Tarievenblad
(als bedoeld in het Demeter Bijdragereglement)

Stichting Demeter is BTW-plichtig en dient BTW in rekening te brengen bij al haar crediteuren.
Alle Bijdragen en Tarieven zijn exclusief 21% BTW.

1.

Bijdragen voor landbouwers

A. Basisbijdragen per jaar Certificering

€

107,50

€

9,25

B. Variabele bijdrage per hectare
Akkerbouw
(granen, aardappels, uien, bieten)

Industriegroenten
€
12,80
(groentes bestemd voor verwerkende industrie zoals conserven, zuurkool, cichorei, etc.)
Grove groenteteelt
€
20,00
(akkerbouwmatige teelt van groentes, niet bestemd voor verwerking; >1 hectare van 1 gewas )
Fijne groenteteelt en kruidenteelt
(kleinschalige teelt van groentes en kruiden; per gewas 1 hectare of minder )

€

59,00

Fruitteelt

€

29,75

Koude bedekte teelt (niet gestookte kas of tunnels)

€

285,00

Bedekte teelt (gestookte kas)

€

753,50

Voedergewassen en weiland

€

4,30

Natuurland*

€

3,20

(vallend onder natuurbescherming met beheersovereenkomst)
*Bij veehouders wordt het areaal natuurland belast naar draagkracht van Groot Vee Eenheden, waarbij
wordt gerekend met de regel 1,17 GVE per ha. Er wordt berekend hoeveel land (ha) er nodig is voor
het aantal GVE dat er op het bedrijf is, daar worden dan de ha voedergewassen die het bedrijf in gebruik heeft af getrokken en het natuurland wordt belast naar de hoeveelheid ha die nog nodig zijn voor
de resterende GVE’s.

C. Variabele bijdrage per dier (per gemiddeld aanwezig dier)
Melkkoeien

€

3,20

Vleeskoeien

€

2,15

Melkgeiten en melkschapen

€

0,36

Vleesschapen

€

0,26

Varkens

€

0,97

Kippen (leg- en slachtdieren)

€

0,03

Kalkoenen

€

0,03

D. Bedrijven kleiner dan 4 hectare (exclusief bedrijven met gestookte kasteelt) krijgen 3% korting op
het totale variabele bedrag.
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E. Jaar van aanvraag
De resterende maanden van het kalenderjaar, vanaf de maand waarin de intentieovereenkomst getekend is, worden volgens het tarievenblad in rekening gebracht met 25% korting. Vanaf het nieuwe
kalenderjaar zal Aanvrager aan de Stichting de jaarlijkse bijdrage verschuldigd zijn berekend op basis
van dit tarievenblad.

2.

Bijdragen voor verwerkers
€

A. Basisbijdrage per jaar

620,-

B. Variabele bijdrage
Een omslag met gestaffeld percentage over de omzet van de producten die met Demeter-keurmerk
worden verhandeld.

1,5% over de omzet van
1% over de omzet van
0,75% over de omzet van
0,5% over de omzet van

€

0,00
500.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00

en
en
en
en

500.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
meer.

Producenten van halffabricaten (voor verdere verwerking) betalen slechts 30% van de bovengenoemde variabele bijdrage.

C.Omzet opgave
Jaarlijks wordt u een prognose omzet voor het aankomende jaar gevraagd. Daarover ontvangt u in het
begin van het nieuwe jaar een factuur. Deze factuur op basis van prognose wordt verrekend wanneer
de reële omzet bekent is. Meestal is dat het jaar dat daarop volgt. Bv. prognose omzet 2021 wordt
verrekend in juni 2022.

3.

Bijdragen voor landbouwers-verwerkers

A. Basisbijdrage per jaar

€

0,00

B. Variabele bijdrage
Een vast percentage van 0,5% over de omzet van (verpakte) consumentproducten die met
Demeter-keurmerk worden verhandeld.
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4.

Bijdragen voor handelaren
€

A. Basisbijdrage per jaar

317,50

B. Variabele bijdrage
Een percentage van 0,2% over de omzet van de producten die met Demeter-keurmerk worden verhandeld.
B.Omzet opgave
Jaarlijks wordt u een prognose omzet voor het aankomende jaar gevraagd. Op basis hiervan ontvangt
u in het begin van het nieuwe jaar een factuur. Deze factuur wordt verrekend wanneer de reële omzet
bekend is. Meestal is dat het jaar dat daarop volgt. Bv. prognose omzet 2021 wordt verrekend in juni
2022.

5.

Bijdragen voor handelaren met eigen merkproducten

Dit is een handelaar die producenten van een eigen etiket of consumenten verpakking voorziet of door
een andere Demeter licentiehouder laat voorzien.
Zo gauw uitbestede productie door een niet-demeterlicentiehouder wordt uitgevoerd, valt men
in de categorie Verwerkers.
€

A. Basisbijdrage per jaar

405,00

B. Variabele bijdrage
Een omslag met gestaffeld percentage over de omzet van de producten die met Demeter-keurmerk
worden verhandeld.

1,5% over de omzet van
1% over de omzet van
0,75% over de omzet van
0,5% over de omzet van

€

0,00
500.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00

en
en
en
en

500.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
meer.

C.Omzet opgave
Jaarlijks wordt u een prognose omzet voor het aankomende jaar gevraagd. Op basis hiervan ontvangt
u in het begin van het nieuwe jaar een factuur. Deze factuur wordt verrekend wanneer de reële omzet
bekend is. Meestal is dat het jaar dat daarop volgt. Bv. prognose omzet 2021 wordt verrekend in juni
2022.
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6.

Bijdragen voor (groot)handelaren met uitbestede Diensten

Dit is een handelaar die gebruik maakt van uitbestede diensten zoals externe opslag en externe verpakkingsactiviteiten. Met deze partijen sluit men een loon- of evt. een contractovereenkomst af.
(zie 7.3) NB: Deze handelaar heeft GEEN eigen merkproducten

A. Basisbijdrage per jaar

€

405,00

B. Variabele bijdrage per jaar
Een percentage van 0,2% over de omzet van de producten die met Demeter-keurmerk worden verhandeld.

C. Omzet opgave
Jaarlijks wordt u een prognose omzet voor het aankomende jaar gevraagd. Op basis hiervan ontvangt
u in het begin van het nieuwe jaar een factuur. Deze factuur wordt verrekend wanneer de reële omzet
bekend is. Meestal is dat het jaar dat daarop volgt. Bv. prognose omzet 2021 wordt verrekend in juni
2022.

7.

Overige tarieven

7.1

Tarieven voor bedrijfsbezoeken

A. Bezoek aan een landbouwbedrijf

€

215,00

B. Bezoek aan een verwerker of handelaar

€

270,00

C. Extra controle bezoek van de inspecteur
door onzorgvuldige voorbereiding van licentiehouder

€

255,00

7.2

Tarieven voor verstrekking Demeter-certificaten

Eenmalige kosteloze verstrekking per jaar
Ieder jaar wordt het Demeter-certificaat vòòr 31 maart voor de licentiehouders Landbouw in de inlogomgeving gezet. Voor de licentiehouders Handel en Verwerking wordt het eveneens vòòr 31 maart
digitaal toegestuurd.

Versie Januari 2022
Pagina 4 van 6

Tarievenblad
(als bedoeld in het Demeter Bijdragereglement)

7.3

Tarieven uitbestede productie

Het is mogelijk productie uit te besteden aan derden (niet-licentiehouders). Dit wordt geregeld in het
reglement Demeter-certificering. Voor uitbestede productie door verwerkers (landbouwers-verwerkers
zijn vrijgesteld) gelden de volgende tarieven:

A. Loonverwerking (Demeter-controle is uit te voeren bij de licentiehouder)
€

107.50

€

270,00

€

76,75

Voor landbouwbedrijven

€

102,50

Voor handelaren en verwerkers

€

155,00

Tarief per geregistreerde loonverwerker

B. Contractverwerking (Demeter-controle bij de contractverwerker)

Tarief per geregistreerde contractverwerker

7.4

Ontheffingen

A. Aanvraag voor een ontheffing

7.5

Opvolging controle en schriftelijke waarschuwing

A. Voor iedere schriftelijke waarschuwing wordt
(naast een eventuele geldboete) een bedrag in
rekening gebracht voor de afhandeling en kosten
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