Van toepassing vanaf 1/1/2019
Bijlage 2
Berekening van de royalty’s voor het Biogarantie-label
De royalty’s zijn jaarlijks verschuldigd en opeisbaar.
De royalty’s voor het gebruik van Biogarantie worden berekend op basis van de omzet van het
voorgaande kalenderjaar die de Licentiehouder gerealiseerd heeft op biologische producten met
het Biogarantie-label, ongeacht soort en hoeveelheid. De berekening gebeurt op basis van de
tariefklassen in de tabel onderaan. De Licentiehouder is enkel royalty’s verschuldigd voor de
producten die onder zijn naam of handelsnaam in de handel worden gebracht.

Berekening van de royalty’s voor het Biogarantie-Belgium-label
De royalty’s zijn jaarlijks verschuldigd en opeisbaar.
Er zijn enkel royalty’s verschuldigd op consumentgerichte producten die het BiogarantieBelgium-label dragen. Binnen de gehele toeleveringsketen van een Biogarantie-Belgium-product
worden dus slechts één keer royalty’s geïnd, op het einde van de keten.
De royalty’s voor het gebruik van het Biogarantie-Belgium-label worden berekend op basis van
de omzet van het voorgaande kalenderjaar die de Licentiehouder gerealiseerd heeft op
consumentgerichte producten met het Biogarantie-Belgium-label, ongeacht soort en
hoeveelheid. De berekening gebeurt op basis van de tariefklassen in de tabel onderaan. De
Licentiehouder is enkel royalty’s verschuldigd voor de producten die onder zijn naam of
handelsnaam in de handel worden gebracht.
Definities:
Consumentgericht product: een product dat beschikbaar kan zijn voor verkoop aan
consumenten in de huidige verpakking.
Voorbeelden:
-

Voorverpakte levensmiddelen bedoeld voor verkoop aan eindconsument
Niet-voorverpakte levensmiddelen zoals te koop aangeboden aan eindconsument (brood
met bijhorende Biogarantie-Belgium broodzak, fruit te koop aangeboden in kisten met
Biogarantie-Belgium-label, ..)

Niet-consumentgericht product: een product dat verder verwerkt of verder verpakt wordt
binnen de toeleveringsketen.
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Aan te leveren omzetcijfers
De Licentiehouder zal de gevraagde omzetcijfers, zowel voor Biogarantie als BiogarantieBelgium, uiterlijk op 31 maart van het lopende kalenderjaar aan BioForum Vlaanderen
overmaken. De verschuldigde royalty’s en het lidgeld zal hij uiterlijk 30 dagen na toezending van
de overeenstemmende factuur vereffenen. De betaling gebeurt door overschrijving op het
aangegeven rekeningnummer.
De Licentiegever heeft steeds het recht de opgegeven omzetten op hun waarachtigheid te
controleren. Daartoe krijgt hij (of door hem aangestelde derden) inzage in alle nuttige
boekhouding van de Licentiehouder.
Het gebruik van Biogarantie en Biogarantie-Belgium is voorbehouden aan leden van BioForum
Vlaanderen. Voor de tarieven van het lidgeld kan je terecht bij de organisatie.
TABEL : Royalty’s – tariefklassen
Licentiehouders die zowel Biogarantie als Biogarantie-Belgium gebruiken, betalen
slechts 1 maal de jaarlijkse basisbijdrage. De omzetcijfers van Biogarantie en
Biogarantie-Belgium worden bij elkaar opgeteld, uitgezonderd voor landbouwers.
Landbouwers
jaarlijkse basisbijdrage van 65 euro
bij omzet Biogarantie > 150.000 euro vermeerderd met 0,05 % van de omzet Biogarantie (op de
omzet Biogarantie-Belgium worden geen royalties berekend) tot een maximum van 35.000 euro
Verwerkers en distributeurs:
jaarlijkse basisbijdrage van 65 euro
bij omzet Biogarantie + Biogarantie-Belgium > 150.000 euro vermeerderd met 0,05 % van de
omzet Biogarantie + Biogarantie-Belgium (tot een maximum van 35.000 euro)
Verkooppunten:
jaarlijkse basisbijdrage van 65 euro
toeslag van 65 euro per schijf van 500.000 euro omzet in biologische en ecologische producten
(tot een maximum van 35.000 euro)

Foodservices:
jaarlijkse basisbijdrage van 65 euro
toeslag van 65 euro per begonnen schijf van 500.000 euro totale omzet (tot een maximum van
35.000 euro)
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