Tarief 2021 producenten biologische productie
in Vlaanderen
Het tarief voor land- en tuinbouwers bestaat uit een vast gedeelte (basis) dat vermeerderd wordt met
verschillende bedragen volgens de grootte van de plantaardige en de dierlijke productie.
De basisbijdrage zonder toeslag kan u gesubsidieerd terugvorderen indien u een verzamelaanvraag indient bij
het Departement Landbouw en Visserij vóór 30 april 2021.

Basisbijdrage
100% bio productie

€ 350

Toeslag gemengde productie (bio en niet-bio)

€ 112

Plantaardige productie – bijdrage per hectare
groenteteelt ≤ 2,5 ha

€ 113

groenteteelt > 2,5 ha

€ 66

akkerbouw

€ 12

weide en groenbemester

€9

natuurbeschermd grasland

€ 2,9

fruit / kleinfruit

€ 50

beschutte teelten
paddenstoelen

€ 500
€ 2365

Toelichting bij bovenstaande classificatie van de gewassen :
> Groenteteelt: de eerste 2,5 ha groenteteelt op uw bedrijf zal anders worden getarifeerd dan de
hectaren groenteteelt boven deze grens.
> Akkerbouw zijn b.v. late aardappelen, graan, voedergewassen, cichorei, witloofwortelen.
> Groenbemesters moeten minstens 1 groeiseizoen op de percelen staan.
> Beschutte teelten: plastiek tunnel, koud glas, warm glas
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Dierlijke productie
Melkproductie
melkkoe

€ 4,34

melkschaap

€ 1,10

melkgeit

€ 1,10

melkmerrie

€ 4,34

Voor de voortplanting
zoogkoe (incl. kalf)

€ 2,79

zeug

€ 4,34

ooi

€ 0,65

vleesmerrie/ezel

€ 3,00

hinde

€ 2,15

konijn

€ 0,85

struisvogel

€ 2,15

Voor vleesproductie (per verkocht dier)
vleesvarken

€ 0,68

schapenlam

€ 0,65

vleeskip

€ 0,046

kalkoen

€ 0,094

struisvogel

€ 0,67

hertenkalf

€ 0,72

Eend/barbarie/parelhoen/gans

€ 0,083

Slakken

€ 0,004

Voor vleesproductie (per aanwezig dier)
Mestvee <1 jaar (excl. zogend kalf)

€ 0,90

Mestvee 1-2 jaar

€1,36

Mestvee >2 jaar

€1,79

Voor de eierproductie
Legkip (per aanwezig dier)

€ 0,14

Opfokpoelje (per verkocht dier)

€ 0,02

Voor honingproductie
Bijenkorf

€ 0,60

Voor visproductie (per verkocht dier)
forel
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THUISVERWERKING
Een landbouwbedrijf dat een beperkte bereidingsactiviteit uitvoert zal daarvoor GEEN extra controlebijdrage
worden aangerekend als aan alle van volgende voorwaarden is voldaan :
1. Het product wordt bereid op het eigen bedrijf of uitbesteed aan een bio-gecertificeerde loonwerker;
2. Het product is direct bestemd voor de eindconsument;
3. Voor de bereiding van het product worden alleen ingrediënten aangekocht die niet op het eigen bedrijf
worden geproduceerd;
4. Maximaal 50 gewichtsprocent van de ingrediënten in het product worden aangekocht.

Een landbouwbedrijf met een beperkte bereidingsactiviteit (bio-omzet < € 53.900) dat NIET aan bovenstaande
voorwaarden voldoet, betaalt een controlebijdrage van € 520,- voor controle op de bereidingsactiviteit. Een
landbouwbedrijf met een bereidingsactiviteit waarvan de bio-omzet > € 53.900 betaalt het tarief dat geldt voor
bereiders, verdelers, importeurs en exporteurs.
LOONWERK

Een loonwerker is een subcontractant die een bepaalde activiteit uitvoert in opdracht van een marktdeelnemer,
zonder eigenaar te zijn van de producten waarop hij die activiteit uitvoert. Ploegen, zaaien, … vallen niet onder
deze activiteit.
Indien een loonwerker slechts exclusief voor één landbouwbedrijf een activiteit uitvoert m.b.t. biologische
producten, dan hoeft de loonwerker zich niet zelfstandig als juridische structuur aan te sluiten voor certificering
op de biologische productie. De activiteiten van de loonwerker vallen in dit geval onder de verantwoordelijkheid
van het landbouwbedrijf, dat zich als thuisverwerker aansluit en de verwerkingsactiviteit uitbesteedt.
Het tarief dat hiervoor wordt aangerekend aan het landbouwbedrijf is afhankelijk van de activiteit:
- Opslag voorverpakte producten: € 221
- Eenvoudige verwerking zoals slachten : € 318
- Andere activiteit : € 520

THUISVERKOOP
De verkoop van biologische producten in open verpakking aan de eindgebruiker is controleplichtig volgens EG
verordening 834/2007.
Een landbouwbedrijf met een verkooppuntactiviteit betaalt een controlebijdrage van 84 EUR voor controle op
deze bijkomende activiteit op voorwaarde dat de verkoopactiviteit op dezelfde locatie wordt uitgevoerd als de
landbouwactiviteit.
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BETALINGSVOORWAARDEN EN ALGEMENE CONDITIES
Deze tarieven zijn geldig voor het kalenderjaar 2021. 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 2021. Voor bedrijven die na 1 september aansluiten is een reductie
voorzien.
De totale bijdrage per jaar zal in 2 fasen berekend worden. In januari wordt de basisbijdrage gefactureerd. Daarna
wordt op basis van de gegevens die aan TÜV NORD INTEGRA worden bezorgd via de hernieuwing erkenning een
afrekening gemaakt voor het lopende jaar.
Voor nieuwe bedrijven die zich aansluiten bij TÜV NORD INTEGRA zal in de loop van het jaar één factuur gemaakt
worden nadat de controle gebeurd is. Deze factuur bestaat uit de basisbijdrage en de afrekening op basis van de
gegevens die bij de inschrijving aan TÜV NORD INTEGRA worden bezorgd.
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
 het doorgeven van de nodige gegevens aan de overheid i.v.m. de premies
 het op de hoogte houden van de marktdeelnemers over wijzigingen inzake de wetgeving
 opvolging van het dossier

Bijkomende controles
De bijdrage kan verhoogd worden als bijkomende controles noodzakelijk zijn :
 wanneer de controle bemoeilijkt werd doordat bijvoorbeeld: lokalen niet toegankelijk waren, de
boekhouding niet beschikbaar was of niet in orde was
 in geval van ernstige non-conformiteiten
 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 bijkomende controles zullen aangerekend worden aan het tarief van € 145 per uur,
verplaatsingskosten inbegrepen. Voor bijkomende controles op kantoor wordt € 67 per uur aangerekend.
Eventuele analysekosten zijn niet inbegrepen.
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