Tarieven Federatie Landbouw en Zorg en Kwaliteitskeurmerk
Kwaliteit laat je zien per 1-1-2022
De kosten voor zorgboeren om aangesloten te zijn bij de Federatie bestaan uit:
•

de kosten voor de regionale organisatie

•

de aansluiting bij de Federatie, de website zorgboeren.nl en de Klachtenregeling

•

de kosten van een keurmerk. Hieronder staan de kosten van het eigen keurmerk Kwaliteit
laat je zien!

Let op: De kosten hangen af van het aantal locaties en de geboden zorg (scope). Iedere plek waar
zorg wordt verleend met een eigen adres wordt gezien als een locatie. Het is verplicht om alle locaties
aan te melden en onder te brengen bij een keurmerk.

Kosten regionale organisatie
Zorgboeren zijn lid van een regionale organisatie en via hen aangesloten bij de Federatie Landbouw
en Zorg. De kosten van de regionale organisaties kunnen per organisatie verschillen. Voor een
overzicht van regionale organisaties zie https://zorgboeren.nl/overons

Kosten aansluiting bij Federatie
Een zorgboerderij met 1 locatie1 betaalt voor aansluiting
bij de Federatie in totaal per jaar:
Voor iedere extra locatie komt er per jaar bij:

€ 350 (€ 423,50 incl btw)
€ 218,75 (€ 264,69 incl btw)

Het eerste jaar geldt een (eenmalige) toetredingsvergoeding van: € 100,00 ( € 121,00 incl. btw)
Deelname zorgboeren.nl (verplicht)
Deelname website www.zorgboeren.nl: € 45,00 (€ 54,45 incl. btw)
Deelname website 2e en verdere locaties, per locatie: € 28,13 (€ 34,03 incl. btw)
Deelname Landelijke Klachtenregeling (verplicht)
Deelname aan de Landelijke Klachtenregeling (Landelijke klachtencommissie en Geschillencommissie
Landbouw en Zorg): € 45,00 (€ 54,45 incl. btw).
Deelname klachtenregeling 2e en verdere locaties € 0
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Iedere plek waar zorg wordt verleend met een eigen adres wordt gezien als een locatie. Het
is verplicht om alle locaties aan te melden en onder te brengen bij een keurmerk.

Kosten Kwaliteitskeurmerk Kwaliteit laat je zien!

Gebruik KwApp
Voor nieuwe aanmeldingen in 2021 is vastgesteld dat eenmalig de Bijdrage gebruik
kwaliteitsapplicatie geldt van € 450,00 ( € 544,50 incl. btw).
Voor een onderneming met meer dan één locatie geldt voor de 2e en verdere locaties, dat geen
Bijdrage gebruik kwaliteitsapplicatie betaald hoeft te worden.
Tarieven toetsing certificering
In de aanloop naar een reguliere audit cyclus vindt er eerste een schriftelijke toets plaats, waarna na
een jaar een beoordeling van een jaarverslag en een fysieke audit volgen. Na het succesvol afronden
van dit traject start de reguliere auditcyclus.
De kosten voor deze aanloop periode van (maximaal 2 jaar) bedraagt voor een zorgboerderij met 1
locatie en een enkele scope2 per jaar gemiddeld:
€ 769,93 (€ 931,62 incl. btw)
Een reguliere auditcyclus bestaat uit 3 jaar. In deze 3 jaren vindt een fysieke audit plaats en worden
er 3 jaarverslagen getoetst. De kosten hiervoor bedragen voor een zorgboerderij met 1 locatie en
een enkele scope3 per jaar gemiddeld:
€ 442,90 (€ 535,91 incl. btw)

Op de volgende pagina vindt u een specificatie van deze kosten, de kosten voor een dubbele scope
en de kosten voor de 2e en verder locaties .
NB: De kosten voor het keurmerk zijn afhankelijk van het aantal locaties, de scope en de tijdsperiode
waarin u de verschillende fases doorloopt. De kosten kunnen daarom afwijken van het hierboven
beschreven gemiddelde. In de bijlage vind u een specificatie van de afzonderlijke kosten.
Prijsbepaling overgangsperiode
De nieuwe tarieven gelden per 1-1-2021. Omdat een schriftelijke toetsing en een audit over een
langere periode loopt, is voor die twee producten een overgangsregeling van kracht.
Schriftelijk toetsing
In de KwApp staat op uw dashboard een procesactie (blauw label, Indienen werkbeschrijving)
“Actualiseer uw werkbeschrijving en dien deze in ten behoeve van de schriftelijke toetsing”. Is de
uitvoerdatum 1-1-2022 of later, dan geldt het nieuwe tarief.
Audit
In de KwApp staat op uw dashboard een procesactie (blauw label, audit) “Bereid u voor op de audit
aan de hand van het auditprogramma (zie de kennisbank)”. Is de uitvoerdatum 1-2-2022 of later, dan
geldt het nieuwe tarief.
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Enkele scope kan zijn: begeleiding of wonen, dubbele scope is begeleiding en wonen

Kostenspecificatie Kwaliteitskeurmerk Kwaliteit laat je zien!
De basistarieven zijn vastgesteld op:
Schriftelijk toetsing enkele scope3
Schriftelijk toetsing dubbele scope4
Jaarverslag toetsing
Audit enkele scope
Audit dubbele scope

€ 530,45 (€ 641,84 incl. btw)
€ 793,10 (€ 959,65 incl. btw)
€ 159,00 (€ 192,39 incl. btw)
€ 849,75 (€ 1028,20 incl. btw)
€ 1375,05 (€ 1663,81 incl. btw)

NB Wanneer een toetsing van meerdere locaties niet gelijktijdig kan worden uitgevoerd gelden de
tarieven voor één locatie.
NB Hierbij geldt dat bij 2 of meer locaties, alle locaties tot één en dezelfde onderneming behoren
Voorbeelden kosten keurmerk
Bij 1 locatie dagbesteding
Er wordt op deze locatie ‘begeleiding’ geboden.
Schriftelijk toetsing enkele scoop (alleen het eerste jaar) € 530,45 (€ 641,84 incl. btw)
Toetsing jaarverslag (jaarlijks) € 159,00 (€ 192,39 incl. btw)
Audit enkele scoop (eens per 3 jaar of bij wijzigingen) € 849,75 (€ 1028,20 incl. btw)
Bij 1 locatie begeleiding EN wonen
Er wordt op deze locatie 'begeleiding en wonen' geboden.
Schriftelijk toetsing dubbele scope (alleen het eerste jaar) € 793,10 (€ 959,65 incl. btw)
Toetsing jaarverslag (jaarlijks) € 159,00 (€ 192,39 incl. btw)
Audit dubbele scope (eens per 3 jaar of bij wijzingen) € 1375,05 (€ 1663,81 incl. btw)
Bij 2 (of meer) locaties begeleiding OF wonen
Op iedere locatie wordt of 'begeleiding' of 'wonen' geboden
Schriftelijk toetsing enkele scope per locatie (alleen het eerste jaar)
2 (of meer) keer € 530,45 (€ 641,84 incl. btw).
Toetsing jaarverslag per locatie (jaarlijks)
2 (of meer) keer € 159,00 (€ 192,39 incl. btw).
Audit enkele scope per locatie (eens per 3 jaar of bij wijzigingen)
2 (of meer) keer € 849,75 (€ 1028,20 incl. btw)
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Enkele scope is alleen begeleiding of wonen
Dubbele scope is begeleiding en wonen

