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Tarief 2020 bereiders, verdelers, importeurs en loonwerkers   
Wallonië, Brussel en G.H.D. Luxemburg 

 
1. Bedrijven met een bio-omzet lager dan € 130 000  
Er wordt een vaste bijdrage van € 895 per jaar aangerekend voor deze bedrijven met slechts één vestiging. Eventuele 
extra sites worden gefactureerd volgens de tabel onder punt 2. 
 

> Voor een klein bedrijf met slechts 1 vestiging kan deze bijdrage in bepaalde gevallen gedurende de 
eerste twee kalenderjaren verlaagd worden naar € 650 per jaar. 

> Aan loonwerkers met een bio-omzet lager dan € 17 000, wordt een vaste bijdrage van € 515 
gefactureerd; tussen € 17 000 en €130 000, wordt een vaste bijdrage van € 650 gefactureerd. 

 

2. Bedrijven met een bio-omzet groter of gelijk aan € 130 000 
De minimale bijdrage is altijd € 895 per jaar. De berekening van de bijdrage is een som van 2 delen: 

1) Een deel gebaseerd op de complexiteit van het dossier 
2) Een deel gebaseerd op het volume van uw bio-activiteiten, bepaald op basis van het jaarlijks omzetcijfer 

gerelateerd aan de gecertificeerde bio-activiteiten 
 
De categorieën waaronder uw activiteiten vallen, bepalen de parameters die gebruikt worden voor de berekening 
op basis van de complexiteit van uw dossier. Aan elke parameter is een hoeveelheid eenheden toegekend. De kost 
van een eenheid voor een bedrijf dat 100% bio-activiteiten heeft is €1,79, bij een gemengde activiteit is dit €2,19. 

 
1) Gedeelte gebaseerd op de complexiteit van het dossier 

Parameters  100% bio Gemengde activiteit Van toepassing voor : 

Vaste bijdrage (150 eenheden) € 268,57  € 328,80 Alle bedrijven 

Bijkomende site (100 eenheden) € 179,05 € 219,20 Alle bedrijven  

Biologisch eindproduct (15 
eenheden) 

€ 26,86 € 32,88 Bereiders 
Herverpakkers 
Verdelers onder eigen naam 

Biologisch eindproduct (20 eenh.) € 35,81 Importeurs 

Biologisch ingrediënten (10 eenh.) € 17,90 € 21,92 Bereiders 

 
2) Gedeelte gebaseerd op het bio-omzetcijfer 

Het bio-omzetcijfer wordt verminderd volgens een vermenigvuldiging met volgende coëfficiënten per activiteit: 

Bereider n/a 

Herverpakker 0,65 

Verdeler onder eigen naam 0,25 

Verdeler bulkproducten 0,5 

Verdeler voorverpakte producten 0,15 

Importeur 0,25 

Daarna wordt dit deel van de bijdrage berekend als percentage per schijf van deze bio-omzet :  

tot € 1.250.000 0,352 % 

tussen € 1.250.000 en € 6.250.000 0,176 % 

tussen € 6.250.000 en € 15.000.000 0,106 % 

tussen € 15.000.000 en € 25.000.000 0,061 % 

boven > € 25.000.000 0,035 % 



 

bio trf bvw wbxl v16 01.01.2020 | TÜV NORD Integra | Statiestraat 164 | 2600 Antwerpen | 03 287 37 60 p2 
  

Definitie van de categorieën van activiteiten 

Bereider 
 

Marktdeelnemer die landbouwingrediënten verwerkt en als afgewerkte of half‐
afgewerkte producten op de markt brengt, inclusief verduurzaming. 

Herverpakker 
 

Marktdeelnemer die producten aankoopt, de verpakking wijzigt en de herverpakte 
producten verkoopt. De verwerking is beperkt tot een wijziging van de verpakking. 

Importeur 
 

Marktdeelnemer die producten importeert uit niet-EU landen zonder deze producten 
verder te verwerken noch te verpakken. 

Verdeler onder eigen 
naam / private label 
holder 

Marktdeelnemer die volledig verpakte, reeds gecertifieerde producten aankoopt, de 
verpakking ongewijzigd laat en verkoopt met een verpakking waarop enkel de naam 
van hun bedrijf vermeld staat en niet van het bedrijf dat het product geproduceerd 
heeft. 

Verdeler van 
bulkproducten / niet 
voorverpakte producten 

De verdeler van producten in niet-gesloten verpakking koopt producten in niet-
gesloten verpakking aan en verkoopt diezelfde producten zonder wijziging van het 
product of van de verpakking.  

Verdeler/distributeur 
van voorverpakte 
producten   
 

Marktdeelnemer die noch de verpakking, noch de etiketten van het product wijzigt 
en die producten B2B verhandelt of verdeelt. 

Loonwerker Bedrijf dat zelf geen grondstoffen aankoopt, maar op die grondstoffen een bepaalde 
bewerking uitvoert of producten opslaat in opdracht van een derde. De loonwerker 
factureert alleen de uitgevoerde activiteit. 

 
Andere definities 

Bio omzet(cijfer) De omzet per kalenderjaar van de producten die worden verkocht als biologisch en 
die vallen onder de bepalingen van de EG verordening 834/2007.  

Gemengde activiteit 
(parallelle productie) 

Wanneer op dezelfde site hetzelfde product in een biologische versie en niet 
biologische versie bereid/behandeld worden 

Biologisch eindproduct Bij de berekening van de bijdrage beschouwt men 2 producten als verschillend 
wanneer ze een andere receptuur hebben of een verschillend fabricatieprocédé. 
Twee artikels met een zelfde receptuur en een zelfde fabricatieprocédé maar met 
een verschillend gewicht of etiket, vormen slechts één bio-eindproduct 

Site Elke locatie waar TÜV NORD Integra een controlebezoek moet afleggen om de 
jaarlijkse volledige controle te kunnen uitvoeren 
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Betalingsvoorwaarden en algemene condities 
 
Deze tarieven zijn geldig voor het kalenderjaar 2020. Alle prijzen zijn exclusief BTW.  
 
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 2020. Voor bedrijven die na 1 september aansluiten is een reductie 
voorzien. 

 
De totale bijdrage per jaar zal in 2 fasen berekend worden. In het begin van het jaar wordt de minimumbijdrage 
gefactureerd. Daarna wordt een afrekening gemaakt voor het voorbije jaar en een voorschot berekend voor het 
lopende jaar op basis van de gegevens die aan TÜV NORD Integra worden bezorgd via het formulier voor de 
bepaling van de bijdrage. Voor een nieuw bedrijf zal TÜV NORD Integra in de loop van het 1ste jaar de omzet 
vragen die tot dan toe verwezenlijkt werd. 

 Voor een bedrijf met verschillende verwerkingsactiviteiten worden deze activiteiten elk getarifeerd volgens het 
respectieve tarief. 

 
 In deze tarieven zijn o.a. de volgende zaken inbegrepen: 

 Controlebezoeken ter plaatse 

 De verplaatsingskosten voor de controle 

 Staalname- en analysekosten 

 Het uitschrijven van het bedrijfscertificaat  

 Het beantwoorden van schriftelijke en telefonische vragen 

 De behandeling van nieuwe producten en recepturen  

 Het op de hoogte houden van de marktdeelnemers over wijzigingen inzake de wetgeving 

 Opvolging van het dossier 
 

 

Supplementaire controles 
De bijdrage kan verhoogd worden als supplementaire controles noodzakelijk zijn: 

 Wanneer de controle bemoeilijkt werd doordat bvb.: Lokalen niet toegankelijk waren, de boekhouding niet 
beschikbaar was of niet in orde was 

 Er ernstige non-conformiteiten werden vastgesteld 

 In geval bij tegenstaalname een positief analyseresultaat wordt bevestigd 

 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 € 56 per half uur op het 
bedrijf, verplaatsingskosten inbegrepen. Supplementaire controles waarvoor een verplaatsing niet noodzakelijk 
is, worden gefactureerd aan € 39 per half uur. Eventuele supplementaire analysekosten worden apart 
aangerekend. 
  
 
 

 
 

 


