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Standaardtarieven – ondernemingen –  2012 

Het uurtarief in het geval een informatieverplichting van toepassing is op een bedrijf, is de bruto loonkost per 

uur van de werknemer die belast is met de uitvoering van de informatieverplichting. Omwille van de aard van 

de werkzaamheden, gaan we ervan uit dat deze werknemer een bediende is.  

Bij deze bruto uurloonkost worden vervolgens nog overheadkosten bijgeteld (gebruik van bureau, 

kosten computergebruik, telefoon, kopijmachine en dergelijke).  

De dienst Wetsmatiging gebruikt als standaardtarieven dezelfde tarieven als de federale Dienst voor 

Administratieve Vereenvoudiging (DAV) heeft berekend en in federale metingen hanteert. 

Deze berekeningswijze levert volgende resultaten op: 

 

  

Gemiddeld 

niveau 

Administratief 

medewerker Management 

 Gemiddeld totaal € 35,21 € 29,48 € 64,91 

 Gewogen gemiddelde totaal € 38,14 € 31,93 € 70,30 

 NACE-sector    

A Landbouw, bosbouw en visserij € 31,45 € 26,33 € 57,97 

B Winning van delfstoffen € 48,11 € 40,27 € 88,68 

C Industrie € 46,76 € 39,14 € 86,20 

D 

Productie en distributie van elektriciteit, gas, 

stroom en gekoelde lucht € 52,28 € 43,76 € 96,37 

E 

Distributie van water; afval- en 

afvalwaterbeheer en sanering € 39,81 € 33,32 € 73,38 

F Bouwnijverheid € 37,13 € 31,08 € 68,44 

G 

Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en 

motorfietsen € 33,65 € 28,16 € 62,02 

H Vervoer en opslag € 37,89 € 31,71 € 69,84 

I Verschaffen van accommodatie en maaltijden € 30,15 € 25,24 € 55,58 

J Informatie en communicatie € 44,06 € 36,88 € 81,21 

K Financiële activiteiten en verzekeringen € 48,38 € 40,49 € 89,17 

L Exploitatie van en handel in onroerend goed € 32,96 € 27,59 € 60,76 

M 

Vrije beroepen en wetenschappelijke en 

technische activiteiten € 41,35 € 34,61 € 76,22 

N Administratieve en ondersteunende diensten € 30,61 € 25,63 € 56,43 

O 

Openbaar bestuur en defensie; verplichte 

sociale verzekeringen € 35,79 € 29,96 € 65,98 

P Onderwijs € 29,25 € 24,49 € 53,92 

Q 

Menselijke gezondheidszorg en 

maatschappelijke dienstverlening € 32,04 € 26,82 € 59,07 

R Kunst, amusement en recreatie € 29,57 € 24,75 € 54,51 

S Overige diensten € 35,81 € 29,97 € 66,00 

T 

Huishoudens als werkgever van huishoudelijk 

personeel € 21,51 € 18,00 € 39,64 

U Extraterritoriale organisaties en lichamen € 36,14 € 30,25 € 66,61 
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Standaardtarieven – burger –  2012 

Ook voor het standaardtarief voor burgers werkt de dienst Wetsmatiging verder op berekeningen die 

uitgevoerd zijn door de federale Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV). 

Een tarief bepalen voor burgers is niet zo eenvoudig dan voor bedrijven. De kost van de persoon binnen een 

bedrijf die zich bezig houdt met de informatieverplichtingen is duidelijk aangezien die persoon daarvoor 

vergoed wordt via zijn loon. Dit is niet het geval voor een burger.  

Dus moeten we uitgaan van het begrip “opportuniteitskost”: wat is de opportuniteitskost voor de 

Belgische economie van de tijd die burgers besteden aan het vervullen van informatieverplichtingen? 

Die opportuniteitskost wordt bepaald als de gemiddelde bijdrage van elke Belg aan het Bruto 

Binnenlands Product (BBP) van België.  

De berekening is gebaseerd op volgende cijfers (de cijfers hebben betrekking op 2010, tenzij anders 

vermeld):  

• Het BBP van België tegen marktprijzen in lopende prijzen: 352.942.000.000 EUR  

• Het bevolkingsaantal : 11.020.421 

• Het aantal gewerkte uren per jaar per voltijdse werknemer (2008) : 1.541  

 

De gehanteerde formule is dan: BBP / bevolkingsaantal / aantal gewerkte uren per jaar  

 

Het standaarduurtarief voor burgers wordt zo vastgelegd op: € 20,78 

 


