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Tarieven 2021 – Vlaamse gewest 

Controle van de biologische productiemethode  
De tarieven zijn excl. BTW. De verplaatsingskosten & analysekosten zijn inbegrepen en zijn geldig 

voor het kalender jaar (01/01/2021 au 31/12/2021).  

 

 

Producenten 
 

 Item Per Tarief (€) 
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Vaste basis om met de productie samen te voegen 100 % bio bedrijf 278,86 

Vaste basis om met de productie samen te voegen 
Gemengd bedrijf 
(bio & niet bio) 

382,54 

Of Minimum bijdrage - van toepassing als de basis + 

de productie zijn < aan dit totaal 
 / 382,54 

Loonwerk – (de goederen blijven eigendom van de 

marktdeelnemer) 
Loonwerker 277,82 
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Natuurbeschermd land Natuurreservaat ha 2,79 

Kerstbomen ha 41,2 

Fijne Groenten  ha 113,08 

Grove Groenten  ha 62,86 

Akkerbouw ha 11,09 

Weide en groenbemester, braakgrond ha 8,33 

Fruit - Hoogstam ha 38,25 

Fruit - Laagstam ha 56,10 

Koude serre en plastiek tunnel ha 336,81 

Verwarmde serre ha 678,47 
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 Champignonteelt ha 
 

2206,78,65 

 

 Item Per Tarief (€) 
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Mestvee < 1 jaar (excl. Zogende kalveren) Dier (aanwezig) 0,83 

Mestvee 1-2 jaar Dier (aanwezig) 1,26 

Mestvee > 2 jaar Dier (aanwezig) 1,65 

Zoogkoe (incl. Kalf) Dier (aanwezig) 2,80 

Melkkoe Dier (aanwezig) 4,02 

Vleesvarken Dier (verkocht) 0,64 

Zeug of beer Dier (aanwezig) 4,02 

Lam Dier (verkocht) 0,26 

Ooi (zoog) 
Dier (aanwezig) 

0,63 

Melkschaap/Melkgeit 
Dier (aanwezig) 

1,03 

Vleesmerrie 
Dier (aanwezig) 

2,80 

Melkmerrie 
Dier (aanwezig) 

3,98 

Vleeskip 
/100 verkocht 

dieren 
4,77 

Legkip Dier (aanwezig) 0,12 

Kalkoen 
/100 verkocht 

dieren 
8,74 

Eend 
/100 verkocht 

dieren 
8,59 

Struisvogel (vlees) Dier (verkocht) 0,64 

Struisvogel (voortplanting) Dier (aanwezig) 2,01 

Konijn (voortplanting) Dier (aanwezig) 0,79 

Hertenkalveren Dier (vekocht) 0,67 



 

Inscert Partner - 62, rue Hayeneux - 4040 Herstal • Belgium 

Phone. +32(0)4 240 75 00 • Fax +32(0)4 240 75 10 • info@quality-partner.be • www.quality-partner.be 

TVA/BTW/VAT : BE 0679 546 366 • BIC: BBRUBEBB • IBAN BE87 3630 7376 4294 

 

Hinde/hert (voortplanting) Dier (aanwezig) 2,17 

Slakken 
/100 verkocht 

dieren 
0,47 

Opfokleghennen Dier (verkocht) 0,02 

Forel 
/100 verkocht 

dieren 
0,062 

Honing Bijenkorf 0,58 

Verscherpte 

controles  

Verscherpte controles ter plaatse - Productie (buiten 

eventuele analysekosten) – minimum 2 uur 
/ uur 78,08 

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

/ uur 58,56 

 
 

Opmerking : 

 
 
Fijne groenten zijn b.v. slasoorten, witloof (wortelen + trek), vroege wortelen, zomerprei.  

 
Grove groenten (minimum 0,3 ha/teelt) zijn b.v. vroege aardappelen, pompoenen, bewaargroenten 

zoals knolselder, ui, herfst- en winterprei, kolen, bewaarwortelen.  
 
Akkerbouw zijn b.v. late aardappelen, graan, voedergewassen, cichorei, witloofwortelen. 

 
Kennisgeving na 30/10/2021 : Prorata op de blijvende maanden met een minimum bijdrage van 
381,54 € 
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Definitie & bijzondere gevallen  
 
 

Bio-Omzet 

Door Bio-omzet, wordt bedoeld de jaaromzet betreffende de 
activiteiten in de biologische sector  

 
Voor de bereiders, verdelers, importeurs, onder “Bio-omzet” verstaat 
men de jaaromzet van de verkochte bio producten of producten met 

biologische ingredienten (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) 

Voor een opstartend bedrijf (met een nieuw BTW-nummer) dat een 

biologische activiteit opstart, is de minimum bijdrage 620,81 € per 
kalenderjaar gedurende de eerste twee volledige jaren. 
 

Loonwerkers (verwerking) 

Voor loonwerkers (een bedrijf dat biologische producten verwerkt 
zonder zelf eigenaar te zijn van de grondstof en het afgewerkte 
product (voor derde) Maximum 1 opdrachtgever), kan de bijdrage tot 

639,43 € verlaagd worden indien de bio-omzet tussen 15.922,85   € en 
122.217,04  € is, of tot 495,74  € indien de bio-omzet < 15.922,85  €; 
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Buiten deze voorwaarde, zie tarieven voor bereiders, verdelers, 
importeurs 

Bakkerijen (bake-off) B to C  

Voor bakkerijen met bio-omzet < 15.000 € en waar alle broden van 

een individuele identificatie voorzien zijn, wordt de bijdrage tot 340,09  
€ verlaagd – In alle andere gevallen is de bijdrage voor bereider van 
toepassing  

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 71,96 € 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.  
 

Thuis verwerking  (landbouwbedrijf)  

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 
product worden aangekocht. 
 

Een landbouwbedrijf met een beperkte bereidingsactiviteit (bio-
omzet < 15000 € dat NIET aan bovenstaande 
voorwaarden voldoet) betaalt een controlebijdrage van 437,34 €  

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  
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Kleinschalige bio activiteit (Distributie) 

Voor bedrijven met een bio-omzet lager dan 50000€/jaar (zonder 
correctiefactor) en op volgende voorwaarden, wordt de bijdrage tot 
491,41 € verlaagd  
 

Voorwaarden :  
 

1) Alle de activiteiten zijn op 1 adres uitgevoerd (ander extra site 

berekend aan bovenstaand tarief) 
2) Exclusief voorverpakte producten 
3) Individuele marktdeelnemer (geen Multi-banner) 
4) Geen export buiten EU 

 

Lastenboek Biogarantieâ  
Dit tirief is van toepassing voor het lastenboek Biogarantie (Behalve 
voor Catering _ HoReCa) 

Lastenboek Ecogarantieâ   
Dit tirief is van toepassing voor het Ecogarantie. Verplaatsing en 
verblijfkosten niet inbegrepen voor operatoren buiten België en 
Luxemburg 

 
 


