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Al enkele jaren in bespreking (principe vermeld in het regeringsakkoord van 2014).

Sinds 2016 zijn verschillende oplossingen door de RR-diensten voorgesteld geweest 
om in 2020 tot een (gedeeltelijke) oplossing te komen.

2016 : 
De administratieve dienst met boekhoudingkundige autonomie eID (ADBA eID) en 
het RR voorstellen gratis toegang, maar in ruil voor een toewijzing uit de federale 
begroting: 

• De Inspecteur van Financiën van de Binnenlandse Zaken geeft een negatief 
advies: er bestaat niet zoiets als gratis toegang

• De FOD Begroting eist budgettaire neutraliteit: de toewijzing moet 
gecompenseerd worden uit de kredieten van de klantendiensten van het 
RR naargelang hun verbruik

• Resultaat van de besprekingen: status quo

2017 :  
ADBA eID en het RR stellen het kabinet een aanzienlijke verlaging van onze 
tarieven voor als alternatief voor gratis toegang :

• Geen reactie - status quo
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2018 :
Tijdens de begrotingsbesprekingen (begroting 2019):

• ADBA eID en het RR stellen (opnieuw) voor de kosteloosheid te 
compenseren met een gegarandeerde jaarlijkse toewijzing van 4,7 miljoen 
euro (tegenwaarde van de RR-kosten) 

• Weigering door Inspecteur van Financiën - Status quo

2019:
Presentatie van een project voor een nieuw tarief aan de Gcloud-groep en het 
Coördinatiecomité Integrator:

• Daling van het tarief (+/- 50%) voor alle federale overheidsdiensten, 
rekening houdend met de moderniseringtraject van het RR en de 
kostenverlaging

2020 (april):  
Nota aan de Raad van Ministers met resultaten vanaf 1/1/2020 :

• gratis toegang voor gemeenten
• prijsvermindering voor federale overheidsorganen en -instellingen –

0,05 euro per consultatie zonder een maximumbedrag van 1.200.000 euro 
voor het aantal consultaties op jaarbasis te overschrijden.
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• verlaging van de prijzen voor alle andere klanten (andere 
overheidsdiensten en -instellingen en privaat sector), d.w.z. 0,13 euro per 
transactie

• annulering van openstaande vorderingen tegen de ADBA eID en het RR bij 
de federale autoriteiten en instanties

2021 :
ADBA eID en RRN stellen gratis raadpleging en werkzaamheden van het RR voor: 

• De Inspecteur van de Financiën brengt een negatief advies uit  
• Beroep tegen het advies van de IF
• Wachten op het besluit van de Minister 

CONCLUSIE: prijsverlaging voor raadplegingen, geen gratis toegang
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Op 1 januari 2020 trad het Koninklijk Besluit van 3 juli 2020 betreffende 
de vergoedingen waartoe de prestaties van het Rijksregister van de 
natuurlijke personen aanleiding geven in werking.

De vergoeding voor transacties in het Rijksregister  is sindsdien als volgt wordt 
vastgesteld, de tarieven worden jaarlijks geïndexeerd:

 Transacties die door de gemeenten worden verricht, zijn kosteloos voorzien in 
artikel 2 van het KB7

 Federale overheden genieten een tarief van 0,05 euro per transactie (0,0503 
euro in 2021), zonder evenwel een jaarlijks maximumbedrag van 1.200.000 euro 
te overschrijden  voorzien in artikel 5 van het KB (1.207.693,72 euro ‘21)

 Forfaitaire vergoeding voor de FOD Financiën van 1.200.000 euro voorzien in 
artikel 6 van het KB (1.207.693,72 euro ‘21)
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 Transacties die worden verricht door de andere gebruikers van het 
Rijksregister, worden aangerekend aan 0,13 euro per transactie voorzien in 
artikel 3 van het KB (0,1308 in ‘21)

 Voor de instanties die gemachtigd zijn om collectes en bijwerkingen te doen in 
het Rijksregister wordt het tarief forfaitair vastgelegd op 3.246 EUR per jaar 
voorzien in artikel 4 van het KB (3.266,81 euro in ‘21)

Het volledige KB kan u hier raadplegen: 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=202
0070320&table_name=wet
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