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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 Algemeen Certificatiereglement voor uitvoeringcertificatie 
CRC COPRO.EXE. 

 

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 en vervangt TAR 03 versie 1.0. 

 Dit tariefreglement werd door COPRO goedgekeurd op 2020-02-18. 

 

1.4 HIËRARCHIE VAN REGELS EN TARIEVEN 

 Als bepaalde regels of tarieven van dit tariefreglement strijdig zijn met regels of tarieven 
van een Bijzonder Certificatiereglement, dan zijn deze laatste 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 BETALINGSVOORWAARDEN 

 

2.1  TARIEVEN (basistarief 2014) 

2.1.1 Vergoeding per certificatieaanvraag 

 Het bedrag ter behandeling van een aanvraagdossier bedraagt forfaitair € 1015,0 per 
certificatieaanvraag. 

2.1.2 Certificatiebijdrage 

 Zowel de bedragen, de berekening als de periode voor de certificatiebijdrage worden 
bepaald door het specifiek Tariefreglement voor de uitvoeringcertificatie. 

2.1.3 Keuringsbijdrage 

Vaste vergoeding per inspectie: 

 Het bedrag voor de vaste vergoeding bedraagt € 315,0 / inspectie. 

 Het specifiek Tariefreglement kan hiervan afwijken. 

Prestatievergoeding: 

 Het bedrag per uur prestatie bedraagt € 110,0 / uur. 

 Voor elke inspectie wordt minstens een eerste uur aangerekend. Elk volgend begonnen 
uur geldt als een volledig uur, zodra 30 minuten bereikt zijn. 

Verplaatsingsvergoeding: 

 Het forfaitair bedrag voor verplaatsingen in België bedraagt € 190,0 / verplaatsing 
(heen en terug). Hierin is de vervoerskost inbegrepen. 

 Bij verplaatsingen buiten België bedraagt de vergoeding € 110,0 / uur verplaatsing, 
gerekend vanaf Brussel. Hierin is de vervoerskost niet inbegrepen. 

Vervoerskosten: 

 Bij verplaatsingen in België worden er geen vervoerskosten aangerekend. 

 Bij verplaatsingen buiten België zijn de vervoerskosten als volgt: 

- per auto: € 0,350 / km 

- per trein: volgens biljet 1ste klasse, 

- per vliegtuig: volgens biljet ‘economy’ of gelijkaardig, 

- andere: volgens vervoersbewijs. 
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Verblijfsvergoeding: 

 Bij overnachtingen zijn de kosten als volgt: 

-  een forfaitair bedrag van € 115,0 / overnachting, 

-  en de kosten voor kamer met ontbijt, die ten laste zijn van de aannemer. 

2.1.4 Nutteloze verplaatsing 

 Voor elke nutteloze verplaatsing, veroorzaakt door de aannemer, wordt een inspectie 
met verplaatsing aangerekend, waarbij de prestatievergoeding overeenstemt met 1 uur 
aanwezigheid. 

2.1.5 Prestaties buiten de normale werkuren 

 De prestatievergoeding en de verplaatsingsvergoeding worden vermenigvuldigd met 
een factor, overeenkomstig de volgende tabel: 

 Normale werkdag Zaterdag 
Zondag, feestdag, 

bouwverlof 

Dag x 1 x 1,5 x 2 

Nacht (22h – 6h) x 1,5 x 2 x 2 

 

2.1.6 Heffingen 

 Alle hierboven vermelde vergoedingen zijn onderworpen aan de geldende BTW-heffing 
voor prestaties in België. 

2.1.7 Indexering van de tarieven 

 Alle hierboven vermelde basistarieven van 2014 worden jaarlijks, per 1 januari, met de 
volgende coëfficiënt vermenigvuldigd: 

 
S

S
 

r

n
 

 

 Voor de indexen gelden de volgende waarden : 

- Sr is de referentie-index van de bediendensalarissen voor het derde trimester van 
2013; 

- Sn is de index van de bediendensalarissen voor het derde trimester van het jaar dat 
de aanpassing voorafgaat. 
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 De geïndexeerde tarieven, met uitzondering van die voor de vervoerskosten per auto, 
worden afgerond op € 0,1 nauwkeurig. 

 De totale vervoerskosten per auto worden, op basis van het geïndexeerde tarief voor 
de autokosten per km, eveneens afgerond op € 0,1 nauwkeurig. 

 

2.2 BETALINGSVOORWAARDEN 

 De betaling van de facturen door de aannemer gebeurt binnen dertig dagen, einde 
maand van de facturatiedatum. 

 Laattijdige betalingen geven van rechtswege automatisch en zonder dat een 
ingebrekestelling is vereist, aanleiding tot een intrest berekend aan de wettelijke 
intrestvoet, verhoogd met één punt. 

 Bij niet-betaling binnen de acht dagen na ontvangst van een aangetekende 
ingebrekestelling, zal een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 15 % van het 
verschuldigde bedrag met een minimum van € 125. 

 Bovendien behoudt de certificatie-instelling zich het recht voor de certificaathouder te 
sanctioneren. 

   

 


