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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. 

 

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 2018-07-13. 
 

1.4 HIËRARCHIE VAN REGELS EN TARIEVEN 

 Indien bepaalde regels of tarieven van dit tariefreglement strijdig zijn met regels of 
tarieven van het algemeen Tariefreglement voor Productcertificatie TAR 02, dan zijn 
de regels en tarieven van dit tariefreglement bepalend. 

 

1.5 VRAGEN EN BEMERKINGEN 

 Vragen of bemerkingen 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 02. 

2.2  TARIEVEN 

2.2.1 Vergoeding per certificatieaanvraag 

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

 Indien het sorteerzeefzand wordt gecertificeerd onder TRA 10-11 COPRO bedraagt 
het bedrag ter behandeling van een aanvraagdossier € 527,5. 

2.2.2 Certificatiebijdrage 

 De certificatiebijdrage bedraagt € 1054,9.  

2.2.3 Keuringsbijdrage 
 

 De keuringsbijdrage voor een periodiek controlebezoek 1 dag bedraagt € 1054,9. 

 De keuringsbijdrage voor een periodiek controlebezoek 1/2 dag bedraagt € 674,1. 

 De keuringsbijdrage voor een periodiek controlebezoek 1/2 dag gecombineerd met een 
ander controlebezoek van een andere certificatie bedraagt € 476,6. 

2.2.4 Productiebijdrage 

 Niet van toepassing. 

2.2.5 Nutteloze verplaatsing 

 Nutteloze verplaatsingen worden aangerekend volgens het Tariefreglement voor 
Productcertificatie TAR 02. 

2.2.6 Prestaties buiten de normale werkuren 

 Prestaties buiten de normale werkuren worden aangerekend volgens het 
Tariefreglement voor Productcertificatie TAR 02. 
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2.2.7 Heffingen 

 De heffingen zijn volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR 02. 

2.2.8 Indexering van de tarieven 

 Alle hierboven vermelde basistarieven van 2018 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 

2017; 
- Sn is de index van de bediendensalarissen voor het derde trimester van het jaar dat 

de aanpassing voorafgaat. 

 De geïndexeerde tarieven, met uitzondering van deze 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. 

 
 

2.3 FACTURATIE 

 De facturatie gebeurt volgens het Tariefreglement voor Productcertificatie TAR 02. 
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