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Tarieven voor de controle van het merk Biogarantie®/ Ecogarantie® bij buitenlandse bedrijven 2019 (excl. 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 een reductie voorzien.   1. Bedrijven buiten België die het Biogarantie®/Ecogarantie® keurmerk gebruiken  Dit tarief is bedoeld voor bedrijven buiten België die het Biogarantie®/Ecogarantie® keurmerk willen gebruiken en die reeds gecertificeerd zijn door een erkend controleorgaan (volgens EG-verordening 834/2007 voor de biologische productie of volgens een door Ecogarantie® erkend controleorgaan). Er gebeurt geen fysieke controle ter plaatse maar een documentcontrole.  De bijdrage wordt als volgt berekend: de bio/ecogarantie®-omzet van de producten die onder het Biogarantie®/Ecogarantie® keurmerk verkocht worden, wordt vermenigvuldigd met een coëfficiënt van 0,25. Vervolgens worden op deze verlaagde bio/ecogarantie®-omzet de volgende percentages toegepast:  0,38 % op het deel van de Ecogarantie®-omzet tot 1.250.000 EUR 0,19 % op het deel van de Ecogarantie®-omzet tussen 1.250.000 en 6.250.000 EUR 0,11 % op het deel van de Ecogarantie®-omzet tussen 6.250.000 en 15.000.000 EUR  0,06 % op het deel van de Ecogarantie®-omzet tussen 15.000.000 en 25.000.000 EUR 0,03 % op het deel van de Ecogarantie®-omzet boven de 25.000.000 EUR   De minimumbijdrage is € 860 per jaar.  De bedrijven met een omzet beneden de € 124.906 betalen de minimumbijdrage.  2. Betalingsvoorwaarden en algemene condities De totale bijdrage per jaar zal in 2 fasen berekend worden. In januari wordt de minimumbijdrage gefactureerd. Daarna wordt op basis van de gegevens die aan TÜV NORD Integra worden bezorgd via het formulier voor de bepaling van de bijdrage een afrekening gemaakt voor het voorbije jaar en een voorschot berekend voor het lopende jaar. Voor een nieuw bedrijf zal TÜV NORD Integra in de loop van het 1ste jaar de omzet vragen die tot dan toe verwezenlijkt werd.         3. Supplementaire controles De bijdrage kan verhoogd worden als supplementaire controles noodzakelijk zijn : - wanneer de controle bemoeilijkt werd doordat er bv. onvoldoende informatie beschikbaar was - in geval van ernstige non-conformiteiten of fraude De kosten van supplementaire controles zullen aangerekend worden aan het tarief van € 105 per uur op kantoor.   
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