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1. Deelnamekosten
De deelnamekosten zijn te onderscheiden in de onderdelen contributie en toetsingskosten. Bedrijven zoals
genoemd onder artikel 3, lid a en b van het erkenningsreglement zijn deelnamekosten verschuldigd.

a. Contributiekosten
Dit betreft de jaarlijkse contributie aan de SEMH. De contributie is voorafgaand aan de periode van erkenning
verschuldigd.
Het contributiebedrag wordt bepaald aan de hand van de omzet. Hieronder vindt u een overzicht van de
jaarlijkse contributie per omzet klasse.
Omzet (€)
≤ 45.000
45.000 – 100.000
100.000 – 450.000
450.000 – 1.000.000
1.000.000 – 1.650.000
1.650.000 – 3.000.000
3.000.000 - 5.000.000
5.000.000 – 10.000.000
10.000.000 – 20.000.000
≥ 20.000.000

Contributie (€)
160
285
360
475
680
935
1390
1700
2300
3000

Uitzonderingen
1. Bedrijven die zijn aangesloten bij contractpartners (zie erkenningsreglement) met een omzet < 10.000 vallen
onder de omzet van de contractpartners.
2.Voor kleine audiciensbedrijven met maar één vestiging geldt een eenmalige instapregeling, voor deze
bedrijven geldt voor de eerste toetsingscyclus (3 jaar) het contributiebedrag van de laagste omzetklasse.
3. Per extra handelsnaam wordt € 75,- in rekening gebracht. Hiervoor dient een apart inschrijfformulier te
worden ingevuld.
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b. Toetsingskosten
Hieronder vindt u een overzicht van de toetsingskosten die jaarlijks plaatsvinden.

(her)keuring

Toetsingskosten (incl.
voorbereiding en rapportage)
(€)
657

Reistijd- en
reiskosten
vergoeding (€)
124

controle
(her)keuring

328
548

124

Controle
(her)keuring

328
457

124
124

controle
(her)keuring

218
657

124

Controle
(her)keuring

218
525

124

Controle

280

-

Soort toetsing

OIM en OSB

DISW

TEK, MMC en HWK

AUD

Podologiebedrijven

De kosten van (her)keuring en controle worden in rekening gebracht op basis van het aantal bestede uren
tegen het geldende uurtarieven. Hierbij wordt een tarief gehanteerd van € 109,23,- per toetsuur;
€ 109,23 per rapportage uur; € 36,77 per reisuur en € 0,29 per km. De genoemde bedragen in deze tabel voor
(her)keuring en controle zijn gebaseerd op een normaal gemiddelde tijdbesteding. De ervaring leert dat 95%
van de bedrijven de vermelde bedragen of lager in rekening gebracht krijgt, op basis van de werkelijk bestede
tijd. In enkele gevallen is meer tijd nodig om de noodzakelijke informatie te verzamelen. Hier kunnen de in
rekening gebrachte toetsingskosten hoger uitvallen.
De tabel is gebaseerd op een organisatie bestaande uit 1 vestiging. Bij meerdere vestigingen zijn de kosten
afhankelijk van het aantal vestigingen
Indien er een feit wordt geconstateerd, bedragen de gemiddelde kosten per feit € 17,- voor het
vervolgonderzoek. De kosten zijn echter afhankelijk van de bestede uren van de toetser.

2. Inschrijvingskosten
Als een bedrijf voor de eerste keer een inschrijving doet, zijn er geen inschrijvingskosten verschuldigd.
Als het contract anders dan bij wijze van sanctie, is opgezegd kan de opdrachtgever opnieuw een aanvraag voor
deelname indienen. Voor deze aanvraag tot herinschrijving als deelnemer wordt € 310,- in rekening gebracht.

3. Algemeen
Alle bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW
De deelnamekosten kunnen jaarlijks geïndexeerd worden aan de hand van de CBS consumentenprijsindex alle
huishoudens van december tot december. Het bestuur van SEMH publiceert de actuele tarieven voor een
volgend jaar op de website uiterlijk 31 januari van het jaar.
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