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TARIEVEN Bake-off – Bakkerijen en kleinschalige activiteiten 

Brussel - Vlaanderen – 2021 

 

 

Tarieven excl. btw. 

 

 

 

1. Verdeler voorverpakte producten 

De minimum bijdrage is 500 €. 

Voorwaarden om van dit tarief te genieten: 

• Een bio omzetcijfer van minder dan 50 000 €. 

• Max. 10 leveranciers per jaar. 

• Alles gegroepeerd in eenzelfde vestiging. 

 

2. Bake-off en bakkerijen die in beperkte mate biologisch brood bakken 

De minimum bijdrage is 355 € (per productieoord). 

Voorwaarden om van dit tarief te genieten: 

• Een bio omzetcijfer van minder dan 12 900 €. 

• Niet meer dan 4 soorten biologisch brood produceren. 

• Geen mengelingen maken met andere ingrediënten. 

• De bio-broodouwels gebruiken. 

 

Enkele definities 

• Bio omzetcijfer (BOC): jaarlijkse omzet per boek- of kalenderjaar die gerealiseerd wordt op de verkoop van de 

producten die als biologisch worden verkocht en die onder de bepalingen van EG-Verordening nr. 834/2007 vallen. 

• Afgewerkte producten: we beschouwen dat 2 producten verschillend zijn wanneer ze door een verschillend 

productieproces vervaardigd werden of wanneer de ingrediënten in beide producten verschillen. 

 

Betalingsvoorwaarden 

• De jaarlijkse bijdrage moet steeds op voorhand betaald worden en wordt in verschillende schijven gefactureerd in de 

loop van het jaar.  De afrekening wordt opgesteld wanneer het definitieve BOC begin van het volgend jaar gekend is.   

• De verplaatsings- en analysekosten zijn inbegrepen in deze bijdrage.  

• Bijkomende sites worden toegevoegd aan de jaarlijkse bijdrage. 

• Facturatie van bijkomende controles: deze bijkomende controles zijn noodzakelijk wanneer de controlemissie 

bemoeilijkt werd door: lokalen die niet toegankelijk waren, niet beschikbare, slecht bijgehouden of onvolledige 

boekhouding, onvolledige informatie betreffende het verwerkingsproces, enz.  Ook in geval van zware inbreuken, niet-

conformiteiten en wanneer het resultaat van een analyse positief is en een abnormale situatie bevestigt.  

• Het voorschot dat gefactureerd wordt bij de opening van het dossier is niet terugvorderbaar. 

• Voor bedrijven die niet voldoen aan deze voorwaarden geldt het tarief bereiders. 

 

1. Jaarlijkse minimumbijdrage verdeler voorverpakte producten 500 €  

2. Jaarlijkse minimumbijdrage Bake-off en bakkerijen  355 € 

Bijkomende controles ter plaatste – verplaatsing inbegrepen – min ; 2u 90 €/u 

Bijkomende administratieve controles op kantoor 60 €/u 

Bijkomende analyses Ten laste van de markdeelnemer 

Voorschot voor nieuwe aanvragen 250 € 


