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Basisindex 
dec 2019

Index op 

31/12/2020

Index op 

31/12/2021

Index op 

31/12/2022

109,18 109,88 115,6 127,89

€ € € €

transacties die door de gemeenten worden verricht (art. 2) gratis gratis gratis gratis

transacties die worden verricht door de andere gebruikers

van het Rijksregister (art. 3)
0,13 0,1308 0,1376 0,1523

transacties die worden verricht door instanties die

gemachtigd zijn om collectes en bijwerkingen te doen in het

Rijksregister (art. 4)

3.246 3.266,81              3.436,87              3.802,26 

transacties die worden verricht door de Belgische Federale

openbare overheden bedoeld in artikel 5, § 1, eerste lid, 1°,

van de wet van 8 augustus 1983 (art. 5)

0,05 0,0503                    0,05 0,0586

jaarlijkse forfaitaire vergoeding voor de prestaties die

verricht worden ten behoeve van een Federale openbare

overheid (art. 6)

1.200.000 1.207.693,72        1.270.562,37        1.405.642,06 

Bijlage bij het K.B.

Aard van de werken

1. Werken in verband met lijsten of statistieken

1.1. Lijst van inwoners op papier of etiket

- origineel (per blad) 0,5342 0,5376 0,5656 0,6257

- minimumprijs per werk en per gemeente 20,03 20,16 21,21 23,46

1.2. Statistiek op papier

1.2.1. Statistiek met betrekking tot een gemeente

- origineel (per blad) 8,0134 8,0648 8,4846 9,3866

- minimumprijs 26,71 26,88 28,28 31,29

- maximumprijs 400,67 403,24 424,23 469,33

1.2.2. Statistiek met betrekking tot meerdere gemeenten

(maximum = provincie)

- origineel (per blad) 8,0134 8,0648 8,4846 9,3866

- minimumprijs 80,13 80,64 84,84 93,86

- maximumprijs 801,34 806,48 848,46 938,66

1.2.3. Ander werk

Prijs per gebruikstijd van de centrale eenheid en van de 

randapparatuur - tarief per uur: 
2.003,3387 2.016,1800 2.121,1400 2.346,6500

1.3. Steekproeftrekking

- extractie (per gemeente) 86,8113 87,3679 91,916 101,688

- steekproef (per dossier) 0,2003 0,2016 0,2121 0,2346

- maximumprijs 13.355,59 13.441,22 14.140,93 15.644,32

1.4. Registratie op digitale drager

- per individueel dossier 0,1336 0,1345 0,1415 0,1565

- minimumprijs 86,81 87,37 91,91 101,69

- maximumprijs 13.355,59 13.441,22 14.140,93 15.644,32

2. Bijzondere werken voor de aangesloten gemeenten

(Gestandaardiseerde werken die geleverd worden aan gemeenten die

daarvoor een abonnement nemen)

Opmerking : de inschrijving van de gemeenten, bij aanvang van het 

jaar, via een abonnementsformulier, voor minstens tien periodieke 

werken geeft aanleiding tot een korting van 10 % op het tarief.

Koninklijk besluit van 3 juli 2020 betreffende de vergoedingen waartoe de 

prestaties van het Rijksregister van de natuurlijke personen aanleiding geven 

(B.S. van 22 juli 2020)

Tarief



2.1. Lijst van de kiezers op papier

- per pagina 0,5342 0,5376 0,5656 0,6257

- minimumprijs 20,03 20,16 21,21 23,46

2.2. Lijst van de kiezers op digitale drager (per gemeente)

- per dossier 0,1068 0,1075 0,1131 0,1251

- minimumprijs 86,81 87,37 91,91 101,69

- maximumprijs 6.677,80 6.720,61 7.070,47 7.822,16

2.3. Kandidaten bijzitters

- lijsten en etiketten: per blad: 0,5342 0,5376 0,5656 0,6257

- minimumprijs 20,03 20,16 21,21 23,46

3. Verscheidene prestaties

3.1. Schrijven en testen van programma's: tarief per uur: 166,9449 168,0153 176,7616 195,554

3.2. Testen uitgevoerd met het oog op het bekomen van een 

erkenningsattest voor aansluiting op het netwerk van het Rijksregister

- in de lokalen van het Rijksregister: tarief per uur 166,9449 168,0153 176,7616 195,554

- op verplaatsing: tarief per uur 267,1118 268,8244 282,8185 312,8863

3.3. Verzendingskosten:  de reële verzendingskosten worden 

toegevoegd aan de vergoedingen die voorzien zijn voor elk werk.

4. Specifieke werken op digitale drager

4.1. Bestand van de namen en de voornamen

- eerste levering 1.188,65 1.196,27 1.258,54 1.392,35

- wekelijkse bijwerking: prijs per jaar: 3.973,29 3.998,76 4.206,93 4.654,19

- maandelijkse bijwerking: prijs per jaar: 2.383,97 2.399,25 2.524,15 2.792,51

- driemaandelijkse bijwerking: prijs per jaar: 1.589,32 1.599,51 1.682,78 1.861,68

4.2. Bestand van de beroepen

- eerste levering 601 604,85 636,34 703,99

- wekelijkse bijwerking: prijs per jaar: 1.983,31 1.996,03 2.099,93 2.323,19

- maandelijkse bijwerking: prijs per jaar: 1.388,98 1.397,89 1.470,65 1.627,01

- driemaandelijkse bijwerking: prijs per jaar: 1.108,51 1.115,62 1.173,69 1.298,47

4.3. Bestand van de openbare wegen

- eerste levering 1.589,32 1.599,51 1.682,78 1.861,68

- wekelijkse bijwerking: prijs per jaar: 4.767,95 4.798,52 5.048,31 5.585,03

- maandelijkse bijwerking: prijs per jaar: 2.577,63 2.594,16 2.729,20 3.019,35

- driemaandelijkse bijwerking: prijs per jaar: 1.983,31 1.996,03 2.099,93 2.323,19

4.4. Bestand der gemeenten, landen en diplomatieke posten 601 604,85 636,34 703,99

4.5. Tabel van de landen- en gemeentecodes alsmede van het 

verband tussen de gemeenten en hun postnummers
601 604,85 636,34 703,99


