0222-NL-2020-00040-0306

Tarieven 2021
WETTELIJKE DIENSTEN

PRIJS

Inschrijven onderneming met commerciële activiteiten
(inclusief 1 vestiging)

€ 90,50 (per vestiging)

Inschrijven en wijzigen maatschap en onderneming
zonder commerciële activiteiten

€ 90,50 (per vestiging)

Voor alle inschrijvingsplichtige ondernemingen
• Wijzigen van hoedanigheid
• Aangestelde ondernemersvaardigheden toevoegen,
schrappen of vervangen
• Wijzigen van startdatum of stopzettingsdatum
• Inschrijven van een bijkomende vestiging
(tweede, derde, enzovoort)
• Wijzigen van een vestiging (locatie, activiteiten, data)
• Stopzetten van een vestiging
• Combinatie van deze

€ 90,50 per vestiging

Stopzetten onderneming (inclusief 1 vestiging)

€ 90,50 per vestiging

Aanvraag beroepskaart voor vreemdelingen: nieuwe kaart,
vernieuwen, wijzigen of vervangen

€ 140

Aflevering beroepskaart voor vreemdelingen
(gratis bij wijziging en vervanging)

1 jaar: € 90
2 jaar: € 180
3 jaar: € 270
4 jaar: € 360
5 jaar: € 450

Inschrijven in het register van vervangende ondernemers

€ 35,00

KBO: registratie als syndicus

€ 90,50

Machtiging ambulante handel (leurkaart): aanvraag

als werkgever: € 150
als aangestelde A: € 100
als aangestelde B voor onbepaalde duur: € 100
als aangestelde B voor bepaalde duur: € 50

Machtiging ambulante handel (leurkaart): wijzigen of vervangen
Wijzigen en vervangen: tweemaal het tarief betalen

als werkgever: € 50
als aangestelde A: € 100
als aangestelde B: € 50

Machtiging kermisactiviteiten: aanvraag

als werkgever: € 150
als aangestelde: € 100

Machtiging kermisactiviteiten: wijzigen of vervangen

als werkgever: € 50
als aangestelde: € 100

Uittreksel van een onderneming uit de KBO

€ 10,74 excl. btw per vestiging

AANVULLENDE DIENSTEN

PRIJS

Btw: aanvraag

€ 55 excl. btw

Btw: wijzigen / stopzetten

€ 40 excl. btw

Eori-nummer

€ 35 excl. btw

Erkenning als aannemer: aanvraag

Klasse 1: € 125 excl. btw
klasse 2-3: € 500 excl. btw
klasse 4-5: € 600 excl. btw
klasse 6-8: € 900 excl. btw

FAVV: aanvraag / wijzigen / stopzetten

€ 55 excl. btw

Fytolicentie

€ 55 excl. btw

Getuigschrift ondernemingsvaardigheden
voor buitenlandse onderneming: aanvraag

€ 50 excl. btw

Handelaarsvergunning alcohol: aanvraag / wijzigen / stopzetten

€ 50 excl. btw

KBO Rechtzetting
(door andere instanties)

€ 55 excl. btw

Legalisatie uittreksel bestemd voor het buitenland (apostille)
+ aanvraag uittreksel

€ 45 excl. btw per vestiging
+ € 10,74 excl. btw per vestiging
TOTAAL: € 55,74 per vestiging

LEI

€ 89 excl. btw

Ondernemersvaardigheden: onderzoek

€ 20 excl. btw

Ondernemingsnummer Vereniging van Mede-eigenaars (VME)

€ 55 excl. btw

Publicatie oprichting VOF of CommV:
opmaken en neerleggen van de formulieren

€ 161,90 excl. btw
+ publicatiekosten griffie: € 284,71 incl. btw
+ registratie van de akte: € 50 incl. btw
TOTAAL: € 530,61

Publicatie van een wijziging in het Belgisch Staatsblad
opmaken en neerleggen van de formulieren

€ 103,04 excl. btw
+ publicatiekosten griffie: € 166,98 incl. btw
TOTAAL: € 291,66

Tabaksvergunning: aanvraag / wijzigen / stopzetten

€ 50 excl. btw

Toekenning ondernemingsnummer

€ 30 excl. btw

Vergunning beenhouwer-spekslager: aanvraag

€ 65 excl. btw

