
Aannemer kleine werven €/jaar

Aannemer tarief
geen lid

beroepsorganisatie
lid

beroepsorganisatie
niet erkend / erkend klasse 1 (1) €/jaar 125 100
erkend klasse 2 (1) €/jaar 250 200
erkend klasse 3 (1) €/jaar 500 400
erkend klasse 4 (1) €/jaar 1.000 800
erkend klasse 5 (1) €/jaar 1.250 1.000
erkend klasse 6 (1) €/jaar 1.500 1.200
erkend klasse 7 (1) €/jaar 1.750 1.400
erkend klasse 8 (1) €/jaar 2.000 1.600

Vervoerder tarief
geen lid

beroepsorganisatie
lid

beroepsorganisatie
vaste aansluitingsbijdrage €/jaar 125 100
aansluitingsbijdrage per trekkend transportmiddel €/jaar 25 20
verzekering per trekkend transportmiddel €/jaar
Aannemer + vervoerder met 1 trekkend transportmiddel tarief
aansluitingsbijdrage vervoerder €/jaar
verzekering vervoerder per trekkend transportmiddel €/jaar
Erkend bodemsaneringsdeskundige, bouwheer, studiebureau, overheid €/jaar

Uitbater tussentijdse opslagplaats of centrum voor slibverwerking
€/jaar

/vestiging

Uitbater definitieve opslagplaats
€/jaar

/vestiging
Periodiek melder bodemmaterialen €/jaar
Periodiek melder grondbrij €/jaar
Landbouwer €/jaar

Beoordeling technisch verslag tarief eenmalig gebruiker aangeslotene
0-10k m³ (2) €/m³ 0,06 0,04
10k-25k m³ (2) €/m³ 0,03 0,02
25k- 50k m³ (2) €/m³ 0,012 0,008
50k- 100k m³ (2) €/m³ 0,006 0,004
> 100k m³ (2)

minimum tarief beoordeling € 250 100
overname conformverklaring van een andere erkende bodembeheerorganisatie €
actualisatie conformverklaring (geldigheidsdatum verstreken) €
herziening conformverklaring n.a.v. addendum (uitloogproef, herbemonstering, …) €

herziening conformverklaring n.a.v. volumewijziging (3) €

herziening conformverklaring n.a.v. wijziging wetgeving - zoneringsplan,
opmetingstabel en/of besluiten veranderen

(3) €

herziening conformverklaring n.a.v. wijziging wetgeving - zoneringsplan,
opmetingstabel en besluiten veranderen niet

€

annulatie beoordeling indien reeds in behandeling €
meerkost bij duidelijke tekortkomingen doch conformverklaring na aanvullende info €
vaststelling niet-conformiteit €

grondverzet binnen de werf in ...
grondverzet vanaf werf of vanaf C-TOP/CGR/CSV naar …

tarief
bestemmingstype

I en II
bestemmingstype

III, IV en V
0-5k m³ (2) €/m³ 0,11 0,17
5k-10k m³ (2) €/m³ 0,05 0,11
10k-25k m³ (2) €/m³ 0,025 0,09
> 25k m³
minimum tarief beoordeling €
grondverzet vanaf B-TOP/CSV tarief
0-5k m³ (2) €/m³
5k-10k m³ (2) €/m³
minimum tarief beoordeling €

Studie ontvangende grond tarief
nazicht studie €

Verklaring LMRP tarief
verklaring LMRP voor uit grond afgezeefde stenen €

Advies en opleiding tarief niet-aangeslotene aangeslotene
mondeling en schriftelijk advies €
op locatie

Certificatie en periodieke controle van TOP's, CGR's en CSV's tarief
certificatie en controle

(2) voor deel van totale hoeveelheid
(3) minimum € 50
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Beoordeling aanvraag uitvoering grondverzet, aflevering toelating, transportdocumenten en bodembeheerrapport


