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Tarievenblad Veiligheidsladder® 2020 
 
De Veiligheidsladder is een initiatief uit de markt. Het principe van de Veiligheidsladder is dat 

alle betrokken bedrijven en organisaties de ladder gezamenlijk financieren en naar rato 

bijdragen in de kosten van de ladder. Daaruit worden alle kosten betaald waaronder de 

helpdesk, het beheer van het certificatieschema, het certificatenregister, de website, de 

administratie, de doorontwikkeling en de begeleiding van initiatieven. Hiermee dient het 

gebruik van de Veiligheidsladder voldoende inkomsten te genereren om de ladder ook in de 

toekomst doelmatig, betaalbaar, scherp en toepasbaar te houden.  

Onderstaande tarieven (excl. BTW) zijn van kracht per 1 januari 2020. 

Licentievergoeding CI’s 
Certificerende Instellingen die een licentieovereenkomst hebben met NEN, dragen jaarlijks 
een licentievergoeding af aan NEN. De licentievergoeding is vastgesteld op € 2.040,00 per 
jaar. 
 

Certificatieafdracht 
Per (jaarlijkse) audit wordt er een certificatieafdracht in rekening gebracht die in verhouding 
staat tot de auditduur in mandagen (zowel initiële certificatie, jaarlijkse hercertificatie als 
ervaringsaudit of SAQ+). De certificatieafdrachten wordt bepaald op basis van de omvang 
van de audit in aantal mandagen, volgens onderstaande tabel. De certificatieafdrachten 
worden per kwartaal doorbelast aan de Ladder Certificerende Instellingen op basis van de 
afgeronde audits.  

Auditduur in mandagen Jaarlijkse certificatieafdracht1 

2 t/m 3  €    510,00  

4 t/m 7  €    766,00  

8 t/m 9   € 1.020,00  

10 t/m 14  € 1.530,00  

15 t/m 19  € 2.040,00  

20 t/m 24  € 2.550,00  

25 t/m 29  € 3.060,00  

30 t/m 34  € 3.570,00  

> 35 Volgt bovenstaande progressie 

 

Bijdragen LCI-en voor bevoegd verklaren en bijwonen auditoren 

De kosten voor het bevoegd verklaren en bijwonen van auditoren worden doorbelast aan de CI-en. 

De volgende kosten worden doorbelast: 

Bijdrage LCI voor bevoegdverklaring per auditor  € 295,00  

Bijdrage LCI per bijwoning   € 1.775,00  

 

Vervolgd op volgende pagina 

 

1 Vanaf 10 mandagen wordt per vijftal mandagen de certificaatafdracht met € 510 verhoogd. 
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Opvolging incidenten 

De volgende kosten voor het plannen van een extra bijwoning of het beoordelen, verlenen en 

monitoren van dispensatie ten opzicht van de eisen worden doorbelast. 

Extra bijwoning (per bijwoning van 4 uur)  € 888,00  

Dispensatie verlenen en monitoren (per auditor)  € 592,00  

 

 


