
 

 

Tarievenblad Maatlat Duurzame Veehouderij  
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 inspectie 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. 

 

Per aanvrager worden eenmalig aanmeldingskosten in rekening gebracht. Indien een bedrijf 

binnen 3 maanden één (of meerdere) nieuwe aanmelding(en) doet, worden niet opnieuw 

aanmeldingskosten in rekening gebracht.   

 

Ook wordt per kalenderjaar een afdracht betaald die afhankelijk is van de omvang van de 

gecertificeerde stal, en zolang als het certificaat in stand wordt gehouden. 

 

De aanmeldkosten en afdrachten zijn een vergoeding voor de administratie, ondersteuning en 

advies door SMK en het onderhoud van het certificatieschema. SMK heeft geen winstoogmerk. 

 

 

Maatlat 
Duurzame Veehouderij 

Tarieven  
EUR - excl. BTW 

per 01/01/2023 

Bij aanmelding: 

Eenmalige aanmeldingskosten (geldt alleen in het jaar van 

aanmelding) 

165,00 

 

Jaarlijkse afdracht per kalenderjaar (gedurende looptijd certificaat): 

Konijnenstallen Afdracht per kalenderjaar  

Voedsters Per dierplaats 0,22 

Rammen Per dierplaats 0,27 

Vleeskonijnen Per dierplaats 0,027 

Melkveestallen (rund) Afdracht per kalenderjaar  

Melkvee (rund) Per dierplaats 2,50 

Melkveestallen (geit en schaap) Afdracht per kalenderjaar  

Melkvee (geit en schaap) Per dierplaats 0,33 

Paardenstallen Afdracht per kalenderjaar  

Paarden en pony’s tot 3 jaar Per dierplaats 6,00 

Pony’s vanaf 3 jaar Per dierplaats 9,00 

Paarden vanaf 3 jaar Per dierplaats 12,00 

Pluimveestallen Afdracht per kalenderjaar  

Opfok leg(ouder)dieren Per 100 dierplaatsen 0,50 

Leg(ouder)dieren in productie Per 100 dierplaatsen 0,50 

Opfok vleeskuikenouderdieren Per 100 dierplaatsen 0,50 

Vleeskuikenouderdieren in productie Per 100 dierplaatsen 0,50 

Vleeskuikens Per 100 dierplaatsen 0,50 

Vleeskalkoenen Per 100 dierplaatsen 1,30 

Eenden Per 100 dierplaatsen 0,60 

Varkensstallen Afdracht per kalenderjaar  

Vleesvarkens  Per dierplaats 0,11 

Guste en dragende zeugen Per dierplaats 0,60 

Kraamzeugen Per dierplaats 0,60 

Dekberen  Per dierplaats 0,60 

Gespeende biggen (max. 25 kg) Per dierplaats 0,045 



 

 

  

Vleeskalverstallen (rund) Afdracht per kalenderjaar  

Vleeskalveren Per dierplaats 0,22 

Vleesveestallen Afdracht per kalenderjaar  

Vleesstieren en overig vleesvee Per dierplaats 0,60 

Zoogkoeien Per dierplaats 1,30 


