Tarieven 2020 voor bereiders, verdelers, importeurs,
exporteurs en loonwerkers van biologische producten
in Vlaanderen
1. Bedrijven met een bio-omzet lager dan € 130 000
Voor deze bedrijven wordt een vaste basisbijdrage van € 985 per jaar aangerekend. Enkel eventuele
bijkomende vestigingen en certificaten voor export buiten de EU worden verrekend volgens de
onderstaande tabel.

2. Bedrijven met een bio-omzet groter of gelijk aan € 130 000
De bijdrage is gebaseerd op de complexiteit en omvang van het dossier. De parameters in
onderstaande tabel worden gebruikt om de totale bijdrage te berekenen.
Parameter
Aantal vestigingen

Aantal bio-eindproducten

Bijdrage
Eerste of enige vestiging: € 855
Per extra vestiging naargelang type:
> Opslag voorverpakte producten:
€218
> Eenvoudige verwerking: € 315
> Andere activiteit: € 515
€ 45 per product

Gemengde activiteit
(bio en niet-bio)
Verdelers activiteit niet
voorverpakte producten
Import-activiteit

Forfaitair bedrag van € 560

Verhandeld volume (bio-omzet)

> 0,109 % op de bio-omzet tot
€ 2 000 000
> 0,033 % op de bio-omzet tussen
€ 2 000 000 en € 20 000 000
> 0,011 % op de bio-omzet
groter dan € 20 000 000
€ 38 per aangevraagd certificaat

Exportcertificaat

Forfaitair bedrag van € 450
Forfaitair bedrag van € 618

Van toepassing voor
Alle bedrijven

Alle bedrijven
uitgezonderd
verdelers van
voorverpakte
producten
Alle bedrijven met
gemengde activiteit
Verdelers niet
voorverpakt (bulk)
Importeurs en eerste
geadresseerden
Alle bedrijven

Exporteurs buiten EU
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Toelichting bij de parameters
Vestiging
Elke locatie waar TÜV NORD Integra een controlebezoek moet afleggen
om de jaarlijkse controle volledig te kunnen uitvoeren.
Extra vestiging
Opslag voorverpakte producten: de vestiging doet louter opslag en
distributie van deze voorverpakte, geëtiketteerde producten.
Eenvoudige verwerking: de verwerkingsactiviteit beperkt zich tot
bereiding met of herverpakking van 1 ingrediënt (b.v. slachten of persen
van sap).
Andere activiteiten: Alle activiteiten die niet onder de 2 bovenstaande
categorieën vallen.
Bio-eindproducten

Gemengde activiteit
Verdelers activiteit
niet-voorverpakt

Import-activiteit

Verhandeld volume

Bij de berekening van de bijdrage beschouwt men 2 producten als
verschillend wanneer ze een andere receptuur hebben of een
verschillend fabricatieprocedé. Twee artikels met een zelfde receptuur en
een zelfde fabricatieprocedé maar met een verschillend gewicht of
etiket, vormen slechts één bio-eindproduct.
Het bereiden, verdelen, importeren, exporteren of opslaan van
biologische en niet-biologische levensmiddelen door eenzelfde bedrijf.
Een activiteit zoals gedefinieerd in artikel 1 punt 14 van het Besluit
Vlaamse Regering, nl. een verdeler die niet-voorverpakte producten
aankoopt en diezelfde producten op de markt brengt zonder het product,
de verpakking of de etikettering te wijzigen.
Een activiteit als importeur of als eerste geadresseerde zoals
gedefinieerd in artikel 2 van EG verordening 889/2008 voor producten uit
landen buiten de Europese Unie.
De omzet per kalenderjaar die wordt behaald met de verkoop van
biologische producten en/of het verrichten van activiteiten in enig
stadium van de productie, bereiding of distributie met betrekking tot
biologische producten.

Voorbeeldberekening
Een bereider die zowel biologische als niet-biologische productie heeft, met 1 vestiging, 5 biologische
eindproducten en een bio-omzet van €150 000 betaalt volgende controlebijdrage:
€855 + 5x €45 + €560 + 0.109% x €150.000 = €1 803,50
Certificering van loonwerkers
Een loonwerker is een bedrijf dat, in onderaanneming van een gecertificeerd bedrijf, een handeling
uitvoert op een biologisch product zonder ooit eigenaar te zijn van deze producten.



Een loonwerker kan kiezen om zich op zelfstandige basis aan te sluiten (facturatie volgens deze
tarieven) of om zich via zijn opdrachtgever aan te sluiten.
Indien u met een loonwerker werkt die zich niet zelfstandig aansluit bij een controleorganisatie, maar die via uw aansluiting wordt gecontroleerd, dan wordt dit aanzien als een
bijkomende vestiging.
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Betalingsvoorwaarden en algemene condities
Deze tarieven zijn geldig voor het kalenderjaar 2020. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Voor bedrijven die zich na 1 januari onder controle stellen, dekken de bijdragen beschreven in dit
document de periode tot het einde van het kalenderjaar 2020. Voor bedrijven die na 1 september
aansluiten is een reductie voorzien op de basisbijdrage.
De totale bijdrage per jaar wordt in 2 fasen aangerekend. In het eerste trimester wordt een
voorschotbijdrage van € 985 gefactureerd. Daarna wordt, op basis van de gegevens die aan TÜV NORD
Integra worden bezorgd via het formulier voor de bepaling van de bijdrage, een afrekening gemaakt
voor het voorbije jaar en een voorschot berekend voor het lopende jaar. Voor een nieuw bedrijf kan
TÜV NORD Integra in de loop van het 1ste jaar de omzet vragen die tot het eind van het kalenderjaar
verwacht wordt.
In deze tarieven zijn o.a. de volgende zaken inbegrepen:
 Controlebezoeken ter plaatse
 De verplaatsingskosten voor de controle
 Staalname- en analysekosten
 Het uitschrijven van het bedrijfscertificaat
 Het beantwoorden van schriftelijke en telefonische vragen
 De behandeling van nieuwe producten
 Het op de hoogte houden van de marktdeelnemers over wijzigingen inzake de wetgeving
 Opvolging van uw dossier

Supplementaire controles
De bijdrage kan verhoogd worden als supplementaire controles noodzakelijk zijn:
 Wanneer de controle bemoeilijkt werd doordat bijvoorbeeld: lokalen niet toegankelijk waren,
de boekhouding niet beschikbaar of niet in orde was
 Wanneer het resultaat van een analyse een abnormale toestand bevestigt
 Bij een ernstige overtreding of non-conformiteit waarbij er volgens het sanctiereglement een
waarschuwing of erger wordt uitgesproken
De kosten van supplementaire controles zullen aangerekend worden aan het tarief van €177,40 per
uur in het bedrijf, verplaatsingskosten inbegrepen (minimum 0,5 uur). Supplementaire controles
waarbij een verplaatsing naar het bedrijf niet noodzakelijk is, zullen worden aangerekend aan het tarief
van €121 per uur. Eventuele analysekosten worden apart aangerekend.
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