
 
                             

         

KCB TARIEVEN PER 1 APRIL 2018 IN EURO (EXCL. BTW)  

  

TARIEVEN KWALITEITSINSPECTIES  

  

Bij verlaagd inspectie regime (waaronder RIK)  

      

  Verwerken aanvraag voor de afgifte van een elektronische code per  
  zending 

  17,71 

  Toeslag per via e-CertNL afgegeven certificaat 8)     5,53 

  

Bij niet verlaagd inspectie regime  

  Starttarief kwaliteitsinspectie en nacontrole bij afkeuring 1) 2)  3)    49,28 

  Inspectietarief kwaliteit en tarief nacontrole bij afkeuring per minuut  2)  3)     1,54 

        

  Verwerken aanvraag voor de afgifte van een elektronische code per  
  zending 

    7,70 

  Toeslag per via e-CertNL afgegeven certificaat 8)     5,53 

  

Arbitrage  

  Starttarief arbitrage 2)  3)  4)     49,28 

  Inspectietarief arbitrage per minuut 2)  3)     1,54 

  

TARIEVEN FYTOSANITAIRE INSPECTIE  

  Starttarief fyto 2)  3)  5)   49,28 

  Inspectietarief fyto per minuut  2)  3)      1,54 

  Waarmerken fytosanitair certificaat     7,70 

       

  Toeslag per via e-CertNL afgegeven certificaat 8)     6,80 

        

  

TARIEVEN RIK  

  Audit RIK bedrijven met 1 tot 2 producten 12) 554,24 

  Audit RIK bedrijven met 3 of meer producten 12) 646,62 

  Nulmeting RIK 11) 461,87 

 Audit RIK, 1 of 2 producten, < 50 gekoppelde teeltbedrijven 922,92 

   Audit RIK, 3 of meer producten, < 50 gekoppelde teeltbedrijven                 1016,11 

   Audit RIK, 1 of 2 producten, 50 tot 200 gekoppelde teeltbedrijven              1293,23 

   Audit RIK, 3 of meer producten, 50 tot 200 gekoppelde teeltbedrijven               1385,60 

   Audit RIK, 1 of 2 producten, 200 of meer gekoppelde teeltbedrijven                 1662,72 

   Audit RIK, 3 of meer producten, 200 of meer gekoppelde teeltbedrijven                 1755,09 

   Toepassing Handhavingsdocument deel II – Structureel Toezicht                                                                                          612,90 

  

TARIEVEN STRUCTUREEL TOEZICHT KWALITEIT G&F per 12 maanden  

  Jaartarief bedrijfslocatie risicocategorie I  7967,96 

  Jaartarief bedrijfslocatie risicocategorie II 3083,08 

  Jaartarief bedrijfslocatie risicocategorie III 1422,96 

  Jaartarief bedrijfslocatie risicocategorie III-a   711,48 

  Jaartarief bedrijfslocatie risicocategorie IV 13)   306,46 
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  Jaartarief bedrijfslocatie risicocategorie V   190,96 

  Jaartarief teeltlocatie risicocategorie TI 763,84 

  Jaartarief teeltlocatie risicocategorie TII   572,88 

  Jaartarief teeltlocatie risicocategorie TIII   381,92 

  Jaartarief teeltlocatie risicocategorie Tlll-a 190,96 

    

OVERIGE TARIEVEN  

  Verzoek tot waarmerken certificaat op bedrijf zonder dat een inspectie is vereist  4)      49,28 

  Vergeefse reis  6)   141,68 

    

  Documentcontrole per zending inclusief controle op bijschrijvingen 10,78 

    

  Tarief beoordelingsverzoek kwaliteitscontrole bananen 461,87 

  Documentcontrole bij fytosanitaire inspectie en identiteitscontrole in andere lidstaat 10,78 

  Afgifte EU communicatiedocument 50,65 

  Controle aangifte CLIENT Import bij verlegde inspectie vanuit andere EU  
  landen 

6,14 

  Verwerking en verzending per monster  7)   46,20 

  Diagnostisch onderzoek door (extern) laboratorium per monster      180,43 

  Diagnostisch onderzoek Ditylenchus dipsaci in Allium cepa (per monster) 141,00 

  Diagnostisch onderzoek Radopholus similis in potplanten (per monster) 141,00 

  Basistarief verwerking inspectieaanvraag (fax-aanmeldings)formulier voor CLIENT   
  Import/e-CertNL per zending 

  38,50 

  Toeslag verwerking inspectieaanvraag (fax-aanmeldings)formulier voor CLIENT 
  Import/e-CertNL per geslacht/variëteit 

    0,77 

 
 

Import reduced check < 100% inspectieplichtige groenten en fruit 2) 3) 9) 10) 
 

Inspectiepercentage Tarief per ton Minimumtarief per partij 

3% € 0,03 € 0,75 

5% € 0,06 € 1,50 

7% € 0,08 € 2,00 

10% € 0,11 € 2,75 

15% € 0,17 € 4,25 

25% € 0,28 € 7,00 

35% € 0,40 € 10,00 

50% € 0,57 € 14,25 

75% € 0,85 € 21,25 
 
 

Import reduced check <100% inspectieplichtige snijbloemen 2) 3) 9) 10) 

 

Inspectiepercentage Tarief per  
1000 stelen 

Minimum tarief 
Per partij 

Maximum tarief  
Per partij 

1% € 0,03 € 0,30 € 3,00 

3% € 0,08 € 0,80 € 8,00 

5% € 0,12 € 1,20 € 12,00 

10% € 0,25 € 2,50 € 25,00 

15% € 0,37 € 3,70 € 37,00 

25% € 0,62 € 6,20 € 62,00 

35% € 0,87 € 8,70 € 87,00 

50% € 1,24 € 12,40 € 124,00 

75% € 1,86 € 18,60 € 186,00 
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1) Dit starttarief geldt in alle gevallen dat een kwaliteitsinspectie of nacontrole wordt uitgevoerd. 

2) Op werkdagen tussen 20.00 en 6.00 uur en op zaterdag is dit tarief 50% hoger. 

3) Op zon- en feestdagen is dit tarief 100% hoger. 

4) Dit starttarief geldt in alle gevallen dat een arbitrage wordt aangevraagd. Dit tarief geldt ook als 
het KCB wordt verzocht om een certificaat op het bedrijf te waarmerken zonder dat een inspectie 
is vereist. (Deze laatste dienst geldt onder voorbehoud dat er op dat moment voldoende capaciteit 
is.) 

5) Dit starttarief geldt voor alle fytosanitaire inspecties. 

6) Dit tarief geldt ook in de gevallen dat er minder zendingen c.q. partijen  
gereed staan voor inspectie dan het aantal waarop de inspectieaanvraag betrekking heeft. 

7) Dit tarief wordt verhoogd met het tarief voor diagnostisch onderzoek van het externe laboratorium. 

8) Deze toeslag wordt door het KCB namens de overheid in rekening gebracht. Let op! Dit kan door 
de overheid tussentijds worden aangepast. 

9) Voor niet genoemde inspectieplichtige percentages geldt dat het tarief evenredig afgeleid zal zijn 
van de tarieven van de genoemde percentages. 

10) Voor een inspectieaanvraag met betrekking tot een partij die deel uitmaakte van een reeds gein-
specteerde zending, worden de tarieven in rekening gebracht zoals die gelden voor 100% inspec-
tieplichtige producten. 

11) Dit tarief is tevens van toepassing indien er op meerdere vestigingen van hetzelfde bedrijf RIK 
audits plaatsvinden. Het betreft een tarief per vestiging.  

12) Dit tarief is tevens van toepassing indien er op basis van artikel 5.5.2 van het Reglement Interne 
Kwaliteitscontrole (RIK) een tussentijdse audit plaatsvindt. 

13) Dit tarief wordt verdubbeld indien de RIK-deelnemer meerdere teeltbedrijven aan zich heeft ‘ge-
koppeld’. In dat geval vinden er zowel productcontroles plaats op de bedrijfslocatie van de RIK-
deelnemer alsook op de bedrijfslocatie van de ‘gekoppelde’ teeltbedrijven.  

 


