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Tarieven 2021 producenten biologische productie                                              
in Wallonië, Brussel en Groothertogdom Luxemburg 

De bijdrage van de land- en tuinbouwers in de controlekosten bestaat uit een vast gedeelte dat vermeerderd 
wordt met verschillende bedragen volgens de grootte van de plantaardige en de dierlijke productie en met een 
eventuele bijdrage per loonwerker. Indien een bedrijf bijkomende productie-eenheden heeft, wordt het 
basisbedrag zoveel maal aangerekend als er eenheden zijn.  

De minimumbijdrage is steeds € 368, ook als het bedrijf slechts een deel van het jaar is aangesloten. Voor 
bedrijven die ook voor een ander certifiëringssysteem zijn aangesloten, geldt een reductie. 

 

Basisbijdrage 

basisbijdrage per productie-eenheid € 245 

Plantaardige productie – bijdrage over omvang per hectare 

fijne groenten € 123 
 grove groenten € 68 
 akkerbouw € 12  
 weide en groenbemester 

 
€ 9 

natuurbeschermd grasland 
 

€ 3 

fruit – hoogstam/kerstbomen 
 

€ 42 

fruit – laagstam en kleinfruit € 61 

koud glas en plastiek tunnel 
 

€ 365 

warm glas € 736 

paddenstoelen € 2436 

 
Toelichting bij bovenstaande classificatie van de gewassen : 

> Fijne groenten zijn bv. slasoorten, witloof (wortelen + trek), vroege wortelen, zomerprei. 
> Grove groenten (minimum 0,3 ha/teelt) zijn bv. vroege aardappelen, pompoenen, bewaargroenten 

zoals knolselder, ui, herfst- en winterprei, kolen, bewaarwortelen. 
> Akkerbouw zijn bv. late aardappelen, graan, voedergewassen, cichorei, witloofwortelen. 
> Groenbemesters moeten minstens 1 groeiseizoen op de percelen staan. 

 

Voorbeeld berekening: 
Voor een bedrijf met 2,2 ha fijne vollegrondsgroenten, 1 ha laagstam fruit en 0,2 ha koude serre bedraagt 
de bijdrage: 
€ 245 + (€ 121 x 2,2) + (€ 60 x 1) + (€ 362 x 0,2) = € 643,6 
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Dierlijke productie  

Melkproductie 

melkkoe € 4,45 

melkschaap € 1,1 

melkgeit € 1,1 

melkmerrie € 4,45 

Voor de voortplanting 

zoogkoe (incl. kalf) € 3,1 

zeug € 4,5 

ooi € 0,7 

vleesmerrie/ezel  € 3,1 

hinde € 2,2 

konijn  € 0,9 

struisvogel € 2,2 

Voor vleesproductie (per verkocht dier) 

vleesvarken € 0,7 

schapenlam € 0,3 

vleeskip € 0,048 

kalkoen € 0,097 

struisvogel € 0,7 

hertenkalf € 0,73 

eend/barbarie/parelhoen/gans € 0,085 

slakken  € 0,004 

Voor vleesproductie (per aanwezig dier) 

mestvee <1 jaar (excl. zogend kalf) € 0,93 

mestvee 1-2 jaar  €1,4 

mestvee >2 jaar €1,84 

Voor de eierproductie 

legkip (per aanwezig dier) € 0,14 

opfokpoelje (per verkocht dier) € 0,02 

Voor honingproductie  

bijenkorf € 0,62 

Voor visproductie (per verkocht dier) 

forel € 0,07 
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LOONWERK 
 
Het op deze manier berekende bedrag wordt vermeerderd met de vaste bijdrage van € 300,- per loonwerker 
die in opdracht van de teler een bewerking op de geproduceerde producten uitvoert (bijv. drogen van gras, 
slachten,...) zonder dat de loonwerker eigenaar wordt van de producten. Bewerkingen op percelen, zoals bijv. 
ploegen, zaaien, oogsten, vallen hier niet onder.  
 

THUISVERWERKING 
 
Een landbouwbedrijf dat een beperkte verwerkingsactiviteit uitvoert zal daarvoor GEEN extra 
controlebijdrage worden aangerekend als aan volgende voorwaarden is voldaan: 
1. enkel producten worden aangekocht die niet zelf geproduceerd worden, 
2. de aangekochte ingrediënten mogen niet meer dan 25% van het eindproduct bevatten. 

 
 

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 minimumbijdrage 
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 minimumbijdrage 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 fraude of ernstige non-conformiteiten 

 wanneer het resultaat van een tegenanalyse positief is 

 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 € 45,- per half uur op 
het bedrijf, verplaatsingskosten inbegrepen, en € 35,- per half uur op het bureau. Eventuele analysekosten 
zijn niet inbegrepen. 

 


