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TARIEVEN BEREIDERS – VERDELERS – IMPORTEURS - EXPORTEURS
Vlaanderen - 2022
Tarieven excl. btw.
Jaarlijkse minimumbijdrage
Nieuw bedrijf met nieuw btw nr – van toepassing gedurende 2 jaar
Bijkomende controles ter plaatste – verplaatsing inbegrepen – min ; 2u
Bijkomende administratieve controles op kantoor
Bijkomende analyses
Voorschot voor nieuwe aanvragen

995 €
650 €
90 €/u
60 €/u
Ten laste van de markdeelnemer
360 €

Hoe kan u uw jaarlijkse bijdrage berekenen ?
Uw jaarlijkse bijdrage wordt berekend op basis van het volume bio-activiteit en van de complexiteit van de controle.
Welke bio activiteit voert u uit ?

Bijdrage BOC > 124.000€

Bereider en verwerker

Bedrijf dat bioproducten bereidt en/of verwerkt.

Berekening van het B.O.C. volume* +
(basis + aantal bijkomende sites + aantal
afgewerkte producten)**
Voor volgende categorieën is de bijdrage lager, deze wordt namelijk eerst vermenigvuldigd met een coëfficiënt op het bio
omzetcijfer vóór de berekening op basis van het percentage :
Berekening van het BOC volume* +
Bedrijf dat bioproducten aankoopt, de
Herverpakker
verpakking wijzigt en het product als bio
(basis + afgewerkte producten +
verkoopt.
bijkomende sites)**
Bedrijf dat gebruik maakt van een etiket op eigen
(BOC x coëfficiënt 0,50)* +
naam op producten die reeds verpakt zijn,
(basis + aantal afgewerkte producten
Heretiketteerder
waarbij de naam van de producent niet op het etikettering + aantal bijkomende sites)**
etiket vermeld is.
Categorie : bio bedrijf
Bedrijf dat bio bulkproducten of producten in
Berekening van het B.O.C. volume* +
Verdelers van producten
niet gesloten verpakkingen ontvangt en deze in
(basis + aantal bijkomende sites)**
in bulk
dezelfde verpakking verkoopt.
Bedrijf dat bioproducten aankoopt en verkoopt
(BOC x coëfficiënt 0,30)* +
zonder de verpakking, de etikettering of de
(basis + aantal bijkomende sites)**
Verdeler
inhoud ervan te wijzigen. Bedrijf dat verkoopt
Categorie : bio bedrijf
aan andere bedrijven, maar niet aan de
eindconsument.
(BOC x coëfficiënt 0,50)* +
Importeert en/of exporteert bioproducten
(basis + bijkomende sites)**
Importeur/exporteur
uit/naar landen buiten de EU cfr. (CE)
Categorie : bio bedrijf
Verordening nr. 2018/848.
Per aanvraag exportcertificaat : 42€

Loonwerker

BOC lager dan 12.500 € : 500 €
Bedrijf dat bioproducten bereidt of opslaat
BOC tussen 12.500 € en 100.000 € : 690 €
zonder ooit eigenaar van de grondstoffen of van
BOC hoger dan 100.000 € :
de afgewerkte producten te zijn.
BOC + complexiteit van de controle**

Enkele definities
• Bio Omzetcijfer (BOC) : jaarlijks omzetcijfer van de verkoop van bioproducten die onder de bepalingen vallen van
de (CE) Verordening nr. 2018/848 of van Regionale besluiten inzake biologische landbouw. Deze producten worden
in dit document « afgewerkte producten » genoemd. B.O.C. loonwerker : loonwerk dat gefactureerd werd aan de
eigenaar van de goederen.
• 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.
• Gemengd bedrijf : bedrijf dat op dezelfde productiesite dezelfde producten in bio en niet-bio versie verwerkt.
• Bio bedrijf : bedrijf dat op dezelfde productiesite dezelfde producten enkel in bio versie verwerkt.
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, nietconformiteiten en wanneer het resultaat van een analyse positief is en een abnormale situatie bevestigt.
• De tarieven worden op dezelfde manier toegepast voor een marktdeelnemer die kiest voor een certificatie van de
Bio producten of een certificatie op basis van Bio ingrediënten.
• Het voorschot dat gefactureerd wordt bij de opening van het dossier is niet terugvorderbaar.
• Het tarief nieuw bedrijf met nieuw BTW nummer is van toepassing gedurende 2 jaar voor de bedrijven met een
BOC lager dan 124.000€.

*Hoe wordt het bedrag dat overeenstemt met het activiteitsvolume berekend ?
BOC lager dan 1.250.000€
Op het deel van het BOC tussen 1.250.000€ en 6.250.000€
Op het deel van het BOC tussen 6.250.000€ et 15.000.000€
Op het deel van het BOC tussen 15.000.000€ et 25.000.000€
Op het deel van het BOC hoger dan 25.000.000€

0,18% van het BOC
+ 0,10% van het BOC
+ 0,05% van het BOC
+ 0,03% van het BOC
+ 0,01% van het BOC

** Hoe wordt het bedrag berekend dat overeenstemt met de complexiteit van de controle?
Bio bedrijf
Basis
Per bijkomende site
Per afgewerkt product

Gemengd bedrijf
354 €
236 €
47 €

Voorbeeld en een berekening : Een bereider die een omzet cijfer heeft van 1.150.000€, categorie Bio bedrijf, en 2
afgewerkte producten.
- 1.150.000 x 1 = 1.150.000  toepassing van de coëfficiënt bereider
- 1.150.000 x 0,18% = 2.070 €  bedrag dat overeenstemt met het activiteitsvolume
- 354 + (2 x 47) = 448 €  bedrag dat overeenstemt met de complexiteit van de controle
- Totale bijdrage voor het jaar : 2070 + 448 = 2.518 € exclusief btw

591 €
354 €
59 €

