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Tarieven 2022 voor producenten en distributeurs van                          
inputs, toegelaten in de biologische landbouw 

 

1. Voor bedrijven met een bio-omzet lager dan € 131 000  
Er wordt een minimum bijdrage van € 900 aangerekend voor deze bedrijven met slechts één vestiging. 
 

2. Bedrijven met een bio-omzet hoger € 131 000  
De minimum bijdrage is eveneens € 900. De tarieven zijn de som van twee delen: één deel gebaseerd op 
op de complexiteit van de controle en één deel gebaseerd de bio-omzet. 
 

Parameter Bijdrage 

Aantal vestigingen Bijdrage voor elke bijkomende vestiging van hetzelfde 
bedrijf (te tellen vanaf de tweede vestiging): € 200 

Aantal “als input erkende producten” Per product: € 35 

Het deel gebaseerd op de bio-omzet 
 

0,32 % op het deel van de bio-omzet tot € 1 250 000  
0,16 % op het deel van de bio-omzet tussen € 1 250 000 
en € 6 200 000 EUR 
0,09 % op het deel van de bio-omzet tussen € 6 200 000 
en € 15 000 000  
0,06 % op het deel van de bio-omzet tussen € 15 000 000 
en € 25 000 000  
0,03 % op het deel van de bio-omzet boven € 25 000 000  

 

Definities 
Als input erkende producten: bij de berekening van de bijdrage beschouwt men twee producten 
als verschillend wanneer ze een andere receptuur of een verschillend fabricatieprocédé 
hebben. Twee artikels met een zelfde receptuur en een zelfde fabricatieprocédé maar met een 
verschil in gewicht of etiket, vormen slechts één eindproduct. 
 
Onder vestiging verstaat men elke locatie waar TÜV NORD Integra een controlebezoek moet 
afleggen om de jaarlijkse volledige controle te kunnen uitvoeren. 
 
Onder bio-omzet verstaat men de jaarlijkse omzet per kalenderjaar dat gerealiseerd wordt op 
de verkoop van de producten die zijn toegelaten in de biologische landbouw conform de 
bepalingen van EG-Verordening Nr. 2018/848. Deze producten worden hierboven "als input 
erkende producten" genoemd. 
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3. Betalingsvoorwaarden en algemene condities 
 
Deze tarieven zijn geldig voor het kalenderjaar 2022. 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 2022. Voor bedrijven die na 1 september 
aansluiten is een reductie voorzien. 
 
De totale bijdrage per jaar zal in twee fasen berekend worden. In januari wordt de minimumbijdrage 
gefactureerd. Daarna wordt op basis van de gegevens aangaande de omzet die aan TÜV NORD Integra 
worden bezorgd, een afrekening gemaakt voor het voorbije jaar en een voorschot berekend voor het 
lopende jaar. Voor een nieuw bedrijf zal TÜV NORD Integra in de loop van het 1ste jaar de omzet vragen 
die tot dan toe verwezenlijkt werd. 
 
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 

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

 opvolging van het dossier. 
 

4. 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 

 Wanneer het resultaat van een analyse een abnormale toestand bevestigt 

 Bij een ernstige overtreding of non-conformiteit waarbij er volgens het sanctiereglement een 
waarschuwing of erger wordt uitgesproken  

 
De kosten van de supplementaire controles zullen aangerekend worden aan het tarief van € 110 per uur 
in het bedrijf, verplaatsingskosten inbegrepen (binnen België) en € 84 per uur op het bureau. Eventuele 
analysekosten worden apart aangerekend. 
 
Voor controle-opdrachten in het buitenland zal een kostenraming opgemaakt worden. 


