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Tarieven 2022 – Vlaamse gewest 
Controle van de biologische productiemethode  

De tarieven zijn excl. BTW. De verplaatsingskosten & analysekosten zijn inbegrepen en zijn geldig 
voor het kalender jaar (01/01/2022 au 31/12/2022).  

 
 

1. Producenten 
 

 Item Per Tarief (€) 

B
a
si

sb
e
d
ra

g
 

Vaste basis om met de productie samen te voegen 100 % bio bedrijf 290,57 

Vaste basis om met de productie samen te voegen 
Gemengd bedrijf 

(bio & niet bio) 
398,61 

Of Minimum bijdrage - van toepassing als de basis + 

de productie zijn < aan dit totaal 
 / 398,61 

Loonwerk – (de goederen blijven eigendom van de 

marktdeelnemer) 
Loonwerker 289,49 

 

P
la

n
ta

a
rd

ig
e
 p

ro
d
u
ct
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Natuurbeschermd land Natuurreservaat ha 2,91 

Kerstbomen ha 42,93 

Fijne Groenten  ha 117,83 

Grove Groenten  ha 65,5 

Akkerbouw ha 11,56 

Weide en groenbemester, braakgrond ha 8,68 

Fruit - Hoogstam ha 39,86 

Fruit - Laagstam ha 58,46 

Koude serre en plastiek tunnel ha 350,96 

Verwarmde serre ha 707 
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 Champignonteelt ha 
 

2299,47 

 Microgroeten / Gekiemde zaden M2 0,245 

 Witloofforcerie M2 0,245 

 Planten in pot : Sierplanten en kruiden M2 0,245 

 Teelt van planten voor verplanting M2 0,245 

 

 Item Per Tarief (€) 

D
ie

rl
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k
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d
u
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Mestvee < 1 jaar (excl. Zogende kalveren) Dier (aanwezig) 0,87 

Mestvee 1-2 jaar Dier (aanwezig) 1,31 

Mestvee > 2 jaar Dier (aanwezig) 1,72 

Zoogkoe (incl. Kalf) Dier (aanwezig) 2,92 

Melkkoe Dier (aanwezig) 4,19 

Vleesvarken Dier (verkocht) 0,67 

Zeug of beer Dier (aanwezig) 4,14 

Lam/shaap Dier (verkocht) 0,27 

Ooi (zoog) 
Dier (aanwezig) 

0,65 

Melkschaap/Melkgeit 
Dier (aanwezig) 

1,07 

Vleesmerrie 
Dier (aanwezig) 

2,92 

Melkmerrie 
Dier (aanwezig) 

4,14 

Vleeskip 
/100 verkocht 

dieren 
4,97 

Legkip Dier (aanwezig) 0,13 

Kalkoen 
/100 verkocht 

dieren 
8,74 

Eend 
/100 verkocht 

dieren 
9,11 

Struisvogel (vlees) Dier (verkocht) 0,67 
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Struisvogel (voortplanting) Dier (aanwezig) 2,09 

Konijn (voortplanting) Dier (aanwezig) 0,83 

Hertenkalveren Dier (vekocht) 0,70 

Hinde/hert (voortplanting) Dier (aanwezig) 2,26 

Slakken 
/100 verkocht 

dieren 
0,49 

Opfokleghennen Dier (verkocht) 0,02 

Forel 
/100 verkocht 

dieren 
0,062 

Honing Bijenkorf 0,60 

Verscherpte 
controles  

Verscherpte controles ter plaatse - Productie (buiten 

eventuele analysekosten) – minimum 2 uur 
/ uur 81,36 

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

/ uur 61,01 

 
 

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 30/10/2022 : Pro rata op de blijvende maanden met een minimum bijdrage van 398,61 
€ 
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Tarieven 2022 – Vlaamse gewest 
Controle van de biologische productiemethode 

 

De tarieven zijn excl. BTW. De verplaatsingskosten & analysekosten zijn inbegrepen en zijn geldig 
voor het kalender jaar (01/01/2022 au 31/12/2022).  

 

2. VERWERKING / BEREIDING 
 

Business to Business  

 

2.2. Verwerking waarbij niet rechtstreeks aan de eindconsument wordt verkocht 

 
Item Per Tarief (€) 

Basisbedrag 

Minimum bijdrage - van toepassing als Bio omzet < 127.350 € en voor 1 site 

 
Voor extra vestiging zie ** 

 

933,35 

 
➔ Als Bio omzet hoger of gelijk aan 127.350 € is, de volledige bijdrage is als volgende gerekend :  

 
Vaste partij : Volledig bio of gemengd bedrijf   

 

+ Veranderlijke partij : op basis van bio omzet 
 

Met een minimum van 933,35 € 

 Vaste partij  

 
Volledig bio 

Vaste basis  501,42 

**Per extra vestiging 229,22 

Vaste partij  
 

Bio en niet bio 

aanwezig 
(Gemengd 

bedrijf) 

Vaste basis 615,27 

**Per extra vestiging 300,17 

Veranderlijke 

partij 
 

Op basis van 
bio omzet 

Op het deel van bio omzet onder 1 250 000 € 0,18% 

Op het deel van bio omzet tussen 1 250 000 et 6 250 000 € 0,097% 

Op het deel van bio omzet tussen 6 250 000 et 15 000 000 € 0,054% 

Op het deel van bio omzet tussen 15 000 000 et 25 000 000 € 0,032% 

Op het deel van bio omzet boven 25 000 000 € 0,011% 

 Receptuur / Etiket validatie  
42 € / 

receptuur 
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2.3. Andere vormen van verduurzaming die geen verwerking zijn en waarbij er niet 

rechtstreeks aan de eindconsument wordt verkocht 

 

“slachten, uitsnijden, invriezen, versnijden, ontdooien, afbakken” 
 

Item Per Tarief (€) 

Basisbedrag 

Minimum bijdrage - van toepassing als Bio omzet < 127.350 € en voor 1 site 

 
Voor extra vestiging zie ** 

793,35 

 
➔ Als Bio omzet hoger of gelijk aan 127.350 € is , de volledige bijdrage is als volgende gerekend :  

 

Vaste partij : Volledig bio of gemengd bedrijf   
 

+ Veranderlijke partij : op basis van bio omzet 

 
Met een minimum van 793,35 € 

 Vaste partij  
 

Volledig bio 

Vaste basis  426,21 

**Per extra vestiging 229,22 

Vaste partij  

 
Bio en niet bio 

aanwezig 

(Gemengd 
bedrijf) 

Vaste basis  522,98 

**Per extra vestiging 300,17 

Veranderlijke 
partij 

 
Op basis van 

bio omzet 

Op het deel van bio omzet onder 1 250 000 € 0,18% 

Op het deel van bio omzet tussen 1 250 000 et 6 250 000 € 0,097% 

Op het deel van bio omzet tussen 6 250 000 et 15 000 000 € 0,054% 

Op het deel van bio omzet tussen 15 000 000 et 25 000 000 € 0,032% 

Op het deel van bio omzet boven 25 000 000 € 0,011% 
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2.4. Enkel heretikettering of herverpakking zonder vorm van verduurzaming of 
verwerking en waarbij er niet rechtstreeks aan de eindconsument wordt 

verkocht 

 
 

De bijdrage wordt op het bio-omzet berekend door de bio-omzet te vermenigvuldigen met een 
coëfficiënt van 0,50. 

 

De tarieven van hoofdstuk 2.2 worden gebruikt voor de berekening. 
 

Business to Consumer 
 

2.5. Verwerking waarbij rechtstreeks aan de eindconsument wordt verkocht 

 

Voorwaarden:  

 
Het product wordt bereid op het eigen bedrijf, het product wordt voornamelijk, namelijk meer dan 

80%, rechtstreeks verkocht aan de eindconsument  
1) Het product is direct bestemd voor de eindconsument, 

2) Voor de bereiding van het product worden alleen ingrediënten aangekocht die niet op het eigen 

bedrijf worden geproduceerd, 
3) Maximaal 50 gewichtsprocent van de ingrediënten in het product worden aangekocht. 

4) Omzet marktdeelnemer < 15000 € 
 

Een marktdeelnemer met een beperkte bereidingsactiviteit die voldoet aan alle 5 de bovenstaande 
voorwaarden betaalt een controlebijdrage van 455,71 €  voor controle op de bereidingsactiviteit. 

 

Een markdeelnemer met een bereidingsactiviteit die niet voldoet aan alle 5 de bovenstaande 
voorwaarden betaalt het tarief dat geldt voor bereiders. 

 
2.6. Andere vormen van verduurzaming die niet verwerking zijn en waarbij er 

rechtstreeks aan de eindconsument wordt verkocht  

 
“slachten, uitsnijden, invriezen, versnijden, ontdooien, afbakken” 

 
 

Andere activiteiten: 

Voor bedrijven met bio-omzet < 15.000 € wordt de bijdrage tot 354,37  € verlaagd – In alle andere 
gevallen is de bijdrage voor bereider van toepassing. 

 
 

Bake-off: 
De bijdrage wordt verlaagd voor bakkerijen tot 354,37€ als er wordt voldaan aan onderstaande 

voorwaarden: 

- Bio-omzet < 15.000€ 
- Individuele identificatie per brood 

- Niet meer dan 4 soorten biologisch brood produceren 
- Geen mengeling maken met andere ingrediënten 

- Bio-broodouwels gebruikt 
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2.7. Enkel heretiketteren of herverpakken zonder vorm van verduurzaming of 

verwerking en waarbij er rechtstreeks aan de eindconsument wordt verkocht 
 

 

De bijdrage wordt op het aankoop bio-cijfer berekend door de aankoopcijfers te vermenigvuldigen met 
een coëfficiënt van 0,50 

 
De tarieven van hoofdstuk 2.2 worden gebruikt voor de berekening. 
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3. DISTRIBUTIE OF IN DE HANDEL BRENGEN 
 

Business to Business  
 

3.1. Distributie of in de handel brengen met fysieke afhandeling van de goederen 

door de exploitant en waarbij niet rechtstreeks aan de eindconsument wordt 
verkocht  

 
De bijdrage wordt op het bio-omzet cijfer berekend door de bio-omzet te vermenigvuldigen met een 
coëfficiënt van 0,30. 

Voor bedrijven met een bio-omzet lager dan 50000€/jaar (zonder correctiefactor) en op volgende 

voorwaarden, wordt de bijdrage tot 512,05 € 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  
5) Maximum. 10 leveranciers.  

 

De tarieven van hoofdstuk 2.2 worden gebruikt voor de berekening. 
 

 

 

3.2. Distributie of in de handel brengen zonder fysieke afhandeling van de 
goederen door de exploitant en waarbij niet rechtstreeks aan de 

eindconsument wordt verkocht 
 

De bijdrage wordt op de bio-omzet cijfer berekend door de bio-omzet te vermenigvuldigen met een 
coëfficiënt van 0,30 

Voor bedrijven met een bio-omzet lager dan 50000€/jaar (zonder correctiefactor) en op volgende 

voorwaarden, wordt de bijdrage tot 512,05 € 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  
5) Maximum. 10 leveranciers.  

 
De tarieven van hoofdstuk 2.2 worden gebruikt voor de berekening. 
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Business to Consumer  
 

3.3. Distributie of in de handel brengen met fysieke afhandeling van de goederen 
door de exploitant en waarbij rechtstreeks aan de eindconsument wordt 

verkocht 
 
➔ Leverings platform  

 

De bijdrage wordt op het aankoop bio-cijfer berekend door de aankoopcijfers te vermenigvuldigen met 
een coëfficiënt van 0,50.  

 

De tarieven van hoofdstuk 2.2 worden gebruikt voor de berekening. 
 
➔ Winkel (bulk) 

 

Item Per 
Tarief 

(€) 

*Volledig bio 

(niet 
voorverpakt) 

Bio-omzet (aankoop bulk) onder 15 000 € 225,27 

Bio-omzet (aankoop bulk tussen 15 000 € & 60 000 € 293,90 

Bio-omzet (aankoop bulk) tussen 60 001 € & 100 000 € 375,24 

Bio-omzet (aankoop bulk) boven 100 000 € 456,61 

**Bio en niet 

bio aanwezig 
(gemengd 

bedrijf - niet 

voorverpakt) 

Bio-omzet (aankoop bulk) onder 15 000 € 271,52 

Bio-omzet (aankoop bulk) tussen 15 000 € & 60 000 € 350,84 

Bio-omzet (aankoop bulk) tussen 60 001 € & 100 000 € 449,49 

Bio-omzet (aankoop bulk) boven 100 000 € 548,14 

Verscherpte 

controles 

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

minimum 2 uur 
87,01 

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

65,53 

Gerichte 
Controles 

Gerichte Controles (per uur) 87,01 

Extra vestiging 

Volledig bio 182,89 

Bio en niet bio aanwezig (gemengd bedrijf) 224,04 
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4. Opslag 

 

Item Per 
Tarief 

(€) 

Opslag 

Exploitant treedt niet op als eerste geadresseerde 388,11 

Exploitant treedt ook op als eerste geadresseerde voor import 465,92 

 
5. Exporteur 

 
Marktdeelnemer die goederen uit het douanegebied van de Europese Unie uitvoert 
 

Item Per 
Tarief 

(€) 

 Per exportcertificaat  38,21 

Certificaat  Per bijkomende vertaling 54,58 

  

Verscherpte 
controles 

Verscherpte controles ter plaatse (buiten 

eventuele analysekosten) – minimum 2 uur 
/uur 103,96 

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

/uur 70,07 

Gerichte Controles Gerichte Controles /uur 87,01 

 

6. Importeur 
 
De bijdrage wordt op de bio-omzet berekend door de bio-omzet te vermenigvuldigen met een 
coëfficiënt van 0,50 

 

De tarieven van hoofdstuk 2.2 worden gebruikt voor de berekening. 
 

Gerichte Controles Gerichte Controles /uur 87,01 

Extra analyses Kostprijs labo + 20%  
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7. Loonwerker 
 
 
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 

666,3 € verlaagd worden indien de bio-omzet tussen 15.922,85   € en 122.217,04  € is, of tot 512,05  
€ indien de bio-omzet < 15.922,85  €. 

 

Buiten deze voorwaarde, zie tarieven voor bereiders. 
 
 

Opmerking : 
 
Kennisgeving na 30/10/2022 : Pro rata op de blijvende maanden met een minimum bijdrage van 376 €  
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8. Definitie & bijzondere gevallen 

 
 

Gerichte Controles 
Voorbeeld : Resultaat analyse interpretatie, vervolg met autoriteiten, 

extra info nodig, extra onderzoek, …  

Combi activiteiten op dezelfde BTW 
nummer  

 

Tarief van de hoofdactiviteit dat van toepassing is + 

Tarief extra activiteit(en) met een korting van 15%  

Bio-Omzet 

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

 

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

biologische ingrediënten en/of in de Biogarantie®/Ecogarantie® 
lastenboek. 

 

 
Voor de B to C activiteiten van distributie of “in de handel brengen”, 

betreft de jaaromzet aankoop bio producten 

Bulk 
Bedrijven die producten in bulk en/of in niet-gesloten verpakkingen 

ontvangen, en deze op de markt brengen met dezelfde vorm 

Bijdrage  

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)  

Als de producent aan al de volgende voorwaarden voldoet zal er geen 
vergoeding aangerekend worden voor de controle van een 

bereidingsactiviteit van een product: 

 
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 455,71 €  voor 

controle op de bereidingsactiviteit. 
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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  

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

Lastenboek Ecogarantie   
Dit tarief is van toepassing voor het Ecogarantie. Verplaatsing en 

verblijfkosten niet inbegrepen voor operatoren buiten België en 
Luxemburg 

 
 


