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TARIEVEN LEVERANCIERS LANDBOUWGRONDSTOFFEN (INPUT) VOOR DE BIOLOGISCHE LANDBOUW 2023 

 

 

 

Prijzen excl. BTW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor bedrijven met een bio-omzet hoger dan 124.000 € : 

Jaarlijkse minimumbijdrage 1045€ 

Uw jaarlijkse bijdrage wordt berekend op basis van het volume bio-activiteit en van de complexiteit van de controle. 

 

Het deel gebaseerd op de bio-omzet : 

Organische meststoffen-bodemverbeteraars en samengesteld mineralen : 

Op het deel van de bio-omzet tot 1.250.000 € 0,29% van het BOC 

Op het deel van de bio-omzet tussen 1.250.000 € en 6.250.000 € +0,14% van het BOC 

Op het deel van de bio-omzet tussen 6.250.000 € en 15.000.000 € +0,08% van het BOC 

Op het deel van de bio-omzet tussen 15.000.000 € en 25.000.000 € +0,05% van het BOC 

Op het deel van de bio-omzet boven 25.000.000 € +0,003% van het BOC 

 

Enkelvoudige mineralen 

Op het deel van de bio-omzet tot 1.250.000 € 0,10% van het BOC 

Op het deel van de bio-omzet tussen 1.250.000 € en 6.250.000 € +0,05% van het BOC 

Op het deel van de bio-omzet tussen 6.250.000 € en 15.000.000 € +0,03% van het BOC 

Op het deel van de bio-omzet tussen 15.000.000 € en 25.000.000 € +0,01% van het BOC 

Op het deel van de bio-omzet boven 25.000.000 € +0,001% van het BOC 

 

 

Het deel gebaseerd op de complexiteit van de controle : 

 BIO bedrijf Gemengd bedrijf 

Basis 316,00€ 381,00€ 

Per bijkomende site 211,00€ 254,80€ 

Per eindproduct bruikbaar in bio landbouw 32,50€ 38,80€ 

 

 

  

Jaarlijkse minimumbijdrage 1045€  

Nieuw bedrijf met nieuw btw nr – van toepassing gedurende 2 jaar 780€ 

Bijkomende controles ter plaatse – verplaatsing inbegrepen – min 2u 100€/u 

Bijkomende administratieve controles op kantoor 66€/u 

Bijkomende analyses Ten laste van de marktdeelnemer 

Voorschot voor nieuwe aanvragen 450€ 

Verplaatsing voor dienstverlening in het buitenland 0,93€/km 



 

 

 

Enkele definities : 

• Bio-omzet (BOC) : de jaarlijkse omzet die gerealiseerd wordt op de verkoop van de producten die als biologisch 

worden verkocht en die vallen onder de bepalingen van EG-Verordening nr. 2018/848 en/of verwijzen naar 

“ecologisch”, “biologisch” of hun gebruikelijke afkortingen.  Deze producten worden in dit document “eindproduct 

bruikbaar in de biologische landbouw” genoemd. 

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

andere receptuur hebben of een verschillend fabricatieprocédé. 

• 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, 

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. 

• Het tarief nieuw bedrijf met nieuw BTW nr is van toepassing gedurende 2 jaar voor de bedrijven met een BOC 

lager dan 124.000 €. 

• De dienstverlening in het buitenland buiten België en Groothertogdom Luxemburg worden uitgevoerd op basis van 

een bestek en kunnen worden verhoogd met reis- en verblijfkosten (0,93€/km). 

 


