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i

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij maak ik u erop attent dat Agentschap Telecom vanaf 1 juli 2017 uitvoering
geeft aan het Besluit kosten hercontroles Metrologiewet d.d. 19 december 2016.

Metrologiewet
In de Metrologiewet van 2 februari 2006, voorheen de Nederlandse IJkwet, staan
de regels betreffende meeteenheden en h?t in ~+e handel brengen en gebruiken
van meetinstrumenten nauwkeurig beschreven. De Metrologiewet ziet erop toe
dat meetinstrumenten aan de wettelijk gestelde eisen voldoen, om zo eerlijke
handel af te dwingen voor alle partijen.

Sinds 1 januari 2016 houdt Agentschap Telecom toezicht op naleving van deze
wet.

Gebruiker verantwoordelijk
De gebruiker van een meetinstrument is er verantwoordelijk voor dat het
meetinstrument aan de wettelijke eisen voldoet. Als een inspecteur tijdens een
controlebezoek constateert dat dit niet het geval is, dan is de gebruiker in
overtreding. Hij dient het meetinstrument te (laten) herstellen. Daarna volgt een
hercontrole door de inspecteur.

Vanaf 1 juli 2017 zijn er kosten verbonden aan hercontroles.

Tarieven hercontrole
Agentschap Telecom is gehouden aan de wettelijk vastgestelde tarieven voor
hercontroles, zoals verwoord in artikel 1 van de Regeling vergoeding kosten
hercontroles Metrologiewet d.d. 16 juni 2017. Het agentschap komt hiermee tot
de volgende tariefstelling:

Kwartiertarief hercontrole (digitaal en op locatie): € 26,90
Voorrijkosten hercontrole op locatie: € 90,00
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Nieuw: digitaal of schriftelijk terugmelden 
Ons kenmerkOm de kosten voor de overtreder zo gering mogelijk te houden, is het vanaf 1 juli qT-EZ/

mogelijk om digitaal of schriftelijk bewijs aan te leveren waaruit blijkt dat de
overtreding ongedaan is gemaakt. Op basis van deze terugmelding vindt er een
hercontrole plaats op het kantoor van het agentschap. Als blijkt dat het bewijs
onvoldoende is, zal een hercontrole op locatie plaatsvinden.

Als het bewijs onvoldoende is, maar nog binnen de gestelde terugmeldtermijn
valt, heeft de overtreder de gelegenheid de overtreding alsnog te herstellen.

Voor alle duidelijkheid: aan reguliere controles zijn geen kosten verbonden.

Infoblad betaalde hercontrole
De inspecteur die een overtreding constateert, zal de gebruiker van het
meetinstrument mondeling informeren over deze nieuwe regeling als ook het
Infoblad betaalde hercontrole overhandigen. Volledigheidshalve zend ik u deze ter
informatie toe (zie bijlage).

Nadere informatie
Voor nadere informatie en tarieven verwijs ik u graag naar onze website.

Ik verzoek u vriendelijk om deze brief te verspreiden onder uw leden en relaties,
opdat zo alle betrokken partijen geïnformeerd zijn over deze regeling, zover dit
nog niet het geval was. Onze inspecteurs zullen tijdens hun controlebezoeken de
gebruikers van meetinstrumenten eveneens informeren over deze regeling.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De Minister van Economische Zaken,
namens deze~~ ~'~J,i__.~~

G--
P. J. Ho.p ink s
Hoófd Metrologie &Waarborg
Agentschap Telecom

Bijlage: Infoblad hercontrole Metrologiewet

Pagina 2 van 2



Agentschap Telecom
Ministerie van EconomischeZaken

Infoblad hercontrole Metrologiewet

Als tijdens een controlebezoek door de inspecteur van Agentschap Telecom één of meerdereovertredingen van de Metrologiewet worden geconstateerd met betrekking tot een geregeldmeet- of weeginstrument (hierna: meetinstrument), ontvangt de gebruiker eenwaarschuwing of een bestuursrechtelijke handhavingsbrief. Gebruiker is verplicht deovertredingen) ongedaan te maken. Agentschap Telecom voert een hercontrole uit om vastte stellen of de overtreding ongedaan is gemaakt.

Kosten hercontroles Metrologiewet
Vanaf 1 juli 2017 worden de kosten voor hercontrole in rekening gebracht bij de overtreder.Hiermee geeft het agentschap uitvoering aan het Besluit kosten hercontroles Metrologiewetd.d. 19 december 2016.

Tarieven hercontroles
De tarieven zijn wettelijk vastgesteld in de Regeling vergoeding kosten hercontrolesMetrologiewet d.d. 16 juni 2017. Zie www.overheid.nl

Agentschap Telecom is gehouden aan de wettelijk vastgestelde tarieven voor hercontroles,zoals verwoord in artikel 1 van de regeling. Het agentschap komt hiermee tot de volgendetariefstelling:

Kwartiertarief hercontrole (digitaal en op locatie): € 26,90Voorrijkosten hercontrole op locatie: € 90,00

Nieuw: Digitaal of schriftelijk terugmelden
Het bewijs, waaruit blijkt dat de overtreding ongedaan is gemaakt, kan vanaf 1 juli 2017digitaal of schriftelijk aangeleverd worden bij het agentschap. Op basis van dezeterugmelding vindt een hercontrole plaats op het kantoor van Agentschap Telecom.
Als de terugmelding voldoet aan de beoordelingscriteria, volgt er geen hercontrole op locatie.
Indien het bewijs onvoldoende is, maar nog binnen de gestelde terugmeldtermijn valt, heeftde overtreder de gelegenheid de overtreding alsnog te herstellen. Anders vindt er (alsnog)een hercontrole op locatie plaats.

De overtreder ontvangt schriftelijk bericht over de uitkomst van de hercontrole en de doorhem verschuldigde vergoeding.

Beoordelingscriteria terugmelden:
- Tijdigheid
- Volledigheid
- Inhoud

Criterium tijdigheid
De terugmelding moet vóór de datum waarop het meetinstrument hersteld dient te zijn, inhet bezit te zijn van Agentschap Telecom. Deze datum staat vermeld op het Rapport vanBevindingen. In geval van een bestuursrechtelijk handhavingstraject, staat deze datumvermeld in de handhavingsbrief.

Criterium volledigheid
Alle informatie m.b.t. dit criterium staan vermeld op pagina 3

Dit inFoblad is een uitgave van:

Agentschap Telecom
Ministerie van
Economische Zaken
Postbus 450
9700 AL Groningen

T (050) 587 74 44
(ma Um vrij 8.30 - 17.00)
E info@agentschap[elecom.nl
www. agentschaptelecom. n

juli 2017
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Criterium inhoud
Het aangeleverde bewijs dient aan te tonen dat de overtreding ongedaan is gemaakt.

Wijze van terugmelden

Digitaal: info@agentschaptelecom.nl
o.v.v. het referentienummer (in te vullen bij onderwerp)

Let opr bestanden mogen niet groter zijn dan 6 MB

Schriftelijk: Agentschap Telecom
Afd. Metrologie &Waarborg
o.v.v. Hercontrole Metrologiewet
Postbus 450
9700 AL Groningen

Típ: Verstuur de schriftelijke terugmelding aangetekend.

Website
Op de website www.agentschaptelecom.nl staat uitgebreide informatie over betaalde
hercontroles Metrologiewet.
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TERUGMELDEN HERSTEL MEETINSTRUMENT(criterium volledigheid t. b. v, hercontro/e)

Deel A -Algemene informatie
1. Referentienummer (zoals vermeld op het Bezoekrapport e/o Rapport van Bevindingen);2. Bedrijfsgegevens)

a. Bedrijfsnaam
b. KvK nummer (indien u niet bent ingeschreven, vermeldt u dit expliciet)c. Bezoekadres bedrijf (postcode, huisnummer, straat, plaats, land)d. Postadres bedrijf (postcode, huisnummer, straat, plaats, land)e. E-mailadres (optionee/)
f. Telefoonnummer

Deel B -Informatie per meetinstrument (zie Rapport van Bevindingen)➢ Indien bij inspectie het meetinstrument niet was voorzien van metrologischemarkeringen/ijkmerken i.v.m. het in gebruik nemen van het meetinstrument volgensartikel 6 van de Metrologiewet ('ongekeurd meetinstrument'):
- Fotomateriaal waaruit blijkt dat het meetinstrument na een keuring volgens artikel6 van de Metrologiewet is voorzien van de vereiste metrologische markeringen (tetonen in combinatie met het serienummer);- Schriftelijke toelichting (optioneel).

➢ Indien het Rapport van Bevindingen een keuring volgens artikel 7 van de Metrologieweten het plaatsen van nieuwe nationale merktekens voorschrijft:- Fotomateriaal waaruit blijkt dat het meetinstrument na herstel is voorzien vannieuwe nationale merktekens (te tonen in combinatie met het serienummer) OFeen keuringsrapportZ ;
- Schriftelijke toelichting (optioneel).

➢ Indien ter vervanging van het meetinstrument een nieuw meetinstrument isaangeschaft:
- Bewijs van aankoop van het nieuwe meetinstrument;- Fotomateriaal waaruit blijkt dat het meetinstrument is voorzien van de vereistemetrologische markeringen;
- Schriftelijke toelichting (optioneel).

➢ Indien het meetinstrument is verwijderd:- Vermeld dan de volgende zin: "Het meetinstrument is permanent verwijderd."
➢ Overige gevallen:
- Fotomateriaal waaruit blijkt dat de overtreding ongedaan is gemaakt OF eenkeuringsrapportz;
- Schriftelijke toelichting (optioneel).

Deel C. Ondertekening
Uw terugmelding dient de volgende zin te bevatten: "Feiten zijn door mij volledig ennaar waarheid aangevoerd." Een handtekening is niet nodig.

In geval van een natuurlijke persoon worden vermeld: naam, adres, woonplaats, BSN-nummer,telefoonnummer, e-mailadres (optioneel).
~ een verklaring van een erkend keurder/aangewezen instantie dat het meetinstrument na herstel voldoet aan deaan dat meetinstrument gestelde eisen
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