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TARIEVEN CONTROLE VAN HET MERK BIOGARANTIE®/ECOGARANTIE®
Voor buitenlandse bedrijven met een erkende certificering in eigen land - 2022

Tarieven excl.btw
Dit tarief is bedoeld voor verwerkende bedrijven:
• gevestigd buiten België en Groothertogdom Luxemburg.
• die reeds gecertificeerd zijn door een erkend organisme.
Jaarlijkse minimumbijdrage
Bijkomende controles ter plaatste – verplaatsing inbegrepen – min 2u
Bijkomende administratieve controles op kantoor
Bijkomende analyses
Voorschot voor nieuwe aanvragen
Verplaatsingen in het buitenland

930 €
90 €/u
60 €/u
Ten laste van de markdeelnemer
360 €
0,83 €/km

Hoe kan u uw jaarlijkse bijdrage berekenen ?
De bijdrage wordt verminderd door de coëfficiënt 0,25 toe te passen op het zakencijfer van de producten die in België
worden verkocht onder het Biogarantie®/Ecogarantie® merk, vooraleer de berekening uit te voeren op basis van het
percentage zoals voor de bereiders.
Op het gedeelte omzet tot 1.250.000 €
Op het gedeelte omzet tussen 1.250.000 € en 6.250.000 €
Op het gedeelte omzet tussen 6.250.000 € en 15.000.000 €
Op het gedeelte omzet tussen 15.000.000 € en 25.000.000 €
Op het gedeelte omzet tussen 25.000.000 €

0,36 % van het omzetcijfer
+ 0,18 % van het omzetcijfer
+ 0,11 % van het omzetcijfer
+ 0,063 % van het omzetcijfer
+ 0,036 % van het omzetcijfer

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.
•
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.
•
De bijdrage berekend in dit tarief omvat geen dienstverlening uitgevoerd in het buitenland. Dit gebeurt op basis van
een bestek.

