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1  INLEIDING 

  

1.1 TERMINOLOGIE 

 De in dit tariefreglement gebruikte terminologie is analoog aan de terminologie die 
wordt gebruikt in het Certificatiereglement voor productcertificatie CRC 01 BENOR. 

 

1.2  BESCHIKBAARHEID VAN DIT TARIEFREGLEMENT 

 De actuele versie van dit tariefreglement is op aanvraag verkrijgbaar bij de certificatie-
instelling.  

 

1.3 STATUS VAN DIT TARIEFREGLEMENT 

 Dit tariefreglement betreft versie 1.0. 

 Dit tariefreglement werd door COPRO goedgekeurd op 2019-01-07. 
 

1.4 HIËRARCHIE VAN REGELS EN TARIEVEN 

 Als bepaalde regels of tarieven van dit tariefreglement strijdig zijn met regels of tarieven 
van het algemeen Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR, dan zijn de 
regels en tarieven van dit tariefreglement bepalend. 

 

1.5 VRAGEN EN OPMERKINGEN 

 Vragen of opmerkingen over dit tariefreglement worden gericht aan de certificatie-
instelling. 
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2 TARIEVEN EN FACTURATIE 

 

2.1 FINANCIELE REGELS  

 De financiële regels zijn volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie  
TAR BENOR. 

2.2  TARIEVEN 

2.2.1 Vergoeding per certificatieaanvraag 

 Het bedrag ter behandeling van een aanvraagdossier bedraagt € 1054,9. 

2.2.2 Certificatiebijdrage 

 De certificatiebijdrage bedraagt € 1103,3 per kwartaal.  

2.2.3 Keuringsbijdrage 

 De keuringsbijdrage voor een periodieke inspectie aan de werf bedraagt € 670,0. 

 De keuringsbijdrage voor een periodieke inspectie aan de controle-eenheid bedraagt 
€ 670,0. 

 
De keuringsbijdrage voor het nazicht van een typekeuring per product bedraagt 
€ 114,3 / uur. 

 
 Verplaatsingsvergoeding: 
 
 Bij verplaatsingen in België wordt er geen verplaatsingsvergoeding aangerekend. 

 
Bij verplaatsingen buiten België bedraagt de vergoeding € 114,3 / uur verplaatsing, 
gerekend vanaf Brussel. Daarin is de vervoerskost niet inbegrepen. 

 
 Vervoerskost: 
 
 Bij verplaatsingen in België worden er geen vervoerskosten aangerekend.  

 Bij verplaatsingen buiten België zijn de vervoerskosten als volgt:  
 - per auto: € 0,364 / km,  
 - per trein: volgens biljet 1ste klasse,  
 - per vliegtuig: volgens biljet ‘economy flex’ of gelijkaardig,  
 - andere: volgens vervoersbewijs. 
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 Verblijfsvergoeding:  
 
 Bij overnachtingen zijn de kosten ten laste van de leverancier als volgt:  
 - een forfaitair bedrag van € 119,5 / nacht; 
 - en de kosten voor kamer met ontbijt. 

2.2.4 Productiebijdrage 

 De facturatie van de productiebijdrage gebeurt per kwartaal. 

 Om de productiebijdrage te kunnen berekenen, geeft de certificaathouder op het einde 
van ieder kwartaal, de tijdens die periode op de Belgische markt geleverde 
hoeveelheden constructies door aan de certificatie-instelling. 

 Deze aangifte dient te gebeuren binnen de 15 werkdagen na het betreffende kwartaal. 
 Volgende hoeveelheden worden gefactureerd: 
 Voor de schijf tot en met 50 km/jaar: € 0,10 /m 
 Voor de schijf van 51 tot en met 100 km/jaar: € 0,07 /m 
 Voor de schijf boven 100 km/jaar: € 0,04 /m 

2.2.5 Nutteloze verplaatsing 

 Nutteloze verplaatsingen worden aangerekend volgens het Tariefreglement voor 
Productcertificatie TAR BENOR. 

2.2.6 Prestaties buiten de normale werkuren 

 Prestaties buiten de normale werkuren worden aangerekend volgens het 
Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR. 

2.2.7 Heffingen 

 De heffingen zijn volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR. 

2.2.8 Indexering van de tarieven 

 De indexering van de tarieven gebeurt volgens het Tariefreglement voor 
Productcertificatie TAR BENOR. 

 

2.3 FACTURATIE 

 De facturatie gebeurt volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR 
BENOR. 

 



 

 

 

  TAR 69-4 
TA

R
IE

FR
EG

LE
M

EN
T 

  
   

FINANCIEEL STELSEL 
 IN HET KADER VAN DE CERTIFICATIE VAN 

GELEIDECONSTRUCTIES van in situ beton 
 
 

  

Versie 1.0 van 2019-01-07 

© COPRO 

COPRO vzw     Onpartijdige Instelling voor de Controle van Bouwproducten 

Z.1 Researchpark 
Kranenberg 190 
1731 Zellik 

tel. +32 (2) 468 00 95 
fax +32 (2) 469 10 19 

info@copro.eu 

www.copro.eu 
BTW BE 0424.377.275 

KBC BE20 4264 0798 0156 
 



COPRO Tariefreglement  TAR 69-4 
Blz. 2/5 Versie 1.0 van 2019-01-07 

INHOUDSTAFEL 

1  INLEIDING ...............................................................................................................................3 

1.1 TERMINOLOGIE ..................................................................................................................3 

1.2  BESCHIKBAARHEID VAN DIT TARIEFREGLEMENT .........................................................3 

1.3 STATUS VAN DIT TARIEFREGLEMENT .............................................................................3 

1.4 HIËRARCHIE VAN REGELS EN TARIEVEN ........................................................................3 

1.5 VRAGEN EN OPMERKINGEN .............................................................................................3 

2 TARIEVEN EN FACTURATIE ..................................................................................................4 

2.1 FINANCIELE REGELS .........................................................................................................4 

2.2  TARIEVEN ............................................................................................................................4 

2.2.1 Vergoeding per certificatieaanvraag ...............................................................................4 

2.2.2 Certificatiebijdrage .........................................................................................................4 

2.2.3 Keuringsbijdrage ............................................................................................................4 

2.2.4 Productiebijdrage ...........................................................................................................5 

2.2.5 Nutteloze verplaatsing ...................................................................................................5 

2.2.6 Prestaties buiten de normale werkuren ..........................................................................5 

2.2.7 Heffingen .......................................................................................................................5 

2.2.8 Indexering van de tarieven .............................................................................................5 

2.3 FACTURATIE .......................................................................................................................5 

 
  



TAR 69-4 COPRO Tariefreglement 
Versie 1.0 van 2019-01-07 Blz. 3/5 

1  INLEIDING 

  

1.1 TERMINOLOGIE 

 De in dit tariefreglement gebruikte terminologie is analoog aan de terminologie die 
wordt gebruikt in het Certificatiereglement voor productcertificatie CRC 01 BENOR. 

 

1.2  BESCHIKBAARHEID VAN DIT TARIEFREGLEMENT 

 De actuele versie van dit tariefreglement is op aanvraag verkrijgbaar bij de certificatie-
instelling.  

 

1.3 STATUS VAN DIT TARIEFREGLEMENT 

 Dit tariefreglement betreft versie 1.0. 

 Dit tariefreglement werd door COPRO goedgekeurd op 2019-01-07. 
 

1.4 HIËRARCHIE VAN REGELS EN TARIEVEN 

 Als bepaalde regels of tarieven van dit tariefreglement strijdig zijn met regels of tarieven 
van het algemeen Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR, dan zijn de 
regels en tarieven van dit tariefreglement bepalend. 

 

1.5 VRAGEN EN OPMERKINGEN 

 Vragen of opmerkingen over dit tariefreglement worden gericht aan de certificatie-
instelling. 

 
  



COPRO Tariefreglement  TAR 69-4 
Blz. 4/5 Versie 1.0 van 2019-01-07 

2 TARIEVEN EN FACTURATIE 

 

2.1 FINANCIELE REGELS  

 De financiële regels zijn volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie  
TAR BENOR. 

2.2  TARIEVEN 

2.2.1 Vergoeding per certificatieaanvraag 

 Het bedrag ter behandeling van een aanvraagdossier bedraagt € 1054,9. 

2.2.2 Certificatiebijdrage 

 De certificatiebijdrage bedraagt € 1103,3 per kwartaal.  

2.2.3 Keuringsbijdrage 

 De keuringsbijdrage voor een periodieke inspectie aan de werf bedraagt € 670,0. 

 De keuringsbijdrage voor een periodieke inspectie aan de controle-eenheid bedraagt 
€ 670,0. 

 
De keuringsbijdrage voor het nazicht van een typekeuring per product bedraagt 
€ 114,3 / uur. 

 
 Verplaatsingsvergoeding: 
 
 Bij verplaatsingen in België wordt er geen verplaatsingsvergoeding aangerekend. 

 
Bij verplaatsingen buiten België bedraagt de vergoeding € 114,3 / uur verplaatsing, 
gerekend vanaf Brussel. Daarin is de vervoerskost niet inbegrepen. 

 
 Vervoerskost: 
 
 Bij verplaatsingen in België worden er geen vervoerskosten aangerekend.  

 Bij verplaatsingen buiten België zijn de vervoerskosten als volgt:  
 - per auto: € 0,364 / km,  
 - per trein: volgens biljet 1ste klasse,  
 - per vliegtuig: volgens biljet ‘economy flex’ of gelijkaardig,  
 - andere: volgens vervoersbewijs. 
  



TAR 69-4 COPRO Tariefreglement 
Versie 1.0 van 2019-01-07 Blz. 5/5 

 Verblijfsvergoeding:  
 
 Bij overnachtingen zijn de kosten ten laste van de leverancier als volgt:  
 - een forfaitair bedrag van € 119,5 / nacht; 
 - en de kosten voor kamer met ontbijt. 

2.2.4 Productiebijdrage 

 De facturatie van de productiebijdrage gebeurt per kwartaal. 

 Om de productiebijdrage te kunnen berekenen, geeft de certificaathouder op het einde 
van ieder kwartaal, de tijdens die periode op de Belgische markt geleverde 
hoeveelheden constructies door aan de certificatie-instelling. 

 Deze aangifte dient te gebeuren binnen de 15 werkdagen na het betreffende kwartaal. 
 Volgende hoeveelheden worden gefactureerd: 
 Voor de schijf tot en met 50 km/jaar: € 0,10 /m 
 Voor de schijf van 51 tot en met 100 km/jaar: € 0,07 /m 
 Voor de schijf boven 100 km/jaar: € 0,04 /m 

2.2.5 Nutteloze verplaatsing 

 Nutteloze verplaatsingen worden aangerekend volgens het Tariefreglement voor 
Productcertificatie TAR BENOR. 

2.2.6 Prestaties buiten de normale werkuren 

 Prestaties buiten de normale werkuren worden aangerekend volgens het 
Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR. 

2.2.7 Heffingen 

 De heffingen zijn volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR. 

2.2.8 Indexering van de tarieven 

 De indexering van de tarieven gebeurt volgens het Tariefreglement voor 
Productcertificatie TAR BENOR. 

 

2.3 FACTURATIE 

 De facturatie gebeurt volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR 
BENOR. 

 


	1  INLEIDING
	1.1 TERMINOLOGIE
	De in dit tariefreglement gebruikte terminologie is analoog aan de terminologie die wordt gebruikt in het Certificatiereglement voor productcertificatie CRC 01 BENOR.

	1.2  BESCHIKBAARHEID VAN DIT TARIEFREGLEMENT
	De actuele versie van dit tariefreglement is op aanvraag verkrijgbaar bij de certificatie-instelling.

	1.3 STATUS VAN DIT TARIEFREGLEMENT
	Dit tariefreglement betreft versie 1.0.
	Dit tariefreglement werd door COPRO goedgekeurd op 2019-01-07.

	1.4 HIËRARCHIE VAN REGELS EN TARIEVEN
	Als bepaalde regels of tarieven van dit tariefreglement strijdig zijn met regels of tarieven van het algemeen Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR, dan zijn de regels en tarieven van dit tariefreglement bepalend.

	1.5 VRAGEN EN OPMERKINGEN
	Vragen of opmerkingen over dit tariefreglement worden gericht aan de certificatie-instelling.

	2 TARIEVEN EN FACTURATIE
	2.1 FINANCIELE REGELS
	De financiële regels zijn volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie  TAR BENOR.

	2.2  TARIEVEN
	2.2.1 Vergoeding per certificatieaanvraag
	Het bedrag ter behandeling van een aanvraagdossier bedraagt € 1054,9.

	2.2.2 Certificatiebijdrage
	De certificatiebijdrage bedraagt € 1103,3 per kwartaal.

	2.2.3 Keuringsbijdrage
	De keuringsbijdrage voor een periodieke inspectie aan de werf bedraagt € 670,0.
	De keuringsbijdrage voor een periodieke inspectie aan de controle-eenheid bedraagt € 670,0.

	2.2.4 Productiebijdrage
	De facturatie van de productiebijdrage gebeurt per kwartaal.
	Om de productiebijdrage te kunnen berekenen, geeft de certificaathouder op het einde van ieder kwartaal, de tijdens die periode op de Belgische markt geleverde hoeveelheden constructies door aan de certificatie-instelling.
	Deze aangifte dient te gebeuren binnen de 15 werkdagen na het betreffende kwartaal.
	Volgende hoeveelheden worden gefactureerd:
	Voor de schijf tot en met 50 km/jaar: € 0,10 /m
	Voor de schijf van 51 tot en met 100 km/jaar: € 0,07 /m
	Voor de schijf boven 100 km/jaar: € 0,04 /m

	2.2.5 Nutteloze verplaatsing
	Nutteloze verplaatsingen worden aangerekend volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR.

	2.2.6 Prestaties buiten de normale werkuren
	Prestaties buiten de normale werkuren worden aangerekend volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR.

	2.2.7 Heffingen
	De heffingen zijn volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR.

	2.2.8 Indexering van de tarieven
	De indexering van de tarieven gebeurt volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR.


	2.3 FACTURATIE
	De facturatie gebeurt volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR.

	1  INLEIDING
	1.1 TERMINOLOGIE
	De in dit tariefreglement gebruikte terminologie is analoog aan de terminologie die wordt gebruikt in het Certificatiereglement voor productcertificatie CRC 01 BENOR.

	1.2  BESCHIKBAARHEID VAN DIT TARIEFREGLEMENT
	De actuele versie van dit tariefreglement is op aanvraag verkrijgbaar bij de certificatie-instelling.

	1.3 STATUS VAN DIT TARIEFREGLEMENT
	Dit tariefreglement betreft versie 1.0.
	Dit tariefreglement werd door COPRO goedgekeurd op 2019-01-07.

	1.4 HIËRARCHIE VAN REGELS EN TARIEVEN
	Als bepaalde regels of tarieven van dit tariefreglement strijdig zijn met regels of tarieven van het algemeen Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR, dan zijn de regels en tarieven van dit tariefreglement bepalend.

	1.5 VRAGEN EN OPMERKINGEN
	Vragen of opmerkingen over dit tariefreglement worden gericht aan de certificatie-instelling.

	2 TARIEVEN EN FACTURATIE
	2.1 FINANCIELE REGELS
	De financiële regels zijn volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie  TAR BENOR.

	2.2  TARIEVEN
	2.2.1 Vergoeding per certificatieaanvraag
	Het bedrag ter behandeling van een aanvraagdossier bedraagt € 1054,9.

	2.2.2 Certificatiebijdrage
	De certificatiebijdrage bedraagt € 1103,3 per kwartaal.

	2.2.3 Keuringsbijdrage
	De keuringsbijdrage voor een periodieke inspectie aan de werf bedraagt € 670,0.
	De keuringsbijdrage voor een periodieke inspectie aan de controle-eenheid bedraagt € 670,0.

	2.2.4 Productiebijdrage
	De facturatie van de productiebijdrage gebeurt per kwartaal.
	Om de productiebijdrage te kunnen berekenen, geeft de certificaathouder op het einde van ieder kwartaal, de tijdens die periode op de Belgische markt geleverde hoeveelheden constructies door aan de certificatie-instelling.
	Deze aangifte dient te gebeuren binnen de 15 werkdagen na het betreffende kwartaal.
	Volgende hoeveelheden worden gefactureerd:
	Voor de schijf tot en met 50 km/jaar: € 0,10 /m
	Voor de schijf van 51 tot en met 100 km/jaar: € 0,07 /m
	Voor de schijf boven 100 km/jaar: € 0,04 /m

	2.2.5 Nutteloze verplaatsing
	Nutteloze verplaatsingen worden aangerekend volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR.

	2.2.6 Prestaties buiten de normale werkuren
	Prestaties buiten de normale werkuren worden aangerekend volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR.

	2.2.7 Heffingen
	De heffingen zijn volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR.

	2.2.8 Indexering van de tarieven
	De indexering van de tarieven gebeurt volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR.


	2.3 FACTURATIE
	De facturatie gebeurt volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR BENOR.


