
 
                             

         

KCB TARIEVEN PER 1 JANUARI 2021 IN EURO (EXCL. BTW)   

   

TARIEVEN KWALITEITSINSPECTIES  2021 

   

Bij verlaagd inspectie regime (waaronder RIK)   

         

  Verwerken aanvraag voor de afgifte en inspectie van een elektronische   
code per zending 

   19,21   

  Toeslag per via e-cert afgegeven certificaat of document 8)      5,50     

Verwerken aanvraag voor de afgifte van een elektronische code of certificaat 
per zending naar het Verenigd Koninkrijk 

. 8,35 

Bij niet verlaagd inspectie regime   

  Starttarief kwaliteitsinspectie en nacontrole bij afkeuring 1) 2)  3)     53,44   

  Inspectietarief kwaliteit en tarief nacontrole bij afkeuring per minuut  2)  3)      1,67     

             

  Verwerken aanvraag voor de afgifte van een elektronische code of certifi-
caat per zending 

 8,35   

  Toeslag per via e-cert afgegeven certificaat of document 8)      5,50     

   

Arbitrage   

  Starttarief arbitrage 2)  3)  4)      53,44   

  Inspectietarief arbitrage per minuut 2)  3)      1,67     

   

TARIEVEN FYTOSANITAIRE INSPECTIE   

  Starttarief fyto 2)  3)  5)    53,44   

  Inspectietarief fyto per minuut  2)  3)       1,67     

  Waarmerken fytosanitair certificaat      8,35     

           

  Toeslag per via e-cert afgegeven certificaat of document 8)      6,30     

             

   

TARIEVEN RIK   

  Audit RIK bedrijven met 1 tot 2 producten 12)  600,35 

  Audit RIK bedrijven met 3 of meer producten 12)  700,41 

  Nulmeting RIK 11)  500,30 

 Audit RIK, 1 of 2 producten, < 50 gekoppelde teeltbedrijven  999,71 

   Audit RIK, 3 of meer producten, < 50 gekoppelde teeltbedrijven                  1100,66 

   Audit RIK, 1 of 2 producten, 50 tot 200 gekoppelde teeltbedrijven               1400,83 

   Audit RIK, 3 of meer producten, 50 tot 200 gekoppelde teeltbedrijven                1500,89 

   Audit RIK, 1 of 2 producten, 200 of meer gekoppelde teeltbedrijven                  1801,06 

   Audit RIK, 3 of meer producten, 200 of meer gekoppelde teeltbedrijven                  1901,22 

   Toepassing Handhavingsdocument deel II – Structureel Toezicht                                                                                           663,90 

   

TARIEVEN KWALITEITS CONTROLE INTERNE MARKT G&F per 12 
maanden 

  

  Jaartarief bedrijfslocatie risicocategorie I   8640,58 

  Jaartarief bedrijfslocatie risicocategorie II  3343,34 

  Jaartarief bedrijfslocatie risicocategorie III  1543,08 
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  Jaartarief bedrijfslocatie risicocategorie III-a    771,54   

  Jaartarief bedrijfslocatie risicocategorie IV 13)    332,33   

  Jaartarief bedrijfslocatie risicocategorie V    207,08   

  Jaartarief teeltlocatie risicocategorie TI  828,32 

  Jaartarief teeltlocatie risicocategorie TII    621,24   

  Jaartarief teeltlocatie risicocategorie TIII    414,16   

  Jaartarief teeltlocatie risicocategorie Tlll-a  207,08 

     

OVERIGE TARIEVEN   

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

                
   53,44 

  Vergeefse reis  6)    153,64 

     

  Documentcontrole per zending inclusief controle op bijschrijvingen  11,69 

  Elektronische documentcontrole per zending incl. controle op bijschrijvingen  6,68 

  Tarief beoordelingsverzoek kwaliteitscontrole bananen  501,00 

  Documentcontrole bij fytosanitaire inspectie en identiteitscontrole in andere 
lidstaat 

 11,69 

  Afgifte EU communicatiedocument  50,65 

  Afgifte EU communicatiedocument via e-cert  8,35 

  Controle aangifte CLIENT Import bij verlegde inspectie vanuit andere EU  
  landen 

 6,68 

        

  Verwerking en verzending per monster  7)    50,10 

  Diagnostisch onderzoek door (extern) laboratorium per monster14)        
193,54 

  Diagnostisch onderzoek Ditylenchus dipsaci in Allium cepa (per monster) 15)  152,36   

      

   

  Plantenpaspoort registratie  50,10 

  Plantenpaspoort contractbeoordeling  150,30 

  Plantenpaspoort bedrijfscontrole administratie  150,30 

 Basistarief verwerking inspectieaanvraag (fax-aanmeldings)formulier voor e-
cert export per zending 

 41,75 

Toeslag verwerking inspectieaanvraag (fax-aanmeldings)formulier voor e-cert 
export per geslacht/variëteit 

 0,84 

 
 
 

Import reduced check < 100% Verpakkingshout China 2) 3) 9) 10) 
 
 

Inspectietype en inspectie-
percentage 

Tarief per ton 
 

Minimum tarief 
Per zending 

Maximum tarief  
Per zending 

GN 2514,2515,2516,6907    

15% € 0,84 € 4,20 € 840,00 

GN 6801,6802,6803    

50% € 4,48 € 4,48 € 4.480,00 

GN 7210    

15% € 0,35 € 3,50 € 350,00 
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Import reduced check < 100% inspectieplichtige groenten en fruit, wortel- en knolge-
wassen 2) 3) 9) 10) 
 

Inspectiepercentage Tarief per ton Minimumtarief per partij 

1% € 0,01 € 0,25 

3% € 0,04 € 1,00 

5% € 0,06 € 1,50 

7% € 0,09 € 2,25 

10% € 0,12 € 3,00 

15% € 0,18 € 4,50 

20% € 0,25 € 6,25 

25% € 0,31 € 7,75 

35% € 0,43 € 10,75 

50% € 0,62 € 15,50 

75% 
 

€ 0,92 € 23,00 

 
 

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% € 0,14 € 1,40 € 14,00 

10% € 0,27 € 2,70 € 27,00 

15% € 0,41 € 4,10 € 41,00 

25% € 0,68 € 6,80 € 68,00 

35% € 0,95 € 9,50 € 95,00 

50% € 1,35 € 13,50 € 135,00 

75% € 2,03 € 20,30 € 203,00 

    

 
 
 
TARIEVEN VRUCHTGROENTEN VERRE BESTEMMINGEN16)  2021 

   

  AFM   

   

  AFM exporteur valwissel, plaatsing, verwijdering per van 
  (1 val per 2500 m2, min 2 vallen per bedrijf) 

 18,64 

  Apart bezoek inspectielocatie per val  18,17 

  AFM telers valwissel t/m 10 per val  19,67 

  AFM telers valwissel 11/30 per val  17,02 

  AFM telers valwissel 31/50 per val  14,35 

  AFM telers valwissel meer dan 50 per val  13,02 

  AFM registratie verwerking aan- en afmelding  50,10 

  AFM intake  50,10 

  Vruchtmonster negatief 14)  89,85 

   

  Medfly   

  Medfly wissel, plaatsing, verwijdering per val  27,18 

  Intake  50,10 
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  Werkzaamheden te verrichten door buitendienst KCB  100,20 

  Prijs per te nemen vruchtmonster  50,10 

  Begeleiding Japanse inspecteur per uur  100,20   

  Produceren kaarten ten behoeve van Japanse inspecteurs  100,20   

  Systeemcontrole bij tomatentelers  50,10 

  Beoordeling lijmbodem14)  87,00 

  Vruchtmonster negatief14)  89,85 

  Vruchtmonsters positief14)  201,26 

  Systeemcontrole tomatentelers  50,10 

     

Tuta absoluta USA en Canada   

   

Valwissel, plaatsing verwijdering vallen per bezoek starttarief  53,44 

Valwissel, plaatsing verwijdering vallen per bezoek minutentarief  1,67 

(deze tarieven gelden voor inspectielocaties, teelt en voor aparte bezoeken)   

Beoordeling lijmbodem14)  87,00 

 
  China paprika   

   

  Perceelcontrole oppervlakte teeltbedrijf < 4 ha  150,30 

  Perceelcontrole oppervlakte teeltbedrijf 4 < 6 ha  200,40 

  Perceelcontrole oppervlakte teeltbedrijf 6 < 8 ha  250,50 

  Perceelcontrole oppervlakte teeltbedrijf 8 < 10 ha  300,60 

  Perceelcontrole oppervlakte teeltbedrijf > 10 ha  350,70 

  Systeemcontrole   200,40 

  Extra controle   150,30 

  Verwerking controle maandelijkse rapportage  100,20 

   

 
 

  

 TARIEVEN HARDFRUIT VERRE BESTEMMINGEN16)  2021 

   

  Starttarief per systeemcontrole  53,44 

  Systeemcontrole  100,20 

  Per extra aangemeld perceel  16,71 

  Registratie verwerking aan- en afmelding  50,10 

  Controle rapportages  100,20 

  Perceelcontrole/eerste pluk, voorpluk, controle/opslagcontrole/controle 
sorteer en pakproces starttarief 

 53,44 

  Perceelcontrole/eerste pluk, voorpluk, controle/opslagcontrole/ controle 
sorteer en pakproces minutentarief 

 1,67 

       

TARIEVEN UIEN VERRE BESTEMMINGEN16   

   

Registratie verwerking van de aan- en afmelding (eenmalig, combi met an-
dere bestemmingen) 

 50,10 

tarief werkzaamheden per minuut  1,67 
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1) Dit starttarief geldt in alle gevallen dat een kwaliteitsinspectie of nacontrole wordt uitge-
voerd. 

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 labo-
ratorium. 

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 
geinspecteerde zending, worden de tarieven in rekening gebracht zoals die gelden voor 
100% inspectieplichtige 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 
‘gekoppeld’. In dat geval vinden er zowel productcontroles plaats op de bedrijfslocatie van 
de RIK-deelnemer alsook op de bedrijfslocatie van de ‘gekoppelde’ teeltbedrijven.  

14) Voor dit tarief wordt het tarief voor diagnostisch onderzoek van de NVWA gevolgd  

15) Voor dit tarief wordt het desbetreffende tarief van NakTuinbouw gevolgd  

16) Bij de controles op locatie wordt het minutentarief en het starttarief in rekening zoals ge-
noemd in de tarieven fytosanitaire inspecties 

 


