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Tarieven 2023 voor cateringbedrijven (incl. restaurants) 
die biologische maaltijden bereiden volgens regionale 

voorschriften Wallonië1 

Wanneer u als catering- of horecabedrijf uw activiteiten of maaltijden als biologisch op de markt wil 
brengen in Wallonië of Brussel, bent u verplicht zich hiervoor onder controle te laten stellen.  
 
In het geval u reeds onder controle staat voor de biologische productiemethode hoeft u voor een 
eenmalig evenement geen bijkomende controle te ondergaan zo lang dit evenement direct gelinkt kan 
worden aan de hoofdactiviteit en locatie van de controle voor deze activiteiten.    

 
Het tarief wordt berekend op basis de totale omzet van de onderneming. Daarnaast wordt er rekening 
gehouden met de omvang van de te controleren activiteiten. 
  
Voor de certificatie van ingrediënten, schotels of menu’s, of een geheel restaurant wordt de bijdrage op 
omzet en omvang van activiteiten nooit meer dan één maal aangerekend.  
 

Bijdrage op de omzet 

Basisbijdrage tot een omzet van € 385.000  € 400 

Per supplementaire schijf van € 129.500 

Voor een omzet van € 385.000 tot € 775.000 € 130 

Voor een omzet van € 775.000 tot € 26.000.000 € 65 

Voor een omzet boven € 26.000.000 € 40 

Bijdrage op de omvang van de activiteiten 
 

Per groep van 1-10 ingrediënten of per 1-2 schotels Maximum supplementaire bijdrage van dit type 

€ 195 € 585 

Per bijkomende site 

€ 200 

Per eenmalig evenement (eenmalig bedrag zonder bijdrage op omzet of omvang van activiteiten) 

€ 200 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 AGW: Arrêté du Gouvernement wallon  du 13/10/2022 relat if  à la production biologique et à l’étiquetage 
des produits biologiques et abrogeant l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 2010 concernant le 
mode de production et  l’étiquetage des produits biologiques  
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Betalingsvoorwaarden en algemene condities 
 
Deze tarieven zijn geldig voor het kalenderjaar 2023. 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 2023. Voor bedrijven die na 1 september 
aansluiten is een reductie voorzien. 
 
Op basis van de gegevens die aan TÜV NORD Integra worden bezorgd van het voorgaande, wordt 
eventueel een afrekening gemaakt voor het voorbije jaar en een voorschot berekend voor het lopende 
jaar. Deze gegevens worden via het formulier voor de bepaling van de bijdrage aan TÜV NORD Integra 
bezorgd. 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 éénmalig evenement wordt voor certificering van het evenement het bedrag betaald. 
 
In deze tarieven zijn o.a. de volgende zaken inbegrepen: 

 controlebezoeken ter plaatse 

 de verplaatsingskosten voor de controle 

 het uitschrijven van het bedrijfscertificaat  

 het beantwoorden van schriftelijke en telefonische vragen 

 de behandeling van nieuwe recepturen  

 het op de hoogte houden van de marktdeelnemers over wijzigingen inzake het lastenboek  

 opvolging van het dossier 
 
Voor controle-opdrachten in het buitenland zal een kostenraming opgemaakt worden. 
   

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

 wanneer de controle bemoeilijkt werd doordat  
o lokalen niet toegankelijk waren 
o de boekhouding niet beschikbaar was of niet in orde was 

 in geval van fraude of ernstige non-conformiteiten 

 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 € 50 per half uur 
in het bedrijf, verplaatsingskosten inbegrepen en € 33 per half uur op kantoor. Eventuele analysekosten 
worden apart aangerekend. 


