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Geachte heer Van der Ziel,

Ons kenmerk
DGA / 21201955

Bij dezen bericht ik u in uw hoedanigheid van contactpersoon voor het Agrarisch
Import Platform in het kader van de Regeling NVWA-tarieven inzake het
doorberekenen van extra kosten voor controles bij import vanuit derde landen.

Uw kenmerk
Bijlage(n)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: ‘minister van
LNV’) heeft het voornemen om met ingang van 1 oktober a.s. retributies in te
voeren in de Regeling NVWA-tarieven voor:
•
het buiten werking stellen van een Gemeenschappelijk
Gezondheidsdocument van Binnenkomst (hierna: GGB).
•
werkzaamheden die zijn besteed aan een gezondheidscertificaat dat
wordt geweigerd door onvolkomenheden in dat certificaat.
Met name sinds de Brexit komt het regelmatig voor dat gezondheidscertificaten
niet voldoen aan de daaraan op EU-niveau gestelde eisen en dat het GGB op
verzoek van de verantwoordelijke exploitant buiten werking wordt gesteld. De
NVWA heeft dan al wel de benodigde handelingen verricht, die tijd en daarmee
geld kosten. De minister van LNV heeft daarom het voornemen om binnen de
kaders van de officiële controle verordening (verordening (EU) 2017/625) deze
kosten in rekening te brengen.
Kosten van importcontroles uitgevoerd door de NVWA worden door middel van
retributies doorberekend aan het bedrijfsleven via een tarief per kilogram
geïmporteerde dieren of goederen. Als de hierboven beschreven kosten worden
opgenomen in het tarief per kilogram dan zouden alle importeurs hieraan moeten
meebetalen. Ook degenen die correcte documenten indienen. Dat is niet gewenst.
Het voornemen is om deze kosten in rekening te brengen bij alleen die
exploitanten die verantwoordelijk zijn voor zendingen waarbij genoemde situaties
zich voordoen. Betreffende exploitanten worden dan gestimuleerd om correcte
documenten in te dienen en voor eenmaal aangemelde zendingen niet het GGB
buiten werking te laten stellen.
Het bovenstaande leidt tot de volgende doorberekening van kosten via retributies
(we rekenen in 2021 met een tarief van € 33,76 per kwartier):
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1. voor het buiten werking stellen van een GGB zonder documentencontrole
2.
3.

4.

5.

een vast bedrag van € 67,52 (is gebaseerd op gemiddeld 2 kwartieren
werk) per GGB;
voor het buiten werking stellen van een GGB met voorafgaande
documentencontrole een vast bedrag van € 135,04 (is gebaseerd op
gemiddeld 4 kwartieren werk) per GGB;
voor werkzaamheden die zijn besteed aan een kopiegezondheidscertificaat dat afwijkt van het originele gezondheidscertificaat
een vast bedrag van € 101,28 (is gebaseerd op gemiddeld 3 kwartieren
werk) per geweigerd kopie-gezondheidscertificaat.
voor werkzaamheden die zijn besteed aan een gezondheidscertificaat dat
wordt geweigerd door onvolkomenheden in dat certificaat, en waarvoor
een vervangend certificaat wordt ingediend een vast bedrag van € 101,28
(is gebaseerd op gemiddeld 3 kwartieren werk) per geweigerd
gezondheidscertificaat.
voor het buiten werking stellen van een GGB nadat de situatie onder 4
zich heeft voorgedaan, een tarief van € 67,52.

Ons kenmerk
DGA / 21201955

De Minister voor Medische Zorg is voornemens deze tarieven ook door te voeren
in de Warenwetregeling doorberekening kosten.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog
vragen of opmerkingen hebben dan kunt u dat geven vóór 30 augustus a.s. aan
de heer Frank-Jan van der Valk (f.j.vandervalk@minlnv.nl).
Met vriendelijke groet,

Hendrik-Jan Roest
Plv. Chief Veterinary Officer
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