Tarieven 2017 – Vlaamse gewest
Controles van de productie op biologische wijze
Tarieven excl BTW – voor controle kosten, verplaatsing kosten en analysekosten
Deze tarieven zijn geldig voor het kalenderjaar 2017 (01/01/2017 au 31/12/2017).

GROOTKEUKENS - RESTAURANTS – CATERING BEDRIJVEN
Geval 1 : Certificering van de gehele onderneming (Restaurants « bio »)
! In dit systeem wordt uw onderneming als geheel gecertificeerd voor de biologische bereiding van maaltijden
Voorwaarde: U werkt met meer dan 95 % biologische ingrediënten.
Item

Restaurant “Bio”

Detail

Bijdrage voor de controle

Tarief voor 1 site
Totaal Omzet <
635 614€
556 €

Tarief voor 1 site
Totaal Omzet > 635 614€

Opmerkingen :
Per 105.935€ omzet boven de 1.059.356 € wordt de bijdrage van 815 € vermeerderd met 103 €.
Per bijkomende productievestiging wordt er 174 € aangerekend.
Voor de niet commerciële bedrijven wordt de totale waarde van de aankopen gebruikt in plaats van het omzetcijfer
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815 €

Geval 2 : Certificering van een maaltijd op basis van frequentie

! Het tarief wordt berekend op basis van het aantal keren een onderneming een biologische schotel of bereiding zal aanbieden. Bovendien wordt
rekening gehouden met de totale omzet van bereide maaltijden of gerechten (bio en niet bio).
Frequentie

Detail

Omzet <
317 806€

≤1 x / maand

Bijdrage voor de controle

334 €

317 806 € <
omzet
< 635 614€
556 €

> 1 x per maand
> 1 x per week (max.
2 per jour)

Bijdrage voor de controle
Bijdrage voor de controle

556 €
815 €

815 €
1224€
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Omzet >
635 614€

1224€
1671 €

815 €

Geval 3 : Certificering op basis van aangekocht biologisch ingrediënt/product
! Het tarief wordt berekend op basis van de aankoop van het aantal biologische ingrëdienten/producten tijdens een bepaalde periode. Bovendien
wordt rekening gehouden met de totale omzet van bereide maaltijden of gerechten (bio en niet bio).

Item
< 10 ingrediënten

Bijdrage voor de controle

Omzet <
317 806 €
334 €

≥ 10 ingrediënten

Bijdrage voor de controle

556 €

815 €

1224€

Bijdrage voor de controle

815 €

1224€

1671 €

≤30
> 30 ingrediënten
(max 50)

Detail

317 806 € < Omzet
< 635 614€
556 €

Omzet > 635 614€
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815 €

Geval 4 : Certificering op basis van het percentage aankoop van biologische ingrediënten
! Het tarief wordt berekend op basis van het percentage aankoop van biologische ingrediënten op jaarbasis ten opzichte van het totale aankoopcijfer
van ingrediënten. Bovendien wordt rekening gehouden met de totale omzet van bereide maaltijden of gerechten (bio en niet bio)
Item
percentage aankoop
15%-30%
percentage aankoop
< 70%
percentage aankoop
> 70% (max 95%)

Detail

317 806 € < Omzet
< 635 614€
556 €

Omzet > 635 614 €

Bijdrage voor de controle

Omzet <
317 806 €
334 €

Bijdrage voor de controle

556 €

815 €

1224€

Bijdrage voor de controle

815 €

1224€

1671 €

Opmerkingen :
Bij combinatie van 2 of meerdere van bovenstaande systemen geldt het hoogste tarief van de gekozen systemen
Wanneer het maximum is bereikt, overgang in certificatie onderneming/restaurant 100% bio
Per bijkomende productievestiging wordt er 173 € aangerekend.
Voor de niet commerciële bedrijven wordt de totale waarde van de aankopen gebruikt (0.05 %) in plaats van het omzetcijfer
Per 105.316€ omzet boven de 105.935 € en tot 21 187 124€ wordt er 53 € bij het hoogste tarief gerekend
Per 105.316€ omzet boven de 21 187 124€ wordt er 32 € bij het hoogste tarief gerekend.
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815 €

Geval 5 : Certificering van een eenmalig evenement
! Het tarief wordt berekend op basis van het percentage aankoop van biologische ingrediënten op jaarbasis ten opzichte van het totale aankoopcijfer
van ingrediënten. Bovendien wordt rekening gehouden met de totale omzet van bereide maaltijden of gerechten (bio en niet bio)

Item

Detail

aanbieden van een
biologische
schotel/bereiding per
evenement met een
beperkte tijdsduur

Bijdrage voor de controle

Omzet verkoop <
15 891 €
166 €

Omzet verkoop >
15 891 €
afhankelijk van de
situatie gaan over één
van bovenstaande
geval (1 tot 4)

Tél. +32(0)4 240 75 00 • Fax +32(0)4 240 75 10 • E-mail : info@quality-partner.be • http://www.quality-partner.be
TVA / BTW : BE 470 109 411 • RC / HR Lg 205 651 • Fortis : 248-0607080-84 • CBC : 196-0295232-19

Geval 6 : certificering van geïntegreerde systemen
Men bedoelt met systeem van geïntegreerde restauratie elke werkzame groepering van operators-restaurateurs onder hetzelfde uithangbord en/of
hetzelfde BTW nummer en waarvan de activiteiten door een aantal gemeenschappelijke elementen aan de operators worden gerationaliseerd;
minstens en in ieder geval namelijk een nauwkeurige lijst, beëindigd en gemeente van grondstoffen, verenigde leveranciers en eindprodukten; De
leden van de groepering die noch over de autonomie noch over de vergunning beschikken om van het kader af te wijken door de bovengenoemde
lijst. Het geheel van de plaatsen is gebonden aan het niveau van controle.
De jaarlijkse retributies die door de geïntegreerde systemen van restauratie worden gemoeten, wordt in het tarief „voorbereidingsondernemingen“
bepaald.

!! Biogarantie® logo : indien u wil toetreden tot het charter van Biogarantie® en het bio privélabel wil gebruiken moet u zich aansluiten bij
BioForum Vlaanderen en moet u de Royalties betalen voor het gebruik van het Biogarantie® label.
Gelieve hiervoor contact op te nemen met de eigenaar van het lastenboek : info@bioforumvl.be of te bellen naar het nummer 03/286.92.78.
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Opmerkingen :
De totaal bijdrage per jaar zal in 2 fasen berekend worden.
In januari wordt de minimumbijdrage (afhankelijk van het gekozen systeem) gefactureerd. Daarna wordt op basis van de gegevens die aan Quality
Partner worden bezorgd een afrekening gemaakt voor het voorbije jaar en een voorschot berekend voor het lopende jaar.
Supplementaire controles

Supplementaire controles op ter plaatse
(buiten eventuele analysekosten)– minimum 2uur

/uur

95

Supplementaire controles op kantoor - Productie
(buiten eventuele analysekosten)- minimum 1uur

/uur

63

Extra
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