Tarieven 2018 – Vlaamse gewest
Controle van de biologische productiemethode
De tarieven zijn excl. BTW. De verplaatsingskosten & analysekosten zijn inbegrepen en zijn geldig
voor het kalender jaar (01/01/2018 au 31/12/2018).

Verkooppunten
Verkoop van niet voorverpakte producten (bulk)
Item

Per

Tarief (€)

Bio-omzet (aankoop) onder 15 000 €

206,83

*Volledig bio Bio-omzet (aankoop) tussen 15 000 € & 60 000 €
(niet
voorverpakt) Bio-omzet (aankoop) tussen 60 001 € & 100 000 €

269,26

Bio-omzet (aankoop) boven 100 000 €

418,33

Bio-omzet (aankoop) onder 15 000 €

248,76

**Bio en niet
bio aanwezig Bio-omzet (aankoop) tussen 15 000 €& 60 000 €
(gemengd
bedrijf - niet Bio-omzet (aankoop) tussen 60 001 €& 100 000 €
voorverpakt)

Verscherpte
controles

Extra
vestiging

343,79

321,43
411,81

Bio-omzet (aankoop) boven 100 000 €

502,18

Verscherpte controles ter plaatse - Productie (buiten eventuele analysekosten) –
minimum 2 uur

79,71

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

60,04

Volledig bio

167,56

Bio en niet bio aanwezig (gemengd bedrijf)

205,26

Opmerking :
! Minimum bijdrage 206,83 €
! * Verkoop van Bio producten in “bulk” en geen verkoop van hetzelfde producten in niet bio (bulk).
! ** Verkoop van Bio producten in “bulk” en verkoop van hetzelfde producten in niet bio (bulk).
!*** niet van toepassing voor Retail ketens – Retail ketens : elk winkel betaald een bijdrage op basis
van zijn bio-omzet

Definitie & bijzondere gevallen
Door Bio-omzet, wordt bedoeld
activiteiten in de biologische sector

Bio-Omzet

de

jaaromzet

betreffende

de

Voor de bereiders, verdelers, importeurs, onder “Bio-omzet” verstaat
men de jaaromzet van de verkochte bio producten (bio zoals bepaald
in EU 834/2007 en/of Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de
biologische productie en de etikettering van biologische producten van
12 december 2008 en/of in de Biogarantie®/Ecogarantie® lastenboek.
Voor de verkooppunten, betreft de jaaromzet aankoop bio producten

Herverpakkers

Voor herverpakkers, dwz operators die producten aankopen, de
verpakking wijzigen en de herverpakte producten verkopen

« Bulk »

Bedrijven die producten in bulk en/of in niet-gesloten verpakkingen
ontvangen, en die deze op de markt brengen onder dezelfde vorm

Etikettering

Voor bedrijven die gebruik maken van een etiket op hun naam op
producten die reeds verpakt zijn, waarvan de naam van de producent
niet voorkomt op het etiket, wordt de bijdrage op de bio-omzet
berekend door de bio-omzet te vermenigvuldigen met een coëfficiënt
van 0,50

Groothandelaars

Voor bedrijven die noch de verpakking, noch de etiketten van het
product wijzigen en die producten verhandelen of verdelen (deze
bedrijven verkopen verpakte producten niet direct aan de consument
of aan de eindgebruiker) wordt de bijdrage, gebaseerd op de omzet,
vermenigvuldig met een coëfficiënt 0,30

Importeurs

Voor importeurs wordt de bijdrage op de bio-omzet berekend door de
bio-omzet te vermenigvuldigen met een coëfficiënt van 0,50

Beginnend Bedrijf (niet van
toepassing voor producenten &
verkooppunten)

Loonwerkers (verwerking)

Voor een opstartend bedrijf (met een nieuw BTW-nummer) dat een
biologische activiteit opstart, is de minimum bijdrage 610,43 € per
kalenderjaar gedurende de eerste twee volledige jaren.
Voor loonwerkers (een bedrijf dat biologische producten verwerkt
zonder zelf eigenaar te zijn van de grondstof en het afgewerkte
product), kan de bijdrage tot 610,43 € verlaagd worden indien de bioomzet tussen 15.922,85 € en 122.217,04 € is, of tot 473,25 € indien
de bio-omzet < 15.922,85 €;
Buiten deze voorwaarde, zie tarieven voor bereiders, verdelers,

importeurs

Bakkerijen (bake-off)

Voor bakkerijen met bio-omzet < 15.000 €, wordt de bijdrage tot
311,46 € verlaagd

Verkoop + andere activiteiten

Bijdrage voor de bedrijven die producten verkopen aan de
eindgebruiker en ook zijn ingeschreven als bedrijf voor andere
activiteiten, zoals productie, bereiding, verdeling en/of import, wordt
berekend op basis van het aankoopcijfer van de biologische producten.
Deze bedrijven genieten vrijstelling van de bijdrage voor een
aankoop/verkoop van bulkproducten aan de eindgebruiker voor een
aankoopcijfer kleiner dan 5.000 €. Indien de Bio-omzet > 5.000 € is,
kan een korting van 64,75 € op de bijdrage voor verkoopactiviteiten
verrekend worden..

Bijdrage voor bereiders,
herverpakkers en importeurs

Een bijdrage zal in 2 fasen betaald worden. Een voorschot zal
aangerekend worden op basis van de geschatte omzet van het jaar dat
lopende is, door te verwijzen naar de omzet in het afgelopen jaar en
op basis van de mate van de complexiteit van de controle .Het
definitief bedrag wordt betaald wanneer de definitieve omzet gekend
is. Een termijnbetaling kan aangevraagd worden.

Geen vergoeding zal aangerekend worden voor de controle van
een bereidingsactiviteit van een product
als de producent aan al de volgende voorwaarden voldoet:
1) Het product wordt bereid op het eigen bedrijf,
2) Het product is direct bestemd voor de eindconsument,
3) Voor de bereiding van het product worden alleen ingrediënten
aangekocht die niet op het eigen bedrijf
worden geproduceerd,
4) Maximaal 50 gewichtsprocent van de ingrediënten in het
Thuis verwerking (landbouwbedrijf) product worden aangekocht.
Een landbouwbedrijf met een beperkte bereidingsactiviteit (bioomzet < 15000 € dat NIET aan bovenstaande
voorwaarden voldoet) betaalt een controlebijdrage van 417,5 €
voor controle op de bereidingsactiviteit.
Een landbouwbedrijf met een bereidingsactiviteit waarvan de
bio-omzet > 15.000 € is en dat niet voldoet aan
bovenstaande voorwaarden 1) t.e.m 4) betaalt het tarief dat
geldt voor bereiders, verdelers, importeurs
Voor bedrijven met een bio-omzet lager dan 15000€/jaar en op
volgende voorwaarden, wordt de bijdrage tot 469,12 € verlaagd
Kleinschalige bio activiteit

Voorwaarden :
1) Alle de activiteiten zijn op 1 adres uitgevoerd
2) Maximum 5 aankoop facturen per jaar

