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Tarieven excl. btw.
Hoe berekent u uw jaarlijkse bijdrage ?
Uw jaarlijkse bijdrage wordt berekend op basis van uw omzetcijfer en volgens uw certificeringssysteem.
5 biocertificeringssystemen
1. Het hele bedrijf
Dit systeem certificeert uw bedrijf in zijn geheel voor de bereiding van biologische maaltijden. U gebruikt minstens
95% biologische ingrediënten.
➔ De bijdrage wordt berekend op basis van het totale omzetcijfer van het bedrijf.
2. Per bio schotel/bereiding
De marktdeelnemer maakt een bereiding die 100% bio is. Hij mag de consumenten duidelijk informeren welke
schotels of bereidingen 100% bio zijn.
➔ Het tarief is berekend op basis van het aantal keren dat een bedrijf een biologische schotel of bereiding
klaarmaakt. Bovendien wordt er rekening gehouden met het totaal omzetcijfer van de bereide schotels in bio
en niet bio.
3. Per bio ingrediënt/product
De marktdeelnemer verbindt er zich toe bepaalde ingrediënten enkel in bio aan te kopen (bv. wortelen). Hij mag
de consumenten duidelijk informeren welke ingrediënten bio zijn.
➔ Het tarief wordt berekend op basis van de aankoop van het aantal biologische ingrediënten/producten tijdens
een vooraf bepaalde periode. Bovendien wordt er rekening gehouden met het totaal omzetcijfer van de bereide
schotels in bio et niet-bio.
4. Op basis van het bio percentage
De marktdeelnemer verbindt er zich toe minimum 15% bio producten per jaar aan te kopen. Het percentage wordt
berekend op basis van het totale aankoopcijfer van de bio ingrediënten. Dankzij dit type certificering kan de
marktdeelnemer steeds bio producten vinden wat bijzonder praktisch is bij onregelmatige bevoorrading. De
consumenten weten in dit geval niet precies welke ingrediënten of schotels bio zijn.
➔ Dit tarief wordt berekend op basis van het aankooppercentage van biologische ingrediënten. Dit gebeurt op
jaarbasis en wordt vergeleken met het totaal aankoopcijfer van ingrediënten. Bovendien wordt er rekening
gehouden met het totaal omzetcijfer van de bereide schotels in bio en niet-bio.
5. Eenmalig evenement
Het gaat hier om restauratie of grootkeuken in het kader van een eenmalig evenement, wanneer het evenement erin
bestaat 1 biologische schotel/bereiding te serveren voor een vooraf bepaalde duur (beurs, feest, sportgebeuren…),
dans wordt een specifiek controle- en certificeringssysteem toegepast. De bijdrage voor een eenmalig evenement
wordt niet aangerekend voor een bio markdeelnemer die reeds gecontroleerd wordt voor andere activiteiten en die
een eenmalig evenement wil organiseren in het kader van zijn gebruikelijke activiteit (bv. een opendeurdag).
➔ Indien het omzetcijfer voor het evenement lager is dan 17.425 €, dans wordt een specifiek control- en
certificeringssysteem toegepast.

Bijkomende controles ter plaatste – verplaatsing inbegrepen – min. 2u
Bijkomende administratieve controles op kantoor
Analysekosten
Voorschot voor nieuwe aanvragen
Per bijkomende site
Eenmalig evenement

Certificering van het bedrijf

90 €/u
60 €/u
Ten laste van de marktdeelnemer
250 €
181 €
181 €

Omzetcijfer kleiner dan 697.020 € : 609 €/jaar
Omzetcijfer groter dan 697.020 € : 894 €/jaar
Per schijf van 116.170 € O.C. boven 1.161.700 € wordt
het bedrag van 894 € met 116 € verhoogd.

Tarieven voor de certificatie per schotel / ingrediënt / op basis van het biopercentage
Totale omzet tussen
Totale omzet < 348.510 €
Totale omzet > 697.020 €
348.510 € en 697.020 €
Schotel ≤ 1 keer per maand
Tussen 1 en 10 ingrediënten
365 €
609 €
894 €
Minder dan 30% bio aankopen
Schotel > 1/maand ≤ 1/week
Tussen 11 en 30 ingrediënten
609 €
894 €
1.341 €
Tussen 30 en 70% bio aankopen
Schotel ≥ 1 keer per week (max 2/dag)
Meer dan 31 ingrediënten (max 50)
894 €
1.341 €
1.832 €
Meer dan 70% bio aankopen
→

Indien het omzetcijfer hoger is dan 1.626.381 € wordt er een toeslag van 58 € aangerekend per schijf van 116.170 €

→

Indien het omzetcijfer hoger is dan 23.234.016 € wordt er een toeslag van 35 € aangerekend per schijf van 116.170 €

→

Wanneer 2 of meer hogervermelde systemen gecombineerd worden, geldt het hoogste tarief.

Betalingsvoorwaarden en facturen
•
De bijdrage wordt in verschillende schijven gefactureerd in de loop van het jaar. De afrekening wordt opgesteld
wanneer het definitieve omzetcijfer begin van het volgend jaar gekend is.
•

De verplaatsingskosten voor de controle zijn inbegrepen in deze bijdrage.

•

Indien er supplementaire sites zijn zal een forfaitair bedrag per site worden toegevoegd aan de bijdrage.

•

Supplementaire controles zullen vereist zijn wanneer de controle bemoeilijkt werd doordat : de lokalen niet
toegankelijk waren, de boekhouding niet beschikbaar of niet in orde was, er onvoldoende informatie was
betreffende de productieprocessen, enz.. Maar ook in geval van zware inbreuken, vaststelling van een niet
conformiteit of wanneer het resultaat van een analyse positief is en een abnormale toestand bevestigt. Deze
supplementaire controles worden gefactureerd.

•
•

Het voorschot gefactureerd voor een nieuwe aanvraag kan niet teruggevorderd worden.
Voor de eenmalige evenementen wordt de factuur op voorhand opgemaakt en moet betaald worden voor het
evenement.

