
 

Tarievenblad 
 

Informatiedienst ‘Rechtmatigheidscontrole (verlenging) kwijtschelding’ (KWS)  
 

De informatiedienst ‘Rechtmatigheidscontrole (verlenging) kwijtschelding’ (KWS) kent voor de 

verschuldigde jaarlijkse abonnementskosten een tariefmodel dat is gebaseerd op het aantal 

inwoners van de contractspartij (Gemeente, Waterschap of een Gemeenschappelijke Regeling 

(bestaande uit gemeenten en/of waterschappen)). De jaarlijkse abonnementskosten worden in de 

maand maart van het betrokken kalenderjaar vooraf gefactureerd.   

 
Tarieven geldig vanaf: 1 januari 2023  

Organisatie/inwoneraantal  Jaarlijkse abonnementskosten  

2.000.000+  € 27.500,00  

1.500.000+  € 22.000,00  

1.000.000+  € 16.500,00  

500.000+  € 11.000,00  

250.000+  € 5.500,00  

200.000+  € 4.400,00  

150.000+  € 3.300,00  

100.000+  € 2.200,00  

50.000+  € 1.100,00  

< 50.000  € 550,00  

  
Jaarlijks wordt door het Inlichtingenbureau op basis van o.a. CBS-data het aantal inwoners per 

gemeente per 1 januari van het lopende kalenderjaar vastgesteld. Vervolgens zal afhankelijk van de 

contractspartijvorm zoals hierboven beschreven het totaal aantal inwoners worden bepaald en de 

bijbehorende staffel*.  De voor het aankomende kalenderjaar geldende tarieven zullen uiterlijk 1 

december via dit tarievenblad op de website www.inlichtingenbureau.nl worden gepubliceerd.  

 

*NB. In geval van een Gemeenschappelijke Regeling zullen de inwonersaantallen van de in de 

gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten bij elkaar worden opgeteld. Aan de hand van 

dit totaal worden de door de Gemeenschappelijke Regeling verschuldigde jaarlijkse 

abonnementskosten conform bovenstaande tabel in rekening gebracht.  

*Indien gemeenten en-/of waterschappen op basis van onderlinge afspraken de uitvoering onder 

elkaar hebben uitbesteed, gelden de afzonderlijke gemeenten en-/of waterschappen voor het 

Inlichtingenbureau als zelfstandige contractspartijen. Het inwonersaantal wordt voor elke 

zelfstandige contractspartij bepaald en de door de betrokken zelfstandige contractspartij 

verschuldigde jaarlijkse abonnementskosten worden conform bovenstaande tabel separaat 

gefactureerd.   

https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/10/voorlopige-bevolkingsaantallen-per-gemeente-1-1-2022
http://www.inlichtingenbureau.nl/


 

 

Indien gedurende het lopende kalenderjaar wordt aangesloten op de informatiedienst 

‘Rechtmatigheidscontrole (verlenging) kwijtschelding’ (KWS), zal er een factuurbedrag naar rato van 

het lopende jaar worden bepaald en gefactureerd.  

 

Aansluiten  

Voor aansluiting op de Informatiedienst KWS dient u het ‘Aanmeldformulier Informatiedienst 

‘Rechtmatigheidscontrole (verlenging) kwijtschelding’ (KWS) zoals gepubliceerd op onze website 

www.inlichtingenbureau.nl in te dienen.  

 

Contact  

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantsupport via 

klantsupport@inlichtingenbureau.nl. 

  

 

http://www.inlichtingenbureau.nl/
mailto:klantsupport@inlichtingenbureau.nl

