
 
  

 
Tariefstructuur voor het EU Ecolabel in Nederland (vanaf 2022) 
 
Bedrijfsgrootte Jaarbijdrage per product groep Aanvullende informatie 
Standaard1 (250 of meer 
werknemers) 

0,15% omzet • Op verzoek van de Competent Body moet de jaaromzet in het eerste kwartaal van het 
opvolgend boekjaar aan SMK worden gerapporteerd. 

• De jaaromzet wordt bepaald op basis van de totale verkoopwaarde van de productie van 
gecertificeerde producten die onder het EU Ecolabelcertificaat en -contract vallen, niet op 
basis van producten die met het EU Ecolabel worden verkocht. 

• Naast de omzetopgave moet de licentiehouder de noodzakelijke informatie aanleveren 
voor facturatie, zoals eventuele inkoopnummers en facturatieadressen of portals. 

• Bij geen reactie op het verzoek om de jaaromzet op te geven, ontvangen licentiehouders 
na 4 weken een herinnering en 2 weken daarna een tweede herinnering. Indien 2 weken 
na de tweede herinnering geen omzet wordt gemeld, wordt de maximale jaarlijkse 
bijdrage in rekening gebracht. 

• De bevoegde instantie kan aanvullende informatie vragen met betrekking tot de 
omzetopgave of kan via een derde partij onderzoeksacties ondernemen. 

• De licentiehouder is verantwoordelijk voor de juiste financiële rapportage van de 
jaaromzet. Gefactureerde bedragen zijn gebaseerd op de tariefstructuur van SMK en er 
worden geen terugbetalingen/restituties verleend. 

minimum € 2.000 
maximum € 12.500 

MKB1,2 (10-249 
werknemers) of 
ontwikkelingslanden 

25% MKB-korting op 0,15% = 0,1125% 
omzet 
minimum € 1.000 
maximum € 7.500 

Micro1,3 (minder dan 10 
werknemers) 

50% micro-korting op 0,15% =  
0,075% omzet 
minimum € 500 
maximum € 5.000 

 
Bedrijfsgrootte Aanvraagkosten per product groep Aanvullende informatie 

30% EMAS-korting 
15% ISO 14001-korting 
30% EMAS- en ISO-korting 

Op de 
volgende 
bedragen 

• De aanvraagkosten zijn van toepassing op elke nieuwe aanvraag, inclusief aanvragen voor 
private labels, en worden in rekening gebracht bij de indiening van een aanvraagdossier. 
Een nieuwe aanvraag kan meerdere producten binnen dezelfde productgroep omvatten. 

• Aanvraagkosten zijn van toepassing: 
o op een aanvraag om een bestaande licentie uit te breiden, bijvoorbeeld met een nieuw 

product of recept. 
o op heraanvragen voor certificering volgend op herziene criteria. 
o op substantiële wijzigingen en/of aanvullingen op een bestaand productdossier. 

• Hiervoor zijn geen aanvraagkosten verschuldigd: 
o voor beperkte wijzigingen en/of aanvullingen op een bestaand productdossier, 

bijvoorbeeld een wijziging in een minimale hoeveelheid ingrediënten in een recept 
(chemische/functionele vervangers van ingrediënten), een wijziging van de verpakking, 
of extra verpakkingsformaten,  

o toevoeging van nieuwe producten aan een licentie op basis van formuleringen waarvoor 
een licentie is verleend. 

• Wat "beperkte" en "substantiële" wijzigingen zijn, zal van geval tot geval worden 
beoordeeld en wordt bepaald door de Competent Body. 

• Vergoedingen voor (laboratorium)tests en eventuele controles of audits door derden 
worden niet gedekt door de aanvraagvergoeding; deze moeten door de aanvrager worden 
betaald. 

• Als wijzigingen van een bestaande licentie resulteren in een nieuw contract en certificaat 
worden €150 administratiekosten in rekening gebracht. Deze kosten zijn niet van 
toepassing wanneer een aanvraagvergoeding in rekening wordt gebracht. 

Standaard1 (250 of meer 
werknemers) 
 

€ 2.000 

MKB1,2 (10-249 
werknemers) of 
ontwikkelingslanden 
 

€ 600 

Micro1,3 (minder dan 10 
werknemers) 

€ 350 

1 in overeenstemming met Aanbeveling van de Commissie 2003/361/EC, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003H0361 
2 jaaromzet overschrijdt € 50 miljoen niet of het jaarlijkse balanstotaal overschrijdt € 43 miljoen niet (in overeenstemming met 2003/361/EC) 
3 jaaromzet of het jaarlijkse balanstotaal overschrijdt € 2 miljoen niet (in overeenstemming met 2003/361/EC) 


