december 2012

Kostendoorberekening Beter Leven kenmerk 2013
Per 1 januari 2013 zijn deelnemende bedrijven de volgende bijdragen verschuldigd voor de
uitvoering van het Beter Leven kenmerk aan de Stichting Beter Leven kenmerk voor het gebruik van
het BLk.
Kostendoorberekening BLk
in 2013 (1-1-2013 t/m 31-122013)
Eenmalige vaste bijdrage
bij toetreding
• Klein bedrijf

Primaire Slachterij Uitsnijderij Eierpakstation Verwerker Verpakker
sector

-

• Groot bedrijf
Jaarlijkse vaste bijdrage
per maand berekend
• Klein bedrijf

€ 77

€ 77

€ 77

€ 77

€ 77

€ 77

€ 765

€ 765

€ 765

€ 765

€ 765

€ 765
klein € 204

-

• Groot bedrijf
Variabele bijdrage BLk
dieren / eieren
• per kalf

€ 26

€ 26

€ 26

€ 26

€ 26

middel € 255

€ 255

€ 255

€ 255

€ 255

€ 255

groot € 328

€ 0,2583

• per konijn

€ 0,0019

• per rund

€ 0,6372

• per varken

€ 0,0716

• per vleeskuiken

€ 0,0007

• per 360 eieren
Jaarlijkse vaste bijdrage
gebruik BLk logo per
maand berekend

Detailhandel /
verkoper aan
consument

€ 0,0082

-

klein € 417

-

middel € 510

-

groot € 646

NB Belangrijke toelichting:
• De kostendoorberekeningsperiode was een kwartaal korter in 2012 en liep van 1 april 2012 tot en met
31 december 2012. In 2013 zijn de prijzen voor 1 volledig jaar weergegeven, toegevoegd met een
indexatie ten behoeve van loon- en prijsstijgingen van 2%.
• Over de genoemde bedragen wordt GEEN 21% BTW geheven
• Ook in 2013 wordt er van de primaire sector nog geen bijdrage gevraagd. Voor 2014 wordt dit
mogelijk anders en kan een deelnemersbijdrage in rekening gebracht worden.
• Er wordt vooralsnog geen bijdrage gevraagd over biologische producten die het BLk dragen. Dit wijzigt
op het moment dat er voor deze producten aanvullende eisen worden gesteld voor het BLk.
• Alle vaste bijdragen zullen jaarlijks aan het begin van de door te berekenen periode worden geïnd. De
variabele bijdrage per dier wordt per kwartaal afgerekend (achteraf). Na afloop van het jaar volgt een
definitieve verrekening op basis van een door het bedrijf te overleggen accountantsverklaring.
• De jaarlijkse vaste bijdrage wordt teruggerekend in maanden met als start de maand van de
toekenningsbrief. Indien een bedrijf bijvoorbeeld in oktober 2013 een toekenningsbrief ontvangt
wordt de bijdrage voor 2013 alleen geheven over de maanden oktober, november en december.
• Eenmalige bijdragen en jaarlijkse vaste bijdragen zijn verschuldigd per bedrijfslocatie met
BLk-(tussen)producten (ook als ze in het buitenland zijn gevestigd) met uitzondering van de
detailhandel. De detailhandel betaalt voor het gebruik van het BLk-logo een vast bedrag.
Combinatiebedrijven gevestigd op 1 locatie (bijv. slachterij en uitsnijderij) en bedrijven met meerdere
BLk-diersoorten betalen eenmaal de jaarlijkse afdracht.
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•
•

•
•

Voor slagers in supermarkten die werken met het BLk wordt een jaarlijkse bijdrage van €50 per slager
tot 50 locaties en €40 per slager voor meer dan 50 locaties
Iedereen die het BLk-logo richting de consument gebruikt op het eindproduct of anderszins, moet
daarvoor toestemming vragen aan de SBLk en is een bijdrage verschuldigd voor het gebruik van het
logo. Bedrijven die het logo alleen business-to-business gebruiken en niet richting de consument
behoeven vooralsnog geen logobijdrage te betalen.
In alle gevallen waarin dit overzicht niet voorziet, leidt tot meerdere interpretaties of leidt tot beroep
op een uitzonderingssituatie, beslist de manager van de SBLk.
Indelingscriteria kleine en grote bedrijven zijn:
o Slachterijen en uitsnijderijen zijn klein als ze in onderstaande tabel als klein worden betiteld.
Zo niet, dan zijn ze groot.
BLk diercategorie
Vleesrundvee
Vleeskalveren
Slachtvarkens en slachtzeugen
Vleeskuikens
Legkippen
Konijnen

o
o

o

Klein slachthuis / uitsnijderij
< 1.000 dieren-karkassen per jaar
< 500 dieren-karkassen per jaar
< 200 dieren-karkassen per jaar
< 150.000 dieren-karkassen per jaar
< 150.000 dieren-karkassen per jaar
< 150.000 dieren-karkassen per jaar

Eierpakstations zijn klein als ze gehuisvest zijn op dezelfde locatie als het primaire bedrijf en
groot als dat niet het geval is.
Verwerkers en verpakkers zijn klein als er in het totale bedrijf minder dan 10
voltijdsequivalenten (i.e. FTE’s) werkzaam zijn en groot als er 10 of meer voltijdsequivalenten
werken (voltijdsequivalenten zijn het aantal voltijdse werknemers + het aantal deeltijdse
werknemers omgerekend in voltijdse equivalenten).
Detaillisten, supermarktenketens en verkopers aan consumenten zijn klein als ze minder dan
100 filialen hebben, middel als ze minder dan 350 filialen hebben en groot als ze gelijk aan en
meer dan 350 filialen hebben. Detaillisten die zowel aan bedrijven als aan consumenten
leveren zoals foodservicesbedrijven die het BLk voeren, zijn ook afdrachtplichtig.

Plannen voor 2014:
In 2013 wordt opnieuw gekeken naar de kostendoorberekeningssystematiek en wordt in ieder geval het
volgende bezien:
• Leerpunten van de evaluatie kostendoorberekening 2013.
• Van de primaire sector wordt in 2013 nog geen bijdrage gevraagd. Voor 2014 wordt dit mogelijk
anders en kan een deelnemersbijdrage in rekening gebracht worden.
• Een bijdrage voor merken die het BLk-logo op het product of anderszins gebruiken en niet zelf het
eindproduct aan de consument verkopen.
• De benodigde tijd voor de uitvoering van het BLk per diersoort en per categorie bedrijven.
• Indexatie ten behoeve van loon- en prijsstijgingen.
• Aanpassing van de tarieven om nog steeds volledige kostendekking (maar ook niet meer dan dat) in
2014 te bereiken.
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