Veel gestelde vragen en antwoorden
Facturatie I&R/VVL

Vraag

Antwoord

Waarom ontvang ik een factuur voor
mijn I&R/VVL-meldingen?

POV draagt de kosten voor het beheer en de
doorontwikkeling van het portaal (de Aangewezen
Databank MijnPOV) waar u de meldingen kunt doen voor
I&R/VVL. Deze kosten zijn vooralsnog uit algemene
middelen betaald. Omdat zowel leden van de POV als ook
niet-leden gebruik maken van MijnPOV, is er voor gekozen
om dit niet te financieren uit de contributie maar uit een
bijdrage naar rato van het aantal meldingen en het gebruik
van MijnPOV. Deze tarieven zijn goedgekeurd door de
overheid.
Voor de bijdrage in de kosten van MijnPOV wordt u op
basis van het aantal afvoermeldingen ingedeeld in klasse A,
B, C of D.

Hoe is de facturatie opgebouwd?

-

- A (bedrijven met 1 tot 20 afvoermeldingen).
- B (bedrijven met 21 tot 75 afvoermeldingen).
- C (bedrijven met 76 tot 150 afvoermeldingen).
- D (bedrijven met meer dan 150 afvoermeldingen).
Bij elke klasse hoort een door de overheid op verzoek van
de POV vastgestelde bijdrage. Dit betreft één vast bedrag
per klasse en is binnen elke klasse niet meer onderhevig
aan het aantal afvoermeldingen.
Klasse A: € 25,Klasse B: € 93,75
Klasse C: € 187,50
Klasse D: € 375,-

Waarom word ik aangeslagen op
basis van het aantal
afvoermeldingen in 2018?

Voor welke afvoermeldingen word ik
aangeslagen?

Bij de indeling wordt uitgegaan van het aantal
afvoermeldingen per gebruikersnaam. Facturering zal
plaatsvinden per gebruikersnaam (daar kunnen meerdere
UBN’s onder vallen).
De factuur die u ontvangt is ter dekking van de kosten die
in 2018 zijn gemaakt voor MijnPOV. Het is daarom ook het
meest zuiver als u wordt aangeslagen op basis van het
aantal afvoermeldingen in het betreffende jaar.
Voordeel van deze systematiek is dat er maar eenmaal een
factuur hoeft te worden gestuurd en er niet gewerkt hoeft
te worden met voorschotten met een correctie achteraf.
U wordt aangeslagen op basis van het daadwerkelijke
aantal afvoermeldingen. Ingetrokken afvoer- en

exportmeldingen, importmeldingen en doodmeldingen
worden niet meegerekend en er vooraf uitgefilterd.
Kan ik een specificatie krijgen van de
afvoermeldingen waarvoor ik ben
aangeslagen?
Krijg ik als lid van de POV korting op
de factuur?

Ja deze kunt u zelf in mijn.pov.nl uitdraaien. Op mijn.pov.nl
staat een handleiding hoe u zelf de specificatie kunt
uitdraaien.
Als lid van de POV krijgt u geen korting op de factuur. De
kosten voor I&R/VVL zijn buiten de contributie gehouden
om op deze manier de kosten te laten vallen bij de
gebruikers.

Hoe vaak krijg ik een factuur?
Kan de verschuldigde contributie ook
in termijnen worden betaald?

De bijdrage voor I&R/VVL wordt jaarlijks gefactureerd.
Uitgangspunt is dat de jaarlijkse factuur in één keer wordt
voldaan. Vanwege de geringe bedragen achten we dit
haalbaar.
Ja, de databank I&R/VVL van de POV is door de minister
aangewezen als databank voor uw I&R/VVL meldingen. Op
basis van artikel 43jc van de Regeling identificatie en
registratie van dieren bent u verplicht de factuur te
betalen.

Ben ik verplicht de factuur te
betalen?

Dit overzicht met veel gestelde vragen is louter ter informatie, gegeven informatie kan nog wijzigen.

