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TARIEVEN PRODUCENTEN - BRUSSEL - 2021 

Tarieven excl. btw. 

 

 

 

 

 

 

Hoe kan u uw jaarlijkse bijdrage berekenen ? Basis + productie 

Titel Per Tarief (€) 

Basis bedrag   Bedrijf 256 

GEWASSEN TEELT 

Fijne groenten/Boomkwekerij ha 127 

Grove groenten ha 70,4 

Akkerbouw ha 12,4 

Weide en groenbemester, braak ha 9,3 

Fruit - laagstam en klein ha 63 

Fruit hoogstam/kerstbomen ha 43 

Koude serre ha 377 

Warme serre ha 760 

Paddestoelen ha 2516 

Natuurbeschermd grasland ha 3,1 

MELKPRODUCTIE 

Melkkoe/merrie Aanwezig dier 4,6 

Melkgeit Aanwezig dier 1,2 

Melkschaap Aanwezig dier 1,2 

DIERENPRODUCTIE 

Zoogkoe/merrie Aanwezig dier 3,2 

Zeug of beer Aanwezig dier 4,6 

Ooi/Ree Aanwezig dier 0,7 

Paard Aanwezig dier 4,4 

Hert Aanwezig dier 2,3 

Konijn Aanwezig dier 0,9 

Struisvogel Aanwezig dier  2,3 

Vleesvarken Verkocht dier 0,7 

Schaap/lam Verkocht dier 0,3 

Slachtkip/jonge kip per 100 Verkocht dieren 5.4 

Kalkoen/eenden per 100 Verkocht dieren 10.2 

Struisvogel Verkocht dier 0,7 

Reekalf Verkocht dier 0,55 

Hert Verkocht dier 0,78 

Slakken per 100 Verkocht 0,54 

Forel  Per kg 0,15 

Mestvee < 1jaar Verkocht of aanwezig dier 0,97 

Mestvee 1-2 jaar Verkocht of aanwezig dier 1,45 

Mestvee + 2 jaar Verkocht of aanwezig dier 1,9 

Honing Bijenkorf verkocht of aanwezig 0,6 

Eierproductie legkip 0,15 

 

Jaarlijkse minimumbijdrage 380 €  

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 € 

loonwerk 311 € 



 

 

 

 

Enkele definities 

• 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. 

• Om Groenbemesters te kunnen beschouwen als een categorie moeten ze minstens 1 groeiseizoen op de percelen 

staan.  

• Loonwerk: de goederen blijven eigendom van de producent. 

 

Betalingsvoorwaarden 

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

de loop van het jaar.  

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

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

• De bijdrage kan verhoogd worden als bijkomende controles noodzakelijk zijn: 

Wanneer de controle bemoeilijkt werd: lokalen of percelen niet toegankelijk, de boekhouding niet beschikbaar of 

niet in orde, onvoldoende informatie betreffende b.v. bemesting, vruchtwisseling, behandelingen, enz. 

In geval van zware inbreuken of vaststelling van een niet-conformiteit. 

In geval van positieve resultaten bij tegenanalyse. 

 

Voorbeeldberekening voor een bedrijf met:  

• 2,2 ha fijne vollegrondgroenten 

• 1 ha laagstam fruit  

• 0,2 ha koude serre 

De bijdrage bedraagt : basis + fijne vollegrondgroenten + laagstam fruit + koude serre 

356€ + (127€ x 2,2) + (63€ x 1) + (377€ x 0,2) = 673.8€ excl. btw. 


