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Hoe kan u uw jaarlijkse bijdrage berekenen ? 

Het bedrag van de bijdrage wordt berekend per verkooppunt op basis van het AANKOOPCIJFER voor 

BIOPRODUCTEN  te koop in BULK. 

 

Tarief A: wordt toegepast voor een bedrijf dat biobulkproducten verkoopt, maar dit product niet in gangbare versie 

verkoopt.   

Tarief B: wordt toegepast op een bedrijf dat in eenzelfde site dezelfde bulkproducten zowel in bio als in gangbare versie 

verkoopt.   

 

Certisys past de tarieven toe per verkooppunt. 

Aankoopcijfer voor BIO te koop in Bulk Tarief A Tarief B 

< 15.000€ 250 € 300 € 

Tussen 15.001€ en 60.000€ 325 € 387 € 

Tussen 60.001€ en 100.000€ 415 € 500 € 

> 100.001€ 505 € 605 € 

Per bijkomende opslagruimte 183 € 221 € 

 

Enkele definities 

Een verkooppunt verkoopt producten rechtstreeks aan de eindconsument, B to C (winkel, verkoop online, marktkraam ...). 

 

De verordening voorziet twee types verkooppunten die onder BIO controle moeten staan :  

1. Het verkooppunt dat voor meer dan 5.000€ per jaar bio producten in bulk verkoopt. 

2. Het bio verkooppunt met multiactiviteiten : dit is een marktdeelnemer die naast zijn activiteit als verkooppunt 

verschillende bio activiteiten heeft ( productie- of bereidingsactiviteiten, en/of verdeling en/of import…) 

Bv. : een bio verdeler (B to B) die ook een activiteit als verkooppunt heeft (B to C). 

 

Indien dit verkooppunt met multiactiviteiten voor een bio aankoopcijfer tussen 0 et 5.000 € verkoopt, moet hij onder 

controle staan en geniet hij van een vrijstelling van de bijdrage voor verkooppunten. 

Indien deze marktdeelnemer met multiactiviteiten in zijn verkooppunt een bio aankoopcijfer hoger dan 5.000 € heeft krijgt 

hij een korting van 74€ op zijn bijdrage. 

 

• Bulk: alle niet-voorverpakte producten. 

 Bv: niet voorverpakt fruit, groenten en niet voorverpakt brood, bulk granen en droge vruchten, te versnijden kaas, enz.  

 

Jaarlijkse minimumbijdrage 250 €  

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 € 

Korting voor bio verkooppunten met multiactiviteiten 74 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

Betalingsvoorwaarden 

 

• Certisys past de tarieven toe per verkooppunt (=verkoopsite) 

• 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 aankoopcijfer voor bioproducten te koop in bulk/verkooppunt 

begin van het volgend jaar gekend is.   

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

• Bijkomende sites worden toegevoegd aan de jaarlijkse bijdrage. 

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

• 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, enz.  Ook in geval van zware inbreuken, niet-conformiteiten en wanneer het 

resultaat van een analyse positief is en een abnormale situatie bevestigt.  

 

 


