Tarieven 2019
Vanaf 1 februari 2019 gelden nieuwe tarieven voor de afgifte van certificaten van oorsprong. Deze tarieven worden
bepaald door de overheid en zijn van toepassing na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Omdat een transparante
prijszetting belangrijk is, vindt u hieronder een overzicht van de nieuwe prijzen.
Tarieven oorsprongsattesten vanaf 01/02/2019 (*)
Documenten van oorsprong
Tarief
Oorsprongsattest (Digichambers)

€ 15,58

Duplicaat van een oorsprongsattest

€ 1,95

Viseren van documenten
Tarief
Verkoopfacturen en pro-forma facturen

€ 44.81

Prijslijsten, contracten, attesten e.a.

€ 57.62

Duplicaten van verkoopfacturen, prijslijsten, contracten, attesten e.a.

€ 14.08

Portkosten opsturen documenten per gewone post naar de klant
Tarief
Brieven tot 50 g

€5

Brieven > 50 g

€ 10

Consulaire diensten**
Leden Tarief

Niet-leden

Legaliseren van documenten (normale procedure)

€ 80

€ 120

Legaliseren van documenten (spoedprocedure) excl. koerier

€ 110

€ 210

Legalisatie visum aanvraag (normale procedure)

€ 75

€ 150

Legalisatie visum aanvraag (spoedprocedure)

€ 125

€ 220

Aanbieding per bijkomende instelling

€ 30

€ 30

(*) Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW
(**) De tarieven voor consulaire diensten zijn inclusief twee koerierdiensten, maar exclusief de extra kosten aangerekend
door de Ambassades, Consulaten, Ministeries, e.d.
Deze worden afzonderlijk op de factuur vermeld.

Op Digichambers bestaat er ook de mogelijkheid om certificaten af te drukken op blanco papier in plaats van af te
drukken op originele blanco certificaten. Het voordeel hiervan is dat u niet iedere keer blanco certificaten dient aan te
vragen, maar de documenten gewoon in kleur kan afdrukken op wit papier. Dit heeft dezelfde waarde als de huidige
certificaten. Op termijn zullen de blanco formulieren ook verdwijnen.
Aparte legalisaties van bijvoorbeeld facturen, contracten, paklijsten, etc. kunnen ook opgeladen worden via
Digichambers bij “Mijn Visa”. Net zoals de certificaten van oorsprong, krijgt u de geviseerde documenten terug binnen de
2 uur.

Heeft u een apostille nodig van het Ministerie, of een legalisatie door de ambassade of consulaat? Maak dan gebruik
van onze consulaire dienstverlening. Bij de verwerking van uw document op Digichambers, kunt u de optie “Consulaire
dienst” aanduiden. Wij doen dan het nodige om uw documenten zo snel mogelijk in orde te krijgen.
Meer info via certificaten.ov@voka.be of 09 266 14 38.

