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TARIEVEN BEREIDERS – VERDELERS BIOGARANTIE® / ECOGARANTIE®  

2023 

Voor producten die buiten de werkingssfeer van de Europese bio verordening vallen 

 

 

 

Prijzen exclusief BTW 

 

 

 
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. 

 

In welke categorie bevindt zich uw bedrijf ? Bijdrage OC > 124.000€ 

Bereider - verwerker Bedrijf dat producten bereidt en/of verwerkt. 

Berekening van het BG/EG omzetcijfer* 

+ (basis + aantal bijkomende sites + 

aantal afgewerkte producten + aantal 

ingrediënten)** 

Herverpakker 
Bedrijf dat producten aankoopt, de verpakking 

wijzigt en het product verkoopt. 

Berekening van het BG/EG omzetcijfer* 

+ (basis + aantal bijkomende sites + 

aantal afgewerkte producten + aantal 

ingrediënten)** 

Verdeler van bulkproducten 

Bedrijf dat bulkproducten of producten in niet 

gesloten verpakkingen ontvangt en deze in 

dezelfde verpakking verkoopt. 

Berekening van het BG/EG omzetcijfer* 

+ (basis + aantal bijkomende sites + 

aantal afgewerkte producten + aantal 

ingrediënten)** 

Voor de volgende categorieën wordt de bijdrage verminderd met een coëfficiënt op het BG/EG omzetcijfer alvorens de 

berekening uit te voeren op basis van het percentage : 

Heretiketteerder 

Bedrijf dat gebruik maakt van een etiket op 

eigen naam op producten die reeds verpakt 

zijn, waarbij de naam van de producent niet op 

het etiket vermeld is. 

(BG/EG omzetcijfer x coëfficiënt 0,50)* 

+ (categorie Bio : basis+ aantal 

bijkomende sites + aantal afgewerkte 

producten etikettering)** 

Verdeler/groothandelaars/ha

ndelaars van voorverpakte 

producten 

Voor bedrijven die noch de verpakking, noch de 

etiketten van het product wijzigen en die 

producten verhandelen of verdelen. 

(BG/EG omzetcijfer x coëfficiënt 0,30)* 

+ (categorie Bio : basis + aantal 

bijkomende sites)** 

 

Enkele definities : 

• BG/EG omzet : jaarlijkse omzet per boek-of kalenderjaar dat gerealiseerd wordt op de verkoop van de producten 

die worden verkocht als BG/EG en die vallen onder de bepalingen van het lastenboek Biogarantie/Ecogarantie.  

Deze producten worden hiernavolgend "BG/EG-eindproducten" genoemd. 

• Eindproducten : bij de berekening van de bijdrage beschouwt men 2 producten als verschillend wanneer ze een 

andere receptuur hebben of een verschillend fabricatieprocédé.  Twee artikelen met eenzelfde receptuur en 

eenzelfde fabricatieprocédé maar met een verschil in gewicht of etiket, vormen slechts één eindproduct. 

• Gemengd bedrijf : bedrijf dat dezelfde producten zowel in BG/EG als in niet BG/EG behandelt binnen eenzelfde 

vestiging. 

 

Jaarlijkse minimumbijdrage 1045€ 

Nieuw bedrijf dat een BIOGARANTIE en/of ECOGARANTIE-label opstart 780€ 

Bijkomende controles ter plaatse minimum : 2u 100€/u 

Bijkomende administratieve controles op kantoor 66€/u 

Bijkomende analyses Ten laste van de marktdeelnemer 

Voorschot voor nieuwe aanvragen 450€ 



 

 

 

Betalingsvoorwaarden : 

• De bijdrage zal in 2 fasen betaald worden.  Op basis van de toekomstige omzet, geschat op de omzet en de 

bijdrage van het voorbije jaar, zal er een voorschot aangerekend worden.  De definitieve bijdrage wordt berekend 

op basis van de definitieve omzetcijfers (BG/EG) in begin van het volgende jaar.  

• Voor de nieuwe aanvragen wordt een voorschot van 440€ betaald.  Dit voorschot wordt niet terugbetaald.  

• In bovenstaande bijdragen zijn verplaatsingskosten en analysekosten inbegrepen  

• Dienstverlening buiten België en het Groothertogdom Luxemburg gebeurt op basis van een bestek en worden de 

verplaatsings- en verblijfkosten bijkomend in de bijdrage verrekend (0,93€/km). 

• De bijkomende sites worden toegevoegd aan de jaarlijkse bijdrage. 

• De bijdrage kan verhoogd worden als bijkomende controles noodzakelijk zijn of wanneer de controle bemoeilijkt 

werd doordat :  

o De lokalen niet toegankelijk waren 

o De boekhouding niet beschikbaar of niet in orde was  

o Er onvoldoende informatie was betreffende b.v. de productieprocessen 

o In geval van zware inbreuken, vaststelling van een niet-conformiteit  of wanneer het resultaat van een 

analyse positief is en een abnormale toestand bevestigt. 

Ten laste van de onderneming / marktdeelnemer. 

• Het tarief voor nieuwe dossiers met een nieuw BTW nummer is van toepassing gedurende de eerste 2 jaren en 

zolang de BG/EG omzet lager is dan 124.000€. 

 

 

*Het deel gebaseerd op het volume van de activiteit ? 

BG/EG-omzet tot 1.250.000 € 0,18% van het omzetcijfer 

Op het deel BG/EG-omzet tussen 1.250.000 € en 6.250.000 € + 0,10% van het omzetcijfer 

Op het deel BG/EG-omzet tussen 6.250.000 € en 15.000.000 € + 0,05% van het omzetcijfer 

Op het deel BG/EG-omzet tussen 15.000.000 € en 25.000.000 € + 0,03% van het omzetcijfer 

Op het deel BG/EG-omzet boven 25.000.000 € + 0,01% van het omzetcijfer 

 

 

** Het deel gebaseerd op de complexiteit van de controle ? 

 BG/EG bedrijf Gemengd bedrijf 

Basis 390,00€ 650,00€ 

+ per bijkomende site 260,50€ 390,00€ 

+ per BG/EG-eindproduct 52,00€ 65,60€ 

+ per ingrediënt 19,75€ 25,00€ 

 

 


