Tarieven
Tarieven van toepassing vanaf 01/01/2019 (excl. btw). Omdat een erkenningsaanvraag eenmalig om de vijf jaar moet gebeuren, zit de erkenningsaanvraag niet in het lidgeld vervat. Op deze manier houden we onze
lidmaatschapstarieven democratisch.

Tarieven vanaf 1 januari 2019 (excl. btw)
Klasse

Bijdrage leden

Bijdrage nietleden

1

€ 125

€ 200

2

€ 510

€ 800

3

€ 585

€ 915

4

€ 635

€ 990

5

€ 715

€ 1.120

6

€ 820

€ 1.260

7

€ 945

€ 1.465

8

€ 1.120

€ 1.740

Wat moet u
nu doen?

Uw erkenning
van A tot Z
begeleid

Hebt u vragen over uw erkenning? Wenst u een erkenning
aan te vragen of te hernieuwen?
Zit uw lopend erkenningsdossier
in de knoei?
dia

Na

Ongeacht het aantal erkenningen, ongeacht de
verschillende klassen die u bekomt, wordt er één

BOUWUNIE
DIENST
ERKENNINGEN

rd

ny

ga

de

Hil

n
Ro

vergoeding gevraagd, met name het bedrag dat
overeenstemt met de categorie of ondercategorie
uit de hoogste klasse.
Bedrijfsbezoeken (tarieven excl. BTW)

de

Hil

Als er een vertegenwoordiger langskomt, wordt
er minimum het tarief voor een halve dag gehanteerd. 250 euro voor leden en 385 euro voor

Bouwunie Dienst Erkenningen

niet-leden. Telkens per halve dag (maximaal 3,5

Nadia Schepens | Hildegard Moreels | Ronny Jacobs

uren). Verplaatsingskosten: 0,42 euro per km.

Hilde Masschelein | An Van Damme (administratie)
Ons contactadres
Maria-Theresialaan 35, 1800 Vilvoorde
t 02 588 11 02 e info@bouwunie.be

Laatste update van deze folder: januari 2019.

An

De erkenning: uw visitekaartje
voor zowel private als
overheidsopdrachten

Wanneer hebt u
een erkenning nodig?
Voor overheidsopdrachten vanaf 75.000 euro (wat

Jaarlijks investeren de verschillende overheden miljarden euro’s in infrastructuur, nieuwbouw, en ver-

betreft de categorieën) en 50.000 euro (wat betreft
de ondercategorieën) is een erkenning vereist of u

nieuwbouw. Als bouwbedrijf werken voor de over-

nu hoofdaannemer of onderaannemer bent. Deze

heid, betekent een beter gevuld orderboekje en

bedragen gelden exclusief btw. U moet niet beschik-

zekerheid van betaling. Ook wanneer u voor parti-

ken over een erkenning op het ogenblik van het

culieren werkt, loont de erkenning: consumenten

indienen van uw offerte. Maar wel op het ogenblik

zijn naarstig op zoek naar een betrouwbare aanne-

van de gunning van de opdracht door het bestuur.

Dit zijn onze sterke
argumenten!
Bouwunie dienst erkenningen …
… staat garant voor een persoonlijke aanpak. Het
rechtstreekse contact met uw bouwbedrijf staat

mer die met alles in orde is. Ook de “sleutel-op-dedeur” aannemer die bouwt onder de Wet Breyne,

Geen erkenning en toch meedoen aan een

garant voor de vlotte afhandeling van uw dossier

heeft baat bij een erkenning.

aanbesteding. Kan dat?

en dus een succesvolle afloop. Op aanvraag komen

Stelt u als aannemer vast, op het ogenblik dat u in-

wij ook bij u langs.

Met de erkenning beschikt u als aannemer over

schrijft op een overheidsopdracht, dat u niet of niet

een kwaliteitslabel dat u toelaat te werken voor de

voldoende erkend bent, dan is actie geboden! Zon-

… houdt u op de hoogte van uw voorlopige of

overheid. Het schept een vermoeden dat u, zowel

der de vereiste erkenning kan de overheidsopdracht

definitieve erkenning.

op technisch als op financieel vlak, voldoende slag-

niet toegewezen worden aan u. Want het is een

kracht hebt.

voorwaarde voor het sluiten van de overeenkomst.

... is een toegewijd team adviseurs, ondersteund

Bouwunie kan u hiermee helpen en heeft een mo-

door onze juridische dienst, die de erkennings

De werken waarvoor een erkenning vereist is, zijn

delbrief beschikbaar voor aannemers die een beroep

reglementering en de wetgeving overheidsop-

werken die aanbesteed worden door bijvoorbeeld

doen op haar diensten. De Dienst Erkenningen wijst u

drachten op de voet volgen.

overheden, steden, gemeenten, scholen, OCMW’s,

verder nog op andere belangrijke spelregels.

sociale huisvestingsmaatschappijen,...
Bouwunie gaat samen met u na voor welke klasse en
categorieën uw bedrijf in aanmerking komt. Vervolgens behartigt onze dienst erkenningen het verdere
verloop van uw aanvraagdossier.

“ Onderaannemers van
overheidsopdrachten hebben
ook een erkenning nodig.
Zorg ervoor dat ook uw
onderaannemer in orde is.”

… verwittigt u, wanneer zij tijdens de voorbereiding van uw erkenningsdossier stuit op onvol
komenheden in uw administratie en officiële
documenten. Zo krijgt u meteen de gelegenheid
om één en ander recht te zetten.
Uw dossier is dus in goede handen.

