TARIEVENLIJST MILIEUKEUR NON-FOOD EN BAROMETERS
Onderstaande tarieven hebben betrekking op de afdrachten die aan SMK moeten worden betaald. Deze
tarieven zijn exclusief de kosten die de certificatie-instellingen rechtstreeks aan keurmerkhouders
berekenen voor audit en certificering. Voor een indicatie van deze kosten kunt u een offerte vragen aan de
certificatie-instelling(en).
De aanmeldingskosten worden via de certificatie-instelling bij de certificaathouder in rekening gebracht. De jaaromzet
wordt opgevraagd door de certificatie-instelling, daarna factureert SMK de jaarlijkse afdracht.

Tarievenblad
Milieukeur non-food

Tarieven

vanaf 2021
EUR - excl.
BTW

Aanvraagkosten

500,00

Omzetafhankelijke bijdrage

2 promille

Omzetafhankelijke bijdrage (minimaal per jaar)

550,00

Milieukeur non-food

Tarieven

voor de Milieuthermometer
Zorgsector niveau Goud (Milieukeur)
gelden speciale tarieven

EUR - excl. BTW

Eenmalige aanmeldingskosten per locatie*

Ziekenhuizen: per locatie / aantal bedden

Zorginstellingen: som van het aantal
bedden van een of meerdere locaties

EUR
- excl.
BTW

vanaf 2021

Jaarlijkse afdracht per locatie*

Ziekenhuizen: per locatie / aantal
bedden

Zorginstellingen: som van het aantal
bedden van een of meerdere locaties

EUR
- excl. BTW
ZorgZiekeninstel- huizen
lingen
400
450

< 200 bedden

400 < 200 bedden

200 < 400 bedden

500 200 < 400 bedden

450

500

400 < 1000 bedden

650 400 < 1000 bedden

500

600

> 1000 bedden

800 1000 < 2500 bedden

650

800

> 2500 bedden

800

1.000

*Zorginstellingen die niet onder de categorie ziekenhuis vallen kunnen voor de aanmeldingskosten en jaarlijkse afdracht
uitgaan van een bijdrage gebaseerd op de som van het aantal bedden van alle locaties tezamen waarvoor de keuring
wordt aangevraagd, mits de locaties centraal worden aangestuurd.

en Barometer Duurzame Evenementen: zie volgende pagina’s
Tarieven Milieukeur Groene elektriciteit, Milieukeur
klimaatbeheersing bij datacenters en Barometer
Duurzame Evenementen: zie volgende pagina’s
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Tarieven

Milieukeur non-food
voor Milieukeur Groene elektriciteit
gelden speciale tarieven

vanaf 2021
EUR - excl. BTW

Eenmalige aanvraagkosten

De aanvraagkosten van Milieukeur bedragen eenmalig € 500.
Voor de jaarlijkse bijdrage voor het voeren van Milieukeur moet vervolgens elk jaar worden gekozen voor één van de twee
opties: een omzetafhankelijke bijdrage of een vast tarief met kwantumkorting.
Optie 1. Omzetafhankelijke bijdrage
De omzetafhankelijke bijdrage wordt berekend over:

De commodity verkoopprijs (leveringsprijs) van de stroom (hieronder vallen niet: transport vergoeding en alle
belastingen).

De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 100 starttarief en 1,5 promille van de omzet per jaar.
Optie 2. Vast tarief met kwantumkorting
Er kan ook gekozen worden voor een vast tarief:

De certificaathouder betaalt € 2.000 per jaar en kan maximaal 20 GWh met Milieukeur verkopen.

Boven de 20.000 MWh gelden vaste tarieven per staffel:

Tariefstaffel optie 2
Van

Tot en met

Tarief

MWh

MWh

€/MWh

-

20.000

0,10

Staffel 2

20.001

200.000

0,012

Staffel 3

200.001

Staffel 4

500.001

Staffel 1 = starttarief

500.000
en meer

0,006
0,004

Rekenvoorbeeld optie 2
Een leverancier heeft 456 GWh met Milieukeur verkocht.
De bijdrage aan SMK komt uit op € 5.731 en wordt berekend zoals in de tabel hieronder weergegeven.
Van

Tot

Volume

Tarief

SMK

MWh

MWh

MWh

€/MWh

€

Staffel 1

-

20.000

20.000

0,10

Staffel 2

20.001

200.000

180.000

0,012

Staffel 3

200.001

456.000

256.000

0,006

Totale bijdrage

2.000
2.160
€ 1.536
€ 5.696
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Milieukeur non-food
voor Milieukeur klimaatbeheersing bij
datacenters gelden speciale tarieven

Tarieven

vanaf 2021
EUR - excl. BTW

Eenmalige aanvraagkosten
De aanvraagkosten van Milieukeur bedragen eenmalig € 500.
De jaarlijkse bijdrage voor het voeren van Milieukeur is gebaseerd op een vaste minimum bijdrage en een jaarlijkse
bijdrage gebaseerd op elektriciteitsverbruik per jaar.
Vaste jaarlijkse bijdrage
De vaste minimumbijdrage bedraagt altijd € 500,- excl. BTW per jaar.
Jaarlijkse bijdrage gebaseerd op elektriciteitsverbruik per jaar

Boven op de vaste (minimum) kosten van € 500,- komt een bijdrage € 0,14 /MWh, ongeacht de grootte van het
datacenter;

Bedrijven die met meer vestigingen deel nemen ontvangen een korting van 10% op de totale kosten.

Rekenvoorbeelden
Jaarverbruik 2.000 MWh
vaste bijdrage
2.000 MWh x € 0,14
TOTAAL
Jaarverbruik 6.500 MWh
vaste bijdrage
6.500 MWh x € 0,14
TOTAAL

Jaarverbruik 11.000 MWh
vaste bijdrage
11.000 MWh x € 0,14
TOTAAL

€ 500
€ 280
€ 780
excl. BTW

Jaarverbruik 21.000 MWh
Vaste bijdrage
21.000 MWh x € 0,14
TOTAAL

€ 500
€ 910
€ 1.410
excl. BTW

Milieukeur non-food
voor de Barometer Duurzame
Evenementen gelden speciale tarieven

€ 500
€ 1540
€ 2.040
excl. BTW

€ 500
€ 2940
€ 3.440
excl. BTW

Tarieven

vanaf 2021
EUR - excl.
BTW

Aanmeldkosten voor het aanvragen van certificatie per evenement
Aanmeldkosten voor het aanvragen van certificatie wordt in rekening gebracht bij start van het certificatieproces (ongeacht
of uiteindelijk een certificaat wordt behaald).
Tarieven gouden niveau
Barometer = Milieukeur
< 1000 bezoekers
1.000 < 5000 bezoekers
5000 < 10000 bezoekers
>10000 bezoekers

Aanmeldkosten EUR
(excl. BTW)
400
400
600
800

Jaarlijkse bijdrage EUR
(excl. BTW)
300
400
500
650

Na een jaar vindt opnieuw een inspectie van een periodiek terugkerend evenement plaats. Behoudt dit evenement het
certificaat, dan betaalt het evenement opnieuw de jaarlijkse kosten, voor het volgende jaar dus. Men betaalt geen
aanmeldkosten.
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