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Versiebeheer Demeter Bijdragereglement 

 

Versie  Datum Status Opmerkingen Auteurs 

2.1 November 2018 Goedgekeurd Onderhoud, tekst 
prognose omzet  
ipv borg 

René Heusschen 
Joke Doorschodt 

2.0 september 2017 Goedgekeurd Bestuursvergadering 
14 september 

Bert van Ruiten-
beek 
René Heusschen 

1.9 november 2016 Goedgekeurd Onderhoud Joke Doorschodt 
Bert van Ruiten-
beek 
René Heusschen 

1.8 januari 2016 Goedgekeurd Onderhoud Joke Doorschodt 

1.7 september 2011 Goedgekeurd Onderhoud Rienk ter Braake 

1.6 december 2008 Goedgekeurd Onderhoud Rienk ter Braake 

1.5 december 2007  Onderhoud, verplicht 
lidmaatschap BD-
Vereniging vervalt 

Rienk ter Braake 

1.4 december 2005 Goedgekeurd Bestuursvergadering 
13 december 2005 

Jos Pelgröm 

1.3 november 2005 Concept  Jos Pelgröm, 
Rienk ter Braake 

1.2 januari 2005 Goedgekeurd Bestuursvergadering 
21 december 2004 

Rienk ter Braake 

1.1 30 juli 2002 Goedgekeurd Bestuursvergadering 
8 juli 

Rienk ter Braake 

1.0 oktober 2001 Goedgekeurd Bestuursvergadering 
18 oktober 

Rienk ter Braake 

0.0 september 2001 Concept  Leen Janmaat 
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Het Demeter-keurmerk is een privaatrechtelijk geregistreerd merk. Demeter International 
heeft het eigendom van het Demeter-keurmerk (en de aanverwante merken) en het beeld-
merk (en de aanverwante beeldmerken) ondergebracht bij de onafhankelijke vereniging In-
ternational BioDynamic Association. De merken staan geregistreerd bij het World Intellectual 
Property Organisation in Zwitserland onder nummer IRN/248829 (Demeter) en nummer 
IRN/786315 (logo), op naam van de Forschungsring für Biologisch-Dynamische Wirt-
schaftsweise e.V..  
Demeter International is de wereldwijd werkende vereniging van nationale Demeter-
certificeerders, die licentiehouders controleren en certificeren. Stichting Demeter is lid van 
Demeter International en controleert en certificeert biodynamische landbouwbedrijven en 
verwerkers in Nederland en Vlaanderen.  Uitsluitend landbouwers, handelaren en verwer-
kers die een licentie-overeenkomst met Stichting Demeter hebben afgesloten en overeen-
komstig de Demeter-voorwaarden werken, komen in aanmerking voor een Demeter-
certificaat en mogen het keurmerk voeren.  

Het bestuur van Stichting Demeter heeft  in haar vergadering van 13 december 2005 het navolgende 
Bijdragereglement vastgesteld. In december 2007 is de verplichting voor landbouwers komen te ver-
vallen om lid te zijn van de BD-Vereniging. 
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1. Begripsomschrijvingen 

In dit reglement worden de definities gehanteerd, die zijn vastgelegd in de Begrippenlijst voor Deme-
ter-certificering. 

2. Tarieven 

2.1 

De hoogte van de jaarlijkse bijdragen wordt door het bestuur van Stichting Demeter jaarlijks vastge-
legd in het Tarievenblad. 

 

2.2 

In het Tarievenblad worden tevens andere verrichtingen opgenomen waarvoor kosten verschuldigd 
zijn. Hieronder vallen bedrijfsbezoeken, verstrekking van certificaten, certificering van uitbestede pro-
ductie, ontheffingen en opvolging van controles. 

 

2.3 

Het bestuur van Stichting Demeter stelt licentiehouders uiterlijk 30 november van ieder jaar op de 
hoogte van wijzigingen in de tarieven. 

3. Bijdragen algemeen 

3.1 

De (aspirant)licentiehouder, als bedoeld in het Reglement voor Demeter-certificering, is afhankelijk van 
de aard van de productie-eenheid, jaarlijks verschuldigd:  

 

a. Een basisbijdrage aan de Stichting.  

b. Een variabele bijdrage aan de Stichting. 

 

3.2 

De jaarlijkse bijdragen zijn verschuldigd per (deel van een) jaar, beginnend vanaf de datum dat de 
betrokkene zich heeft aangemeld bij de Stichting tot en met 31 december van het jaar dat de overeen-
komst met de Stichting is opgezegd. 

4. Basisbijdrage 

4.1 

De basisbijdrage wordt in rekening gebracht om de directe algemene kosten per geregistreerde licen-
tiehouder te dekken. Hieronder vallen de kosten voor de jaarlijkse Demeter-controle en de algemene 
bureau-administratie, alsmede de kosten van onderhoud van het gehele certificeringssysteem.  
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5. Variabele bijdrage 

5.1 Algemeen 

5.1.1.  
De genoemde variabele bijdrage wordt geheven zover het betreft: 

a.  Landbouwer (boeren, tuinders en fruittelers): de bijdrage is afhankelijk van de aard en om-
vang (aantal eenheden, oppervlakte) van de productie-eenheid. 

b. Landbouwer-verwerker: zoals hierboven, plus een bijdrage die afhankelijk is van de gereali-
seerde omzet (verkoopwaarde) van de producten die onder eigen handelsnaam (inclusief 
handelsnamen die in licentie worden gebruikt) met Demeter-keurmerk worden verhandeld.  

c. Handelaren: handelaren betalen een omzet afhankelijke bijdrage. Zie Tarievenblad.  

d. Verwerker en Handelaren met eigen merkproducten: de bijdrage is afhankelijk van de  
gerealiseerde omzet (verkoopwaarde) en de aard van de producten die onder eigen handels-
naam met Demeter-keurmerk worden verhandeld. Zie het Tarievenblad.  

e. Handelaar en (groot)Handelaren met uitbestede productie: betalen een omzet afhankelijke 

bijdrage. Zie Tarievenblad.  
 

5.1.2 

De directeur van de Stichting is bevoegd de door hem benodigde gegevens voor het vaststellen van de 
door de licentiehouder verschuldigde variabele bijdrage bij de licentiehouder op te vragen. 
 

5.1.3 

De licentiehouder is verplicht de bij 5.1.2 bedoelde gegevens uiterlijk 1 mei van elk jaar ter beschikking 
te stellen.  

Indien de gegevens niet tijdig worden doorgegeven kan geen factuur worden opgesteld. In dit geval 
wordt per maand een niet te verrekenen boete opgelegd ter hoogte van 10% van de variabele bijdrage 
over de laatst bekende gegevens, totdat de gevraagde gegevens zijn doorgegeven. 

Indien de gegevens na herhaald verzoek nog steeds niet zijn verstrekt is de directeur gerechtigd een 
schatting te maken van de bedrijfsgegevens. Deze schatting vormt dan de basis voor de afrekening. 

 

5.1.4 

Omzetgegevens dienen voorzien te zijn van een accountants- of een boekhouders verklaring. 

 

5.1.5 

In het eerste en in elk volgend jaar wordt de variabele bijdrage op basis van een omzetprognose in 
rekening gebracht. Deze bijdrage wordt het jaar erop verrekend met de daadwerkelijk gerealiseerde 
omzet in Demeter-producten.  

 

5.1.6 

Bij beëindiging van de licentie-overeenkomst wordt de eindafrekening van: 
-  de vaste bijdrage verrekend naar het aantal maanden dat de licentie heeft geduurd in het beëindi-
gingsjaar, rekening houdend met de opzegtermijn en voorwaarden; 
-  de variabele bijdrage opgesteld door de prognose omzetbijdrage te verrekenen met de daadwerkelij-
ke omzetbijdrage van het beëindigingsjaar. 

 
Eventuele openstaande facturen, betalingen of andere verplichtingen blijven uiteraard van kracht en/of 
worden meegenomen in de eindafrekening. 
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.  

5.2 Landbouwer en landbouw-verwerker 

5.2.1 

De variabele bijdrage voor het landbouwbedrijf wordt vastgesteld aan de hand van de in het dossier 
aanwezige gegevens, aangevuld met de gegevens uit het signaleringsrapport en eventueel daarna 
door de licentiehouder gemelde wijzigingen.    

5.3 Handelaren 

5.3.1 

Voor Handelaren geldt naast een vaste bijdrage een Demeter-omzet gerelateerd tarief. Zie Tarieven-
blad. Indien er voor producten in de keten al een handelsbijdrage is betaald aan Stichting Demeter 
Nederland dan kan deze in mindering worden gebracht op de te betalen omzetbijdrage van de opvol-
gende Demeter-licentiehouder. Dit formulier is te downloaden via onze website 
www.stichtingdemeter.nl onder services, downloads.  

5.4 Verwerkers  en Handelaren met eigen merkproducten 

 

5.4.1 

Bij het in rekening brengen van de variabele bijdrage aan verwerkers wordt in het Tarievenblad onder-
scheid gemaakt tussen halffabricaten en consumentproducten. 

Voor halffabricaten wordt een percentage van de totale bijdrage in rekening gebracht, voor dekking 
van de certificeringskosten. Het percentage wordt vermeld in het Tarievenblad. 

Voor consumentproducten is de gehele bijdrage verschuldigd. Naast de certificeringskosten wordt 
betaald voor Demeter-promotie. 

6. Inzage 

Elke licentiehouder is verplicht om ter controle van de door hem verstrekte omzetgegevens op verzoek 
inzage te verschaffen in de boeken en bescheiden aan de directeur, door deze aangewezen perso-
neelsleden van de Stichting, alsmede een door het Bestuur aangewezen accountant. 

7. Betalingscondities 

7.1 

Voor het berekenen van de bijdragen en overige tarieven worden de volgende betaalregels in acht 
genomen: 

a. De vaste en variabele licentiebijdragen worden 1 keer per jaar in juni gefactureerd voor de 
landbouw licenties. Voor de handel en verwerkingslicenties word 2 keer gefactureerd. 1 keer in 
januari de vaste bijdrage en de variabele bijdrage op basis van een prognose omzet, deze 
wordt verrekend in juni van het volgende jaar wanneer de gerealiseerde omzet bekend is. Er 
geldt een betalingstermijn van 14 dagen. 

c. Bij achterstallige betaling worden administratiekosten en of incassokosten doorberekend en 
rentekosten in rekening gebracht.  

 

 

 

http://www.stichtingdemeter.nl/
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7.2 

De directeur is bevoegd een licentiehouder uitstel van betaling te verlenen van de verschuldigde be-
dragen. De licentiehouder die uitstel van betaling verlangt, richt hiertoe schriftelijk een gemotiveerd 
verzoek aan de directeur. 

 

7.3 

Het Bestuur is bevoegd, op voordracht van de directeur, de licentie-overeenkomst te ontbinden wan-
neer ondanks minimaal drie verzoeken tot betaling niet aan de financiële verplichtingen is voldaan. Bij 
ontbinding van de overeenkomst blijven de financiële verplichtingen onverkort bestaan. 

 

 

 

 


