie Erkende bedrijven exclusief Nationaal Plan Residuen
In onderstaande tabel zijn de vastgestelde tarieven opgenomen. De ministers van LNV en MZS
hebben besloten dat de tarieven in 2021 maximaal met 1,7% stijgen. Dit betekent dat alleen de
berekende tarieven 2021 zijn toegepast als deze dalen of als deze met 1,7 % of minder dan 1,7 %
stijgen. Alle andere tarieven zijn met 1,7 % geïndexeerd. Het start- en kwartiertarief dat in
onderstaande tabel wordt vermeld, wijkt hierdoor af van het hierboven berekende start- en
kwartiertarief. Hierdoor worden niet alle berekende kosten voor derden aan derden doorberekend.
Dit betreft € 5,3 mln van de kosten, die hierdoor door LNV en VWS moeten worden betaald. Deze €
5,3 miljoen is exclusief de kosten die om beleidsmatige redenen op de kostprijs zijn gecorrigeerd
en ook door LNV en VWS worden betaald (zie tabel 3 in hoofdstuk 3) en is exclusief de productieve
reisuren die ook door LNV en VWS worden betaald.

19

Gebaseerd op verwachte hoeveelheid werk.
Betreft de kwartieren van de inspecteur voor de uitvoering en administratie van de keuring of inspectie. Deze tijd wordt per kwartier in
rekening gebracht. Dit is exclusief de reistijd. Een vergoeding voor de reistijd zit in het starttarief.
21
De administratiekosten bij keuringen worden als keurkwartier in rekening gebracht omdat de betreffende administratie meestal op
locatie van het bedrijf wordt uitgevoerd. Er wordt bij keuringen op de factuur dus geen onderscheid gemaakt tussen administratie en
keuren.
20
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erkende bedrijven
algemeen (onafhankelijk van de soort werkzaamheid)
starttarief per persoon
kwartier medewerker keuring of inspectie
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier
toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier
toeslag te late afmelding/onderbreking/uitstel per persoon per
kwartier
toeslag uitloop per persoon per kwartier
slachthuis dat minder dan 10 GVE per week behandelt
starttarief per persoon voor een roodvlees slachthuis met minder
dan 10 GVE per week
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier voor een
roodvleesslachthuis met minder dan 10 GVE per week
toeslag te late aanmelding voor slachthuis met minder dan 10 GVE
per week
toeslag te late afmelding voor slachthuis met minder dan 10 GVE per
week
toeslag uitloop voor slachthuis met minder dan 10 GVE per week
toezicht op onbewelmde rituele slacht
starttarief per persoon
kwartier medewerker keuring of inspectie
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier
toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier
toeslag te late afmelding/onderbreking/uitstel per persoon per
kwartier
toeslag uitloop per persoon per kwartier
overige tarieven erkende bedrijven
toeslag e-CertNL voor exportcertificaten en geleidebiljetten via
applicatie e-CertNL aangevraagd
aanvraag vergunning wet op de dierproeven
Laboratoriumonderzoek

herkeuringstarief per dier
toestemming vervoer dierlijke bijproducten (bijl IV, hfdstk IV, afd 2,
onderdeel F, van Vo (EG) 142/2011)
een aanvraag tot toestemming voor verzending naar Nederland als
bedoeld in artikel 48, eerste lid, van Verordening (EU) nr.
1069/2009; voor het uitrijden van mest op het land en voor
kadavers gezelschapsdieren en paarden voor crematie
een aanvraag tot toestemming voor verzending naar NL als bedoeld
in art. 48, 1e lid, van Verordening (EU) nr. 1069/2009; voor andere
producten en bestemmingen dan het uitrijden van mest op het land
en kadavers gezelschapsdieren en paarden voor crematie
aanvraag registratie
beoordeling houdbaarheidsstudie per product, eerste 2 producten.
Als onderdeel van herinspectie
beoordeling houdbaarheidsstudie per product vanaf 3e product. Als
onderdeel van herinspectie
tarief per kilogram keuring voedselveiligheid verse vis
tarief per kilogram keuring voedselveiligheid verse garnalen
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vastgesteld
tarief 2021
€ 164,20
€ 33,76
€ 10,12
€ 10,12
€ 33,76
€ 33,76
vastgesteld
tarief 2021
€ 20,75
€ 43,88
€ 20,75
€ 20,75
€ 20,75
€
€
€
€
€

164,20
33,76
10,12
10,12
33,76

€ 33,76
vastgesteld
tarief 2021
€ 6,30
€ 2.069,43
zie categorie
Overig:
Laboratorium
dieren en
dierlijke
producten
€ 569,32
€ 270,08
€ 54,46

€ 81,70

€ 47,66
€ 290,10
€ 116,04
zie aparte
toelichting op
website NVWA
zie aparte
toelichting op
website NVWA
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administratiekosten (afhankelijk van inspectieduur)
netto inspectietijd op het bedrijf
15 minuten - 1 uur
> 1 uur - 2 uur
> 2 uur - 3 uur
> 3 uur - 4 uur
> 4 uur - 5 uur
> 5 uur - 6 uur
> 6 uur - 7 uur
> 7 uur - 8 uur
> 8 uur - 12 uur
> 12 uur - 16 uur
> 16 uur - 20 uur
> 20 uur - 24 uur
> 24 uur

vastgesteld
tarief 2021
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

33,76
67,52
135,04
202,56
270,08
337,60
405,12
472,64
540,16
607,68
675,20
742,72
810,24

4.2 Tarieven categorie Erkende bedrijven Nationaal Plan Residuen
Hieronder volgt een toelichting over welke werkzaamheden dit gaat en worden de kosten en de
berekening van de tarieven toegelicht. Tot slot is een overzicht van het vastgestelde tarief
vermeld.
Werkzaamheden
• Betreft werkzaamheden in artikel 11 van de Regeling NVWA-tarieven en artikel 13 van de
Warenwetregeling doorberekening kosten.
• Het betreft de kosten van de residucontroles (monstername en monsteranalyse) in het kader
van het Nationaal Plan Residuen.
• De controles worden steekproefsgewijs uitgevoerd. De jaarlijkse kosten van deze
steekproefsgewijze controles worden doorberekend aan alle aanbieders, ongeacht of een
controle heeft plaatsgevonden. De retributie is gebaseerd op het aantallen tonnen geslacht
gewicht. Voor iedere dag dat een slachthuis slacht ontvangt het slachthuis een factuur voor de
controles Nationaal Plan Residuen onderdeel vlees dat is gebaseerd op het aantal tonnen
geslacht gewicht, ongeacht of op die dag ook daadwerkelijk een controle in het kader van het
Nationaal Plan Residuen heeft plaatsgevonden.
Kosten
De kosten van onderstaande productieve uren zijn meegenomen in het tarief:
Toezicht uitvoering: monstername in primaire fase door medewerkers van de directie
Handhaven en monstername slachtfase door medewerkers van de directie Keuren.
Toezicht ontwikkeling : zoals ontwerpen, voorbereiden en evalueren van de
werkzaamheden, voor zover dit gerelateerd is aan Nationaal Plan Residuen.
Uitbesteed monstername: werkzaamheden KDS
Uitbesteed laboratorium onderzoek: de kosten gemaakt door Wageningen Food Safety
Research (WFSR).
Tabel kosten categorie Erkende bedrijven Nationaal Plan Residuen
Activiteitnaam
Product
Kostprijs per
Aantal uren
uur (P)
(Q)
Programmering en
Handhaven
€ 116,04
327
coördinatie
Toezicht ontwikkeling,
Keuren export,
€ 115,91
2.000
slachthuizen en
overige
activiteiten
Toezicht uitvoering
Handhaven
€ 116,04
7.355
(monstername)
Toezicht uitvoering
Keuren export,
€ 115,91
50
(monstername)
slachthuizen en
overige
activiteiten
Toezicht uitvoering
Keuren import
€ 111,08
239
(monstername)
34

Kosten P*Q
€ 37.945
€ 231.820

€ 853.474
€

5.796

€ 26.493
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Activiteitnaam

Product

Kostprijs per
uur (P)

Aantal uren
(Q)

Kosten P*Q

Uitbesteed monstername

€ 71.309

Uitbesteed laboratorium
onderzoek (WFSR)
Subtotaal kosten

€ 4.118.099

naar import dieren en
dierlijke producten
Totale kosten

€

residucontroles ei en melk

€

residucontroles vlees

€ 4.254.793

Totale kosten

€ 5.189.003

€ 5.344.936
155.933

€ 5.189.003
934.209

Berekening van de tarieven voor de residucontroles vlees, melk en ei
• Binnen het Nationaal Plan Residuen worden ook monsters genomen van importproducten (ca.
3% van de totale monstername). Deze kosten van monstername en analyses worden
opgenomen in de categorie import dieren en dierlijke producten: omvang hiervan is € 155.933.
• Ca. 18% (in euro’s € 934.209) van de totale werkzaamheden is in het kader van residu
onderzoek melk en eieren. Deze werkzaamheden worden via retributies betaald door
respectievelijk de melksector en de eiersector. Een verdere toelichting over deze retributies staat
op de website van de NVWA, zie onder het kopje ‘Actuele tarieven’ op
Actuele tarieven NVWA.
• € 4.254.793 heeft betrekking op residu onderzoek in vlees en betreft de kosten voor
monstername en monsteranalyses van monsters die bij veehouders en slachterijen worden
genomen. Kosten voor monstername betreffen hoofdzakelijk kosten van directe medewerkers
van de NVWA. In slachthuizen worden de monsters door KDS genomen. Dit gebeurt
hoofdzakelijk tijdens de zogenaamde aftijd22. Een klein gedeelte van de monstername gebeurt
buiten de aftijd en wordt door de NVWA aan KDS betaald.
• De post uitbesteed laboratoriumonderzoek betreft de kosten van uitgevoerde werkzaamheden
door het WFSR. Voor de berekening van de tarieven met een laboratoriumcomponent in het
kader van Nationaal Plan Residuen is voor de laboratoriumcomponent gebruik gemaakt van de
prijsopgave van het WFSR. Bij de berekening van de tarieven is rekening gehouden met de
beleidsmatige prijsaanpassing (reductie) van 12,2 % in verband met de fusie van de laboratoria
voedselveiligheid.
• Aangezien het tarief uiteindelijk uitgedrukt moet worden in tonnage is het tarief per ton
gebaseerd op de verwachte tonnage in 2021: € 4.254.793/ 2.934.340 tonnage = € 1,45. Het
tonnage is bepaald op het gemiddelde geslacht gewicht van de afgelopen 3 jaren. De totale
kosten van het Nationaal Plan Residuen onderdeel vlees worden op basis van geslacht gewicht
verdeeld over de slachthuizen.
Overzicht tarieven categorie Erkende Nationaal Plan Residuen vlees
overige tarieven erkende bedrijven
tarief per ton geslacht gewicht i.v.m. de residuencontroles
(slachterijen)
residu onderzoek melk en eieren in kader nationaal plan

22

vastgesteld
tarief 2021
€ 1,45
zie aparte
toelichting op
website NVWA

De officiële assistenten van KDS moeten regelmatig recupereren in verband met fysiek zware keuringshandelingen. Tijdens rustpauzes
(aftijd) nemen de officiële assistenten monsters voor het Nationaal Plan Residuen.
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4.3 Tarieven categorie Levende dieren
In dit hoofdstuk wordt de berekening van de tarieven in de categorie Levende dieren toegelicht.
Achtereenvolgens wordt aandacht besteed aan: beschrijving van de werkzaamheden, berekening
van de kosten, toelichting op en berekening van de toeslagen, overige tarieven, starttarief en
kwartiertarief. Tot slot is een overzicht met de vastgestelde tarieven vermeld.
Werkzaamheden
• Betreft werkzaamheden in bijlage B van de Regeling NVWA-tarieven.
• Het betreft de werkpakketten: Exportkeuring intra EU en daarnaast exportkeuring op
verzoek/derden landen en systeemtoezicht (inclusief herinspecties) op erkende bedrijven die
met levende dieren werken.
• Het betreft activiteiten die gerelateerd zijn aan NVWA-werkzaamheden met levende dieren, vnl.
exportkeuring.
• De aanvullende officiële controles op de primaire Landbouwbedrijven behoren ook tot deze
categorie en hiervoor gelden de tarieven van deze categorie.
Kosten
•
De kosten van onderstaande productieve uren zijn meegenomen in het tarief:
Toezicht uitvoering: zoals keuringen, monstername, audits, controles, inspecties.
Dienstverlening: zoals planning, voorscreening, technische administratie, voorbereiding
certificaten afgifte op locatie.
Toezicht ontwikkeling: zoals ontwerpen, voorbereiden, bewaken uniformiteit en kwaliteit en
evalueren van de werkzaamheden van toezicht uitvoering, voor zover dit gerelateerd is aan
export levende dieren. Dit betreft ook het beheren van derde landeneisen, zoals het
bijhouden van de landeneisen, maken en beheren van instructies en het afhandelen
meldingen en oplossen van problemen die te maken hebben met exporten.
Toezicht senior dierenarts: een deel van de dierenartsen bij de NVWA is senior dierenarts.
Deze worden deels vrijgesteld van reguliere taken i.v.m. intervisie/coaching. Dit is ter
bevordering van kwaliteit en uniformiteit van de uitvoering van taken.
Uren bedrijvenbeheer: coördinatie van alle retribueerbare toezichts- en
handhavingsactiviteiten op het bedrijf, beoordelen bedrijfsprotocollen, aanspreekpunt.
Tabel kosten categorie Levende dieren (exclusief kosten herinspecties
veehouderijbedrijven)
Activiteitnaam
Product
Kostprijs
Aantal
per uur (P)
uren (Q)
Dienstverlening
Handhaven
€ 116,04
1.452
Keuren certificering op € 107,75
12.094
afstand
Keuren export,
€ 115,91
13.003
slachthuizen en
overige activiteiten
Toezicht ontwikkeling,
Keuren export,
€ 115,91
15.515
senior dierenarts en
slachthuizen en
bedrijvenbeheer
overige activiteiten
Toezicht uitvoering
Handhaven
€ 116,04
108
Keuren export,
€ 115,91
75.700
slachthuizen en
overige activiteiten
Totale kosten
Toeslagen
Overige tarieven
Starttarief
Kwartiertarief
Totale kosten

Kosten P*Q
€ 168.529
€ 1.303.126
€ 1.507.178

€ 1.798.344

€ 12.532
€ 8.774.387

€ 13.564.095
€
557.939
€
166.446
€ 4.304.333
€ 8.535.377
€ 13.564.095

Hieronder wordt achtereenvolgens de berekening van de toeslagtarieven (buiten openingstijd,
uitloop, te late af- en aanmelding), overige tarieven (bijv. toestemmingen, registraties,
houdbaarheidsstudies en aanlandkeuringen verse vis), starttarief, kwartiertarief en de tarieven
voor herinspecties veehouderijbedrijven toegelicht.
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Toeslagen (kosten bedragen € 557.939 zie bovenstaande tabel)
Er zijn vier toeslagen van toepassing voor de categorie Levende dieren. Toeslagen zijn ter dekking
van extra kosten die de NVWA maakt doordat werkzaamheden niet binnen de openingstijden
plaatsvinden of wanneer ze te laat worden aan- of afgemeld, uitlopen, worden
onderbroken/uitgesteld of geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden. Dergelijke bijzondere situaties
leiden er immers toe dat planningen moeten worden gewijzigd, arbeidstoeslagen aan medewerkers
betaald, extra personeel ingezet of additionele reiskosten moeten worden gemaakt. Ter vergoeding
van dergelijke extra kosten worden toeslagen bij het bedrijfsleven in rekening gebracht. De
toeslagen zijn ook nodig om de doeltreffendheid van het systeem van officiële controles te
waarborgen. Zonder de toeslagen zouden bedrijven geen prikkels hebben om op een efficiënte
manier aanvragen voor werkzaamheden te doen. Hierdoor zouden niet alle aanvragen kunnen
worden gehonoreerd en kunnen officiële controles niet worden uitgevoerd. De toeslagen zijn
geregeld in de artikel 20 van de Regeling NVWA-tarieven. Hieronder wordt allereerst toegelicht hoe
het totaalbedrag voor de toeslagen is berekend. Daarna volgt een toelichting per toeslag.
Berekening van het totaalbedrag van de toeslagen.
De retributies voor toeslagen worden bepaald op basis van de gemiddelde aan het bedrijfsleven
gefactureerde toeslagen in de categorie Levende dieren over de afgelopen 3 jaren. Door dit
totaalbedrag van de toeslagen in mindering te brengen op de totale kosten komen deze kosten niet
in de andere tarieven van Levende dieren terecht. Zoals uit de toelichting per toeslag hieronder
blijkt zijn de toeslagen voor derden in sommige gevallen hoger dan de kosten van de NVWA voor
de specifieke activiteit waarvoor de toeslag geldt. Dit meerdere komt ten goede aan de algemene
kosten van overhead, conform hetgeen is overwogen door het eerder genoemde arrest van het
HvJ-EU. De algemene kosten van overhead kan betrekking hebben op alle kostensoorten, die op
grond van Verordening 882/2004 in rekening mogen worden gebracht. Zie toelichting in hoofdstuk
3 over kostenallocaties. De belangrijkste algemene kosten van overhead zijn de kosten van de
Directie Interne Organisatie en de kosten van huisvesting en automatisering. Voor het overige
worden met de opbrengsten uit de toeslagen de directe kosten betaald (zie toelichting hieronder).
Bij derden die tijdig aanvragen (conform het eerder genoemde planningskader) en waarbij de
realisatie van de werkzaamheden conform planning verloopt worden geen toeslagen in rekening
gebracht.
1. Toeslag buiten openingstijd
Deze toeslag is van toepassing voor werkzaamheden die buiten de openingstijden worden
uitgevoerd. De openingstijden van de NVWA zijn, met uitzondering van algemeen erkende
feestdagen, van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.00. De algemeen erkende
feestdagen zijn Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paas- en Pinksterdag, Eerste en Tweede
Kerstdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag en 5 mei.
De NVWA betaalt aan medewerkers die buiten tijden van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00
en 18.00 uur werken een Toelage onregelmatige Dienst. Deze toelage varieert tussen 20 en 100 %
van het salaris en is gemaximeerd. Daarnaast is er sprake van een vaste toelage. Over de toelage
wordt een vakantie-uitkering uitbetaald en pensioen betaald. Daarnaast kan er sprake zijn van een
vergoeding voor een ontbijt of avondmaaltijd23.
Uitgaande van:
- 2 uur werkzaamheden buiten openingstijd, waarvan 1 uur reistijd,
- loonkosten per uur € 65,50,-24,
- gemiddelde toelage onregelmatige dienst van 30 %25 en
- een avondmaaltijd van € 25,-26,
bedragen de totale kosten van de werkzaamheden buiten openingstijd voor de NVWA € 64,30 (€
65,50 * 2 * 30 % + € 25).
De toeslag voor derden wordt als volgt berekend: per persoon wordt een toeslag per kwartier
berekend ter grootte van 30% van het vastgestelde kwartiertarief. Het vastgestelde kwartiertarief
2021 is € 47,66 (zie hieronder in het overzicht tarieven categorie Levende dieren). De berekening
van de toeslag is dan als volgt: € 47,66 * 30 % = € 14,30. De toeslag buiten openingstijd voor
derden bedraagt bij 1 uren keuren € 57,20 (€ 14,30 * 4 kwartieren)
Het verschil € 57,20 - € 64,30 = - € 7,10 wordt verrekend met het start- en kwartiertarief.
23

De volledige vergoedingen en het personeelsreglement staat online, zie CAO Rijk
Uit handleiding overheidstarieven 2021 (gemiddelde schaal 11 en schaal 12)
25
Betreft schatting van de gemiddelde toelage onregelmatige dienst. De toelage varieert tussen 20 en 100% van het salaris en is
gemaximeerd, daarbij wordt de toelage van 20% het meest toegepast. Op basis van deze gegevens is de hier bedoelde inschatting
gemaakt.
26
Betreft een schatting van de gemiddelde kosten van een avondmaaltijd. Deze inschatting is gebaseerd op de standaardvergoeding voor
een avondmaaltijd en is afgerond, omdat er sprake kan zijn van afwijkende situaties.
24
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2. Toeslag te late aanmelding
Aanvragen door derden voor NVWA-werkzaamheden dienen tijdig te worden ingediend. Het
uiterste tijdstip van indiening is 08.00 uur de werkdag voordien.
Aanvragen die na dit tijdstip worden ingediend worden beschouwd als te laat aangemeld. Te late
aanvragen worden in principe niet meer aanvaard. De aanvrager dient een nieuwe (tijdige)
aanvraag voor een volgende werkdag in te dienen. Bij calamiteiten of in bijzondere situaties
wanneer bijvoorbeeld het dierenwelzijn in het gedrang komt, kan een te late aanmelding worden
aanvaard. Een te late aanvraag die nog efficiënt kan worden ingepland kan incidenteel (dus zeker
niet structureel) worden toegestaan. De toeslag te late aanmelding is dan van toepassing.
Bovenstaande regel wordt soepel toegepast en in de huidige situatie worden alle te laat
aangemelde aanvragen gehonoreerd. Dit kan omdat te laat aanvragen een uitzondering is. Zonder
een toeslag te late aanmelding zou de NVWA worden gedwongen om alle aanvragen die te laat zijn
te weigeren. Immers indien de NVWA hier soepel mee om zou gaan, dan zouden steeds meer
bedrijven te laat gaan aanvragen en krijgt de NVWA de werkzaamheden niet meer tijdig gepland.
Dit gaat dan ten koste van de doelmatigheid van het systeem.
Kosten die ontstaan door een te late aanmelding zijn de kosten van extra inspanningen van een
planner en een langere reistijd van de inspecteur, doordat de aanvraag niet efficiënt kan worden
ingepland.
Uitgaande van:
- een half uur extra benodigde tijd van de planner,
- extra reistijd van een uur door de inspecteur27 en
- loonkosten van € 65,5028 per uur,
bedragen de totale kosten van een te late aanmelding voor de NVWA € 98,25 (1,5 uur * € 65,50).
De toeslag voor derden wordt als volgt berekend: per persoon wordt een toeslag per kwartier
berekend ter grootte van 30% van het vastgestelde kwartiertarief. Het vastgestelde kwartiertarief
2021 is € 47,66 (zie hieronder in het overzicht tarieven categorie Levende dieren). De berekening
van de toeslag is dan als volgt: € 47,66 * 30 % = € 14,30. De toeslag te late aanmelding voor
derden bedraagt bij 2 uren keuren € 114,40 (€ 14,30 * 8 kwartieren).
Het verschil € 114,40 - € 98,25 = € 16,15 komt ten goede aan de algemene kosten van overhead
(zie toelichting hierboven onder het kopje: ‘Berekening van het totaalbedrag van de toeslagen’).
3. Toeslag te late afmelding / onderbreking / uitstel
Wanneer door het bedrijf aangemelde werkzaamheden geheel of gedeeltelijk geen doorgang vinden
en dit niet of niet tijdig bij de NVWA afgemeld is, wordt per kwartier per persoon een ‘Toeslag te
late afmelding’ in rekening gebracht. Ook bij onderbreking of uitstel worden de geplande
kwartieren van de NVWA-medewerker in rekening gebracht met als omschrijving op de factuur:
‘Toeslag te late afmelding’. Het uiterste tijdstip voor kosteloze gehele of gedeeltelijke annulering is
08.00 uur29 de werkdag voordien en een week voordien voor werkzaamheden buiten openingstijd.
De ‘Toeslag te late afmelding’ is gelijk aan het kwartiertarief. De aanvrager betaalt bij te late
annulering alle gereserveerde kwartieren. Het starttarief is niet verschuldigd voor zover de NVWAmedewerker zich niet heeft moeten verplaatsen.
Aangemelde werkzaamheden die tijdig zijn afgemeld komen niet op de factuur.
Indien de NVWA-planning de aangevraagde tijd verschuift naar een ander tijdstip van uitvoering en
dit niet mogelijk is voor de aanvrager, dan mag de aanvrager de aangevraagde werkzaamheden
kosteloos annuleren tot 14.00 uur.
Bij een te late afmelding, onderbreking, uitstel of als aangemelde werkzaamheden niet
plaatsvinden kan de NVWA de ingeplande medewerkers niet meer voor andere werkzaamheden
inzetten, terwijl de loonkosten en de kosten van ingehuurde dierenartsen toch doorlopen. Omdat
de medewerker niet meer elders kan worden ingezet en de kosten toch doorlopen wordt het
volledige kwartiertarief (inclusief het gedeelte voor overhead en werkvoorbereiding) in rekening
gebracht. De spelregels met betrekking tot aan- en afmelden zijn uitgewerkt in de artikelen 20, 26
en 27 van de Regeling NVWA-tarieven en in het eerder genoemde planningskader.
4. Toeslag uitloop
27

Bij een te late aanmelding is de planning van de NVWA al begonnen met het maken van de planning voor de volgende dag, of is deze
al klaar. Alleen bevoegde dierenartsen kunnen worden ingepland. De keuze is dan beperkt en er moet dan vaak worden gekozen voor
een dierenarts die verder van de exportlocatie vandaan woont. Voor slachthuizen zijn minder dierenartsen beschikbaar dan voor de
exportkeuringen levende dieren. Daarom is bij slachthuizen gerekend met een extra reistijd van twee uren en bij de export van levende
dieren is gerekend met een extra reistijd van één uur.
28
Uit handleiding overheidstarieven 2021 (gemiddelde schaal 11 en schaal 12
29
Dit was in het verleden 7.00 uur. In de huidige situatie is dat 8.00 uur.
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Wanneer de werkzaamheden langer duren dan het bedrijf heeft aangevraagd, wordt per kwartier
per persoon een toeslag uitloop in rekening gebracht. Het is van groot belang dat een aanvrager de
correcte duur van de werkzaamheid aangeeft, zodat de planning NVWA een realistische route kan
opmaken voor de medewerker. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om dit correct in
te schatten. Het is onmogelijk voor de NVWA planner om deze inschatting zelf te doen voor iedere
aanvraag omdat de lokale omstandigheden bij de uitvoering behoorlijk kunnen verschillen. De
planner heeft geen zicht op deze omstandigheden, noch heeft hij de nodige inhoudelijke kennis om
dit bij elke aanvraag te beoordelen.
Uitloop kan tot gevolg hebben dat de medewerker van de NVWA een toelage voor overwerk of een
verschuivingstoelage ontvangt. Indien er voor de betreffende medewerker op die dag geen andere
activiteiten meer zijn gepland heeft het voor de NVWA alleen uitbetaling van overwerk- of
verschuivingstoelage tot gevolg. Als er voor de betreffende medewerker nog andere activiteiten op
die dag zijn gepland dan schuiven alle werkzaamheden van die betreffende medewerker op. De
medewerker kan hierdoor te laat bij de volgende geplande activiteit aankomen. Als bedrijven
hierdoor schade lijden kunnen ze hiervoor een schadeclaim indienen bij de NVWA.
Uitgaande van een half uur uitloop en kosten van overwerk of verschuivingstoelage van € 9,1030
uur per uur bedragen de totale kosten van een half uur uitloop voor de NVWA € 4,55.
De toeslag voor derden wordt als volgt berekend: per persoon wordt een toeslag per kwartier
berekend ter grootte van 100% van het vastgestelde kwartiertarief. Het vastgestelde kwartiertarief
2021 is € 47,66 (zie hieronder in het overzicht tarieven categorie Levende dieren). De berekening
van de toeslag is dan als volgt: € 47,66 * 100 % = € 47,66. De toeslag uitloop voor derden
bedraagt bij een half uur uitloop € 95,32 (€ 47,66 * 2 kwartieren).
Het verschil € 95,32 - € 4,55 = € 90,77 komt ten goede aan de algemene kosten van overhead (zie
toelichting hierboven onder het kopje: ‘Berekening van het totaalbedrag van de toeslagen’).
Overige tarieven (kosten bedragen € 166.446 zie bovenstaande tabel)
Overige tarieven heeft betrekking op onderstaande tarieven.
• Indien e-CertNL wordt gebruikt voor certificering op locatie dan wordt deze toeslag separaat in
rekening gebracht.
• De tariefberekeningen voor registraties, vergunningen, supplementen, werkzaamheden na afloop
certificeren worden in dit document niet toegelicht, omdat deze tarieven maar weinig worden
gebruikt. De tariefberekening kan bij de NVWA worden opgevraagd met behulp van het
contactformulier op onze website (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit).
• Voor de tariefberekening van laboratoriumonderzoek zie paragraaf 4.6.2
Starttarief (kosten bedragen € 4.304.333 zie bovenstaande tabel)
Het starttarief31 wordt berekend door het starttarief van het jaar t-1 te indexeren met de
gemiddelde stijging van de NVWA-kostprijs (dat is de door de NVWA berekende gemiddelde loonen prijsontwikkeling) en in het starttarief worden de ontwikkelingen van de reistijd en niet aan één
keuring specifiek toerekenbare voorbereidingstijd (bijvoorbeeld vakinhoudelijke
instructiebijeenkomst) verwerkt. Aangezien de reistijd en niet specifiek toerekenbare
voorbereidingstijd de laatste jaren stabiel is, is voor 2021 gerekend met alleen de gemiddelde
stijging van de NVWA-kostprijs (7,8 %). Het totaalbedrag aan te factureren starttarief wordt
berekend door het berekende starttarief te vermenigvuldigen met het gemiddelde aantal
gefactureerde starts over de afgelopen 3 jaren. Het aantal starts wordt gecorrigeerd indien de
verwachting aanwijsbaar anders is.
Het starttarief stijgt met 7,8 % als gevolg van de stijging in de kostprijs. Hierdoor stijgt het
berekende starttarief van € 114,08 (vastgesteld tarief 2020) naar € 122,98 in 2021. Zoals hierna
zal blijken is het vastgestelde starttarief lager. Het aantal verwachte32 starts is 35.000. De
verwachte opbrengsten uit starttarief zijn dan 35.000 * € 122,98 = € 4.304.30033.
Kwartiertarief (kosten bedragen € 8.535.377 zie bovenstaande tabel)

30

De volledige vergoedingen en het personeelsreglement staat online, zie https://www.caorijk.nl/
Initieel is het starttarief in 2014 bepaald op basis van de werkelijke tijdsverdeling van de inspecteur tussen inspectietijd en
voorbereiding/reistijd. Zie brief aan de Tweede Kamer over de herziening van het retributiesstelsel van de NVWA in 2014. Zie: Herziening
van het NVWA-retributiestelsel | Tweede Kamer der Staten-Generaal
32
Gebaseerd op verleden
33
Dit getal wijkt iets af van het bedrag in de ‘Tabel kosten categorie Levende dieren (exclusief kosten herinspecties veehouderijbedijven)’
door afrondingen. In werkelijkheid wordt met veel meer decimalen achter de komma gerekend, dan de twee decimalen die hier worden
gepresenteerd.
31
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Om vervolgens het kwartiertarief te berekenen worden de totale kosten van de categorie Levende
dieren verminderd met de berekende te factureren retributies toeslagen, overige tarieven en
starttarieven. Het resterende bedrag wordt gedeeld door het aantal te verwachten te factureren
kwartieren en het resultaat is dan het kwartiertarief. Het aantal te verwachten kwartieren is
gebaseerd op een expertinschatting, waarbij rekening wordt gehouden met de realisatie in het
verleden en ontwikkelingen in de toekomst.
Er resteert voor het kwartiertarief € € 8.535.377 (€ 13.564.095 - € 166.466 - € 557.939 - €
4.304.333). Het aantal verwachte34 facturabele35 kwartieren = 155.712. Het berekende
kwartiertarief is dan € 8.535.377/ 155.712 = € 54,82 per kwartier. Zoals hierna zal blijken is het
vastgestelde kwartiertarief lager.
Voor de inspecties erkenningverlening en – onderhoud en voor herinspecties in de categorie
Levende dieren gelden dezelfde tarieven als voor de keuringswerkzaamheden in deze categorie. Bij
inspecties erkenningverlening en – onderhoud en voor herinspecties geldt dat de
administratiekosten36 (specifieke voorbereiding voor betreffende inspectie en administratieve
afhandeling van betreffende inspectie) apart in rekening worden gebracht. Inspectiekwartieren en
administratiekwartieren staan dus als aparte regels op de factuur. Voor zowel inspectie als
administratie geldt hetzelfde kwartiertarief. De administratiekwartieren zijn genormeerd en
afhankelijk van de inspectietijd op locatie. Zie onderstaande tabel.
werkzaamheid of netto tijd op het
bedrijf
15 minuten – 1 uur (1e uur)
> 1 uur – 2 uur

(2e

aantal
kwartieren
1

uur)

2
4

> 2 uur – 3 uur (derde uur)
> 3 uur - 4 uur (4e uur)

6

> 4 uur – 5 uur

(5e

uur)

8

> 5 uur – 6 uur

(6e

uur)

10

> 6 uur – 7 uur (7 uur)

12

e

> 7 uur – 8 uur

(8e

14

uur)

> 8 uur – 12 uren

16

> 12 uren – 16 uren

18

> 16 uren – 20 uren

20

> 20 uren – 24 uren

22

> 24 uren

24

Herinspecties veehouderijbedrijven
Herinspecties zijn werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 79 lid 2c van Verordening (EU)
2017/625.
•
Herinspecties veehouderijbedrijven maken onderdeel uit van de categorie levende dieren. De
kosten hiervan worden apart geraamd en staan in onderstaande tabel.
•
Voor de herinspectie digitale terugmelding en herinspectie schriftelijke terugmelding zijn de
tarieven gelijk aan die van de geregistreerde levensmiddelenbedrijven, zie hoofdstuk 4.6.3.
•
Het behandelen van een aanvraag toestemming afvoer van runderen van een geblokkeerd
bedrijf duurt gemiddeld 2 kwartieren. Het tarief hiervoor is daarom gelijk gesteld aan twee
maal het kwartiertarief levende dieren.

34

Gebaseerd verwachte hoeveelheid werk
Betreft de kwartieren van de inspecteur voor de uitvoering en administratie van de keuring of inspectie. Deze tijd wordt per kwartier in
rekening gebracht. Dit is exclusief de reistijd. Een vergoeding voor de reistijd zit in het starttarief.
36
De administratiekosten bij keuringen worden als keurkwartier in rekening gebracht omdat de betreffende administratie meestal op
locatie van het bedrijf wordt uitgevoerd. Er wordt bij keuringen op de factuur dus geen onderscheid gemaakt tussen administratie en
keuren.
35
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De totale kosten van de retribueerbare activiteiten voor de aanvullende
veehouderijbedrijven bedragen:
Activiteitnaam
Product
Kostprijs per
uur (P)
Dienstverlening
Keuren export, slachthuizen
€ 115,91
en overige activiteiten
Toezicht
Handhaven
€ 116,04
ontwikkeling
Toezicht
Handhaven
€ 116,04
uitvoering
Totaal

officiële controles voor
Aantal
uren (Q)
100

Kosten
P*Q
€ 11.591

240

€ 27.850

5.537

€ 642.455
€ 681.896

Overzicht tarieven categorie Levende dieren
In onderstaande tabel zijn de vastgestelde tarieven opgenomen. De minister van LNV heeft
besloten dat de tarieven in 2021 maximaal met 1,7% stijgen. Dit betekent dat alleen de berekende
tarieven 2021 zijn toegepast als deze dalen of als deze met 1,7 % of minder dan 1,7 % stijgen.
Alle andere tarieven zijn met 1,7 % geïndexeerd. Het start- en kwartiertarief dat in onderstaande
tabel wordt vermeld wijkt hierdoor af van het hierboven berekende start- en kwartiertarief.
Hierdoor worden niet alle berekende kosten voor derden aan derden doorberekend. Dit betreft €
1,4 mln van de kosten, die hierdoor door LNV moeten worden betaald. Deze € 1,4 miljoen is
exclusief de kosten die om beleidsmatige redenen op de kostprijs zijn gecorrigeerd en ook door
LNV worden betaald (zie tabel 3 in hoofdstuk 3) en is exclusief de productieve reisuren die ook
door LNV worden betaald.
levende dieren en levende producten
algemeen (onafhankelijk van de soort werkzaamheid)
starttarief per persoon
kwartier medewerker keuring of inspectie
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier
toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier
toeslag te late afmelding/onderbreking/uitstel per persoon
toeslag uitloop per persoon per kwartier
overige tarieven
toeslag e-CertNL voor exportcertificaten en geleidebiljetten
via applicatie e-CertNL aangevraagd
supplement invoer traces door NVWA
supplement invoer e-CertNL door NVWA
vergunning voor een vervoerder
wijziging vergunning vervoerder
aanvraag registratie
registratie paardenspermawincentrum
laboratoriumonderzoek

vastgesteld tarief
2021
€ 116,02
€ 47,66
€ 14,30
€ 14,30
€ 47,66
€ 47,66
vastgesteld
tarief 2021
€ 6,30

werkzaamheden na afloop certificeren

€ 47,66
€ 47,66
€ 95,32
€ 47,66
€ 47,66
€ 47,66
zie categorie
Overig:
Laboratorium
dieren en dierlijke
producten
€ 95,32

administratiekosten (afhankelijk van inspectieduur)
netto inspectietijd op het bedrijf
15 minuten - 1 uur
> 1 uur - 2 uur
> 2 uur - 3 uur
> 3 uur - 4 uur
> 4 uur - 5 uur
> 5 uur - 6 uur
> 6 uur - 7 uur
> 7 uur - 8 uur
> 8 uur - 12 uur
> 12 uur - 16 uur

vastgesteld
tarief 2021
€ 33,76
€ 67,52
€ 135,04
€ 202,56
€ 270,08
€ 337,60
€ 405,12
€ 472,64
€ 540,16
€ 607,68
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administratiekosten (afhankelijk van inspectieduur)
netto inspectietijd op het bedrijf
> 16 uur - 20 uur
> 20 uur - 24 uur
> 24 uur
aanvullende controles veehouders
retribueerbare aanvullende controles veehouders
(diergeneesmiddelen, dierenwelzijn en diergezondheid)
starttarief
kwartiertarief inspectiewerkzaamheden
herinspectie digitale herinspectie
herinspectie schriftelijke afdoening
aanvraag toestemming afvoer van runderen van geblokkeerd
bedrijf
administratiekosten (afhankelijk van inspectieduur)
netto inspectietijd op het bedrijf
15 minuten - 1 uur
> 1 uur - 2 uur
> 2 uur - 3 uur
> 3 uur - 4 uur
> 4 uur - 5 uur
> 5 uur - 6 uur
> 6 uur - 7 uur
> 7 uur - 8 uur
> 8 uur - 12 uur
> 12 uur - 16 uur
> 16 uur - 20 uur
> 20 uur - 24 uur
> 24 uur

vastgesteld
tarief 2021
€ 675,20
€ 742,72
€ 810,24

vastgesteld
tarief 2021
€ 116,02
€ 47,66
€ 78,05
€ 108,91
€ 95,32

vastgesteld
tarief 2021
€ 33,76
€ 67,52
€ 135,04
€ 202,56
€ 270,08
€ 337,60
€ 405,12
€ 472,64
€ 540,16
€ 607,68
€ 675,20
€ 742,72
€ 810,24

4.4 Tarieven categorie Import
Hieronder volgt een toelichting op de werkzaamheden en worden de kosten en de berekening van
de tarieven toegelicht voor de categorie Import. Voor de toelichting op de kosten en de berekening
van de tarieven wordt onderscheid gemaakt tussen Import dieren en dierlijke producten en Hoog
Risico Import levensmiddelen, diervoeders en productveiligheid. Tot slot is een overzicht met de
vastgestelde tarieven vermeld.
Werkzaamheden
• Betreft werkzaamheden in bijlage C van de Regeling NVWA-tarieven en de werkzaamheden in
artikelen 2 tot en met 7 van de Warenwetregeling doorberekening kosten.
• Het betreft de werkpakketten: Hoog Risico Import levensmiddelen, diervoeders,
productveiligheid en Import dieren en dierlijke producten. De tarieven zijn grotendeels
stuktarieven. Bij Import dieren en dierlijke producten zijn tarieven per kilogram van toepassing
en bij Hoog Risico Import levensmiddelen, diervoeders en productveiligheid zijn tarieven per
monster van toepassing. Voor een beperkt aantal werkzaamheden wordt gewerkt met start-,
kwartiertarief en toeslagtarieven (veterinaire entrepots/scheepsleveranciers en aanvullende
inspecties na omissies).

4.4.1 Tarieven import dieren en dierlijke producten exclusief monsteranalyse
Kosten
De kosten van onderstaande productieve uren zijn meegenomen in het tarief:
• Toezicht uitvoering: zoals keuringen, monstername, audits, controles, inspecties.
• Dienstverlening: zoals planning, technische administratie.
• Toezicht ontwikkeling: zoals ontwerpen, voorbereiden, bewaken uniformiteit en kwaliteit en
evalueren van de werkzaamheden van toezicht uitvoering, voor zover dit gerelateerd is
retribueerbaar toezicht Import dieren en dierlijke producten. Informatievoorziening aan het
bedrijfsleven, zoals Import Veterinair Online: Wisdom Veterinair Online
• Laboratoriumonderzoek: de diverse onderzoeken worden bij import dieren en dierlijke producten
per analyse gefactureerd en spelen geen rol bij kg-tarieven. Deze kosten worden dus via
separate laboratorium tarieven in rekening gebracht. Zie paragraaf 6.2 voor toelichting
berekening laboratoriumtarieven.
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• Bij de berekening van de totale kosten worden de kosten van het Nationaal Plan Residu vlees
(NPR) onderdeel import mee opgenomen in de berekeningen van de kilogramtarieven.
Tabel kosten categorie Import dieren en dierlijke producten
Activiteitnaam
Product
Kostprijs
per uur (P)
Dienstverlening
Handhaven
€ 116,04
Dienstverlening
Keuren export,
€ 115,91
slachthuizen en overige
activiteiten
Toezicht ontwikkeling
Handhaven
€ 116,04
Toezicht ontwikkeling
Keuren export,
€ 115,91
slachthuizen en overige
activiteiten
Toezicht uitvoering
Handhaven
€ 116,04
Toezicht uitvoering
Keuren import
€ 111,08
Nationaal Plan Residuen
Programmering en € 116,04
coördinatie
Toezicht ontwikkeling, € 115,91
Toezicht uitvoering € 116,04
(monstername)
Uitbesteed lab
onderzoek (WFSR)
Subtotaal uit Nationaal
Plan Residuen
monstername import
Totale kosten

Aantal
uren (Q)
68
2.174

Kosten P*Q
€ 7.833
€ 251.988

34
12.978

€ 3.945
€ 1.504.280

1.700
96.997
10

€ 197.268
€ 10.774.371
€ 1.107

58
223

€ 6.763
€ 25.841
€ 122.222
€ 155.933
€ 12.895.618

Hieronder wordt achtereenvolgens de berekening van het tarief per kilogram en de overige
tarieven toegelicht.
Tarief per kilogram geïmporteerd product
Bij import dieren en dierlijke producten wordt voornamelijk gewerkt met tarieven per kilogram die
afhankelijk zijn van het soort product (vb. bulk vis, dierlijke producten, levende dieren) en soms
ook het land van oorsprong (bv Nieuw-Zeeland). Door een vergelijking te maken van de verwachte
kosten met de opbrengsten uit het verleden worden de kostendekkende tarieven berekend. Bij een
verschil van n % worden de tarieven met n % gewijzigd.
Overige tarieven
• Voor de controlewerkzaamheden van de NVWA bij de veterinaire entrepots (scheepsleveranciers)
en bij aanvullende inspecties na omissies gelden start- en kwartiertarief en toeslagtarieven. De
werkzaamheden bij deze bedrijven zijn vergelijkbaar met de werkzaamheden bij erkende
bedrijven (keuringen, exportcertificering en systeemtoezicht). Daarom zijn hier de tarieven
gelijkgesteld aan de tarieven (inclusief toeslagen) in de categorie Erkende bedrijven.
• De tariefberekeningen voor invoertoestemmingen en verklaringen voor andere lidstaten worden
in dit document niet toegelicht, omdat deze tarieven maar weinig worden gebruikt. De
tariefberekening kan bij de NVWA worden opgevraagd met behulp van het contactformulier op
onze website (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit).
• Voor de tariefberekening van laboratoriumonderzoek op dieren en dierlijke producten zie
paragraaf 4.6.2
Overzicht tarieven categorie Import dieren en dierlijke producten
In onderstaande tabel zijn de vastgestelde tarieven opgenomen. De ministers van LNV en MZS
hebben besloten dat de tarieven in 2021 maximaal met 1,7% stijgen. Dit betekent dat alleen de
berekende tarieven 2021 zijn toegepast als deze dalen of als deze met 1,7 % of minder dan 1,7 %
stijgen. Alle andere tarieven zijn met 1,7 % geïndexeerd. Hierdoor worden niet alle berekende
kosten voor derden aan derden doorberekend. Dit betreft € 2,3 mln van de kosten, die hierdoor
door LNV en VWS moeten worden betaald. Deze € 2,3 miljoen is exclusief de kosten die om
beleidsmatige redenen op de kostprijs zijn gecorrigeerd en ook door LNV en VWS worden betaald
(zie tabel 3 in hoofdstuk 3) en is exclusief de productieve reisuren die ook door LNV en VWS
worden betaald.
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import
import dieren en dierlijke producten
invoer- en doorvoercontroles uit derde landen van producten
van dierlijke oorsprong, levende producten, dierlijke
bijproducten, hooi en stro en levensmiddelen die zowel
producten van plantaardige oorsprong als verwerkte producten
van dierlijke oorsprong bevatten („samengestelde producten
tarief per kilogram op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur
minimum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur
maximum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur
tarief per kilogram tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en
feestdag
minimum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag,
zondag en feestdag
maximum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag,
zondag en feestdag
tarief per document bedoeld in artikel 34, eerste lid, van de Regeling
diervoeders
laboratoriumonderzoek

maximum bedrag igv visproducten stukgoederen
scheepslading tot 500 ton
scheepslading 500 tot 1000 ton
scheepslading 1000 tot 2000 ton
scheepslading 2000 ton en meer
maximum bedrag igv pluimveevleesproducten stukgoederen
scheepslading tot 500 ton
scheepslading 500 tot 1000 ton
scheepslading 1000 tot 2000 ton
scheepslading 2000 ton en meer
invoercontroles uit derde landen van dierlijke producten voor
Nieuw-Zeeland
tarief per kilogram op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur (NieuwZeeland)
minimum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur
(Nieuw-Zeeland)
maximum bedrag per partij op weekdagen tussen 06.00 en 23.00 uur
(Nieuw-Zeeland)
tarief per kilogram tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag, zondag en
feestdag (Nieuw-Zeeland)
minimum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag,
zondag en feestdag (Nieuw-Zeeland)
maximum bedrag per partij tussen 23.00 en 06.00 uur, zaterdag,
zondag en feestdag (Nieuw-Zeeland)
laboratoriumonderzoek

maximum bedrag igv visproducten stukgoederen (Nieuw-Zeeland)
scheepslading tot 500 ton (Nieuw-Zeeland)
scheepslading 500 tot 1000 ton (Nieuw-Zeeland)
scheepslading 1000 tot 2000 ton (Nieuw-Zeeland)
scheepslading 2000 ton en meer (Nieuw-Zeeland)
maximum bedrag igv pluimveevleesproducten stukgoederen (NieuwZeeland)
scheepslading tot 500 ton (Nieuw-Zeeland)
scheepslading 500 tot 1000 ton (Nieuw-Zeeland)
scheepslading 1000 tot 2000 ton (Nieuw-Zeeland)
scheepslading 2000 ton en meer (Nieuw-Zeeland)
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vastgesteld tarief
2021

€
€
€
€

0,01232
73,92
566,72
0,01601

€ 96,06
€ 736,46
€ 33,76
zie categorie Overig:
Laboratorium dieren
en dierlijke
producten
€
€
€
€

807,58
1.615,13
3.230,32
4.845,48

€
€
€
€

1.049,83
2.099,69
4.199,40
6.307,73

vastgesteld tarief
2021
€ 0,00955
€ 57,29
€ 439,21
€ 0,01241
€ 74,45
€ 570,76
zie categorie Overig:
Laboratorium dieren
en dierlijke
producten
€
€
€
€

625,87
1.251,73
2.503,50
3.755,25

€
€
€
€

813,62
1.627,26
3.254,54
4.888,49
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overige tarieven import
aanvraag invoertoestemming voor de invoer uit 3e landen van
handelsmonsters (als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van richtlijn nr.
92/118/EEG en artikel 2.4.2.6 van de Regeling veterinairrechtelijke
voorschriften handel dierlijke producten en in Verordening (EU) nr.
1069/2009 en Verordening (EU) nr. 142/2011)
aanvraag invoertoestemming voor de invoer uit 3e landen van dierlijke
bijproducten voor onderzoek en diagnose of demonstratiemateriaal (als
bedoeld in Verordening (EU) nr. 1069/2009 en Verordening (EU) nr.
142/2011)
verklaring voor andere lidstaat - overnemen toezicht
uurtarieven import
(erkenningen, aanwijzingen, certificering, entrepots,
transshipment, quarantainecontroles vogels en herinspecties en
vervolgmaatregelen import)"
starttarief per persoon
kwartier medewerker keuring of inspectie
toeslag buiten openingstijd per persoon per kwartier
toeslag te late aanmelding per persoon per kwartier
toeslag te late afmelding/onderbreking/uitstel per persoon per kwartier
toeslag uitloop per persoon per kwartier
laboratoriumonderzoek

administratiekosten (afhankelijk van inspectieduur)
netto inspectietijd op het bedrijf
15 minuten - 1 uur
> 1 uur - 2 uur
> 2 uur - 3 uur
> 3 uur - 4 uur
> 4 uur - 5 uur
> 5 uur - 6 uur
> 6 uur - 7 uur
> 7 uur - 8 uur
> 8 uur - 12 uur
> 12 uur - 16 uur
> 16 uur - 20 uur
> 20 uur - 24 uur
> 24 uur

vastgesteld tarief
2021
€ 270,12

€ 270,12

€ 67,52

vastgesteld tarief
2021
€ 164,20
€ 33,76
€ 10,12
€ 10,12
€ 33,76
€ 33,76
zie categorie Overig:
Laboratorium dieren
en dierlijke
producten
vastgesteld tarief
2021
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

33,76
67,52
135,04
202,56
270,08
337,60
405,12
472,64
540,16
607,68
675,20
742,72
810,24

4.4.2 Tarieven Hoog Risico Import levensmiddelen, diervoeders en productveiligheid
(inclusief monstername)
Kosten
De kosten van onderstaande productieve uren en uitbesteed onderzoek (EGB) zijn meegenomen in
het tarief:
• Toezicht uitvoering: zoals keuringen, monstername, inspecties.
• Dienstverlening: zoals planning, technische administratie.
• Toezicht ontwikkeling: zoals ontwerpen, voorbereiden, bewaken uniformiteit en kwaliteit en
evalueren van de werkzaamheden van toezicht uitvoering, voor zover dit gerelateerd is aan
retribueerbaar toezicht Hoog Risico Import levensmiddelen, diervoeders en productveiligheid.
• Programmering en coördinatie
• Laboratoriumonderzoek inclusief ontwikkelen methoden inzake productveiligheid.
• De kosten gemaakt door het WFSR. Voor de berekening van de tarieven met een
laboratoriumcomponent is gebruik gemaakt van de prijsopgave van het WFSR. Bij de berekening
van de tarieven is rekening gehouden met de beleidsmatige prijsaanpassing (reductie) van 12,2
% in verband met de fusie van de laboratoria voedselveiligheid.
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Tabel kosten categorie import levensmiddelen, diervoeders en productveiligheid inclusief
monstername
Activiteitnaam
Product
Kostprijs per
Aantal
Kosten P*Q
uur (P)
uren (Q)
Laboratoriumonderzoek
Handhaven
€ 116,04
825
€ 95.733
productveiligheid
Dienstverlening
Keuren
€ 111,08
1.461
€ 162.288
import
Programmering en coördinatie
Handhaven
€ 116,04
589
€ 68.348
Toezicht ontwikkeling
Keuren
€ 111,08
2.756
€ 306.136
import
Toezicht uitvoering
Handhaven
€ 116,04
300
€ 34.812
Toezicht uitvoering
Keuren
€ 111,08
8.556
€ 950.363
import
Uitbesteed lab onderzoek
€ 845.017
(WFSR)
Totaal
€ 2.462.697
Tarief per monster
• De gehanteerde tarieven zijn een combinatietarief van monstername, inspectie en (uitbesteed)
laboratoriumonderzoek. Per soort onderzoek wordt een apart tarief berekend dat is gebaseerd op
de monsternametijd en analysetijd of bij uitbesteding analysekosten. De kosten van
Dienstverlening, Programmering en coördinatie en Toezichtontwikkeling worden evenredig aan
ieder monster toegerekend. De tariefberekening van specifieke monsters kan bij de NVWA
worden opgevraagd met behulp van het contactformulier op onze website (Nederlandse Voedsel
en Warenautoriteit).
Overige tarieven
•
Voor audits op keurpunten gelden start- en kwartiertarief en toeslagtarieven. De
werkzaamheden bij deze bedrijven zijn vergelijkbaar met de werkzaamheden bij erkende
bedrijven (keuringen, exportcertificering en systeemtoezicht). Daarom zijn hier de tarieven
gelijkgesteld aan de tarieven in de categorie Erkende bedrijven.
Overzicht tarieven categorie Import levensmiddelen, diervoeders en productveiligheid
In onderstaande tabel zijn de vastgestelde tarieven opgenomen. De minister van MZS heeft
besloten dat de tarieven in 2021 maximaal met 1,7% stijgen. Dit betekent dat alleen de berekende
tarieven 2021 zijn toegepast als deze dalen of als deze met 1,7 % of minder dan 1,7 % stijgen.
Alle andere tarieven zijn met 1,7 % geïndexeerd. Hierdoor worden niet alle berekende kosten voor
derden aan derden doorberekend. Dit betreft € 0,45 mln van de kosten, die hierdoor door VWS
moeten worden betaald. Deze € 0,45 miljoen is exclusief de kosten die om beleidsmatige redenen
op de kostprijs zijn gecorrigeerd en ook door VWS worden betaald (zie tabel 3 in hoofdstuk 3) en is
exclusief de productieve reisuren die ook door VWS worden betaald.
hoog risico import levensmiddelen, diervoeders en
productveiligheid
laboratoriumonderzoek inclusief monstername
aflatoxine (incl. monstername)
aflatoxine excl. monstername
bestrijdingsmiddelen residuen (incl. monstername)
chloramphenicol (incl. monstername)
cyanide (incl. monstername)
ethyleenoxide (incl. monstername)
GGO rijst China (incl.monstername)
melamine LMDV (incl. monstername)
norovirus (incl. monstername)
norovirus schelpdieren (incl. monstername)
ochratoxine (incl. monstername)
pentachloorfenol (incl. monstername)
rhodamine (incl. monstername)
salmonella (incl. monstername)
soedanrood (incl. monstername)
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vastgesteld tarief
2021
€ 585,98
€ 240,02
€ 671,86
€ 1.793,03
€ 832,24
€ 724,25
€ 765,72
€ 846,34
€ 2.059,91
€ 2.212,95
€ 585,98
€ 520,47
€ 555,43
€ 481,24
€ 430,15
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hoog risico import levensmiddelen, diervoeders en
productveiligheid
laboratoriumonderzoek inclusief monstername
sulfiet (incl. monstername)
radioactiviteit Japan (incl.monstern)
radioactiviteit Tsjernobyl (incl. monstername)
melamine China/HK productveiligheid (incl. monstern.)
polyamide China/HK productveiligheid (incl. monstern)
reistoeslag monstername buiten aangeduide punten van binnenkomst
toeslag buiten openingstijd
toeslag te late afmelding (afspraak niet nagekomen of niet te
realiseren)
bijkomende kosten hoog risico import ingeval van
aanvullende inspecties naar aanleiding van
afhandeling door de douane geweigerde zendingen
doorgereden partijen
nader uitgebreide controle
onderzoek niet vooraangemelde partijen
voor hierboven niet genoemd laboratoriumonderzoek worden kosten
in rekening gebracht in overeenstemming met de werkelijke kosten

vastgesteld tarief
2021
€ 610,87
€ 531,24
€ 462,43
€ 1.622,52
€ 1.087,63
€ 412,45
€ 123,75
€ 137,49

vastgesteld tarief
2021
€ 549,94
€ 549,94
€ 549,94
€ 549,94

4.5 Tarieven categorie Plant
Hieronder volgt een toelichting over de werkzaamheden en worden de kosten en de berekening
van de tarieven toegelicht voor de categorie Plant. Tot slot is een overzicht met de vastgestelde
tarieven vermeld.
Werkzaamheden
• Betreft werkzaamheden uit hoofdstuk 2 van de Regeling tarieven Plantgezondheidswet en
artikelen 18b, 22b en 22c van de Regeling NVWA-tarieven.
• Het betreft activiteiten in de domeinen Fytosanitair en Gewasbescherming.
Kosten
De kosten van onderstaande productieve uren zijn meegenomen in het tarief:
• Toezicht uitvoering: zoals keuringen, monstername, audits, controles, inspecties.
• Dienstverlening: zoals planning, technische administratie.
• Toezicht ontwikkeling: zoals ontwerpen, voorbereiden, bewaken uniformiteit en evalueren van de
werkzaamheden van toezicht uitvoering, voor zover dit gerelateerd is aan retribueerbare toezicht
• Laboratoriumonderzoek (inclusief ontwikkelen methoden): de diverse onderzoeken worden per
analyse gefactureerd.
Tabel kosten categorie Plant
Activiteitnaam
Dienstverlening

Laboratoriumonderzoek en
methode ontwikkeling
Toezicht uitvoering en
ontwikkeling
Totaal

Product
Handhaven
Keuren
certificering op
afstand
Handhaven
Handhaven

Kostprijs per
uur (P)
€ 116,04
€ 107,75

Aantal
uren (Q)
1.297
8.375

Kosten
P*Q*
€ 150.527
€ 902.406

€ 116,04

4.772

€ 553.767

€ 116,04

19.125

€ 2.219.294
€ 3.825.995

* Kosten zijn inclusief de kosten van voorbereiding import/export. De betreffende tarieven zijn echter nog niet
gepubliceerd in de Staatscourant. Pas na publicatie worden de tarieven in rekening gebracht bij het
bedrijfsleven.
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- Kosten voorbereiding import/export:
(8.375 uur maal € 107.75) plus (11.250 uur maal € 116,04) = € 2.207.856

Berekening van de tarieven
• De retribueerbare werkzaamheden in de categorie Plant zijn erg divers. Hiervoor zijn
verschillende tarieven beschikbaar. Omdat er veel verschillende tarieven zijn en ieder tarief
relatief weinig wordt gebruikt wordt de berekening van de diverse tarieven in de categorie Plant
in dit document niet toegelicht. De tariefberekening van ieder tarief kan bij de NVWA worden
opgevraagd met behulp van het contactformulier op onze website (Nederlandse Voedsel en
Warenautoriteit).
Hieronder volgen bijzonderheden voor enkele groepen tarieven binnen de categorie Plant.
• Met ingang van 1 januari 2021 zijn er geen minutentarieven maar kwartiertarieven.
• Bij (her)inspecties fytosanitair (Erkenning inspectielocaties, Exportcondities USA/Canada,
Verordening (EU) 2019/82937 en Voorraadcontrole ‘Naam Adres Woonplaats voorbedrukte
Certificaten’) is sprake van een basistarief en kwartiertarief.
• Het basistarief is een vast tarief voor de reis- en voorbereidingstijd. Gemiddeld is voor reis- en
voorbereidingstijd 253 minuten per inspectie nodig.
• Voor de inspecties en herinspecties fytosanitaire doorvoer geldt ook een basistarief en
kwartiertarief. Het basistarief is een vast tarief voor de reis- en voorbereidingstijd. Gemiddeld is
voor reis- en voorbereidingstijd 50 minuten per inspectie nodig.
• Voor enkele tarieven in het kader van toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019/829 is een
starttarief en kwartiertarief van toepassing:
- verificatie-audit voor aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019/829
- toezicht op naleving toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019/829
- initiële risico analyse toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019/829
•
Bij alle andere tarieven in deze categorie geldt een tarief per stuk. De methode komt steeds op
hetzelfde neer. Er wordt een inschatting gemaakt van het aantal af te geven stuks en de
benodigde tijd die daarvoor nodig is. Het betreft dan de uren dienstverlening, de uren van de
inspecteurs en/of de uren van toezichtontwikkeling. De uren per product vermenigvuldigd met
de kostprijs en gedeeld door het aantal stuks bepalen het stuks tarief.
•
Werkzaamheden in het kader van de tarieven akkerbouw en import van gebruikte landbouwen bosbouwmachines zijn overgedragen aan Plantkeurdiensten.
Overzicht tarieven categorie Plant
In onderstaande tabel zijn de vastgestelde tarieven opgenomen. De minister van LNV heeft
besloten dat de tarieven in 2021 maximaal met 1,7% stijgen. Dit betekent dat alleen de berekende
tarieven 2021 zijn toegepast als deze dalen of als deze met 1,7 % of minder dan 1,7 % stijgen.
Alle andere tarieven zijn met 1,7 % geïndexeerd. Hierdoor worden niet alle berekende kosten voor
derden aan derden doorberekend. Dit betreft € 0,3 mln van de kosten, die hierdoor door LNV
moeten worden betaald. Deze € 0,3 miljoen is exclusief de kosten die om beleidsmatige redenen op
de kostprijs zijn gecorrigeerd en ook door LNV worden betaald (zie tabel 3 in hoofdstuk 3).
tarieven fytosanitair
Inspecties en herinspecties
basistarief per persoon per inspectieaanvraag
per kwartier per medewerker per inspectie
buiten kantoortijd starttarief per persoon per inspectieaanvraag
buiten kantoortijd per kwartier per medewerker als inspectie langer duurt
dan 3 uur
vast bedrag voor werkzaamheden per inspectie buiten kantoortijd als de
inspectie korter duurt dan 3 uur per inspectie
toeslag vergeefse reis per inspectieaanvraag
toeslag vergeefse reis buiten kantoortijd per inspectieaanvraag

37

vastgesteld tarief
2021
€ 347,74
€ 25,96
€ 546,43
€ 33,67
€ 404,04
€ 521,61
€ 695,48

Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/829 van de Commissie van 14 maart 2019 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/2031 van
het Europees Parlement en de Raad betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, waarbij de lidstaten
toestemming wordt verleend om in tijdelijke afwijkingen te voorzien ten behoeve van officiële tests, wetenschappelijke of
onderwijskundige doeleinden, proefnemingen, selectiewerkzaamheden of veredeling.
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Inspecties en herinspecties fytosanitaire doorvoer en gebruikte
import landbouw- en bosbouwmachines
basistarief per persoon per inspectieaanvraag
per kwartier per medewerker per inspectie
buiten kantoortijd starttarief per persoon per inspectieaanvraag
buiten kantoortijd per kwartier per medewerker als inspectie langer duurt
dan 3 uur
vast bedrag voor werkzaamheden per inspectie buiten kantoortijd als de
inspectie korter duurt dan 3 uur per inspectie
toeslag vergeefse reis per inspectieaanvraag
toeslag vergeefse reis buiten kantoortijd per inspectieaanvraag
administratieve documentencontrole van fytosanitaire doorvoerzendingen
overige werkzaamheden
aanvraag vervroegd opheffen teeltmaatregelen art. 2 Regeling
bestrijding schadelijke organisme per afhandeling
tarief per Beschikking Richtlijn 2007/33/EG Melding AM bestrijding
maatregel
laboratoriumonderzoek per genomen monster
diagnostiek Export bloembollen Israël / Zuid-Afrika
tarief per monster dienstverlening

vastgesteld tarief
2021
€ 90,59
€ 33,97
€ 117,77
€ 44,17
€ 530,04
€ 135,89
€ 181,18
€ 7,12
vastgesteld tarief
2021
€ 28,69
€ 37,72
€ 193,54
€ 237,58
zie tarieven type
diagnostiek

certificaten en vergunningen
ten kantore waarmerken van certificaten voor niet-inspectieplichtige
zendingen
aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019/829 per aanvraag –
administratieve volledigheidstoets
aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019/829 per aanvraag –
inhoudelijke beoordeling
aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019/829 per aanvraag –
verificatieaudit: Starttarief per bezoek
aanvraag toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019/829 per aanvraag –
verificatieaudit: kwartiertarief per aanvraag
toezicht op naleving toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019/829 per
toestemming - Starttarief per bezoek
toezicht op naleving toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019/829 per
toestemming - kwartiertarief per audit
geringe wijziging toestemming art. 5 Verordening (EU) 2019/829 per
aanvraag
starttarief voor initiële risico analyse toestemming art. 5 Verordening (EU)
2019/829 per aanvraag
tarief voor initiële risico analyse vergunning art. 5 EU richtlijn 2019/829
per aanvraag per kwartier
kosten voor derden voor initiële risico analyse toestemming art. 5
Verordening (EU) 2019/829 per aanvraag
toetsen op aanwezigheid schadelijke organismen bij aanvraag toestemming
art. 5 Verordening (EU) 2019/829 per genomen monster
aanvraag transportvergunning art. 6 Verordening (EU) 2019/829 per
aanvraag
aanvraag transportvergunning art. 6 Verordening (EU) 2019/829 per
aanvraag voor iedere hieraan gelijke vergunning
tarieven gewasbeschermingsmiddelen
aanvraag erkenning artikel 4.5 1e lid Regeling
Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
onderzoek erkenning artikel 4.5 2e lid Regeling
Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
advies NVWA aanvraag voor een vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de
Wet Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
herinspecties gewasbescherming starttarief
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vastgesteld
tarief 2021
€ 59,17
€ 63,82
€ 877,24
€ 789,50
€ 31,15
€ 789,50
€ 31,15
€ 274,13
€ 347,74
€ 25,96
kosten van derden
€ 193,54
€ 125,94
€ 61,86

vastgesteld
tarief 2021
€ 5.702,03
€ 1.315,85
€ 1.315,85
€ 347,74
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tarieven gewasbeschermingsmiddelen
herinspecties gewasbescherming kwartiertarief
buiten kantoortijd starttarief per inspectie
buiten kantoortijd per kwartier als inspectie langer duurt dan 3 uur
vast bedrag voor werkzaamheden per inspectie buiten kantoortijd als de
inspectie korter duurt dan 3 uur per inspectie
herinspectie digitale terugmelding
herinspectie schriftelijke terugmelding
laboratoriumonderzoek
type diagnostiek
diagnostiek,
diagnostiek,
diagnostiek,
diagnostiek,

vastgesteld
tarief 2021
€ 25,96
€ 546,43
€ 33,67
€ 404,04
€ 78,05
€ 108,91
PM
vastgesteld
tarief 2021
€ 91,38
€ 204,68
€ 312,51
€ 424,00

visueel
enkelvoudige toetsing/identificatie
meervoudig toetsing/identificatie
complexe diagnose/voortgezette diagnostiek

4.6 Tarieven categorie Overig
De categorie Overig bestaat uit de subcategorieën Certificering op Afstand, Laboratoriumonderzoek
dieren en dierlijke producten, Herinspecties geregistreerde levensmiddelenbedrijven en Tabak. Per
subcategorie volgt hieronder een toelichting over welke werkzaamheden dit gaat en worden de
kosten en de berekening van de tarieven toegelicht. Tot slot is per subcategorie een overzicht met
de vastgestelde tarieven vermeld.

4.6.1 Overig: certificering op afstand (coa)
Werkzaamheden
• Betreft werkzaamheden in bijlage D van de Regeling NVWA-tarieven en paragraaf 9 van de
Warenwetregeling doorberekening kosten.
• De medewerkers van de afdeling Certificering op afstand (CoA) werken voornamelijk voor het
domein export.
Kosten
De kosten van onderstaande productieve uren zijn meegenomen in het tarief:
• Dienstverlening (waaronder de CoA-medewerkers).
• Toezicht uitvoering (uitvoering steekproeven).
• Toezichtontwikkeling: zoals ontwerpen, voorbereiden, bewaken uniformiteit en evalueren van de
werkzaamheden van dienstverlening en toezicht uitvoering, voor zover dit gerelateerd is aan
Certificering op Afstand.
• Indien een laboratoriumonderzoek van toepassing is (zelden), wordt dit apart in rekening
gebracht en valt niet onder deze subcategorie, maar onder de subcategorie
Laboratoriumonderzoek dieren en dierlijke producten.
Tabel kosten categorie Overig: certificering op afstand
Activiteitnaam
Product
Kostprijs per
uur (P)
Dienstverlening
Keuren certificering op
€ 107,75
afstand
Toezicht ontwikkeling
Handhaven
€ 116,04
Keuren export,
€ 115,91
slachthuizen en overige
activiteiten
Toezicht uitvoering
Handhaven
€ 116,04
Keuren export,
€ 115,91
slachthuizen en overige
activiteiten
Totaal (exclusief
bijdrage e-CertNL)
Toelichting tabel
50

Aantal
uren (Q)
55.577

Kosten P*Q

300
7.288

€ 34.812
€ 844.752

5.403
1.450

€ 626.964
€ 168.070

€ 5.988.386

€ 7.662.984
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Product ‘Keuren certificering op afstand’ betreft de activiteiten van de medewerkers van de afdeling
certificering op afstand, Product ‘Handhaven’ betreft de activiteiten van de medewerkers van de
directie Handhaven, Product ‘Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten’ betreft
activiteiten van medewerkers van de directie Keuren.
De steeds wisselende landeneisen en nieuwe wet- en regelgeving maken dat er een grote
diversiteit is aan werkzaamheden en bepaalde werkzaamheden arbeidsintensief zijn.
Berekening van de tarieven
• Binnen deze subcategorie gelden verschillende tarieven (zie tabel met tarieven hieronder). Om
de verschillende tarieven te berekenen worden de bovenstaande kosten op basis van
tijdbesteding verdeeld over de verschillende groepen certificaten met eenzelfde tarief.
Vervolgens wordt het tarief berekend door de kosten per groep te delen door het verwachte
aantal af te geven certificaten per groep. De tariefberekening van ieder specifiek tarief kan bij de
NVWA worden opgevraagd met behulp van het contactformulier op onze website (Nederlandse
Voedsel en Warenautoriteit).
• Voor het gebruik van de applicatie e-CertNL wordt een toeslag in rekening gebracht voor het
beheer van de technische applicatie. In 2021 is dit tarief € 6,30 per certificaat. De kosten van eCertNL maken onderdeel uit van het tarief.
Overzicht tarieven categorie Overig: certificering op afstand
In onderstaande tabel zijn de vastgestelde tarieven opgenomen. De ministers van LNV en MZS
hebben besloten dat de tarieven in 2021 maximaal met 1,7% stijgen. Dit betekent dat alleen de
berekende tarieven 2021 zijn toegepast als deze dalen of als deze met 1,7 % of minder dan 1,7 %
stijgen. Alle andere tarieven zijn met 1,7 % geïndexeerd. Hierdoor worden niet alle berekende
kosten voor derden aan derden doorberekend. Dit betreft € 0,73 mln van de kosten, die hierdoor
door LNV en VWS moeten worden betaald. Deze € 0,73 miljoen is exclusief de kosten die om
beleidsmatige redenen op de kostprijs zijn gecorrigeerd en ook door LNV en VWS worden betaald
(zie tabel 3 in hoofdstuk 3).
certificering op afstand (coa)
Omschrijving tarieven (de tarieven gelden per aangevraagd
document)
certificaat op afstand (per certificaat)
certificaat op afstand (per certificaat) bedrijf met goedgekeurd
EKS
gewaarmerkt afschrift certificaat op afstand
elektronisch gegenereerd geleidebiljet voor bedrijven met
goedgekeurd EKS
certificaat op afstand dat wordt bezorgd per koerier
beoordeling van de tekst van een certificaat
beoordeling van een publieke tekst van een certificaat
beoordeling tekst eenvoudig
aanvraag tot vervanging of wijziging van een eerder afgegeven
certificaat of exportverklaring (replacementcertificaat)
exportverklaringen
legaliseren paspoort/certificaat voor honden/katten/fretten
terugnameverklaring retourpartij
laboratoriumonderzoek

vastgesteld tarief 2021
€ 59,17
€ 44,46
€ 59,17
€ 7,54
€
€
€
€
€

167,14
614,46
214,54
98,33
192,79

€ 59,17
€ 59,17
€ 98,33
zie categorie Overig:
Laboratorium dieren en
dierlijke producten
€ 189,58

afgifte instructie voor invoervergunning (IVI) bij een zending
waarvoor een derde land een importvergunning heeft afgegeven*
starttarief per persoon (indien voorafgaand aan de afgifte van een
€ 164,20
certificaat/exportverklaring een fysieke inspectie of monstername
plaatsvindt)
kwartier medewerker keuring of inspectie (indien voorafgaand aan € 33,76
de afgifte van een certificaat/exportverklaring een fysieke
inspectie of monstername plaatsvindt)
‘* In de tarievenlijst op de website van de NVWA staat dit tarief onder Fytosanitair, omdat het
betrekking heeft op Fytosanitaire goederen. Het tarief valt onder de categorie Overig:
Certificering op afstand.

51

Onderbouwing retributietarieven NVWA 2021

4.6.2 Overig: Laboratorium dieren en dierlijke producten
Werkzaamheden
•
Betreft werkzaamheden in bijlage E van de Regeling NVWA-tarieven en paragraaf 6 van de
Warenwetregeling doorberekening kosten.
•
Het betreft Laboratoriumonderzoeken van dieren en dierlijke producten in het kader van
Import, Export, Dierlijke bijproducten en Slachthuiskeuringen.
Kosten
De kosten van onderstaande productieve uren en uitbesteed onderzoek (EGB) zijn meegenomen in
het tarief:
• Programmering en coördinatie
• Laboratoriumonderzoek inclusief ontwikkelen methoden inzake productveiligheid.
• Uitbesteed onderzoek betreft de kosten gemaakt van het WFSR. Voor de berekening van de
tarieven met een laboratoriumcomponent is gebruik gemaakt van de prijsopgave van het WFSR.
Tabel kosten categorie Overig: Laboratorium dieren en dierlijke producten
Activiteitnaam
Product
Kostprijs per
Aantal uren
uur (P)
(Q)
Programmering en
Handhaven
€ 116,04
660
coördinatie
Uitbesteed laboratorium
onderzoek
Totaal

Kosten
P*Q
€ 76.586
€ 827.969
€ 904.555

Berekening van de tarieven
• De basis van het tarief is bepaald door de prijs van het WFSR per onderzoek. Bij de berekening
van de tarieven is rekening gehouden met de beleidsmatige prijsaanpassing (reductie) van 12,2
% in verband met de overdracht van het laboratorium voedselveiligheid aan het WFSR.
• Vervolgens zijn de totale kosten voor Programmering en coördinatie via een opslag evenredig
verdeeld over de afzonderlijke tarieven. De tariefberekening van ieder specifiek tarief kan bij de
NVWA worden opgevraagd met behulp van het contactformulier op onze website (Nederlandse
Voedsel en Warenautoriteit).
Overzicht tarieven categorie Overig: Laboratorium dieren en dierlijke producten
In onderstaande tabel zijn de vastgestelde tarieven opgenomen. De ministers van LNV en MZS
hebben besloten dat de tarieven in 2021 maximaal met 1,7% stijgen. Dit betekent dat alleen de
berekende tarieven 2021 zijn toegepast als deze dalen of als deze met 1,7 % of minder dan 1,7 %
stijgen. Alle andere tarieven zijn met 1,7 % geïndexeerd. Hierdoor worden niet alle berekende
kosten voor derden aan derden doorberekend. Dit betreft € 0,27 mln van de kosten, die hierdoor
door LNV en VWS moeten worden betaald. Deze € 0,27 miljoen is exclusief de kosten die om
beleidsmatige redenen op de kostprijs zijn gecorrigeerd en ook door LNV en VWS worden betaald
(zie tabel 3 in hoofdstuk 3).
laboratorium onderzoek dieren en dierlijke producten
chemisch onderzoek
albumin lysozyme (ei-eiwit)
amaranth
aminoglycosiden (bevestiging en kwantificering)
antibiotica screening NAT (Nouws Ab Test) incl. bevestiging en
kwantificering < MRL waarde
benzoic acid
benzo(a)pyreen
beta-lactam zonder spoed
chloramphenicol
coccidiostaticum (o.a. clopidol toltrazuril)
dierlijk eiwitten
dioxine
histamine
ivermectine
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vastgesteld tarief
2021
€ 580,32
€ 324,13
€ 1.566,88
€ 87,05
€
€
€
€
€
€
€
€
€

475,87
499,08
840,78
825,93
1.334,75
522,29
870,49
580,32
1.160,65
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laboratorium onderzoek dieren en dierlijke producten
chemisch onderzoek
kleurstoffen
koolmonoxide
leucokristalviolet/malachietgroen
macroliden (bevestiging en kwantificering)
mariene biotoxines
melamine China import (vet)
residuen import Mexico
mycotoxine
nitrofuranen (metabolieten)
nitroimidazolen
organochloorverbindingen (oc/pcb)
organoleptisch onderzoek
pak (polycycl.aromat.koolwaterstof)
percentage onzuiverheden gesmolten vet
quinolonen (bevestiging en kwantificering)
ractopamine
radioactiviteit
sulfiet
sulfonamiden (bevestiging en kwantificering)
tetracyclines (bevestiging en kwantificering)
tetracyclines (screening)
tranquillizers
zware metalen (Pb,Cd,Hg,As)
microbiologisch onderzoek
combi Aeroob en Enterobacteriaceae karkas (kiemgetal) per bepaling
aeroob kiemgetal
bacteriologisch onderzoek
clostridium perfringens
e. coli (grensreactie)
e. coli (kiemgetal)
e. coli (mpn)
e.coli (stec)
e. coli (stec rundvlees export USA)
enterobacteriaceae (kiemgetal)
listeria monocytogenes
noro en/of Hepatitis A virus
noro en/of Hepatitis A virus schelpdieren
salmonella (5 deelmonsters)
soortbepaling
speciesbepaling
vibrio cholerae / parahaemolyticus incl. bevestiging
visspecies

vastgesteld tarief
2021
€ 378,15
€ 93,59
€ 475,87
€ 1.566,88
€ 1.632,25
€ 280,79
n.v.t
€ 229,74
€ 943,92
€ 1.123,17
€ 290,16
€ 153,16
€ 580,32
€ 270,12
€ 1.072,11
€ 1.250,07
€ 195,70
€ 406,23
€ 1.480,55
€ 1.021,07
€ 88,50
€ 1.123,17
€ 464,26
vastgesteld tarief
2021
€ 91,89
€ 34,03
€ 10,22
€ 46,43
€ 90,19
€ 35,74
€ 117,99
€ 58,03
€ 58,03
€ 58,03
€ 106,42
€ 1.740,97
€ 1.624,91
€ 58,99
€ 1.512,61
€ 211,03
€ 81,25
€ 487,47

4.6.3 Overig: herinspecties
In deze paragraaf wordt de berekening van de tarieven in de subcategorie Overig: herinspecties
toegelicht. Dit heeft betrekking op geregistreerde levensmiddelenbedrijven. Er wordt aandacht
besteed aan de beschrijving van de werkzaamheden, berekening van de kosten, toelichting op en
berekening van starttarief, kwartiertarief (inclusief administratiekosten), digitale terugmelding,
schriftelijke terugmelding en houdbaarheidsstudies. Tot slot is een overzicht met de vastgestelde
tarieven vermeld.
Werkzaamheden
• Betreft werkzaamheden in paragraaf 7 van de Warenwetregeling doorberekening kosten.
• Deze werkzaamheden betreffen de uitvoering van retribueerbare herinspecties bij geregistreerde
levensmiddelenbedrijven.
• De administratieve werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van de inspectie (onder andere
bestuderen van de bedrijfsgegevens), het registreren van de inspectiegegevens en het
administratief afhandelen van de overtreding. Bij een aanvullende officiële controle met
interventie zijn er meer administratieve werkzaamheden dan bij een aanvullende officiële
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controle zonder interventie. De overtreding is immers niet opgeheven en de situatie wordt
opnieuw vastgelegd. Onder interventie wordt onder andere verstaan een schriftelijke
waarschuwing, bestuurlijke boete of het opleggen van een recall. Voor een overzicht van alle
interventies, zie: NVWA Interventiebeleid
• Bij een verscherpt toezicht wordt de aanvullende officiële controle uitgevoerd door twee
medewerkers en er wordt een journaal gemaakt waarin alle activiteiten worden vastgelegd.
Daarnaast worden er gesprekken gevoerd met ondernemer en is ook intern overleg bij de NVWA
nodig. Hierdoor zijn bij verscherpt toezicht de administratiekosten hoger dan bij de andere
aanvullende officiële controles. De benodigde tijd voor het opmaken van een interventie wordt
conform het kabinetsbeleid ‘Maat houden 2014’ niet in rekening gebracht bij het bedrijfsleven.
Bij deze herinspecties worden de volgende tariefsoorten onderscheiden:
Tariefsoort
Kosten P*Q
start- en kwartiertarief
€ 1.482.241
digitale terugmelding
€ 272.515
schriftelijke terugmelding
€
11.604
houdbaarheidsstudie
€
31.911
Totale kosten
€ 1.798.272
Kosten voor het start- en kwartiertarief (inclusief administratiekosten)
De kosten van onderstaande productieve uren zijn meegenomen in de tarieven:
• Toezicht uitvoering: het uitvoeren van de herinspectie.
• Dienstverlening: zoals planning en vaktechnische administratie
• Toezicht ontwikkeling: zoals ontwerpen, voorbereiden, bewaken uniformiteit en kwaliteit en
evalueren van de werkzaamheden van toezicht uitvoering, voor zover dit gerelateerd is aan deze
herinspecties
Tabel kosten categorie Overig: herinspecties (onderdeel start- en kwartiertarief
(inclusief administratiekosten)
Activiteitnaam
Product
Kostprijs per
Aantal uren (Q) Kosten P*Q
uur (P)
Dienstverlening
Handhaven
€ 116,04
30
€ 3.481
Toezicht ontwikkeling
Handhaven
€ 116,04
482
€ 55.931
Toezicht uitvoering
Handhaven
€ 116,04
12.262
€ 1.422.829
Totale kosten
€ 1.482.241
Starttarief
€ 854.897
Kwartiertarief
€ 627.345
Totale kosten
€ 1.482.241
Starttarief
Het starttarief wijzigt met de stijging/daling van de gemiddelde kostprijs. Andere
kostenontwikkelingen zijn in het kwartiertarief verwerkt.
Het starttarief stijgt met 7,8 % als gevolg van de stijging in de kostprijs. Hierdoor stijgt het
berekende starttarief van € 112,84 in 2020 naar € 121,64 in 2021. Zoals hierna wordt toegelicht is
dit tarief lager vastgesteld.
Het aantal verwachte38 starts is 7.028. De verwachte opbrengsten uit starttarief zijn 7.028 maal €
121,64 = € 854.897.
Kwartiertarief
Om vervolgens het kwartiertarief te berekenen worden de totale kosten van de subcategorie
Overig: herinspecties , onderdeel start- en kwartiertarief verminderd met de berekende te
factureren starttarieven. Het resterende bedrag wordt gedeeld door het aantal te verwachten te
factureren kwartieren en het resultaat is dan het kwartiertarief. Het aantal te verwachten
kwartieren is gebaseerd op een expertinschatting, waarbij rekening wordt gehouden met de
realisatie in het verleden en ontwikkelingen in de toekomst.
Er resteert voor het kwartiertarief € 627.345 (€ 1.482.241 - € 854.897). Het verwachte39 aantal
kwartieren is 25.384. Het berekende kwartiertarief is dan € 627.345/25.384 = € 24,71 per
kwartier. Zoals hierna wordt toegelicht is dit tarief lager vastgesteld.

38
39

Gebaseerd op verleden
Gebaseerd op verwachte hoeveelheid werk
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Voor de herinspecties geldt dat de administratiekosten (specifieke voorbereiding en administratieve
afhandeling) apart in rekening worden gebracht. Voor zowel inspectie als administratie geldt
hetzelfde kwartiertarief. De administratiekwartieren zijn genormeerd en afhankelijk van de soort
maatregel:
• aanvullende officiële controle zonder interventie (administratiekosten herinspectie zonder
maatregelen) is gelijk aan 1 kwartiertarief herinspectie.
• aanvullende officiële controle met interventie (administratiekosten herinspectie met
maatregelen) is gelijk aan 2 maal kwartiertarief herinspectie.
• herinspectieaanvullende officiële controle bij verscherpt toezicht en openingsinspectie
(administratiekosten herinspectie verscherpt toezicht) is gelijk aan 10 maal kwartiertarief
herinspectie.
Kosten herinspectie digitale terugmelding
De kosten van onderstaande productieve uren zijn meegenomen in de tarieven:
•
Toezicht uitvoering: beoordeling van de terugmelding door de inspecteur.
•
Dienstverlening: administratieve verwerking van de terugmelding
Tabel kosten categorie Overig: herinspecties (onderdeel herinspectie digitale
terugmelding)
Activiteitnaam
Product
Kostprijs per uur
Aantal uren
Kosten P*Q
(P)
(Q)
Dienstverlening
Handhaven € 116,04
710
€ 82.388
Toezicht uitvoering
Handhaven € 116,04
1.638
€ 190.127
Totaal
€ 272.515
Berekening van het tarief herinspectie digitale terugmelding
De totale kosten van de digitale herinspecties (€ 272.515) worden gedeeld door het totaal aantal
verwachte digitale herinspecties (3.277). Het berekende tarief is dan € 272.515/3.277 = € 83,16
Kosten herinspectie schriftelijke terugmelding
De kosten van onderstaande productieve uren zijn meegenomen in de tarieven:
•
Toezicht uitvoering: beoordeling van de terugmelding door de inspecteur.
•
Dienstverlening: administratieve verwerking van de terugmelding
Tabel kosten categorie Overig: herinspecties (onderdeel herinspectie schriftelijke
terugmelding)
Activiteitnaam
Product
Kostprijs per uur
Aantal uren
Kosten P*Q
(P)
(Q)
Dienstverlening
Handhaven
€ 116,04
50
€ 5.802
Toezicht uitvoering Handhaven
€ 116,04
50
€ 5.802
Totaal
€ 11.604
Berekening van het tarief herinspectie schriftelijke terugmelding
De totale kosten van de herinspecties schriftelijke terugmelding (€ 11.604) worden gedeeld door
het totaal aantal verwachte schriftelijke terugmeldingen herinspecties (100). Het berekende tarief
is dan € 11.604/100 = € 116,04
Kosten beoordeling houdbaarheidsstudie als onderdeel van herinspectie
De kosten van onderstaande productieve uren zijn meegenomen in de tarieven:
• Toezicht ontwikkeling: de tijd die door de afdeling Expertise wordt besteed voor de beoordeling
van een houdbaarheidsstudie als onderdeel van een herinspectie.
Tabel kosten categorie Overig: herinspecties (onderdeel houdbaarheidsstudies)
Activiteitnaam
Product
Kostprijs per uur (P) Aantal uren (Q) Kosten P*Q
Toezicht ontwikkeling Handhaven € 116,04
275
€ 31.911
Totaal
€ 31.911
Berekening van het tarief beoordeling houdbaarheidsstudie per product
• Er is een staffel toegepast bij de beoordeling van houdbaarheidsstudies. Wanneer een verzoek
voor de beoordeling van een studie voor meerdere producten binnenkomt, besteedt de inspectie
vanaf het derde product gemiddeld minder uur per product aan de beoordeling, aangezien de
studie opzet voor diverse producten van eenzelfde exploitant meestal hetzelfde is.
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• Het tarief beoordeling houdbaarheidsstudie per product, eerste 2 producten. Als onderdeel van
herinspectie is gebaseerd op 250 uur voor 100 uit te voeren studies. Dat is gemiddeld 2,5 uur
per houdbaarheidsstudie. Het tarief is 2,5 uur * 116,04 = € 290,10.
• Het tarief beoordeling houdbaarheidsstudie per product vanaf 3e product. Als onderdeel van
herinspectie is gebaseerd op 25 uur voor 25 uit te voeren studies. Dat is gemiddeld 1 uur per
houdbaarheidsstudie. Het tarief is 1 uur * 116,04 = € 116,04
Overzicht tarieven categorie Overig: herinspecties
In onderstaande tabel zijn de vastgestelde tarieven opgenomen. De minister van MZS heeft
besloten dat de tarieven in 2021 maximaal met 1,7% stijgen. Dit betekent dat alleen de berekende
tarieven 2021 zijn toegepast als deze dalen of als deze met 1,7 % of minder dan 1,7 % stijgen.
Alle andere tarieven zijn met 1,7 % geïndexeerd. De tarieven die in onderstaande tabel staan
vermeld wijken hierdoor af van de hierboven vermelde tarieven in de deze categorie. Hierdoor
worden niet alle berekende kosten voor derden aan derden doorberekend. Dit betreft € 0,1 mln
van de kosten, die hierdoor door VWS moeten worden betaald. Deze € 0,1 miljoen is exclusief de
kosten die om beleidsmatige redenen op de kostprijs zijn gecorrigeerd en ook door VWS worden
betaald (zie tabel 3 in hoofdstuk 3).
herinspecties geregistreerde levensmiddelen bedrijven (horeca en
industriële productie, niet voor primaire landbouwbedrijven)
herinspectie digitale terugmelding
herinspectie schriftelijke terugmelding
digitale herinspectie steekproef
starttarief alle soorten herinspecties
kwartiertarief inspectiewerkzaamheden
administratiekosten herinspectie zonder maatregelen
administratiekosten herinspectie met maatregelen
administratiekosten herinspectie verscherpt toezicht
administratiekosten herinspectie openingsinspectie
herbemonstering starttarief
herbemonstering monstername
herbemonstering administratie
herbemonstering laboratoriumanalyse
beoordeling houdbaarheidsstudie per product, eerste 2 producten. Als
onderdeel van herinspectie
beoordeling houdbaarheidsstudie per product vanaf 3e product. Als
onderdeel van herinspectie

vastgesteld
tarief 2021
€ 78,05
€ 108,91
geen retributie
€ 114,76
€ 23,40
€ 23,40
€ 46,80
€ 234,00
€ 234,00
€ 114,76
€ 23,40
€ 23,40
€ 54,46
€ 290,10
€ 116,04

4.6.4 Overig: tabak
In 2014 heeft de Europese Unie ingestemd met de herziene Tabaksproductenrichtlijn40 (TPD). De
TPD beoogt het beter functioneren van de interne markt voor tabaks- en aanverwante producten,
met als uitgangspunt een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid. Nederland heeft
de voorschriften uit de TPD per 20 mei 2016 ingevoerd. In Nederland is besloten een deel van deze
taken te retribueren. De retribueerbare taken worden uitgevoerd door het RIVM en de NVWA.
Werkzaamheden
Op basis van paragrafen 2 en 4 van de Tabaks- en rookwarenregeling brengt de NVWA bij
producenten en importeurs kosten (retributies) in rekening voor verschillende NVWA én RIVM
werkzaamheden.
Kosten
De kosten van onderstaande productieve uren, administratiekosten, kosten monstername en
kosten van het RIVM zijn meegenomen in de tarieven.

40

Richtlijn 2014/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de productie, de presentatie en de verkoop van tabaks- en aanverwante
producten en tot intrekking van Richtlijn 2001/37/EG.
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Tabel kosten categorie Overig: Tabak
Activiteitnaam
Product
Toezichtsuren NVWA

Kostprijs per
uur (P)
€ 116,04

Aantal uren
(Q)
296

Kosten
P*Q
€ 34.348

Handhaven
Monster- en
administratiekosten NVWA
RIVM (TNCO)
Totaal

€ 15.966
€ 200.675
€ 250.989

Overzicht tarieven categorie Overig: tabak
De tarieven in de categorie Tabak zijn in 2021 niet gewijzigd ten opzichte van 2020.
Tabaksproductenrichtlijn
verificatie van de TNCO-metingen van sigaretten (art. 2.1)
verificatie van de TNCO-metingen van shagtabak (art. 2.2)
ontvangst, opslag, verwerking, analyse en publicatie van de verstrekte
gegevens en bescheiden van een nieuw of gewijzigd tabaksproduct (art 4.1)
ontvangst, opslag, verwerking en publicatie van de verstrekte verslagen van
diepgaande studies (art 4.3)
ontvangst, opslag, verwerking en analyse van de verstrekte gegevens en
bescheiden over nieuwsoortige tabaksproducten (art 4.5)
ontvangst, opslag, verwerking en analyse van de verstrekte gegevens en
bescheiden over dampwaar (art 4.6)
ontvangst, opslag, verwerking, analyse en publicatie van de lijst van alle
ingrediënten van kruidenrookproducten (art 4.8)

vastgesteld
tarief 2021
€ 2.582,47
€ 2.978,63
€ 44,85
€ 322,16
€ 44,85
€ 44,85
€ 44,85

Hoofdstuk 5: Begroting van KDS en berekening van de start- en
kwartier- en toeslagtarieven voor de post mortem
keuringswerkzaamheden door de officiële assistenten van KDS
Hieronder volgt een toelichting op de werkzaamheden van KDS en worden de kosten en de
berekening van de tarieven voor de post mortem keuringsactiviteiten toegelicht. Tot slot is een
overzicht met de vastgestelde tarieven vermeld.
Werkzaamheden
De activiteiten van KDS bestaan uit het uitvoeren van de post mortem-keuringen door de officiële
assistenten, het opleiden van nieuwe officiële assistenten, het nemen van monsters voor
monitoring op (Bovine Spongiforme Encephalopathie BSE) en overige activiteiten. Aangezien de
kosten van het opleiden van nieuwe officiële assistenten niet mogen worden doorberekend aan
derden, wordt dit in de begroting als een aparte activiteit gezien. De kosten van het opleiden van
nieuwe officiële assistenten worden niet in rekening gebracht bij derden, maar worden door LNV
betaald. Het nemen van de monsters voor de monitoring BSE wordt deels door de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) betaald; monitoring BSE bij kleinere bedrijven wordt door de
individuele slachterijen zelf betaald. Overige activiteiten bestaat onder andere uit
bloedmonstername, - het berengeur-project en monstername monitoring Transmissible Spongiform
Encephalopathies (TSE).
De kostenopbouw van alle activiteiten is gelijk aan elkaar. Er wordt daarom voor de
tariefberekening geen onderscheid gemaakt naar de verschillende activiteiten. Dit document gaat
alleen over de post mortem keuringsactiviteiten.
De tarieven voor de post mortem keuringswerkzaamheden van de officiële assistenten van KDS
zijn geregeld in de artikelen 10 en 22 van de Regeling NVWA-tarieven. Het betreft het verrichten
van post mortem keuringswerkzaamheden.
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Begroting
In onderstaande tabel is de begroting41 van de kosten 2021 van KDS opgenomen.

Toelichting op kostensoorten begroting.
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:
• Loonkosten betreft salariskosten officiële assistenten inclusief toeslagen, vakantiegeld,
sociale lasten en pensioenkosten.
• Inhuur overig personeel betreft de inhuur van officiële assistenten bij Stichting Merita en
uitzendkrachten
• Reis- en verblijfskosten betreft kosten van woon werk verkeer van officiële assistenten,
hoofdzakelijk kilometervergoeding en de kosten voor lease van bedrijfswagens en kosten voor
daggeld (= vaste vergoeding voor verblijfskosten) en ander verblijfkosten
• Overige personeelskosten betreft Arbo gerelateerde kosten, wervingskosten, opleidingskosten en
overige emolumenten.
Materiële kosten:
• Overige kosten buitendienst betreft hoofdzakelijk kosten voor kleding van medewerkers
• Bureaukosten betreft bijvoorbeeld kantoorkosten, papier, repro, drukwerk, telefonie
• Bedrijfskosten betreft materiaalkosten en onderzoekskosten betreffende bandsnelheden
• Algemene kosten betreft bijvoorbeeld advieskosten, accountantskosten en verzekeringskosten
• Management fee betreft inhuur voor bedrijfsvoering en staf, huisvestingskosten en kosten voor
ICT, ingehuurd bij Kiwa CMR.
Afschrijvingskosten betreft afschrijvingen van computer hardware.
41

Begroting is exclusief BTW.
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Berekening tarieven
Hieronder wordt achtereenvolgens de berekening van de toeslagtarieven (buiten openingstijd,
uitloop, te late afmelding/onderbreking/uitstel en uitloop), starttarief en kwartiertarief toegelicht.
Toeslagen (kosten bedragen € 992.000 zie bovenstaande tabel)
Er zijn vier toeslagen van toepassing voor de post mortem keuringsactiviteiten van KDS. Drie
toeslagen zijn ter dekking van extra kosten die de KDS maakt doordat werkzaamheden niet binnen
de openingstijden plaatsvinden of wanneer ze te laat worden afgemeld, uitlopen, worden
onderbroken/uitgesteld of geheel of gedeeltelijk niet plaatsvinden. Dergelijke bijzondere situaties
leiden er immers toe dat planningen moeten worden gewijzigd, arbeidstoeslagen aan medewerkers
moeten worden betaald, extra personeel moet worden ingezet of additionele reiskosten moeten
worden gemaakt. Ter vergoeding van dergelijke extra kosten worden toeslagen bij derden in
rekening gebracht. De toeslagen zijn ook nodig om de doeltreffendheid van het systeem van
officiële controles te waarborgen. Zonder de toeslagen zouden bedrijven geen prikkels hebben om
op een efficiënte manier aanvragen voor werkzaamheden te doen. Hierdoor zouden niet alle
aanvragen kunnen worden gehonoreerd en kunnen officiële controles niet worden uitgevoerd. De
spelregels voor de toeslagen zijn geregeld in de artikelen 22 en 22a van de Regeling NVWAtarieven en in het eerder genoemde planningskader.
De vierde toeslag betreft een vergoeding voor de daadwerkelijke extra kosten voor
werkzaamheden die door elkaar opvolgende, in tweeploegendienst werkende, ploegen worden
uitgevoerd. Deze toeslag is afhankelijk van de duur van de diensten en is voor ieder slachthuis
verschillend. De kosten voor de inzet van officiële assistenten in dergelijke ploegendienst kunnen
aanzienlijk variëren naargelang het tijdstip waarop een ploeg wordt ingezet en de duur van die
inzet. Voor de bepaling van de toepasselijke ploegentoeslag worden de werkelijke meerkosten
afgezet in vergelijking met de reguliere inzet van officiële assistenten. Daarbij wordt uitgegaan van
de volgende componenten: ploegentoeslag officiële assistenten (onder meer afhankelijk van
werktijden), overwerktoeslag, onderdekking, reservecapaciteit en aanvraagverliezen
planningskader. De toeslag wordt aan het begin van een periode berekend op basis van de lange
termijnplanning van het betrokken bedrijf. Na afloop van die periode worden de kosten van
de daadwerkelijke inzet berekend, waarna in voorkomend geval het verschil wordt gecrediteerd of
gedebiteerd. De toeslag ploegendienst is geregeld in artikel 22 lid 1 onder d en artikel 22 lid 5 van
Regeling NVWA-tarieven.
Hieronder wordt allereerst toegelicht hoe het totaalbedrag voor de toeslagen is berekend. Daarna
volgt een toelichting op de toeslagen buiten openingstijd, te late afmelding / onderbreking / uitstel
en uitloop. Omdat de toeslag ploegendienst per bedrijf verschillend is wordt deze in dit document
niet verder toegelicht.
Berekening van het totaalbedrag van de toeslagen.
De retributies voor toeslagen worden bepaald op basis van de verwachte werkzaamheden. Door
het totaalbedrag van de toeslagen in mindering te brengen op de totale kosten komen deze kosten
niet in de andere tarieven van de post mortem keuringsactiviteiten van KDS terecht. Zoals uit de
toelichting per toeslag hieronder blijkt, zijn de toeslagen buiten openingstijd nagenoeg gelijk aan
de kosten van KDS en is de toeslag uitloop voor derden hoger dan de kosten van KDS. Dit
meerdere komt ten goede aan de algemene kosten van overhead, conform hetgeen is overwogen
door het eerder aangehaalde arrest van HvJ-EU. De belangrijkste algemene kosten van overhead
zijn de kosten van Management fee. Op grond van Verordening 882/2004 mogen deze kosten in
rekening worden gebracht (zie hoofdstuk 6). Voor het overige worden met de opbrengsten uit de
toeslagen de directe kosten betaald (zie toelichting hieronder). Bij derden die tijdig aanvragen
(conform het eerder genoemde planningskader) en waarbij de realisatie van de werkzaamheden
conform planning verloopt worden geen toeslagen in rekening gebracht.
1. Toeslag per kwartier voor werkzaamheden buiten openingstijd
De openingstijden van KDS zijn, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van
maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.00. De algemeen erkende feestdagen zijn
Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paas- en Pinksterdag, Eerste en Tweede Kerstdag,
Hemelvaartsdag, Koningsdag en 5 mei (in lustrumjaren).
KDS betaalt aan medewerkers die buiten openingstijd werken een toelage. Deze toelage varieert
tussen 20 en 100 % van het salaris42. Over de toelage wordt een vakantie-uitkering uitbetaald en
pensioen betaald. Voor de activiteiten van KDS is de hoogte van de toeslag afhankelijk van het
tijdstip van de werkzaamheden. Er gelden aparte toeslagen voor:
42
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werkzaamheden buiten openingstijd tussen 18.00 en 22.00 uur,
werkzaamheden buiten openingstijd tussen 22.00 en 06.00 uur,
werkzaamheden buiten openingstijd op zaterdag en zondag en
werkzaamheden buiten openingstijd op feestdagen.
De verschillende toeslagen worden hieronder toegelicht.
1a. Toeslag per kwartier voor werkzaamheden tussen 18.00 en 22.00 uur op werkdagen
De omschrijving op de factuur voor deze toeslag is ‘Tussen 18-22’.
Deze toeslag is van toepassing voor werkzaamheden op werkdagen die buiten de openingstijden
tussen 18.00 en 22.00 uur worden uitgevoerd. Per persoon wordt een toeslag per kwartier
berekend ter grootte van 11% van het geldende kwartiertarief. Dit is € 15,17 * 11 % = € 1,67.
Bij loonkosten per uur van € 34,4343 en een toelage onregelmatige dienst van 20%44 bedragen de
kosten per medewerker per kwartier € 1,72.
Het verschil € 1,67 - € 1,72 = - € 0,05 wordt verrekend met het kwartiertarief.
1b. Toeslag per kwartier voor werkzaamheden tussen 22.00 en 06.00 uur op werkdagen
De omschrijving op de factuur voor deze toeslag is ‘Tussen 22-24’ of ‘Tussen 00-06’.
Deze toeslag is van toepassing voor werkzaamheden op werkdagen die buiten de openingstijden
tussen 22.00 en 06.00 uur worden uitgevoerd. Per persoon wordt een toeslag per kwartier
berekend ter grootte van 22% van het geldende kwartiertarief. Dit is € 15,17 * 22 % = € 3,36.
Bij loonkosten per uur van € 34,43 en een toelage onregelmatige dienst van 40% bedragen de
kosten per medewerker per kwartier € 3,44.
Het verschil € 3,36 - € 3,44 = - € 0,08 wordt verrekend met het kwartiertarief.
1c. Toeslag per kwartier voor werkzaamheden op zaterdagen en zondagen
De omschrijving op de factuur voor deze toeslag is ‘Weekend’.
Deze toeslag is van toepassing voor werkzaamheden op zaterdag en zondagen. Per persoon wordt
een toeslag per kwartier berekend ter grootte van 39% van het geldende kwartiertarief. Dit is €
15,17 * 39 % = € 5,88.
Bij loonkosten per uur van € 34,43 en een toelage onregelmatige dienst van 65% bedragen de
kosten per medewerker per kwartier € 6,00.
Het verschil € 5,88 - € 6,00 = - € 0,12 wordt verrekend met het kwartiertarief.
1d, Toeslag per kwartier voor werkzaamheden op feestdagen
De omschrijving op de factuur voor deze toeslag is ‘Tijdens feestdag’.
Deze toeslag is van toepassing voor werkzaamheden op feestdagen. Per persoon wordt een toeslag
per kwartier berekend ter grootte van 56% van het geldende kwartiertarief. Dit is € 15,17 * 56 %
= € 8,39.
Bij loonkosten per uur van € 34,43 en een toelage onregelmatige dienst van 100% bedragen de
kosten per medewerker per kwartier € 8,61.
Het verschil € 8,39 - € 8,61 = - € 0,22 wordt verrekend met het kwartiertarief.
2. Toeslag te late afmelding / onderbreking / uitstel
De omschrijving op de factuur voor deze toeslag is ‘Gepland’.
Wanneer door het bedrijf aangemelde werkzaamheden geheel of gedeeltelijk geen doorgang vinden
en dit niet of niet tijdig bij de NVWA afgemeld is, wordt per kwartier per persoon een toeslag te
late afmelding in rekening gebracht. Ook bij onderbreking, uitstel of als aangemelde
werkzaamheden niet doorgaan worden de kwartieren van de KDS-medewerker in rekening
gebracht. Het uiterste tijdstip voor kosteloze gehele of gedeeltelijke annulering is 08.00 uur de
werkdag voordien en een week voordien voor werkzaamheden buiten openingstijd.
De toeslag te late afmelding is gelijk aan het kwartiertarief. De aanvrager betaalt bij te late
annulering alle gereserveerde kwartieren. Voor werkzaamheden buiten openingstijd betaalt de
aanvrager bij te late annulering 80% van alle gereserveerde kwartieren (conform artikel 22a van
de Regeling NVWA-tarieven).
Bij een te late afmelding, onderbreking, uitstel of als werkzaamheden niet doorgaan, kan KDS de
ingeplande medewerkers niet meer voor andere werkzaamheden inzetten, terwijl de loonkosten
toch doorlopen. Omdat de medewerker niet meer elders kan worden ingezet en de kosten toch
doorlopen wordt het volledige kwartiertarief (inclusief het gedeelte voor overhead en
werkvoorbereiding) in rekening gebracht.
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Op de factuur hebben de aangemelde en niet of niet tijdig afgemelde werkzaamheden de
omschrijving ’gepland’. Omdat voor gewerkte kwartieren en niet of niet tijdig afgemelde kwartieren
hetzelfde kwartiertarief geldt, wordt dit als één regel op de factuur opgenomen. Aangemelde
werkzaamheden die tijdig zijn afgemeld komen niet op de factuur.
3. Toeslag uitloop
De omschrijving op de factuur voor deze toeslag is ‘Extra kwartieren’.
Wanneer de werkzaamheden langer duren dan het bedrijf heeft aangevraagd, wordt per kwartier
vanaf het tweede kwartier een toeslag uitloop in rekening gebracht. Deze toeslag bedraagt 100%
van het geldende kwartiertarief per uitgelopen kwartier.
Voor een medewerker van KDS is er sprake van overwerk als de roostertijd per dag verminderd
met de pauzes tot een maximum van één uur wordt overschreden. Medewerkers van KDS krijgen
vanaf het eerste kwartier overwerk een toeslag voor overwerk uitgekeerd. De hoogte van deze
toeslag is gelijk aan 25% van het bruto uurloon.
Uitgaande van twee uren uitloop en kosten van overwerk van 25 % van loonkosten van € 26,1945
bedraagt de overwerktoelage € 6,55 (€ 26,19 x 25 %).
De toeslag voor derden wordt als volgt berekend: per persoon wordt een toeslag per kwartier
berekend ter grootte van 100% van het vastgestelde kwartiertarief. Het vastgestelde kwartiertarief
2021 is € 15,17. De berekening van de toeslag is dan als volgt: € 15,17 * 100 % * 7 = € 106,19.
Het verschil € 106,19 - € 6,55 = € 99,64 komt ten goede aan de algemene kosten van overhead
(zie toelichting hierboven onder het kopje: ‘Berekening van het totaalbedrag van de toeslagen’).
Bij uitloop wordt een dubbel kwartiertarief in rekening gebracht. Op de factuur heeft dit de
omschrijving ’extra kwartieren’. Dit heeft betrekking op het reguliere kwartiertarief en een toeslag
van 100 % voor de uitloop.
Starttarief (kosten bedragen € 1.337.000 zie bovenstaande tabel)
De omschrijving op de factuur is ‘Starttarief per bezoek’.
Per locatie wordt per bezoek een starttarief voor officiële assistenten in rekening gebracht,
ongeacht het aantal officiële assistenten. Het starttarief is in het verdere verleden (voor 2010)
bepaald en sedertdien enkele jaren geïndexeerd. Het was destijds gebaseerd op de reiskosten van
een gemiddeld aantal officiële assistenten per bedrijf per dag. Vanaf 2013 tot en met 2019 is het
starttarief onveranderd gebleven. In 2021 is het starttarief alleen geïndexeerd voor loon- en
prijsbijstelling. Het aantal te verwachten starts is gebaseerd op een expertinschatting, waarbij
rekening wordt gehouden met de realisatie in het verleden en ontwikkelingen in de toekomst. Er is
rekening gehouden met 17.267 starts (17.267 * € 77,43 = € 1.337.000).
Kwartiertarief kosten bedragen € 18.325.000 zie bovenstaande tabel)
De omschrijving op de factuur is ‘Gepland’.
Om het kwartiertarief te berekenen worden de totale kosten van de post mortem
keuringsactiviteiten van de officiële assistenten verminderd met de berekende te factureren
retributies toeslagen en starttarieven. Het resterende bedrag wordt gedeeld door het aantal te
verwachten te factureren kwartieren en het resultaat is dan het kwartiertarief. Het aantal te
verwachten kwartieren is gebaseerd op een expertinschatting, waarbij rekening wordt gehouden
met de realisatie in het verleden en ontwikkelingen in de toekomst.
Er resteert voor het kwartiertarief € 18.325.120. Het aantal verwachte facturabele kwartieren is
1.096.000. Het berekende kwartiertarief is dan € 18.325.120/ 1.096.000= € 16,72 per kwartier.
Overzicht tarieven KDS
De minister van LNV heeft besloten dat de tarieven in 2021 maximaal met 1,7% stijgen. Het
verschil tussen de door de minister vastgestelde tarieven en de door de KDS berekende tarieven
wordt betaald door LNV. Voor het jaar 2021 is dit een bedrag van circa € 2,3 miljoen. In
onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de door de minister vastgestelde tarieven.
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tarieven assistenten KDS (roodvleesslachterijen)
starttarief voor officiële assistenten (per locatie)
tarief per kwartier tussen 06.00 en 18.00 uur op werkdagen
toeslag buiten openingstijd tussen 18.00 en 22.00 uur op
werkdagen (per kwartier)
toeslag buiten openingstijd tussen 22.00 en 24.00 uur op
werkdagen (per kwartier)
toeslag buiten openingstijd tussen 00.00 en 06.00 uur op
werkdagen (per kwartier)
toeslag buiten openingstijd op zaterdag en zondag (per
kwartier)
toeslag buiten openingstijd op feestdagen (per kwartier)
toeslag te late afmelding/onderbreking/uitstel (per kwartier)
toeslag annulering werkzaamheden buiten openingstijd. De
toeslag is maximaal 80% van de aangemelde
werkzaamheden
toeslag uitloop (vanaf tweede kwartier uitloop)
toeslag ploegendienst (bij inzet in ploegensysteem)

vastgesteld
tarief 2021
€ 82,92
€ 15,17
€ 1,67
€ 3,36
€ 3,36
€ 5,88
€ 8,39
€ 15,17
variabel
€ 15,17
werkelijke
kosten

Hoofdstuk 6: Toelichting op kostensoorten NVWA en KDS in relatie
tot de kostenposten in artikel 81 van Verordening (EU) 2017/625
In dit hoofdstuk wordt toegelicht dat de kostensoorten van de vier verschillende kostprijzen van de
NVWA, van de kosten van KDS en van de retributietarieven van respectievelijk de NVWA en KDS
overeenkomen met de kostenposten van artikel 81, aanhef en onder a tot en met g van
Verordening (EU) 2017/625.
Dit hoofdstuk begint met een opsomming van de regelingen waarin de tarieven van de NVWA zijn
opgenomen. Vervolgens is de relatie uitgewerkt met artikel 81 van Verordening (EU) 2017/625,
waarin staat op basis van welke kosten de retributies worden bepaald.
De retributietarieven van de NVWA, die zijn gebaseerd op Verordening (EU) 2017/625 worden
gepubliceerd in de onderstaande regelingen:
•
Regeling NVWA-tarieven,
•
Warenwetregeling doorberekening kosten en
•
Regeling tarieven Plantgezondheidswet.
Artikel 81, aanhef en onder a tot en met g van Verordening (EU) 2017/625 luidt als volgt:
De overeenkomstig artikel 79, lid 1, onder a), en artikel 79, lid 2, te innen vergoedingen of
heffingen worden bepaald op basis van de volgende kosten, voor zover die voortkomen uit de
betrokken officiële controles:
a) de salarissen en socialezekerheids-, pensioen- en verzekeringskosten van personeelsleden
die bij de uitvoering van officiële controles betrokken zijn, met inbegrip van ondersteunend
en administratief personeel;
b) de kosten van faciliteiten en uitrusting, met inbegrip van onderhouds- en
verzekeringskosten en andere aanverwante kosten;
c) de kosten van verbruiksgoederen en instrumenten;
d) de kosten van diensten die gemachtigde instanties voor aan hen gedelegeerde officiële
controles bij de bevoegde autoriteiten in rekening hebben gebracht;
e) de kosten van de opleiding van de onder a) bedoelde personeelsleden, met uitzondering
van opleiding die noodzakelijk is om de voor aanstelling door de bevoegde autoriteiten
vereiste kwalificaties te verkrijgen;
f) de reiskosten van de onder a) bedoelde personeelsleden, alsmede bijbehorende
verblijfskosten;
g) de door officiële laboratoria in rekening gebrachte kosten van bemonstering en
laboratoriumanalyses, -tests en -diagnoses.
Kostensoorten NVWA.
Zoals in hoofdstuk 3 is uitgewerkt, hanteert de NVWA de volgende kostensoorten: Eigen personeel,
Externe inhuur, Overige personele kosten, Rentelasten, Apparaat ICT, Bijdrage SSO’s, Overige
materiële kosten, Immaterieel, Materieel en Dotaties voorzieningen. In tabel 8 van hoofdstuk 3 zijn
ook rekeningnamen vermeld als specificatie van de kostensoorten.
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In onderstaande tabel is uitgewerkt hoe de kostensoorten van de NVWA overeenkomen met de
opsomming van de kosten in artikel 81 van Verordening (EU) 2017/625 en dit wordt onder de tabel
toegelicht.

Kostensoorten NVWA
Eigen personeel
Externe inhuur
Overige personele kosten
Rentelasten
Apparaat ICT
Bijdrage SSO's
Overige materiële kosten
Immaterieel
Materieel
Dotaties voorzieningen

sub van artikel 81 van
Verordening (EU)
2017/625
a
a
a, e en f
b
b
b
b, c, f en g
b
b
b

De kosten van zowel de NVWA als van KDS die worden doorbelast aan het bedrijfsleven hebben
betrekking op de gehele organisatie van de werkzaamheden voor derden. Het betreft dus niet
alleen de kosten van de uitvoering van de officiële controles op locatie van het bedrijfsleven, maar
het heeft betrekking op de gehele organisatie die nodig is om de officiële controles mogelijk te
maken. Het is dus inclusief de kosten van administratief en ondersteunend personeel, die de
inspecteurs in staat stellen zich te concentreren op hun keurings- en toezichtstaken in strikte zin.
Dit betekent dat ook een evenredig gedeelte van de bedrijfsvoeringskosten (denk aan bijvoorbeeld
financiële en personele administratie) voor rekening komen van derden.
De kostensoorten Eigen personeel en Externe inhuur komt overeen met artikel 81 sub a.
Het betreft zowel de salariskosten, overige CAO gerelateerde kosten en inhuurkosten van de
inspecteurs die de retribueerbare keuringen en inspecties uitvoeren als ook de kosten van het
ondersteunende eigen personeel en externe inhuur, zoals planners, toezichtontwikkelaars,
managers, ict-beheerders en administratief personeel. Het betreft de volgende kosten:
• Eigen personeel: de salariskosten van het ambtelijk personeel, practitioners (= extern
ingehuurde officiële dierenarts) en personeel van KDS inclusief sociale zekerheids-, pensioen- en
verzekeringskosten, toeslagen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en overige CAO gerelateerde
kosten. Tot heden wordt een gedeelte van loonkosten voor reizen van NVWA-medewerkers niet
doorbelast aan het bedrijfsleven
• Externe inhuur: de inhuur van uitzendkrachten (niet zijnde practitioners) voor het uitvoeren van
keuringen en inspecties en de inhuur voor bedrijfsvoering en staf
De kostensoort Overige personele kosten komt overeen met artikel 81 sub a, e en f.
Het betreft de volgende kosten:
Lid a) diverse personele vergoedingen, zoals bijvoorbeeld vergoeding voor thuiswerken, arbovoorzieningen, medezeggenschap, verhuiskostenvergoeding en vergoeding voor
Bedrijfshulpverleners.
Lid e) opleidingskosten met uitzondering van:
• officiële dierenartsen en officiële assistenten die worden opgeleid voor werkzaamheden in
slachthuizen, uitsnijderijen en wildverwerkingseenheden. In verband met voorkomen van extra
administratieve kosten wordt dit bij de NVWA wat breder toegepast en worden deze zogenaamde
initiële opleidingskosten aan alle bedrijven in de categorie Erkende bedrijven niet doorberekend
• en niet-dierenartsen die worden opgeleid voor werkzaamheden bij import dieren en dierlijke
producten.
De opleiding duurt een half jaar. Ook loonkosten en andere kosten voor het personeel van
medewerkers die in opleiding zijn worden niet doorbelast aan derden. Dat geldt ook voor de kosten
van interne en externe opleiders.
De kosten van permanente educatie worden wel doorbelast aan derden, voor zover de educatie
betrekking heeft op werkzaamheden voor derden. Het betreft kosten van de organisatie om de
werkzaamheden op bedrijven mogelijk te maken.
Lid f) kosten van woon werk verkeer van medewerkers, bijvoorbeeld Openbaar Vervoerkaarten en
kosten van dienstreizen als medewerkers met eigen vervoer reizen, de kosten van verblijf,
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bijvoorbeeld vergoedingen voor lunch. Dit betreft zowel de kosten van het personeel die de
werkzaamheden op de bedrijven uitvoeren, als kosten van ondersteunend personeel.
De kostensoort Rente komt overeen met artikel 81 sub b.
Het betreft rentekosten van leningen. Leningen worden afgesloten voor investeringen in
bijvoorbeeld automatisering. De rente is onlosmakelijk verbonden met de investeringen. Zonder
automatisering (laptop) kunnen de inspecteurs de werkzaamheden bij bedrijven niet efficiënt
uitvoeren. Hetzelfde geldt voor het ondersteunende personeel.
De kostensoort Apparaat ICT en bijdrage SSO’s komt overeen met artikel 81 sub b.
Het betreft kosten van ICT, Huur Rijks Vastgoedbedrijf en schoonmaak. Zonder automatisering
(laptop) kunnen de inspecteurs de werkzaamheden voor derden niet efficiënt uitvoeren. Hetzelfde
geldt voor het ondersteunende personeel. Huisvesting en schoonmaak betreft kosten van de
organisatie om de werkzaamheden op bedrijven mogelijk te maken. Daar hoort ook een schoon
kantoor bij voor zowel de inspecteur die de werkzaamheden bij derden uitvoert als het
ondersteunende personeel op kantoor.
De kostensoort Dotaties voorzieningen overeen met artikel 81 sub b.
Dotaties voorzieningen: betreft voorzieningen voor schadeclaims. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking
op schadeclaims van bedrijven als er schade is geleden doordat de medewerker van de NVWA te
laat arriveert voor keuringswerkzaamheden of als er anderszins schade wordt geleden door
bedrijven in verband met de officiële controles. De NVWA is een overheidsorganisatie en sluit
hiervoor geen verzekeringen af.
De kostensoort Overige materiële kosten komt overeen met artikel 81 sub b, c, f en g.
Het betreft de volgende kosten:
Lid b) bijvoorbeeld huisvesting (niet zijnde huur Rijks Vastgoedbedrijf), persoonlijke uitrusting en
dienstkleding
Lid c) bijvoorbeeld porti, archiefkosten, kantoorkosten, papier, repro, drukwerk, telefonie, kosten
van certificaten, vergaderkosten en catering
Lid f) leasekosten dienstauto’s
Lid g) Dit betreft het laboratoriumonderzoek voedselveiligheid dat is uitbesteed aan het
Wageningen Food Safety Research (WFSR)
Bemonstering in het kader van voedselveiligheid gebeurt door medewerkers van NVWA en hiervoor
gelden dezelfde kosten als hierboven genoemd onder a tot en met f.
Kostenposten KDS
Zoals in hoofdstuk 5 is uitgewerkt hanteert de KDS de volgende kostensoorten: Loonkosten, Inhuur
overig personeel, Reiskosten woon-werkverkeer, Overige P-kosten, Overige kosten buitendienst,
Bureaukosten, Bedrijfskosten, Algemene kosten, Management fee, Afschrijvingen MVA en
Afschrijvingen MVA ICT
In onderstaande tabel is uitgewerkt hoe de kostensoorten van de KDS overeenkomen met de
opsomming van de kosten in artikel 81 van Verordening (EU) 2017/625 en dit wordt onder de tabel
toegelicht.

Kostensoorten KDS
Loonkosten
Inhuur overig personeel
Reis- en verblijfskosten
Overige P-kosten
Overige kosten buitendienst
Bureaukosten
Bedrijfskosten
Algemene kosten
Management fee
Afschrijvingen

sub van artikel 81 van
Verordening (EU)
2017/625
a
a
f
a en e
b
c
a en c
a
a en b
b
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De kostensoorten Loonkosten, Inhuur overig personeel en Algemene kosten komen overeen met
artikel 81 sub a.
Het betreft salariskosten van de officiële assistenten inclusief toeslagen, vakantiegeld, sociale
lasten en pensioenkosten. Inhuur overig personeel betreft de inhuur van officiële assistenten bij
Stichting Merita en uitzendkrachten. Algemene kosten betreft bijvoorbeeld advieskosten,
accountantskosten en verzekeringskosten.
De kostensoort Reis- en verblijfskosten komt overeen met artikel 81 sub a.
Het betreft kosten van woon werk verkeer van officiële assistenten, hoofdzakelijk
kilometervergoeding en de kosten voor lease van bedrijfswagens en kosten voor verblijfkosten.
De kostensoort Overige P-kosten komt overeen met artikel 81 sub a en e.
Het betreft de volgende kosten:
Lid a) bijvoorbeeld Arbo gerelateerde kosten, wervingskosten en emolumenten.
Lid e) opleidingskosten, met uitzondering van de initiële opleiding van nieuwe medewerkers, die
noodzakelijk is om vereiste kwalificaties te verkrijgen alvorens post mortem keuringen uit te
kunnen voeren. Deze initiële opleiding duurt een half jaar. Ook loonkosten en andere kosten voor
het personeel van medewerkers die in opleiding zijn worden niet doorbelast aan derden. Dat geldt
ook voor de kosten van interne en externe opleiders.
De kostensoort Overige kosten buitendienst komt overeen met artikel 81 sub b.
Overige kosten buitendienst betreft hoofdzakelijk kosten voor kleding van medewerkers
De kostensoort Bureaukosten komt overeen met artikel 81 sub c.
Bureaukosten betreft bijvoorbeeld kantoorkosten, papier, repro, drukwerk, telefonie
De kostensoort Bedrijfskosten komt overeen met artikel 81 sub a en c.
Het betreft de volgende kosten:
Lid a) betreft kosten van inhuur voor onderzoek betreffende bandsnelheden
Lid c) materiaalkosten
De kostensoort Algemene kosten komt overeen met artikel 81 sub a.
Het betreft onder andere kosten voor inhuur van bijvoorbeeld adviseurs en accountant en
verzekeringskosten.
De kostensoort Management fee komt overeen met artikel 81 sub a en b.
Het betreft de volgende kosten:
Lid a) inhuur voor bedrijfsvoering en staf, ingehuurd bij Kiwa CMR46.
Lid b) huisvestingskosten en kosten voor ICT, gehuurd van Kiwa CMR.
De kostensoort Afschrijvingen komt overeen met artikel 81 sub b.
Dit betreft afschrijvingskosten van Materiële Vaste Activa van hardware (bijvoorbeeld laptops).

46

Kiwa CMR B.V. verricht management- en management ondersteunende activiteiten ten behoeve van onder
meer haar verbonden partij BV KDS. Hieronder vallen de managementactiviteiten van BV KDS en de activiteiten
van onder meer de volgende afdelingen: Finance & Accounting, Facilitair, Kwaliteit, Personeel & Organisatie,
Planning, Directiesecretariaat en Juridische Zaken.
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Hoofdstuk 7: Toelichting op facturen en relatie met
retributietarieven
In dit hoofdstuk wordt de wijze van factureren toegelicht en wordt toegelicht hoe daarin het
verband kan worden gelegd naar de retributietarieven van de NVWA en KDS en wordt een verband
gelegd naar het wettelijke kader.
De facturen van de NVWA hebben hoofdzakelijk betrekking op keuringen die op verzoek van een
bedrijf worden uitgevoerd en overige officiële controles. De NVWA heeft een digitale
aanvraagmodule (webapplicatie) ontwikkeld waar werkzaamheden kunnen worden aangemeld. De
aanvraag47 geldt voor zowel de werkzaamheden van de NVWA als voor de werkzaamheden van
KDS. Het gedeelte dat betrekking heeft op inzet door KDS wordt door de NVWA doorgestuurd naar
KDS. NVWA en KDS bevestigen afzonderlijk aan het bedrijf dat de aanvraag is ingepland.
Een aanvraag moet tijdig worden gedaan. De spelregels staan in artikelen 26 en 27 van de
Regeling NVWA-tarieven en artikel 14, 15, 16 en 17 van de Warenwetregeling doorberekening
kosten en in het eerder genoemde planningskader.
Het maken van werkbonnen en facturen is voor NVWA en KDS verschillend. Dat wordt hieronder
uitgelegd. Facturen zijn besluiten als bedoeld in artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Op
de achterkant van de factuur staat de bezwaarclausule.
NVWA
Na het verrichten van de werkzaamheden ontvangt het bedrijf een werkbon en prestatiebon48 per
email. Op de prestatiebon staan het aantal starts, kwartieren en toeslagen dat in rekening wordt
gebracht.
De gegevens op de prestatiebon worden door de NVWA verwerkt tot een factuur. Iedere 2 weken
worden er facturen aangemaakt en verzonden. De werkzaamheden die in de periode van 2 weken
zijn uitgevoerd komen op de factuur te staan.
Op de factuur staan de volgende gegevens: datum uitvoer werkzaamheden, factuurbonnummer,
omschrijving dienst, prijs per eenheid, aantal en bedrag. De factuur heeft een blauwe kleur.
Hiermee kan het bedrijf in een oogopslag zien dat de factuur gaat over NVWA-werkzaamheden.
Met ‘datum uitvoer werkzaamheden’ en ‘omschrijving dienst’ kan het bedrijf de factuur controleren
aan de hand van de prestatiebon. In ‘omschrijving dienst’ is een korte omschrijving van het tarief
opgenomen en het aanvraagnummer dat ook op de prestatiebon staat.
KDS
Na het verrichten van de werkzaamheden ontvangt het bedrijf een kopie papieren- of digitale
werkbon, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Op de werkbon staan werkbonnumer, datum
werkzaamheden, het aantal starts, kwartieren en toeslagen dat in rekening wordt gebracht. De
werkbon wordt op het kantoor van KDS per werkbon verwerkt tot factuurregels in een
factuurbestand. Iedere 2 weken stuurt de KDS dit bestand naar de NVWA. De NVWA verwerkt dit
bestand tot facturen en iedere 2 weken worden er facturen aangemaakt en verzonden. De
werkzaamheden die in de periode van 2 weken zijn uitgevoerd komen op de factuur te staan.
Op de factuur staan de volgende gegevens: datum uitvoer werkzaamheden, werkbonnummer,
omschrijving dienst, prijs per eenheid, aantal en bedrag. De factuur heeft een roze kleur. Hiermee
kan het bedrijf in een oogopslag zien dat de factuur gaat over KDS-werkzaamheden.
Met ‘datum uitvoer werkzaamheden’, ‘werkbonnummer’ en ‘omschrijving dienst’ kan het bedrijf de
factuur controleren aan de hand van de werkbon. In ‘omschrijving dienst’ is een korte omschrijving
van het tarief opgenomen.
Verband tussen omschrijving op factuur en het wettelijk kader.
In onderstaande tabellen op de volgende pagina’s is voor de meest gebruikte tarieven een verband
gelegd tussen de omschrijving dienst op de factuur, de toelichting op de website van de NVWA, de
regeling NVWA-tarieven en Verordening (EU) 2017/625. Deze informatie van ieder tarief kan bij de
NVWA worden opgevraagd met behulp van het contactformulier op onze website (Nederlandse
Voedsel en Warenautoriteit).

47

In de regeling NVWA-tarieven wordt de term aanmelden gebruikt. In deze toelichting zal steeds het woord aanvraag worden gebruikt,
omdat dat duidelijker is.
48
Indien bedrijven melden de werkbon en/of de prestatiebon niet te willen ontvangen dan wordt deze niet gemaild.
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Hoofdstuk 8: Toelichting dat geretribueerde kosten de totale
kosten niet overstijgen
In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de NVWA en KDS vaststellen dat de aan derden
geretribueerde kosten de totale kosten niet overstijgen.
NVWA
De NVWA maakt jaarlijks na afloop van het jaar een jaarrekening. Financiële gegevens daaruit
worden opgenomen in het jaarverslag en deze is openbaar, zie de website Rijksbegroting onder
jaarverslag. In het jaarverslag is zichtbaar welke kosten en de opbrengsten de NVWA heeft gehad.
De NVWA is een agentschap en de Regeling agentschappen is van toepassing. De NVWA heeft geen
winstdoelstelling en mag een gering Eigen Vermogen hebben om kleine tegenvallers op te kunnen
vangen. Bij een negatief Eigen Vermogen moet het Ministerie van LNV het Eigen Vermogen
aanvullen.
Na afloop van het jaar maakt de NVWA een nacalculatie van de kostprijzen. Hieruit blijkt of
kostprijzen te hoog of te laag zijn geweest. Jaarlijks zijn relatief kleine verschillen zichtbaar tussen
voor- en nacalculatie.
Voor zover de gefactureerde kosten de totale kosten, die in de bedoelde periode voor de verrichte
officiële controles zijn gemaakt, overstijgen, worden deze overeenkomstig het bepaalde in artikel
83, tweede lid, van Verordening (EU) 2017/625 terugbetaald. Dit zal gebeuren door verrekening
met de tarieven voor de volgende periode.49
Als uit de nacalculatie blijkt dat de nacalculatorische kostprijzen lager zijn dan de
voorcalculatorische dan zijn er per gewerkt productief uur minder kosten gemaakt dan in de
voorcalculatie geraamd. Dit betekent niet dat er te veel retributies zijn geïnd. Immers de kostprijs
voor de retributies is gecorrigeerd om beleidsmatige en juridische redenen, zodat de situatie zoals
bedoeld in artikel 83, tweede lid, van Vo 2017/625 niet aan de orde is (zie ook hoofdstuk 3). De
kosten voor de Brexit zijn beleidsmatig gecorrigeerd. Dit betekent dat LNV heeft besloten deze
kosten niet door te belasten aan het bedrijfsleven (€ 4 mln), terwijl het juridisch gezien wel had
gekund. Daarnaast heeft de minister besloten om niet de berekende tarieven te hanteren, maar de
berekende tariefstijging af te toppen op 1,7 %. Dat betekent dat tarieven in 2021 tov 2020 niet
meer dan 1,7 % stijgen en soms zelfs dalen. Hierdoor worden in totaliteit € 10,85 mln aan kosten
van retribueerbare werkzaamheden niet doorbelast aan het bedrijfsleven. Tot slot worden er voor €
8,6 mln aan productieve reisuren voor retribueerbare werkzaamheden niet doorbelast aan het
bedrijfsleven. In totaliteit een bedrag van €23,45 miljoen dat beleidsmatig niet wordt doorbelast
aan het bedrijfsleven. Dat is ruim 20 % van de totaal begrote kosten voor derden (zie tabel 7 in
hoofdstuk 3). Deze € 23,45 mln aan kosten hadden juridisch gezien kunnen worden doorbelast aan
het bedrijfsleven. Echter de ministers hebben besloten om dat niet te doen. Deze marge is zo ruim
dat met zekerheid kan worden gesteld dat niet meer dan de totale kosten worden doorbelast aan
het bedrijfsleven. Dit is ook aangetoond in recente externe rapporten van de ADR50 en KPMG51.
De meest recente nacalculatie is van 2019. Hieruit blijkt:
De totale kosten 2019 in het jaarverslag kunnen worden gesplitst in kosten derden en kosten LNV
en VWS. De kosten derden zijn berekend door de nacalculatorische kostprijs te vermenigvuldigen
met de gerealiseerde uren derden en de gerealiseerde EGB’s zijn daar bij opgeteld. Uit de
nacalculatie blijkt dat de aan derden gefactureerde bedragen € 15,8 mln lager zijn dan de kosten
(na aftrek van de kosten voor initiële opleidingskosten, beleidsmatige kortingen en correctie voor
Overig: Tabak) voor werkzaamheden derden. In werkelijkheid is het verschil nog groter doordat in
2019 er kosten buiten de kostprijs werden gehouden (bijvoorbeeld ICT-kosten).De nacalculatie
2019 is gepubliceerd op de website van de NVWA. Zie website Nederlandse Voedsel en
Warenautoriteit Tarieven .

49

Zie HvJ EU, 19 december 2019, ECLI:EU:C:2019:1126, randnr. 93.
Zie brief aan de TK van 15 april 2019, kamerstuk 33.835 nr 118.; Detail 2019D15772 | Tweede Kamer der Staten-Generaal
51
Zie brief aan de TK van 26 mei 2020 kamerstuk 33.835 n3 160: KPMG-pakket kostentoerekening en doelmatigheid NVWA | Tweede
Kamer der Staten-Generaal
50
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KDS maakt jaarlijks na afloop van het jaar een jaarrekening. Uit de jaarrekening blijkt onder
andere of KDS verlies of winst heeft gemaakt. Bij verlies zijn er meer kosten gemaakt dan KDS aan
opbrengsten heeft gerealiseerd. En bij winst zijn er minder kosten gemaakt dan KDS aan
opbrengsten heeft gerealiseerd. Kosten en opbrengsten van KDS staan in hoofdstuk 5 toegelicht.
De meest recente jaarrekeningcijfers worden door KDS opgenomen als referentie bij de jaarlijkse
begroting. KDS is een private BV en heeft geen winstdoelstelling. Het is de bedoeling dat het Eigen
Vermogen van KDS stabiel blijft en het Eigen Vermogen is bedoeld om tegenvallers en calamiteiten
op te kunnen vangen. Echter volgens de eerder genoemde arrest van het HvJ-EU moeten de
tarieven van KDS uitsluitend dienen ter dekking van de kosten die KDS maakt in verband met het
uitvoeren van de officiële controles. Daarmee mogen de middels de tarieven opgehaalde gelden
van derden niet dienen tot opbouw van het Eigen Vermogen van KDS. Als KDS in een jaar een
positief resultaat behaald, dan mag dit niet aan het Eigen Vermogen van KDS worden toegevoegd
maar moeten de tarieven in het daarop volgende jaar met een gelijk bedrag worden verlaagd.
Behaalt KDS een negatief resultaat in een bepaald jaar, dan moet worden bezien of de tarieven
toereikend waren dat jaar om de kosten in verband met de officiële controles te kunnen dekken en,
zo nee, in hoeverre dat tot een tariefstijging voor het daarop volgend jaar moet leiden. Zo’n
negatief resultaat teert in op het eigen vermogen van KDS, maar een eventueel door te voeren
tariefstijging in het daarop volgende jaar mag niet worden gebruikt om het Eigen Vermogen van
KDS weer aan te zuiveren. Als aanzuivering desalniettemin noodzakelijk is, dan moet dit door de
NVWA worden gefinancierd.
KDS dient jaarlijks een begroting in bij de NVWA en doet daarin een voorstel voor de tarieven in
het komende jaar. De NVWA beoordeelt de begroting in samenhang met de jaarrekening over het
afgelopen jaar en indien het Eigen Vermogen boven een afgesproken grens komt, zal KDS in het
komende jaar het tarief matigen. In de tarieven van KDS mogen geen componenten zijn
opgenomen om het Eigen Vermogen van KDS te verhogen.
Voor 2021 heeft de minister besloten om niet de berekende tarieven te hanteren, maar de
berekende tariefstijging af te toppen op 1,7 %. Hierdoor worden voor de KDS-activiteiten in
totaliteit € 2,3 mln aan kosten voor post mortem keuringswerkzaamheden niet doorbelast aan het
bedrijfsleven. Deze kosten worden door LNV via de NVWA betaald.

Hoofdstuk 9: slotopmerkingen
In dit document is beschreven hoe de belangrijkste tarieven 2021 van de NVWA zijn berekend.
Meer informatie over tarieven kunt u vinden op de website van de NVWA: Tarieven NVWA. Hierop
staan de actuele tarieven, de tarieven van voorgaande jaren, links naar de ministeriële
tarievenregelingen en links naar actuele rapporten over de tarieven van de NVWA. Tevens staat er
op deze website het normeringskader met informatie over indicatieve inspectieduur en
inspectiefrequentie, waarmee een inschatting kan worden gemaakt van de jaarlijkse kosten van
audits en (her)inspecties, zie Normeringskader indicatieve inspectieduur en inspectiefrequentie.
Heeft u naar aanleiding van dit document of over de retributietarieven een vraag? Stelt u deze met
behulp van het contactformulier op onze website (Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit) of
telefonisch via 0900-0388 (dit informatienummer kost € 0.20 per gesprek, plus uw gebruikelijke
belkosten). Ook kunt u met het contactformulier tariefberekeningen opvragen van tarieven die niet
in dit document staan vermeld.
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Bijlagen
Bijlage 1. Voorbeeldberekening kwartiertarief Erkende bedrijven
De NVWA hanteert een aantal verschillende retributietarieven, veruit de meest voorkomende
categorieën zijn het ‘start- en kwartiertarief’. Onderstaand een toelichting hoe deze tarieven
worden bepaald (inclusief het rekenkundig verband met de kostprijs).

Voor de categorie Erkende Bedrijven over 2021 betreft het de volgende cijfers:

Product

Schatting uren

Kostprijs € per uur

Kosten prognose
x € 1.000

Handhaven
Keuren export, slachthuizen en overige activiteiten

27.325

116,04

3.171

390.735

115,91

45.290

5.661

107,75

610

16.091

111,08

1.787

Keuren certificering op afstand
Keuren import
TOTAAL

439.812

50.858

Allereerst wordt op basis van het gemiddelde van de afgelopen 3 jaar en een expertschatting, een
prognose gedaan van het verwachte aantal keuringsuren. De expertschatting is een interne toets
op de initiële prognose (= o.b.v. 3-jarig gemiddelde) om te komen tot de meest realistische
inschatting van het benodigde aantal keuringsuren voor het komende jaar. Het continu verbeteren
van deze expertschatting zal bijdragen aan het aanscherpen van de prognose en draagt in
belangrijke mate bij aan de transparantie en uitlegbaarheid van het systeem om te komen tot de
gehanteerde tarieven.
De prognose van de keuringsuren bestaat enerzijds uit de benodigde uren voor de fysieke keuring
en anderzijds uit de benodigde direct aan de keuring gerelateerde werkzaamheden zoals
voorbereiding, planning en toezichtontwikkeling. Deze direct aan de keuring gerelateerde
werkzaamheden zijn door middel van een opslag verwerkt in de tarieven die aan het bedrijfsleven
in rekening worden gebracht. Voor VWS en LNV worden alle bestede uren voor direct aan
Handhaven gerelateerde werkzaamheden tegen kostprijs in rekening gebracht.

Voor de categorie Erkende Bedrijven over 2021 betreft het de volgende cijfers:
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Omschrijving

x € 1.000

Te realiseren omzet ter dekking van totale kosten (zie boven)

50.858

Af: geprognosticeerde omzet d.m.v. diverse toeslagen en overige tarieven

-3.291

Door start- en kwartiertarief te dekken kosten

47.567

Het eindtotaal van de kosten wordt naar beneden gecorrigeerd om tot start- en kwartiertarief te
komen, omdat een deel van de retributies uit toeslagen (buiten openingstijd, uitloop, te late af- en
aanmelding) bestaat. De verwachte opbrengsten voor deze toeslagen moeten eerst in mindering
worden gebracht op de totale kosten voordat de omrekening naar start- en kwartiertarief gemaakt
wordt. Het tarief voor de toeslagen heeft dezelfde kostensoorten als de tarieven voor start en
kwartier. Er is sprake van een toeslag, omdat de NVWA extra kosten moet maken door de
uitbetaling van toeslagen aan medewerkers en er meer capaciteit nodig is voor de planning van te
laat aangemelde of afgemelde activiteiten.

Voor de categorie Erkende Bedrijven over 2021 betreft het de volgende cijfers:
Omschrijving

Kostprijs Starttarief

Gemiddelde kostprijs respectievelijk starttarief 2020
Procentuele stijging starttarief wordt gelijkgesteld aan procentuele stijging
kostprijs
Gemiddelde kostprijs respectievelijk starttarief 2021

€ 107,23

€ 161,46

7,8%

7,8%

€ 115,55

€ 174,05

Aan de hand van het gemiddelde van de afgelopen drie jaar en een beoordeling wordt een
prognose van het aantal keuringen (“starts”) en keuringsuren gemaakt. Aan de hand van het
verwachte aantal keuringen wordt de dekking vanuit het starttarief berekend. Het starttarief is een
vastgesteld tarief dat jaarlijks geïndexeerd wordt op basis van de berekende procentuele wijziging
van de kostprijs. Voor 2021 is dit 7,8 %. Deze keuze is gemaakt om het starttarief stabiel te
houden en alleen te laten meebewegen met loon- en prijsontwikkelingen.
Voor de categorie Erkende Bedrijven over 2021 betreft het de volgende cijfers:
Omschrijving

2021

Aantal geprognosticeerde keuringen (“starts”)

59.540

Berekend starttarief

€ 174,05

Geprognosticeerde omzet d.m.v. het starttarief (x € 1.000)

€

10.363

De meer/minder kosten als gevolg van ontwikkelingen in het toezicht, worden daarmee alleen
verwerkt in het kwartiertarief. Er blijft tot slot een bedrag over van nog te dekken kosten. Dit
bedrag wordt gedeeld door het verwachte aantal kwartieren benodigd voor het uitvoeren van de
keuringen. Uitkomst hiervan is het kwartiertarief.
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Voor de categorie Erkende Bedrijven over 2021 betreft het de volgende cijfers:
Omschrijving

2021

Door start- en kwartiertarief te dekken kosten (x € 1.000)

€

47.567

Af: Gedekt door omzet starttarieven (x € 1.000)

€

10.363

Te dekken door omzet kwartiertarieven (x € 1.000)

€

Aantal geprognosticeerde kwartieren

37.204
962.908

Berekend kwartiertarief

€ 38,64

Bijlage 2. Afkortingenlijst
Afkorting Omschrijving
BV KDS

B.V. Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector

CBb

College van Beroep voor het bedrijfsleven

e-CertNL

e-CertNL is het Nederlandse systeem voor de aanvraag en afgifte van (electronische)
exportcertificaten, voor levensmiddelen en de veterinaire en fytosanitaire
sectoren(voorheen heette dit systeem CLIENT)

CoA

Certificering op Afstand

DICTU

Dienst ICT Uitvoering

EGB

Extern Geoormerkt Budget

fte

Full time equivalent

GN

Gecombineerde Nomenclatuur

ICT

Informatie en Communicatie Technologie

MVA

Materiële Vaste Activa

IMVA

Immateriële Vaste Activa

LNV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

KCC

Klantcontactcentrum

MZS

Medische Zorg en Sport

NPR

Nationaal Plan Residuen

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

OCR

Official Controls Regulation

PM

Post Mortem

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

SSO

Shared Service Organisatie

TPD

Tobacco Products Directive (Tabaksproductenrichtlijn)

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WFSR

Wageningen Food Safety Research
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