
Versiedatum december 2019

(A)

Klasse/Module A B C D
Personeelsbestand per bedrijf (*)

1 0 0 53 0 agrariër

2 318 212 212 318 1 (ZZP-er)

3 849 638 424 849 2 - 5

4 1.326 955 638 1.326 6 - 20

5 1.856 1.326 955 1.856 21 - 30

6 2.652 2.122 1.486 2.652 31 - 60

7 4.248 3.453 2.550 4.248 > 60

(B)

Module A B C D

per certificaat 50 200 25 200

vaste bijdrage

DISCLAIMER:

o  voor de 1e aanvullende module betaalt de deelnemer 40% van het jaarlijkse bedrag  

o voor elke aanvullende module daarbovenop betaalt de deelnemer 20% van het jaarlijkse bedrag. 

o  de vaste volgorde van de modules hierbij is: A, B, C, D.

Deze matrix is met de uiterste zorgvuldigheid samengesteld; alleen de meest recente versie (zie versiedatum) is geldig. Deze is via de KPMB-

website beschikbaar. Indien wijzigingen plaatsvinden, worden deelnemers en erkende certificerende instanties hierover tijdig 

geïnformeerd.

1.000

Jaarlijkse bijdrage / DEELNEMER (€)

Jaarlijkse bijdrage / CERTIFICERENDE INSTELLING (€)

a. Indien de deelnemer kiest voor een losse module A, B, C of D, dan betaalt de deelnemer het genoemde jaarlijkse bedrag.

b. Indien de deelnemer kiest voor meerdere modules, geldt de volgende regeling: 

d. De hiervoor genoemde bedragen zijn exclusief BTW en inclusief de afdracht aan externe schemabeheerders, zijnde CEPA en stichting ERM

KPMB          

kwaliteitssysteem

IPM 

rattenbeheersing

IPM 

houtbescherming

CEPA 

certified

c. Indien deelnemer - niet zijnde een agrariër - alleen module C kiest, komt er € 100,= aan kosten bovenop het jaarlijkse bedrag.

a. De hiervoor genoemde bedragen zijn exclusief BTW en inclusief de afdracht aan externe schemabeheerders, zijnde CEPA en stichting ERM. 

b. De hiervoor genoemde bedragen zijn inclusief de kosten voor deelname aan de door KPMB georganiseerde opleidingen voor auditoren.

e. (*): Personeelsbestand per bedrijf: Het aantal personeelsleden, dat in het bezit is van een geldig vakbekwaamheidsbewijs voor het uitvoeren van werkzaamheden ter 

beheersing van plaagdieren.


