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Bedrijf Jaarbijdragen per EU Ecolabelhouder 
per productgroep 

groot (250 of meer werknemers)1  0,15% omzet 

minimum € 1.500 
maximum € 10.000 

MKB (minimaal 10 en minder dan 250 
werknemers)2 of 
ontwikkelingslanden 

25% MKB-korting over 0,15% = 0,1125% omzet 

minimum  €    750 
maximum € 7.500  

micro (minder dan 10 werknemers)3 50% microkorting over 0,15% = 0,075% omzet 

minimum €    350 
maximum € 5.000 

1 conform 2003/361/EG 
2 jaaromzet maximaal € 50 miljoen of jaarlijks balanstotaal maximaal € 43 miljoen (2003/361/EG) 

3 jaaromzet of jaarlijks balanstotaal maximaal 2 miljoen (2003/361/EG) 
 
 

 
 

Bedrijf Aanvraagkosten nieuw dossier per aanvrager 
per productgroep 

Toelichting 
 

korting 30% EMAS             

korting 15% ISO 14001        op onderstaande bedragen 
korting 30% EMAS èn ISO   

- De aanvraagkosten zijn van toepassing op een nieuwe aanvraag. 
- Bij beperkte wijziging en/of aanvulling van een bestaand 

productdossier, bijvoorbeeld een wijziging van een ingrediënt in een 
receptuur of een wijziging van de verpakking, worden geen 
aanvraagkosten in rekening gebracht. 

- Bij een aanvraag tot uitbreiding van een bestaand productdossier, 
bijvoorbeeld met een nieuwe receptuur, worden opnieuw 
aanvraagkosten berekend. 

- Bij wijziging van de EU Ecolabel criteria dient een nieuw dossier te 
worden ingediend en worden aanvraagkosten berekend. 

- De kosten voor (laboratorium)onderzoek en eventuele controle door 
derden/inspecties worden niet gedekt door de aanvraagvergoeding; zij 
komen voor rekening van de aanvrager. 

groot (250 of meer werknemers)1 
 

€ 2.000 

MKB (minimaal 10 en minder dan 250 
werknemers)2 of 
ontwikkelingslanden 

€  600 

micro (minder dan 10 werknemers)3 €  350 

1 conform 2003/361/EG 
2 jaaromzet maximaal € 50 miljoen of jaarlijks balanstotaal maximaal € 43 miljoen (2003/361/EG) 
3 jaaromzet of jaarlijks balanstotaal maximaal 2 miljoen (2003/361/EG) 

 
  



 

  

 

Rekenvoorbeelden jaarbijdragen 

 

 

Onderneming > 250 werknemers 
Een grote onderneming met een jaaromzet van < € 1 miljoen aan EU Ecolabel gecertificeerde producten betaalt een jaarbijdrage van  

€ 1.500. 
 
Een grote onderneming met een jaaromzet van € 1,5 miljoen aan EU Ecolabel gecertificeerde producten betaalt een jaarbijdrage van 0,15% 
x € 1,5 miljoen = € 2.250.  

 
Een grote onderneming met een jaaromzet van € 8 miljoen aan EU Ecolabel gecertificeerde producten betaalt een jaarbijdrage gebaseerd op 
0,15% van de jaaromzet (0,15% x € 8 miljoen = € 12.000) aan EU Ecolabel gecertificeerde producten van maximaal € 10.000. 

 
 

MKB 10 < aantal werknemers < 250 of onderneming uit ontwikkelingsland 
Een MKB-onderneming met een jaaromzet van < € 666.000 aan EU Ecolabel gecertificeerde producten betaalt een jaarbijdrage van € 750. 

 
Een MKB-onderneming met een jaaromzet van € 1 miljoen aan EU Ecolabel gecertificeerde producten betaalt een jaarbijdrage van  
0,1125% x € 1 miljoen = € 1.125.  
 
Een MKB-onderneming met een jaaromzet van € 2 miljoen aan EU Ecolabel gecertificeerde producten betaalt een jaarbijdrage van  

0,1125% x € 2 miljoen = € 2.250. 
 

Een MKB-onderneming met een jaaromzet van € 10 miljoen aan EU Ecolabel gecertificeerde producten betaalt een jaarbijdrage gebaseerd 
op 0,1125% van de jaaromzet (0,1125% x € 10 miljoen = € 11.250) aan EU Ecolabel gecertificeerde producten van maximaal € 7.500. 

 
 

Micro-onderneming < 10 werknemers 

Een micro-onderneming met een jaaromzet van < € 467.000 aan EU Ecolabel gecertificeerde producten betaalt een jaarbijdrage van € 350. 
 
Een micro-onderneming met een jaaromzet van € 1 miljoen aan EU Ecolabel gecertificeerde producten betaalt een jaarbijdrage van 0,075% 
x € 1 miljoen = € 750.  

 

 


