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Starters et indépendants 
TARIF GE 2019 

 

 

 

 
 

 

UNIEK LOKET : TARIEVEN 2019 
 

 

Verrichtingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO)
  

 

Belgische of buitenlandse ondernemingen met vestigingseenheid (-heden) in België  

(niet onderworpen aan BTW) 

Verrichtingen Tarieven 

Handelsactiviteiten 

Inschrijving, één vestigingseenheid inbegrepen 
88,50 € 

Niet-handelsactiviteiten 

Eerste inschrijving, meerdere vestigingseenheden inbegrepen 
Gratis 

Oprichting van een bijkomende vestigingseenheid 
88,50 € 

(per vestiging) 

Herinschrijving 
88,50 € 

(per vestiging) 

Overname van een onderneming of vestigingseenheid 
88,50 € 

 (per vestiging) 

Wijziging 
88,50 € 

 (per vestiging) 

Schrapping / stopzetting van hoedanigheid 

handelaar/ambachtman/niet-handelaar 

88,50 € 

 (per vestiging) 

Beroepskaart – aanvraag 

Beroepskaart – afgifte 

140 € 

90 €/geldigheidsjaar 

Werkgeversvergunning (leur of kermis) : 

Verkrijging 

150 € 

 

Werkgeversvergunning (leur of kermis) : 

Wijziging / vervanging 
  50 € 

Vergunning beambte A (leur) of verantwoordelijke beambte (kermis) : 

Verkrijging/wijziging/vervanging 
100 € 

Vergunning beambte B (leur) : verkrijging voor onbepaalde duur 100 € 

Vergunning beambte B (leur) : verkrijging voor bepaalde duur   50 € 

Vergunning beambte B (leur) : 

Wijziging/vervanging 
  50 € 

Uittreksel uit KBO   13 € 

Registratie van een mandaat als syndicus 88,50 € 

 

 

 

 

Melding in het register voor vervangende ondernemers 
(Niet onderworpen aan BTW) 

Verrichtingen Tarieven 

Inschrijving / wijziging voor niet-handelsactiviteiten 34 € 

Inschrijving / wijziging voor handelsactiviteiten Gratis/34 €/88,50 € 
 (volgens KBO toestand) 

Activering in KBO van registergegevens Gratuit 

Verwijdering uit register / hernieuwing van inschrijving Gratuit 

Zoek naar één of meerdere vervangende ondernemer(s) + 45 € 
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Starters et indépendants 
TARIF GE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Buitenlandse ondernemingen zonder vestigingseenheid in België 
 

Verrichtingen Tarieven 

(excl. BTW) 
Tarieven  

(incl. BTW) 

Identificatie van Handels- of niet-handelsactiviteiten     35 €   42,35 € 

Wijziging van identificatie voor een buitenlandse onderneming 

zonder 

vestigingseenheid 

82,50 € 99,83 € 

Schrapping van identificatie voor een buitenlandse onderneming 

zonder vestigingseenheid 

82,50 € 99,83 € 

 

 
Les Services Plus du Guichet d’entreprises UCM 

 

Verrichtingen 
Tarieven 

(excl. BTW) 

Tarieven  

(incl. BTW) 

BTW – Inschrijving / Wijziging/ Schrapping   62 €   75,02 € 

BTW – Wijziging   57 € 68,97 € 

Erkenning van aannemers (Klasse 1) 133 € 160,93 € 

Registratie AFSCA : nieuw aanvrag/toevoegsel van nieuwe 

activiteiten 
  62 € 75,02 € 

Beroepsbekwaamheidsattest   82 €   99,22 € 

Verklaring betreffende muziekuitzending   62 €   75,02 € 

Publicatie Belgisch Staatsblad (vennootschappen en VZW's)  

 

• Opmaken et neerlegging op de griffie van onderhandse 

oprichtingsaktes van vennootschappen en VZW's.  

 

• Opmaken et neerlegging op de griffie van wijzigingsaktes 

van vennootschappen en VZW's 

 

156,20 € 

 

114,88 € 

 

 
 

189 € 

 

139 € 

Anomalieën oplossen 

 
73,14 € 

    88,50 € 

Advies en begeleiding (Dienstenrichtlijn)   82 €   99,22 € 

Raadgeving & begeleiding  160 €/huur 193,60 €/huur 

EORI 30 € 36,30 € 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Note d’info|Indépendant 
 

E.R. : Jean-Benoît Le Boulengé |Guichet d’entreprises agréé UCM asbl 

Chaussée de Marche, 637 - 5100 Namur-Wierde 

e-mail : guichet.unique@ucm.be 

TVA : BE 0480.411.504 
 

ucm.be 
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