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Inleidende bepalingen
1.

2.

Skal Biocontrole houdt toezicht op de biologische productie in Nederland. Skal financiert het
toezicht uit de bijdragen van de exploitanten, daaronder vallen ook geregistreerden en
marktdeelnemers in de zin van art 3 van het reglement voor Certificatie en Toezicht (R11). In
dit reglement worden de exploitanten ook bedrijf dan wel bedrijven genoemd.
Met ingang van 1 januari 2021 is sprake van de volgende doelgroepen;
- Webshops, hoofdkantoren van alle aan haar op enigerlei wijze verbonden bedrijven zoals
bijvoorbeeld de aangesloten winkels en of andere verkooppunten, en of franchise
ondernemingen en of distributiecentra, zelfstandige winkels en marktkramen (kortweg: B2C);
- Normaal risico bedrijven;
- Hoog risico bedrijven.
In het onderstaande schema staat vermeld welke bijdragen en tarieven per doelgroep van
toepassing zijn.

Doelgroep
B2C

Aanmelding
Aanmeldbijdrage
Jaarlijkse
bijdrage

Normaal risico bedrijven

Aanmeldbijdrage
Jaarlijkse
bijdrage

Hoog risico bedrijven

Jaarlijkse
bijdrage

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Certificering
Toelatingsonderzoek
Certificatiebijdrage per jaar
Inspectie tarief voor één inspectie
per jaar
Toelatingsonderzoek
Certificatiebijdrage per jaar
Inspectie tarief voor één inspectie
per jaar
Certificatiebijdrage per jaar
Inspectie tarief voor twee inspecties
per jaar

Toezicht
Toezicht bijdrage
per jaar

Toezicht bijdrage
normaal risico
per jaar
Toezicht bijdrage
hoog risico per
jaar

Als de inspectie wordt afgebroken omdat deze onvoldoende kan worden uitgevoerd dan zijn de
kosten van de afgebroken inspectie voor rekening van de exploitant. Dat geldt voor alle
inspecties. De inspectie wordt dan op een ander moment opnieuw uitgevoerd. Ook die kosten
zijn voor rekening van de exploitant.
Voor de algemene bepalingen over de financiële verplichtingen wordt verwezen naar het Skal
Bijdragereglement, de R15.
De tarieven worden berekend per locatie waaraan een Skalnummer al dan niet met een
toevoeging gekoppeld is.
Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Dit tarievenblad vervangt alle voorgaande versies van het Skal Tarievenblad.
Wijzigingen van dit reglement treden in werking na goedkeuring door de Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
De hoogte van de vastgestelde tarieven worden voorgelegd aan en goedgekeurd door de
Minister.
Skal kan jaarlijks de tarieven aanpassen.
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Aanmeldbijdrage en het toelatingsonderzoek

Bij aanmelding betaalt een bedrijf éénmalig de aanmeldbijdrage (ook wel registratiebijdrage
genoemd), de kosten voor het toelatingsonderzoek en eventueel een toeslag. Daarnaast betaalt een
bedrijf jaarlijks, dus ook het eerste jaar, naar rato de jaarlijkse bijdrage (zie hierna).
1.1

Aanmeldbijdrage/registratiebijdrage

€ 145,00
€ 245,00
1.2

Het betreft een heffing inzake de beoordeling van de aanmelding/registratie en het
aanmaken van een digitaal dossier.
B2C per locatie.
Voor alle andere doelgroepen per Skalnummer.

Toelatingsonderzoek

De kosten voor het toelatingsonderzoek bestaan uit de inspectietijd. De inspectietijd wordt berekend
op basis van de bestede tijd. De kosten voor het toelatingsonderzoek brengt Skal per locatie in
rekening. Voor elke locatie als ook voor elke sub locatie die in één bezoek geïnspecteerd wordt
brengt Skal de kosten voor de inspectietijd in rekening op basis van €104,00 per uur.
€ 104,00 Tarief per uur inspectietijd, werkelijk bestede tijd
€ 104,00 Administratieve afhandeling inclusief rapportage voor elke extra locatie die in één
bezoek geïnspecteerd wordt
1.3

2

Toeslagen op de aanmeldbijdrage en het toelatingsonderzoek

€ 368,00

Een bedrijf dat kiest voor de spoedprocedure (bezoek van inspecteur binnen 10
werkdagen) betaalt deze toeslag op de aanmeldbijdrage.

€ 104,00

Toeslag in geval de gevraagde gegevens niet toereikend zijn en deze nagestuurd
moeten worden. Skal brengt deze toeslag in rekening voor de beoordeling van deze
nagezonden informatie op kantoor.

Jaarlijkse bijdrage

De jaarlijkse bijdrage geldt per kalenderjaar. Bedrijven die een deel van het jaar aangemeld dan wel
geregistreerd zijn betalen naar rato van de periode van de aanmelding/ registratie. Skal
onderscheidt verschillende tarieven voor de verschillende doelgroepen. De genoemde definities zijn
vastgelegd in artikel 3 van het Skal reglement voor Certificatie en Toezicht (R11) .
Categorie “jaarlijkse bijdrage regulier”
Deze bijdrage geldt voor de bedrijven die niet in de categorie “klein bio-bedrijf” en
“mestintermediair” vallen.
€ 145,00
€
€
€
€

510,00
485,00
510,00
605,00

- B2C per locatie van (zelfstandige) winkels, verkooppunten, marktkramen en
webshops
- B2C per locatie van hoofdkantoren en distributiecentra
- Landbouwbedrijven in de categorie Normaal risico per Skalnummer
- Bereidingsbedrijven in de categorie Normaal risico per Skalnummer
- Bedrijven in de categorie Hoog risico per Skalnummer

Categorie “klein bio-bedrijf”
Kleine biologische bedrijven zijn bedrijven die voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de biologische omzet over het vorige boekjaar (2020) was aantoonbaar € 50.000,00 of lager,
èn:
- het bedrijf is volledig biologisch, er zijn geen activiteiten voor gangbare producten.
Kleine biologische bedrijven dienen zelf jaarlijks de verklaring daarvoor binnen de gestelde termijn
in te sturen.
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Voor kleine biologische bedrijven geldt de volgende jaarlijkse bijdrage per kalenderjaar:
€ 101,00
€ 185,00

- Landbouwbedrijven
- Bereidingsbedrijven

Categorie “mestintermediair”
Bedrijven die voldoen aan de categorie “mestintermediair” (opslag en evt. verwerking van
biologische mest). Bij deze bedrijven wordt geen toelatingsonderzoek uitgevoerd, enkel een
reguliere jaarlijkse inspectie. Deze bedrijven kunnen geen spoedprocedure aanvragen.
Voor deze bedrijven geldt de volgende jaarlijkse bijdrage per kalenderjaar:
€ 629,00 - Mestintermediair
3

Certificatiebijdrage

De certificatiebijdrage geldt per locatie per jaar per certificering. De certificatiebijdrage dekt de
indirecte kosten van certificering, waaronder reistijd en kosten inspecteurs en beoordeling van
rapport en verstrekking certificaat. Voor de verschillende doelgroepen zijn de bijdragen als volgt;
€ 155,00 B2C per locatie van (zelfstandige) winkels, verkooppunten, marktkramen en webshops
€ 298,00 B2C per locatie van hoofdkantoren en distributiecentra
€ 298,00 Bedrijven in de categorie Normaal risico per Skalnummer
€ 398,00 Bedrijven in de categorie Hoog risico per Skalnummer
4

Toezichtbijdrage

De toezichtbijdrage geldt per locatie en per kalenderjaar. De toezichtbijdrage dekt de kosten van het
toezicht op de bij Skal aangesloten exploitanten. Bedrijven die een deel van het jaar aangemeld zijn
betalen naar rato van de periode van aanmelding/registratie. Voor de verschillende doelgroepen zijn
de bijdragen als volgt;
€ 98,00 B2C per locatie van (zelfstandige) winkels, verkooppunten, marktkramen en webshops
€ 102,00 B2C per locatie van hoofdkantoren en distributiecentra
€ 50,00 Landbouwbedrijven in de categorie Normaal risico per Skalnummer
€ 102,00 Bereidingsbedrijven in de categorie Normaal risico per Skalnummer
€ 277,00 Bedrijven in de categorie Hoog risico per Skalnummer
5

Jaarlijkse inspectie

De jaarlijkse inspectiekosten bestaan uit de kosten voor de inspectietijd. De inspectietijd wordt
berekend op basis van de bestede tijd met een minimum van 1 uur. Dat betekent dat voor de
jaarlijkse inspectie altijd minimaal € 104,00 in rekening wordt gebracht. Als de inspectie langer
duurt dan 1 uur brengt Skal deze extra tijd in rekening tegen een tarief van € 104,00 per uur. De
jaarlijkse inspectiekosten brengt Skal per locatie in rekening. Voor elke extra locatie die in één
bezoek geïnspecteerd wordt brengt Skal € 104,00 in rekening, plus de kosten voor de inspectietijd.
Skal kan op basis van de verordening bepaalde handelsbedrijven een laag risicoprofiel geven. Deze
bedrijven worden niet jaarlijks geïnspecteerd en betalen deze inspectiekosten alleen in het jaar van
inspectie. De voorwaarden voor deze handelsbedrijven zijn:
- het bedrijf handelt niet onder eigen handelsnaam, en:
- handelt in voorverpakt product in consumentenverpakking, en:
- de producten zijn niet geïmporteerd vanuit landen buiten de EU.
De inspectiekosten zijn:
€ 104,00 Tarief per uur inspectietijd, werkelijk bestede tijd met een minimum van 1 uur
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Overige tarieven

Naast de aanmelding/registratie- en inspectiekosten en jaarlijkse bijdrage zijn er een aantal overige
tarieven:
€ 104,00

Uurtarief Skal voor werkzaamheden die buiten de normale dienstverlening vallen.

€ 20,00

Aanvraag ontheffing uitgangsmateriaal. Administratieve afhandeling van deze
aanvraag. Het tarief geldt per digitale aanvraag per gewas/ras.

€ 10,00

Aanvraag ontheffing uitgangsmateriaal. Administratieve afhandeling van deze
aanvraag. Het tarief geldt per digitale aanvraag per gewas/ras bij een minimum
aantal aanvragen van 100 per kalenderjaar.

€ 47,00

Aanvraag perceelswijziging. Administratieve afhandeling van deze aanvraag. Het
tarief geldt per aanvraag.

€ 39,00

Aanvraag ontheffing voor het aanvoeren van gangbare dieren, onthoornen en
aanbinden van runderen. Administratieve afhandeling van deze aanvraag. Het tarief
geldt per digitale aanvraag.

€ 39,00

Aanvraag export-/ transactiecertificaat digitaal. Administratieve afhandeling van deze
aanvraag. Het tarief geldt per certificaat. (Uitgezonderd certificaten waarvoor een
natte handtekening benodigd is.)

€ 44,00

Goedkeuring nieuwe productspecificatie. Administratieve afhandeling van deze
aanvraag. Het tarief geldt per nieuw goedgekeurd product.

€ 22,00

Wijziging of afkeuring productspecificatie. Administratieve afhandeling van de
wijziging of afkeuring. Het tarief geldt per gewijzigd of afgekeurd product.

€ 104,00

Toeslag als gevraagde gegevens niet worden opgestuurd binnen de gestelde termijn.
Skal brengt deze toeslag voor de extra werkzaamheden in rekening, zoals het
bewaken van de gevraagde informatie en het attenderen hierop van de exploitant.

€ 104,00

Kantoorinspectie. Duurt de afhandeling langer dan een uur dan wordt de extra tijd in
rekening gebracht tegen een uurtarief van € 104,00.

€ 104,00

Toelatingsonderzoek aanpassing scope op kantoor. Duurt de afhandeling langer dan
een uur dan wordt de extra tijd in rekening gebracht tegen een uurtarief van € 104,00.

€ 831,00

Tarief voor de afhandeling van een kritieke afwijking. Het tarief is opgebouwd uit de
tijd die Skal besteedt aan het verifiëren van de constateringen, overleg met de
exploitant, bepalen van de te nemen acties en het controleren van de opvolging van
afgesproken acties. Mocht de kritieke afwijking een extra inspectie op initiatief van
Skal tot gevolg hebben dan wordt deze afzonderlijk in rekening gebracht.

€ 831,00

Tarief voor de afhandeling van een melding vanuit een andere Europese lidstaat over
een product van een bij Skal geregistreerd bedrijf. Het tarief is opgebouwd uit de tijd
die Skal besteedt aan het verifiëren van de constateringen, overleg met de betrokken
autoriteiten in de lidstaat en met de exploitant, bepalen van de te nemen acties en
het controleren van de opvolging van afgesproken acties.

€ 104,00

Extra inspectie tarief per uur inspectietijd, werkelijk bestede tijd
Extra inspectie op initiatief van Skal of op verzoek van een (potentieel) exploitant. De
kosten bestaan uit de kosten voor de inspectietijd. De inspectietijd wordt berekend op
basis van de bestede tijd.
Extra inspectie op initiatief van Skal wanneer:
Skal een inspectie/onderzoek onvoldoende kon uitvoeren omdat vestigingen of
percelen niet toegankelijk waren, de administratie niet beschikbaar of in orde
was of onvoldoende informatie beschikbaar was betreffende producten,
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processen, certificaten, en dergelijke.
Skal tijdens een inspectie ernstige en/of kritieke afwijkingen heeft
geconstateerd.
De exploitant door Skal opgevraagde gegevens niet tijdig heeft verstrekt,
bijvoorbeeld bedrijfskaarten, certificaten, uittreksels KvK of verhuisberichten.
Verordening 834/2007 op een bedrijf een extra inspectie voorschrijft.
Een bedrijf zich niet heeft geregistreerd maar dat conform artikel 28 van
verordening 834/2007 wel had moeten doen.

€ 156,00

Toeslag spoedinspectie op verzoek van de exploitant (bezoek binnen 10 werkdagen).
Indien van toepassing wordt deze toeslag over alle inspecties onder paragraaf 4 in
rekening gebracht.

€ 533,00

Monstername inclusief de extra inspectie en analysekosten tot € 102,00. Skal brengt
dit tarief, plus eventuele analysekosten boven de € 102,00 in rekening als er een
residu is aangetroffen.

€ 208,00

Afgezegde inspectie door de exploitant binnen 14 kalenderdagen van de geplande
inspectiedatum.

€ 608,00

Eén monstername van een partij op locatie geïmporteerd uit de landen bedoeld in de
door de Europese Commissie in 2020 voor 2021 vastgestelde Guidelines on additional
official controls on organic products. Alle partijen die voldoen aan de criteria die
genoemd zijn in deze guidelines worden bemonsterd en geanalyseerd. De
analysekosten worden door het laboratorium rechtstreeks aan de importeur/eerst
geadresseerde gefactureerd. Conform artikel 65 lid 2 van Verordening 889/2008 is
Skal opdrachtgever en organiseert de monstername. Het tarief geldt per partij en
wordt in rekening gebracht bij de importeur of bij de eerst geadresseerde. Het tarief
is opgebouwd uit: kosten monstername, verzending aan het laboratorium, organisatie
en afhandeling Skal.
Als de monstername op verzoek van de importeur/eerst geadresseerde niet
plaatsvindt bij de opslaglocatie maar elders, worden de extra kosten hiervoor
doorberekend aan het bedrijf.

€ 450,00

Bij meer dan één monstername op dezelfde dag en dezelfde locatie van een partij
geïmporteerd uit landen bedoeld in de door de Europese Commissie in 2020 voor
2021 vastgestelde Guidelines on additional official controls on organic products. Alle
partijen die voldoen aan de criteria die genoemd zijn in deze guidelines worden
bemonsterd en geanalyseerd. De analysekosten worden door het laboratorium
rechtstreeks aan de importeur/eerst geadresseerde gefactureerd. Conform artikel 65
lid 2 van Verordening 889/2008 is Skal opdrachtgever en organiseert de
monstername. Het tarief geldt per partij en wordt in rekening gebracht bij de
importeur of bij de eerst geadresseerde. Het tarief is opgebouwd uit: kosten
monstername, verzending aan het laboratorium, organisatie en afhandeling Skal.
Als de monstername op verzoek van de importeur/eerst geadresseerde niet
plaatsvindt bij de opslaglocatie maar elders, worden de extra kosten hiervoor
doorberekend aan het bedrijf.

€ 879,00

Spoedverzending Monstername van een partij op locatie geïmporteerd uit de landen
bedoeld in de door de Europese Commissie in 2020 voor 2021 vastgestelde
Guidelines on additional official controls on organic products. Alle partijen die voldoen
aan de criteria die genoemd zijn in deze guideline worden bemonsterd en
geanalyseerd. De analysekosten worden door het laboratorium rechtstreeks aan de
importeur/eerst geadresseerde gefactureerd. Conform artikel 65 lid 2 van
Verordening 889/2008 is Skal opdrachtgever en organiseert de monstername. Het
tarief geldt per partij en wordt in rekening gebracht bij de importeur of bij de eerst
geadresseerde. Het tarief is opgebouwd uit: kosten monstername, verzending aan het
laboratorium, organisatie en afhandeling Skal. Als de monstername op verzoek van
de importeur/eerst geadresseerde niet plaatsvindt bij de opslaglocatie maar elders,
worden de extra kosten hiervoor doorberekend aan het bedrijf.
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