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1 ONDERWERP 

Dit reglement definieert het financieel stelsel in het kader van de CE-markering in de betonindustrie onder 
de systemen van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid 1 en 2+. Het geeft de tarieven 
die van toepassing zijn voor het bepalen van de vergoedingen aan PROBETON, de KI en het laboratorium 
in het kader van de CE-certificatie, evenals de bepalingen aangaande de facturatie en betaling van de 
vergoedingen en de indexatie van de tarieven. In bijzondere gevallen kunnen in de overeenkomst tussen 

de fabrikant en PROBETON afwijkende tarieven overeengekomen worden. 

De tarifering voor de verschillende producten is gebaseerd op de indeling in productgroepen volgens de 
lijst Scope_PROD die beschikbaar is op www.probeton.be/Documenten. 

Het vergoedingsstelsel geldt per productiezetel afzonderlijk. 

De tarieven zijn in euro uitgedrukt (exclusief BTW). Ze zijn geldig voor het jaar 2023 en worden 
automatisch geïndexeerd, in principe op 1 januari van elk jaar. 

De tariefaanpassing is gebaseerd op de evolutie van de lonen binnen het Aanvullend Paritair Comité van 
de bedienden (PC200) gedurende de referentieperiode van 1 januari van het vorige jaar tot 1 januari van 
het betrokken jaar. Ze omvat de jaarlijkse aanpassing aan het indexcijfer en de conventionele procentuele 
verhogingen, zoals bij CAO vastgelegd, gedurende de referentieperiode. 

 

2 INKOMRECHT 

Na het indienen van de formele aanvraag wordt een inkomrecht geheven dat de kosten dekt voor het 
openen van het dossier, het onderzoek van de ontvankelijkheid van de formele aanvraag en het beheer 
van de initiële inspectie. De tarieven voor de inkomrechten zijn aangegeven in Tabel 1. 

Het inkomrecht is niet terugvorderbaar door de fabrikant, noch indien het CE-certificaat niet afgeleverd 
wordt, noch indien het CE-certificaat wordt ingetrokken. 

 

3 CERTIFICATIERECHT 

Na het toekennen van het CE-certificaat wordt een jaarlijks certificatierecht geheven dat het beheer van 
het certificatiedossier en de instandhouding van de CE-certificatie dekt. Dit recht is afhankelijk van de 
complexiteit van het dossier en de eventuele combinatie van meerdere producten of productgroepen. De 
tarieven voor de certificatierechten zijn aangegeven in Tabel 1. 

Het jaarlijks certificatierecht wordt geheven per kalenderjaar en in 2 keer geïnd, bij het begin van elk 
semester.  

Het certificatierecht voor het kalenderjaar waarin het CE-certificaat wordt afgeleverd is in verhouding tot 
het resterend deel van het kalenderjaar, afgerond op gehele maanden. 

Het certificatierecht voor het kalenderjaar waarin het CE-certificaat wordt ingetrokken, is vorderbaar voor 
het volledige semester waarin het CE-certificaat werd ingetrokken. 

Tijdens een opschorting blijft het certificatierecht verschuldigd. 

Tabel 1 - Certificatierecht per tariefgroep 

Product of 
productgroep 

Inkomrecht 
(euro) 

Certificatierecht (euro) 

producten behorend tot dezelfde productgroep 

1ste product 2de en 3de product 4de en 5de product volg. product 

0RW 959,96 1.919,92 639,97 - - 

http://www.probeton.be/
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0CS 479,98 959,96 319,99 - - 

00M+006 479,98 959,96 319,99 159,99 - 

00S-006 719,97 1.439,94 479,98 239,99 0,00 

0DS 719,97 1.439,94 - - - 

 

4 VERGOEDINGEN EN TARIEVEN PER PRESTATIE 

4.1 Aard en code van de prestaties 

Tabel 2  - Aard en code van de prestaties 

Prestaties 

Aard Code 

Informatief keuringsbezoek C01 

Initieel keuringsbezoek C11 

Aanvullend keuringsbezoek tijdens de initiële inspectie C12 

Periodiek keuringsbezoek C21 

Aanvullend keuringsbezoek in de certificatieperiode C22 

Bijzondere prestatie C40 

Keuringsbezoek louter in het kader van de uitvoering of de beoordeling van het typeonderzoek C41 

Opmaak evaluatieverslag van een proefrapport in het kader van de beoordeling van het typeonderzoek C42 

Opmaak verslag van aanvullend advies in het kader van de beoordeling van het typeonderzoek C43 

4.2 Vaste keuringsinstellingen van PROBETON  

Voor keuringsbezoeken (code C01, C11, C12, C21, C22 en C41) gelden volgende vergoedingen per bezoek: 

a) in het voorkomend geval, een forfaitaire verplaatsingsvergoeding voor een verplaatsing met de wagen 
per werkdag van 232,72 euro 

b) een forfaitaire administratieve vergoeding van 494,52 euro (niet van toepassing op het informatief 
bezoek met code C01)  

c) een prestatievergoeding van 123,63 euro per uur aanwezigheid in de productiezetel; voor de berekening 
van de vergoeding wordt de duur van de prestaties afgerond op het half uur nauwkeurig  

NOOT In deze prestatievergoeding zijn de aanvullende prestaties voor de voorbereiding, afhandeling en 
verslaggeving van het bezoek verrekend. 

d) in het voorkomend geval, een overnachtingsvergoeding van 363,62 euro per overnachting. 

Voor de verre verplaatsingen met de wagen worden de vergoedingen volgens aangevuld met een 

supplementaire verplaatsingsvergoeding a rato van 1,67 euro per km voor de afstand die de grootste van 
de volgende afstanden, gerekend vanaf de Brusselse agglomeratie, overschrijdt: de Belgische landsgrens 
of 100 km. 

Voor verplaatsing met een ander vervoermiddel wordt een prestatievergoeding van 80,00 euro per uur 
reistijd aangerekend en worden de gemaakte vervoerskosten, behoudens andersluidend akkoord met 
PROBETON, aangerekend volgens het vervoersbewijs. 

In het geval dat PROBETON in de productiezetel ook optreedt als certificatie-instelling in het kader van een 

vrijwillige productcertificatie wordt een vermindering van 50 % toegekend op de forfaitaire administratieve 
vergoeding per keuringsbezoek voor de producten waarop de betreffende vrijwillige productcertificatie 
betrekking heeft. 
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4.3 Aanvullende vergoedingen voor de beoordeling van de prestaties van het 

product (AVCP-systeem 1) 

De vergoedingen voor de tests in het kader van het typeonderzoek, desgevallend met inbegrip van het 
vervoer van de proefstukken naar het laboratorium, worden afzonderlijk aangerekend aan de tarieven 
gehanteerd door het betreffende laboratorium en zijn ten laste van de fabrikant. Desgevallend maken deze 

vergoedingen het voorwerp uit van afzonderlijke overeenkomsten tussen de fabrikant, PROBETON en/of 
het laboratorium. 

De vergoedingen voor de typeberekening maken het voorwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst 
tussen de fabrikant en PROBETON. 

De vergoedingen voor bijzondere opdrachten in het kader van de beoordeling van de prestaties van het 
product, zoals het beoordelen van een beschrijvende technische documentatie maken het voorwerp uit van 
een bijzondere regeling vermeld in dit reglement (zie Tabel 3) of in een afzonderlijke overeenkomst tussen 

de fabrikant en PROBETON. 

Tabel 3  - Aanvullende vergoedingen voor de beoordeling van de prestaties onder AVCP-
systeem 1 

Product 

Opmaak evaluatieverslag van een 
proefrapport in het kader van de beoordeling 

van het typeonderzoek 
(Code 42) 

Opmaak verslag van aanvullend advies in het 
kader van de beoordeling van het 

typeonderzoek 
(Code C43) 

  per evaluatieverslag 

per uur 

(voor de berekening van de vergoeding wordt de duur van 

de prestaties afgerond op het half uur nauwkeurig) 

124 1.018,14 123,63 

141 1.018,14 123,63 

 

4.4 Keuringsinstelling gekozen door de fabrikant  

Indien de fabrikant beroep doet op een andere KI dan de vaste KI van PROBETON maken de vergoedingen 
voor de keuringsbezoeken het voorwerp uit van een afzonderlijke overeenkomst tussen de fabrikant en die 
KI. In aanvulling daarvan wordt door PROBETON per keuringsbezoek een forfaitaire administratieve 
vergoeding aangerekend van 145,45 euro. 

5 FACTURATIE EN BETALING 

De tarieven gelden voor het jaar 2023 en de factuurbedragen van de vergoedingen bepaald aan de hand 

van de aangegeven tarieven zijn onderworpen aan BTW-heffing, zoals door de Wet voorzien. 

Alle vermelde vergoedingen worden door PROBETON gefactureerd en aan PROBETON betaald. In het geval 
dat de fabrikant beroep doet op een andere KI dan de vaste KI van PROBETON, kan een alternatieve 
regeling gelden voor de facturatie en de betaling van de vergoedingen, die het voorwerp uitmaakt van een 
bijzondere overeenkomst tussen die KI en PROBETON. Voor de facturatie en betaling van het 

typeonderzoek en de typeberekening kan eveneens een alternatieve regeling gelden die het voorwerp 
uitmaakt van bijzondere overeenkomsten tussen de fabrikant, PROBETON en/of het laboratorium. 

De facturen worden vereffend uiterlijk 30 kalenderdagen na de factuurdatum. Bij niet-betaling binnen deze 
termijn is PROBETON gerechtigd vanaf de vervaldag zonder ingebrekestelling nalatigheidsintresten aan te 
rekenen. 

Bij niet-betaling uiterlijk op de 30ste kalenderdag volgend op de verzending door PROBETON aan de 

fabrikant van een aangetekende brief die een afdoende aanmaning betekent, wordt de 
certificatieovereenkomst ambtshalve verbroken. Naargelang van het geval wordt de procedure voor de 
toekenning van het CE-certificaat vanaf dat ogenblik gestaakt of wordt het reeds uitgereikte CE-certificaat 
van de fabrikant ingetrokken. 

De procedure voor de toekenning van het CE-certificaat kan maar hervat worden door het indienen van 
een nieuwe aanvraag. 
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De vergoedingen in het kader van dit reglement zijn steeds vorderbaar door PROBETON. De vergoedingen 
zijn nooit terugvorderbaar door de fabrikant, noch indien het CE-certificaat niet uitgereikt wordt, noch 

indien het ingetrokken wordt. 

De vordering van de verschuldigde sommen, samen met de vorderingskosten en de nalatigheidsintresten, 
gebeurt zoals door de Wet voorzien. 

 


