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Geachte Voorzitter, 

 

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van het lid Lodders (VVD) aan de 

staatssecretaris van Economische Zaken over signalen over het programma 

‘Certificering op Afstand’ (ingezonden 16 december 2016 (2016Z24180). 

 

1 

Bent u bekend met het programma ‘Certificering op Afstand’ waarbij 

paardensperma voor de export gecertificeerd wordt? 

 

Antwoord 

Ja. 

 

2 

Kunt u aangeven op welke wijze de tarieven voor certificering op afstand zijn 

opgebouwd, hoe deze tot stand zijn gekomen en wat het tarief is voor een 

exportcertificaat? 

 

Antwoord 

De NVWA berekent een integrale kostprijs. De kosten worden daarvoor 

toegerekend aan producten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen acht 

verschillende producten. Voor de retributietarieven meet de NVWA de benodigde 

uren per product. Door de totale kosten te delen door het aantal certificaten wordt 

het tarief per certificaat berekend. Een uitgebreide toelichting is opgenomen op 

website van de NVWA (‘Onderbouwing NVWA tarieven’ www.nvwa.nl/tarieven). 

 

Voor de berekening van het tarief zie de tabel hieronder. 

http://www.nvwa.nl/tarieven
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3 

Wat zijn de tarieven van een exportcertificaat op afstand in omliggende landen? 

 

Antwoord 

Op 18 november 2016 heb ik uw Kamer het onderzoek van PwC gestuurd naar de 

kosten van toezicht in omliggende landen1 (33835, nr. 48). Hierbij is niet expliciet 

gekeken naar de kosten en retributietarieven van certificering op afstand. Zoals ik 

ook in mijn brief bij dit onderzoek heb aangegeven vind ik de hoge kosten voor 

export en import een aandachtspunt. 

 

4 

In welke sectoren en voor welke (dier)categorieën wordt er gebruikgemaakt van 

certificeren op afstand en zijn er verschillen in de tarieven? 

 

Antwoord 

De mogelijkheid tot het certificeren op afstand wordt steeds in samenspraak met 

en na instemming van het bedrijfsleven genomen. Momenteel bestaat deze 

mogelijkheid voor: zuivel, diervoeders, mest, ei en eiproducten, eendagskuikens 

en broedeieren en honing. De tarieven voor de certificaten zijn op de verschillende 

terreinen gelijk. 

 

5 

Deelt u de mening dat de kosten voor certificering op afstand beduidend lager 

zouden moeten zijn dan een bezoek van de dierenarts op locatie? Zo nee, waarom 

niet? 

 

Antwoord 

De kosten van certificering op afstand zijn beduidend lager dan de kosten van een 

bezoek op locatie. Een certificaat op afstand kost € 62,59. Een bezoek op locatie 

kost minimaal € 195,74 en bestaat uit: 

- 1 x starttarief            € 106,68 

- ten minste 2 x kwartiertarief      €   82,26 

- 1 x bijdrage technisch beheer CLIENT   €     6,80 

Totaal                € 195,74 

 

 
1 “Internationale vergelijking kosten keuring en toezicht NVWA en toets aan Maat Houden” 
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Alleen in situaties waarin meer dan 3 certificaten voor verschillende 

exportbestemmingen zijn aangevraagd is een bezoek van de NVWA op locatie 

goedkoper voor de ondernemer, mits de keuring niet langer duurt dan een half 

uur. Die situatie doet zich een enkele keer voor. De NVWA bekijkt momenteel of 

kan worden geregeld dat de kosten van certificering op afstand nooit hoger 

kunnen uitvallen dan een controle op de locatie. 

 

6 

Klopt het dat het voor hengstenhouders bij meerdere certificaten voordeliger is 

om de dierenarts op locatie te laten komen dan gebruik te maken van certificering 

op afstand? Wat vindt u hiervan? Kunt u reageren op de volgende casus: een 

hengstenhouder heeft twaalf porties die hij wil exporteren. Voor het certificeren 

op afstand betaalt deze hengstenhouder 780 euro. Bij een bezoek van een 

dierenarts op locatie zou deze hengstenhouder 176,50 euro kwijt zijn, namelijk 

een starttarief van 103,50 euro en twee kwartier à 36,50 euro. Vindt u in deze 

casus de tarieven verdedigbaar? Zo ja, kunt u dat inhoudelijk onderbouwen? 

 

Antwoord 

Bij meer dan 3 certificaten is het voor de ondernemer inderdaad goedkoper om 

een dierenarts op locatie te laten komen. Met name bij de export van vers 

paardensperma komt het relatief vaak voor dat meer dan 3 certificaten worden 

aangevraagd. Omdat bij de export van vers paardensperma snelheid is geboden, 

hebben het bedrijfsleven en de NVWA onderzocht of de certificering op afstand 

ingevoerd zou kunnen worden. De borging bleek wel te garanderen. Maar 

vanwege de genoemde financiële reden heeft het bedrijfsleven begin 2016 

besloten af te zien van de overstap naar certificering op afstand. De NVWA bekijkt 

momenteel of kan worden geregeld dat de kosten van certificering op afstand 

nooit hoger kunnen uitvallen dan een controle op de locatie. 

 

7 

Op welke wijze past deze uitkomst in het streven naar een efficiënte organisatie 

die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) wil zijn en in hoeverre 

sluit dit aan bij het Herijkt Plan van Aanpak NVWA? 

 

Antwoord 

De kosten van een certificaat op afstand zijn lager dan een certificaat dat op 

locatie wordt verstrekt. De invoering van certificering op afstand gebeurt steeds in 

samenspraak met en na instemming van de sectoren. Voor de NVWA is daarbij 

van belang dat de garantie op de borging van de certificeringseisen in stand blijft. 

Voor de sector speelt nog het financiële aspect mee van de controle op locatie dan 

wel een certificering op afstand. Certificering op afstand werkt ook sneller. In de 

afgelopen jaren is in steeds meer sectoren de certificering op afstand ingevoerd.  

Dit past in het streven de NVWA een efficiënte organisatie te laten zijn. 
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8 

Bent u bereid om te bewerkstelligen dat certificeren op afstand een aantrekkelijk 

alternatief wordt voor alle sectoren waar dit plaats vindt? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord 

Zie mijn antwoorden op de vragen 4 t/m 7.  

 

9 

In het Herijkt Plan van Aanpak NVWA zijn een aantal leidende principes 

opgenomen die de fundamentele uitgangspunten van de organisatie vormen en 

van waaruit gewerkt wordt aan nieuwe doelen en resultaten; hoe kan het zijn dat 

certificering op afstand, wat prima past in deze leidende principes 

(toekomstbestendig, dienstverlenend en servicegericht, herkenbaar en uniform) 

niet adequaat wordt opgepakt en vormgegeven? 

 

Antwoord 

Zie mijn antwoord op de vragen 4 t/m 7. 

 

10 

Bent u bereid deze vragen vóór 15 januari 2017 te beantwoorden? 

 

Antwoord 

Ja. 

 

 

 

 

 

 

(w.g.) 

Martijn van Dam 

Staatssecretaris van Economische Zaken 


