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       TARIEF 2019 VOOR VERKOOPPUNTEN VAN BIOLOGISCHE PRODUCTEN IN HET WAALS GEWEST EN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST – WETTELIJK EN BIOGARANTIE®  Prijzen exclusief BTW  Deze tarieven zijn geldig voor het kalenderjaar 2019. Voor bedrijven die zich na 1 januari onder controle stellen, dekken de bijdragen beschreven in dit document de periode tot het einde van het kalenderjaar 2019. Voor bedrijven die na 1 september aansluiten is er een reductie voorzien.  I. Tarief voor controle volgens het AGW/BBHRi  De bijdrage wordt berekend per verkooppunt op basis van het aankoopcijfer van het voorbije jaar van de niet-voorverpakte biologische producten. (Per bijkomend verkooppunt dat ressorteert onder dezelfde juridische structuur wordt onderstaand tarief  aangerekend).  Er bestaan twee categorieën :  - Tarief A is van toepassing voor de verkooppunten die niet-voorverpakte biologische producten verkopen zonder dezelfde producten in een niet-biologische versie te verkopen.  Tarief B is van toepassing voor verkooppunten die dezelfde niet-voorverpakte producten zowel in biologische als in niet-biologische versie verkopen.  als het aankoopcijfer niet-voorverpakte biologische producten Tarief A in € Tarief B in €  kleiner is dan € 15.000  241 289 tussen € 15.000 en € 60.000 bedraagt 313 375 tussen € 60.000 € en € 100.000 bedraagt 401 479 groter is dan € 100.000  488 585  Voor bedrijven die ook voor een ander certifiëringssysteem zijn aangesloten, geldt een reductie van € 37.  II. Tarief voor combi-controle volgens het AGW/BBHR + Biogarantie® lastenboek voor verkooppunt   Voor een verkooppunt dat zich naast de wettelijke controle ook voor het Biogarantie® lastenboek voor  verkooppunten wenst te laten controleren is het volgende tarief van toepassing. (Per bijkomend verkooppunt dat ressorteert onder dezelfde juridische structuur wordt onderstaand tarief aangerekend).  De bijdrage wordt berekend op het totale aankoopcijfer van het voorbije jaar per verkooppunt.   als het totale aankoopcijfer in € kleiner is dan € 250 000 359 tussen de € 250 000 en € 375 000 bedraagt 448 tussen de € 375 000 en € 500 000 bedraagt 537 tussen de € 500 000 en € 625 000 bedraagt 582 tussen de € 625 000 en € 750 000 bedraagt 628 tussen de € 750 000 en € 875 000 bedraagt 674 Per bijkomende schijf van  € 125 000  46  
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III. Betalingsvoorwaarden en algemene condities  De bijdrage voor het lopende kalenderjaar zal berekend worden op basis van het aankoopcijfer voor voedingsmiddelen (en andere productgroepen voor tarief II) van het jaar voordien, dat het verkooppunt in februari (of voor een nieuw bedrijf bij de aansluiting) aan TÜV NORD INTEGRA meedeelt.  In deze tarieven zijn o.a. de volgende zaken inbegrepen: - controlebezoeken ter plaatse  - de verplaatsingskosten voor de controle - het uitschrijven van het bedrijfscertificaat  - het beantwoorden van schriftelijke en telefonische vragen - het op de hoogte houden van de marktdeelnemers over wijzigingen inzake de wetgeving - opvolging van het dossier  De bijdrage aan een beroepsvereniging is niet inbegrepen.  De bijdrage kan verhoogd worden als supplementaire controles noodzakelijk zijn : - wanneer de controle bemoeilijkt werd doordat  * lokalen niet toegankelijk waren   * de boekhouding niet beschikbaar was of niet in orde was - in geval van ernstige non-conformiteiten -  wanneer er volgens het sanctiereglement een waarschuwing wordt uitgesproken voor een vastgestelde non-conformiteit.     De kosten van supplementaire controles zullen aangerekend worden aan het tarief van € 45 per half uur op het bedrijf, verplaatsingskosten inbegrepen, en € 34 per half uur op het bureau, eventuele analysekosten zijn niet inbegrepen.     i AGW : Arrêté du Gouvernement wallon du 11/02/2010 concernant le mode de production et l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant l’arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008  BBHR : Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3/12/2009 inzake de biologische productiemethode en de etikettering van biologische producten                                                  


