TARIEF 2021 VOOR DE CONTROLE OP HET GEBRUIK VAN
BUITENLANDSE LOGO’S
Tarieven voor producenten en bereiders gevestigd in België of Groot Hertogdom Luxemburg die gebruik willen
maken van de buitenlandse logo’s Bio Suisse (Zwitserland), Naturland (Duitsland) of AB (Frankrijk).
Dit tarief vervolledigt de tarieven voor de producenten en bereiders/verdelers/importeurs die van toepassing zijn
voor de controle van de biologische productiemethode in het kader van EG-Verordening nr. 834/2007.
De bijdrage op jaarbasis (per kalenderjaar) wordt als volgt bepaald:
Bio Suisse
 voor bereiders: € 525
per product met buitenlands logo: € 19,30
 voor producenten: € 135
Naturland
 voor bereiders: € 525
per product met buitenlands logo: € 19,30
 voor producenten: € 135
AB-logo
 voor bereiders: € 135
per product met buitenlands logo: € 19,30
 voor producenten: € 135
Bovenstaande tarieven zijn exclusief BTW.
Deze tarieven gelden enkel als de controle voor het buitenlandse logo gelijktijdig met de controle op de biologische
wetgeving, zoals van toepassing in België, kan uitgevoerd worden. Voor controleopdrachten in het buitenland zal
een kostenraming opgemaakt worden.
Extra sites worden aangerekend volgens het document bio trf bvw vl in gevallen zoals extra externe opslag of
bereidingsactiviteiten, voor zover deze niet tijdens de uren van de jaarlijkse controle voor de biologische
productiemethode bij het bedrijf opgenomen kunnen worden.
Supplementaire controles
De bijdrage kan verhoogd worden als supplementaire controles noodzakelijk zijn:
 Wanneer de controle bemoeilijkt werd doordat bijvoorbeeld: lokalen niet toegankelijk waren, de boekhouding
niet beschikbaar of niet in orde was, er fraude of ernstige non-conformiteiten werden vastgesteld
 Wanneer er volgens het sanctiereglement een verscherpte controle wordt uitgesproken voor een vastgestelde
non-conformiteit
 Wanneer het resultaat van een analyse een abnormale toestand bevestigt
De kosten van supplementaire controles zullen aangerekend worden aan het tarief van € 59 per half uur ter plaatse,
verplaatsingskosten inbegrepen. Supplementaire controles waarbij een verplaatsing naar het bedrijf niet
noodzakelijk is, zullen worden aangerekend aan het tarief van € 41,50 per half uur. Eventuele analysekosten zijn niet
inbegrepen.
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