TARIEVENLIJST BAROMETERS
Onderstaande tarieven hebben betrekking op de afdrachten die via de certificatie-instellingen aan SMK
moeten worden betaald. Deze tarieven zijn exclusief de kosten die de certificatie-instellingen aan
keurmerkhouders berekenen voor audit en certificering. Voor een indicatie van deze kosten kunt u een
offerte vragen aan de certificatie-instelling(en).
De tarieven bestaan uit eenmalige aanmeldingskosten voor nieuwe bedrijven onder certificatie en uit jaarlijkse afdrachten.
Zowel de aanmeldingskosten als de jaarlijkse afdrachten worden via de certificatie-instelling bij de certificaathouder in
rekening gebracht.
1)

Aanmelding

1.1.) Aanmeldingskosten
De aanmeldingskosten worden in rekening gebracht in het jaar waarin men voor de eerste keer gecertificeerd is voor een
van onderstaande schema’s.
1.2) Opnieuw aanmelden na afmelding
Bedrijven die zich afmelden voor het certificaat en zich binnen twaalf maanden weer aanmelden en gecertificeerd zijn
behoeven niet opnieuw aanmeldingskosten aan SMK af te dragen. Dit geldt zowel voor zelfstandige certificaathouders als
voor bedrijven onder groepsaanmelding die overgaan naar een andere groep of individuele verdergaan. Indien de tijd
tussen afmelding en opnieuw gecertificeerd zijn meer dan twaalf maanden bedraagt, worden wel opnieuw
aanmeldingskosten berekend.
1.3) Groepsaanmelding
In geval een groep van bedrijven zich gezamenlijk aanmeldt voor certificering bij een certificerende instelling,
geldt één starttarief voor de aanmelding van de groep door de initiatiefnemer en geldt een aanmeldtarief per deelnemer.
Een groep is gedefinieerd als:
• Een certificaathouder die beschikt over deelnemers, of
• een samenwerkingsverband van individueel te certificeren/ gecertificeerde bedrijven (bijvoorbeeld binnen een
vereniging, een coöperatie, een stichting, of een gezamenlijk project). De afdrachten via één organisatie worden
gefactureerd en waaraan certificaathouders zijn verbonden.
2) Jaarlijkse afdracht
De jaarlijkse afdracht is verschuldigd indien een certificaathouder in een bepaald kalenderjaar – of een gedeelte daarvan over een certificaat beschikt en voor deelnemers die een (gedeelte) van een kalenderjaar bij een
groep of samenwerkingsverband) zijn aangesloten.
3) Afmeldingskosten
Indien men zich ná 1 januari van een kalenderjaar afmeldt voor Barometercertificatie wordt de volledige afdracht in
rekening gebracht.
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Tarieven
Barometer
Duurzaam Terreinbeheer
Aanmelding

Duurzaam Terreinbeheer

Eenmalige aanmeldingskosten (groep)
Elke nieuwe deelnemer die via een bestaande groep
wordt aangemeld (o.a. certificaathouder/deelnemer/
nevenvestiging/locatie)
Eenmalige aanmeldingskosten (individueel)
Jaarlijkse afdracht:
- tot 5 ha
- 5 tot 25 ha
- 25 tot 100 ha
- vanaf 100 ha

Tarieven

EUR - excl. BTW
per 01-01-2021
1.000,00
100,00
250,00
150,00
350,00
600,00
1.000,00

Tarieven
Barometer
Duurzame Bloemist /
Sustainable Florist
Aanmelding

Duurzame Bloemist

Eenmalige aanmeldingskosten (groep)
Elke nieuwe deelnemer die via een bestaande groep
wordt aangemeld (o.a. certificaathouder/deelnemer/
nevenvestiging/locatie)
Eenmalige aanmeldingskosten (individueel)
Jaarlijkse afdracht per locatie:
- 0 tot 5 fte
- 5 tot 10 fte
- 10 fte of meer

Tarieven

EUR - excl. BTW
per 01-01-2021
1.000,00
100,00
250,00
120,00
280,00
550,00

Tarieven
Barometer
Duurzame Groenten & Fruit
Aanmelding

Duurzame Groenten & Fruit

Eenmalige aanmeldingskosten (groep)
Elke nieuwe deelnemer die via een bestaande groep
wordt aangemeld (o.a. certificaathouder/deelnemer/
nevenvestiging/locatie)
Eenmalige aanmeldingskosten (individueel)
Jaarlijkse afdracht per locatie:
- 0 tot 4 fte
- 5 tot 10 fte
- 10 tot 30 fte
- groter dan 30 fte
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Tarieven

EUR - excl. BTW
per 01-01-2021
1.000,00
100,00
250,00
150,00
300,00
500,00
1.000,00

