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        Tarief 2018 kleinschalige bio-activiteiten Vlaanderen  prijzen exclusief BTW en goedgekeurd door de Vlaamse Minister bevoegd voor het landbouwbeleid cfr. Besluit Vlaamse regering van 12/12/2008   Deze tarieven zijn geldig voor het kalenderjaar 2018. 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 2018.   Voor bedrijven met een kleinschalige bio-activiteit  bedraagt de jaarlijkse controlebijdrage € 500.  Onder ‘kleinschalige bioactiviteit’ verstaat men activiteiten zoals onderstaande, met een totale bio-omzet lager dan € 50.000 :  Loonwerk-bereiding:  
• Slachthuizen met beperkt bio-volume in opdracht van 1 of meerdere veehouders  
• Seizoensgebonden bereidingsactiviteiten (vb. persen appelen) < 5 productiedagen/jaar 
• Beperkte bereidings- of herverpakkingsactiviteit met maximaal 1 ingrediënt   Verdeling voorverpakte producten:  
• Beperkt aantal handelstransacties : max. 5 aankoopfacturen per jaar  Betalingsvoorwaarden en algemene condities In januari wordt de bijdrage van € 500 gefactureerd.  Indien het bedrijf niet aan bovenstaande bepalingen voldoet, wordt het tarief aangerekend dat geldt voor bereiders, verdelers, importeurs en exporteurs.  Supplementaire controles 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  * er ernstige non-conformiteiten werden vastgesteld - wanneer het resultaat van een analyse een abnormale toestand bevestigt - 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  1310 EUR  per dag in het bedrijf, verplaatsingskosten inbegrepen. Eventuele analysekosten worden apart aangerekend.  
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