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1. INSCHRIJVINGEN, WIJZIGINGEN, SCHRAPPINGEN IN DE KBO (1)

Inschrijvingsplichtige ondernemingen

Onderneming: (her)inschrijving, wijziging* of schrapping KBO (telkens incl. 1 vestiging)** € 92,50

Vestigingseenheid: (her)inschrijving, wijziging* of schrapping, prijs per vestigingseenheid** € 92,50

* Aanpassing declaratieve e-mail, website, telefoonnummer, commerciële benaming en bankrekeningnummer gratis

** Uitzondering: stichting en internationale vzw  gratis

Syndicus

Inschrijving, wijziging of schrapping mandaat € 92,50

Register van vervangende ondernemers

(Her)inschrijving of uitschrijving + inschrijving/schrapping KBO € 92,50

(Her)inschrijving zonder inschrijving KBO € 36

Uitschrijving zonder uitschrijving KBO gratis

Tijdige hernieuwing van de inschrijving in het register gratis

Melding van 1e opdracht als vervangend ondernemer en de daaraan verbonden uitbreiding KBO-gegevens gratis

2. AMBULANTE HANDEL (1)

Machtiging  
Werkgever

Machtiging  
Aangestelde A

Machtiging  
Aangestelde B 

onbep. duur

Machtiging  
Aangestelde B 
beperkte duur

Nieuwe machtiging € 150 € 100 € 100 € 50 

Wijziging beveiligde kaart € 50 € 100 € 50 € 50 

Vervanging verloren beveiligde kaart € 50 € 100 € 50 € 50 

Vervanging en wijziging verloren  
beveiligde kaart € 50 + 50 € 50 + 50 € 50 + 50 € 50 + 50

Aangetekende zending € 10 € 10 € 10 € 10
 

3. KERMISATTRACTIES (1)

Machtiging Werkgever Machtiging Aangestelde-verantwoordelijke

Nieuwe machtiging € 150 € 100 

Wijziging of vervanging machtiging € 50 € 100 
 

4. BEROEPSKAART VOOR VREEMDELINGEN (1)

Aanvraag (enkel ontvangst aanvraagformulier zonder controle gegevens) € 140

Nazicht gegevens aanvraagformulier € 58 (€ 70,18 incl. btw)

Afgifte (per jaar geldigheidsduur) € 90
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5. TARIEVEN EIGEN ACTIES
Excl. btw Incl. btw

Anomalieën inclusief uittreksel € 37 € 44,77

Opvraging HR via rijksarchief € 15 € 18,15

+ kost rijksarchief variabel variabel

Btw

Inschrijving € 58 € 70,18

Wijziging of stopzetting € 37 € 44,77

Vergunningen, toelatingen, erkenningen, registraties  …

Dienstenchequebedrijf € 105 € 127,05

Douane & Accijnzen: 

• aanvraag verkoop van alcohol in winkels € 58 € 70,18

• stopzetting verkoop van alcohol in winkels € 37 € 44,77

• aanvraag verkoop van tabak in winkels € 58 € 70,18

• stopzetting verkoop van tabak in winkels € 37 € 44,77

Erkenning als aannemer klasse 1 € 158 € 191,18

Erkenning als aannemer klasse 2 € 250 € 302,50

FAVV: aanvraag € 58 € 70,18

 stopzetting € 37 € 44,77

 wijziging € 58 € 70,18

Fytolicentie € 58 € 70,18

Logiesverstrekkende bedrijven € 58 € 70,18

Melding provinciebelastingen € 15 € 18,15

Unisono: aanvraag € 58 € 70,18

Unisono: wijziging of stopzetting € 15 € 18,15

Wijziging of stopzetting billijke vergoeding € 15 € 18,15

Vergunning beenhouwer-spekslager € 58 € 70,18

Vervoersvergunning: enkel vergunning € 105 € 127,05

 vervoersvergunning + lastgeving € 158 € 191,18

 opmaak lastgeving € 58 € 70,18

EORI (aanvraag, wijziging, stopzetting) € 37 € 44,77

Aanvraag erkenning ambachtsman € 105 € 127,05

Aanvraag LEI-nummer € 89 € 107,69

Aanvraag hernieuwing LEI-nummer € 79 € 95,59

Aanvraag tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen € 37 € 44,77

Andere vergunningen Prijs op aanvraag
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Excl. btw Incl. btw
Opmaak van vennootschapsdocumenten (2)

Oprichtingsakte € 158 (6) € 191,18 (6)

Notulen voor toevoeging/wijziging/schrapping website en/of e-mailadres € 58 € 70,16
Verplaatsing zetel: 

• die geen statutaire wijziging inhoudt: enkel notulen € 79 € 95,59
• die wel statutaire wijziging inhoudt: notulen + gecoördineerde statuten € 158 (3) € 191,18 (3)

Benoeming/ontslag zaakvoerder(s)/bestuurder(s)/andere mandaten:
• die geen statutaire wijziging inhoudt: enkel notulen € 79 € 95,59
• die wel statutaire wijziging inhoudt: notulen + gecoördineerde statuten € 158 (3) € 191,18 (3)

Notulen wijziging vennotenbestand € 79 € 95,59
Gecoördineerde statuten € 79 (3) € 95,59 (3)

Andere statutaire wijzigingen (voorwerp, naam, boekjaar, …): notulen + gecoördineerde statuten € 158 (3) € 191,18 (3)

Notulen ontbinding en sluiting vereffening in één akte € 105 € 127,05
Opmaak nieuwe statuten n.a.v. WVV. Hierin zit vervat:

• opmaak notulen BAV inclusief nieuwe statuten  
(Eventuele andere, al dan niet statutaire wijzigingen, kunnen ook mee verwerkt 
worden tegen een meerprijs. Hiervoor verwijzen we naar deze tarievenlijst.) € 490 (6) € 592,90 (6)

• opmaak gecoördineerde statuten
• opmaak publicatieformulieren (excl. publicatiekost Belgisch Staatsblad - zie hieronder)

Publicatieformulieren (excl. publicatiekost Belgisch Staatsblad - zie hieronder) € 105 € 127,05
Opmaak van VZW-documenten (2)

Opstellen oprichtingsakte, hierin zit vervat:
• opmaak oprichtingsakte € 625 € 750
• opmaak ledenregister
• opmaak publicatieformulieren (excl. publicatiekost Belgisch Staatsblad - zie hieronder)

Notulen voor toevoeging/wijziging/schrapping website en/of e-mailadres € 95 € 114,95
Verplaatsing zetel:

• die geen statutaire wijziging inhoudt: enkel notulen € 130 € 157,30
• die wel statutaire wijziging inhoudt: notulen + gecoördineerde statuten € 260 (3) € 314,60 (3)

Benoeming/ontslag bestuurder(s)/andere mandaten € 130 € 157,30
Gecoördineerde statuten € 130 (3) € 157,30 (3)

Andere statutaire wijzigingen (voorwerp, naam, boekjaar, …): notulen + gecoördineerde statuten € 260 (3) € 314,60 (3)

Notulen ontbinding en sluiting vereffening in één akte € 170 € 205,70
Opmaak nieuwe statuten n.a.v. WVV. Hierin zit vervat:

• opmaak notulen BAV inclusief nieuwe statuten  
(Eventuele andere, al dan niet statutaire wijzigingen, kunnen ook mee verwerkt 
worden tegen een meerprijs. Hiervoor verwijzen we naar deze tarievenlijst.) € 820 € 992,20

• opmaak gecoördineerde statuten
• opmaak publicatieformulieren (excl. publicatiekost Belgisch Staatsblad - zie hieronder)

Publicatieformulieren (excl. publicatiekost Belgisch Staatsblad - zie hieronder) € 170 € 205,70

Tarief Belgisch Staatsblad (4)

Vennootschap:
• neerlegging van een oprichting (op papier) € 237,10 € 286,89 
• neerlegging van een oprichting (elektronisch) € 191,50 € 231,72 
• neerlegging van een wijziging € 139 € 168,19 

Vereniging:
• neerlegging van een oprichting (op papier) € 164,10 € 198,56 
• neerlegging van een oprichting (elektronisch) € 118,60 € 143,51 
• neerlegging van een wijziging € 111,20 € 134,55 
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Excl. btw Incl. btw
Registratie oprichtingsakte € 20 € 24,20

+ vaste overheidskost € 50

Gelijkwaardigheid en niveaugelijkwaardigheid van diploma’s niet EU
Onze dienst (aanvraag en opvolging) – excl. overheidskost € 105 € 127,05
Overheidskost Vlaamse Gemeenschap:

• niveaugelijkwaardigheid Secundair (onderwijsvorm) € 90 -
• volledige gelijkwaardigheid Secundair (specifiek studiebewijs) € 180 -
• niveaugelijkwaardigheid Hoger Onderwijs (vermelding graad) € 90 -
• volledige gelijkwaardigheid Hoger Onderwijs (specifiek studiebewijs) € 180 -
• gelijkwaardigheid volwassenenonderwijs (niet Hoger) € 180 -

Overheidskost Franse Gemeenschap € 150/200 volgens het land

Divers
Opvragen leerprogramma € 58 € 70,18
Aanmaken EDRL hoedanigheid in de KBO € 37 (5) € 44,77 (5)

Schrapping EDRL hoedanigheid € 37 (5) € 44,77 (5)

Bekendmaking onderneming in de KBO € 37 (5) € 44,77 (5)

Getuigschrift ondernemingsvaardigheden € 58 € 70,18
Schrapping aangestelde bij de KBO Helpdesk € 37 € 44,77
Aanvraag ondernemingsnummer Vereniging van Mede-Eigenaars € 37 € 44,77
Legalisatie of apostille bij FOD Buitenlandse Zaken (excl. uittreksel) 
+ vaste overheidskost per document (gegevens onderneming en per VE) (btw incl.) 
Vb. onderneming met 2 vestigingseenheden = € 60 overheidskost

€ 37
€ 20

€ 44,77

Opmaak attest in orde met bedrijfsbeheer / beroepskennis € 58 € 70,18
Toevoeging functiecodes door KBO € 37 € 44,77
Wijziging functiecodes of RSZ, incl. uittreksel € 37 € 44,77
Toevoegen, wijzigen vestigingseenheid vzw € 37 € 44,77

6. UITTREKSELS KBO
Excl. btw Incl. btw

Per uittreksel, inclusief één vestigingseenheid € 11,16 € 13,50

Per bijkomende vestigingseenheid € 11,16 € 13,50 

Uittreksel uit het register van de vervangende ondernemers € 11,16 € 13,50 

7. ANDERE DIENSTEN
Excl. btw Incl. btw

Uurtarief voor andere diensten € 60 € 72,60 

Audit over de KBO-inschrijving € 25 € 30,50 

Audit, inclusief het opvragen van een afschrift handelsregister € 60 € 72,60 

UNIZO lidmaatschap voor startende ondernemingen gratis voor 6 maanden  
(zonder automatische verlenging)

(1) Rechten voor de staat, geen btw verschuldigd. 
(2) Oprichtingen, statutaire wijzigingen en ontbinding en sluiting vereffening 

in één akte bieden we enkel aan voor een VOF, CommV of VZW.
(3) Mits aanlevering bewerkbare versie van de huidige statuten.
(4) Tarief Belgisch Staatsblad, te betalen bij neerlegging in het kader van 

een publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De meest 

recente tarieven zijn terug te vinden op de website van het Belgisch 
Staatsblad. Dit tarief wordt door Liantis geïnd en doorgestort op de 
rekening van het Belgisch Staatsblad.

(5) Tarief indien geen extra actie uit punt 1.

(6) Dossiers voor vrije beroepers kunnen een meerprijs met zich meebrengen 
naargelang de voorwaarden van hun respectievelijke ordes.


