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OVERZICHT TARIEVEN 2020 PER PROGRAMMA  

Bedrijfstype 
Toelatingskosten 
(eenmalig) 

Jaarlijkse 
kosten 

  

Merkentoeslag (omzet per jaar op 
EKO producten) 

Korting 
kosten 
toetsing 
certificering   

Agrarische bedrijven €150,- €100,-       
voor 
licentiehouder 

Handel en verwerking,  

€150,- €100,- 

  

    
voor 
licentiehouder 

< €500.000,-/jaar, zonder 
EKO merk op 
consumentverpakking 

  

Handel en verwerking,  

€150,- €250,- 

  

    
voor 
licentiehouder 

> €500.000,-/jaar, zonder 
EKO merk op 
consumentverpakking 
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Handel en verwerking met 
merk 

    tree Tariefgroep breedte staffel   Bedrag   
  

  

< €500.000,-/jaar,  €150,- €100,- 1 < € 200.000  € 0,- Leden van 
BioNederland 
krijgen 10% 
korting op 
Merkentoeslag 

voor EKO 

met EKO merk op 
consumentverpakking     2 

€ 200.000 - € 300.000 - € 250,- 

      3 € 300.000 - 500.000 - € 750,- 

Handel en verwerking,  €150,- €250,- 4 € 500.000  -  € 1.500.000 €  1.500,- 

> €500.000,-/jaar,      5 € 1.500.000 - € 2.500.000 €  2.500,- 

met EKO merk op 
consumentverpakking 

    
6 

€ 2.500.000 - € 5.000.000 €  5.000,- 

  
    

7 
€ 5.000.000 - € 10.000.000   
€10.000,- 

      8 €   10 - €    50 miljoen €20.000,- 

      9 €   50 - €  100 miljoen €30.000,- 

      10 € 100 - €  250 miljoen €40.000,- 

      11 € 250 - €  500 miljoen €50.000,- 

      12 € 500 - € 1000 miljoen €60.000,- 

      13 € 1000 miljoen €70.000,- 

Handel en Verwerking 
Buitenland 

€500,- €350,-    
voor bedrijven zonder eigen merk 
(geen merkenafdracht 

  

€650,- 
jaarlijkse 
kosten  
licentiehouder 

Handel en Verwerking 
Buitenland 

€500,- €350,-   
voor bedrijven met eigen merk  
+ merken afdracht conform NL 

  
jaarlijkse 
controle 
kosten EKO 
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Horeca   Voor collectieven gelden speciale 
tarieven 

Controle kosten 

Bedrijfstype Toelatingskosten 
(eenmalig) 
 

Jaarlijkse 
kosten 

Speciale tarieven  

     

Klein  (t/m € 100.000,-) €300,- €225,- Extra locatie :  
€150,- (straal <25 km) 
 

 

Middel (t/m € 750.000,- €300,- €395,-  

Groot (> € 750.000,-) €300,- €695,-  

Winkel 
Klein (< € 1.000.000,-)  
 
Groot (> € 1.000.000,-) 
jaarlijks 

€300,- €200,- 
 
 
€350,- 

Collectieven (formules) €200,-  
 

 

Combinatiekortingen zijn per 1-1-2020 vervallen. 

Bedragen zijn excl. BTW. Licenties en certificaten worden stilzwijgend verlengd. De opzegtermijn is een maand. 

Stichting EKO Keurmerk behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen. 

 

  


