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Tarieven van de Kwantitatieve Echtverklaringen Pers
Van toepassing vanaf 1 januari 2021

Aantal gecontroleerde
titels

Type tarief
Dagbladen
Verkochte Tijdschriften
(2 experten)

Tarief (EUR)
excl. BTW

1ste

1 657

de

828

de

621

ste

911

de

570

de

415

de

362

ste

911

de

543

de

394

de

310

2

3 en volgende

Verdeling aan Leden
Gerichte Verdeling

1
2

(1 expert)

3

4 en volgende
Gratis Regionale Pers
(1 expert)

1
2
3

4 en volgende

Het degressief tarief per aantal echtverklaarde titels is alleen van toepassing in het geval van
eenzelfde uitgever (het BTW-nummer is het criterium) en in de loop van eenzelfde controlebezoek.
Indien verschillende tarieftypes gelijktijdig moeten worden toegepast voor eenzelfde
controlebezoek, wordt het laagste degressief tarief toegepast.
Wanneer de controleverrichtingen in het buitenland plaatsvinden, wordt het bovenstaande tarief
verhoogd met 25%.
Indien een echtverklaring niet in één zitting kan worden afgesloten omdat bepaalde noodzakelijke
gegevens niet beschikbaar zijn, geeft elke bijkomend controlebezoek aanleiding tot een verhoging
met 50% van het basistarief.
Titels met fysiek verschillende Nederlandse en Franse edities, worden als verschillende titels
beschouwd.
Uitgevers die het voorwerp van een echtverklaring van het CIM uitmaken, moeten verplicht lid zijn
van het CIM en zich volledig akkoord verklaren met zijn Statuten, het Reglement van Inwendige Orde
van de afdeling “Kwantitatieve Echtverklaringen” en het Reglement van de Kwantitatieve
Echtverklaringen Pers, gewijzigd en van kracht geworden op 1 januari 2021. Wanneer de
echtverklaring plaatsvindt op verzoek van een regie, zijn die regie en de uitgever gezamenlijk
verantwoordelijk voor de kosten van de echtverklaring.
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