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STICHTING IK KIES BEWUST: FINANCIELE VOORWAARDEN 

Versie 3.0 

Januari 2008 

 

 

Budget 

Zoals in haar rechtsvorm besloten ligt, heeft stichting “Ik Kies Bewust” (SIKB) geen 

winstoogmerk. Wel dienen de deelnemende bedrijven de exploitatiekosten van SIKB 

gezamenlijk op te brengen. Deze kosten bestaan uit: 

1) Oprichtingskosten van de Stichting 

2) Beheerskosten van de Stichting 

3) Kosten voor consumenten-communicatie en overige communicatie 

 

Financiering van het Budget 

Om het “Ik Kies Bewust” logo te kunnen voeren op producten (en communicatie voor 

producten) die voldoen aan de criteria zoals vastgelegd door de SIKB is het noodzakelijk om 

een sublicentie voor gebruik van het logo te verkrijgen van SIKB.  Deze sublicentie zal 

verleend worden aan voedingsmiddelen-bedrijven (fabrikanten, retailers, food service 

bedrijven) tegen betaling van een deel van de exploitatiekosten van SIKB.  

 

De verschuldigde jaarlijkse bijdrage per bedrijf is afhankelijk gesteld van de netto 

omzetcategorie waarin een bedrijf valt. Dit vanuit de aanname dat grotere bedrijven het logo 

op meer producten zullen kunnen voeren dan minder grote bedrijven. Voor het hanteren van 

categorieën is gekozen om de contributiestructuur en bijbehorende administratie druk zo 

eenvoudig mogelijk te houden. 
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De jaarlijkse bijdrage is als volgt vastgesteld voor fabrikanten en retail: 

 

Omzetklasse (netto) 

Bijdrage 

1e jaar 

Bijdrage 2e en 

volgende jaar 

1. Fabrikant >€150 miljoen, Retailer > €3 

miljard € 250.000 € 125.000 

2. Fabrikant >€50 miljoen, Retailer > €1 

miljard € 100.000 € 50.000 

3. Fabrikant >€20 miljoen, Retailer > €150 

miljoen € 20.000 € 10.000 

4. Fabrikant <€20 miljoen, Retailer<€150 

miljoen € 5.000 € 2.500 

 

De bijdrage voor foodservice is als volgt vastgesteld: 

Omzetklasse Bijdrage 1e en volgende 
jaren 
 

1F. Foodservice > € 300 miljoen € 25.000 
 

2F. Foodservice > € 200 miljoen  € 20.000 
 

3F. Foodservice > € 100 miljoen  € 15.000 
 

4F. Foodservice > € 50 miljoen  €   8.000 
 

5F. Foodservice > € 25 miljoen €   5.000 
 

6F. Foodservice < € 25 miljoen  €   2.500 
 

 

Toelichting bij de contributietabel: 

 

1. Als omzet geldt de totale netto omzet (food en non-food) in Nederland van het bedrijf 

in alle categorieën. Er kunnen geen productcategorieën of merken worden 

uitgesloten van de omzetberekening.  

2. Voor fabrikanten geldt de omzet voorzover deze betrekking heeft op producten onder 

eigen merken van de fabrikanten (dus exclusief productie onder Huismerken en 

andere merken van derden).  
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3. Wanneer een deelnemer 90% of meer van zijn omzet in bulk levert aan de volgende 

schakel in de keten wordt de betreffende leverancier slechts voor de helft van de 

contributie die voor zijn omzetklasse geldt aangeslagen. Bulk wordt hierbij 

gedefinieerd als grondstof en zonder merkherkenning. Deze regel is ook van 

toepassing wanneer 90% of meer van de omzet om technische redenen nooit 

meegenomen zal worden, omdat deze categorieën zijn uitgesloten voor het logo.  

4. Het Bestuur van SIKB heeft het recht om op kosten van de (kandidaat) deelnemer 

een onafhankelijke accountantsverklaring te vragen ten behoeve van de vaststelling 

van de omzetklasse van de (kandidaat) deelnemer. 

5. Contributie geldt per kalenderjaar. Er wordt geen korting of restitutie verleend indien 

slechts een gedeelte van het jaar wordt deelgenomen. Indien u onverhoopt uw 

deelname geheel of gedeeltelijk wilt stopzetten, kunt u dit tegen het eind van de 

maand met een opzegtermijn van 3 maanden kenbaar maken. In het eerste jaar van 

deelname is de contributie twee keer zo hoog als in de volgende jaren. Dit om alle 

deelnemende partijen te laten bijdrage in de oprichtingskosten en de kosten van de 

introductiecampagne. 

6. Het bestuur kan de contributie jaarlijks met maximaal 10% verhogen. 

 

Financiële verantwoording 

Het Bestuur zal alle deelnemers uiterlijk 3 maanden na afloop van het kalenderjaar een 

uitgebreid financieel verslag sturen.  

 

Overige Kosten 

Naast bovengenoemde kosten zal elk product voor het voeren van het logo een toetsing 

moeten ondergaan bij SGS of een andere door het Bestuur aan te wijzen toetsingsinstantie. 

Kosten hiervan bedragen €60-€70 per product, rechtstreeks te voldoen aan de 

toetsingsinstantie. Tevens zal in bepaalde gevallen op verzoek van SGS een analyserapport 

moeten worden overgelegd. Zie voor gedetailleerde informatie de productformulieren van 

SGS. 

 

Betaling 

Spoedig na aanmelding zal een rekening verzonden worden voor de contributie. Het logo 

mag pas gebruikt worden na volledige betaling van de contributie. 
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Registratieformulier Stichting Ik Kies Bewust 

 

Om de bijdrage van uw bedrijf te kunnen factureren zoals in de financiële voorwaarden is 

vermeld, heeft de Stichting uw omzetgegevens nodig. De Stichting verzoekt u vriendelijk om 

dit formulier in te vullen en te retourneren aan: Stichting Ik Kies Bewust, Zeestraat 84, 

2518 AD Den Haag. 

 

In aanvulling op de ondertekende deelnemersovereenkomst verklaart  

 

het bedrijf: …………………………… 

 

dat de netto omzet over het vorige jaar valt in omzetklasse ……………zoals beschreven in 

de financiële voorwaarden van de Stichting. 

 

Deze gegevens zijn naar waarheid ingevuld. 

 

Naam en datum:……………………………………. 

 

 

Handtekening: ……………………………………….  

 

Voor verder contact tussen de Stichting en het bedrijf kan de Stichting de volgende 

gegevens gebruiken: 

 

Bedrijf: 

Naam contactpersoon: 

Adres en postcode: 

Plaats: 

Telefoonnummer: 

Mobiel nummer: 

Fax: 

E-mail: 


