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INLEIDING 

 

Dit document is bedoeld voor wie die de KBO Public Search wenst aan te spreken vanuit zijn toepassingen 

d.m.v. een webservice.  

 

De webservice KBO Public Search biedt dezelfde opvraagmogelijkheden als de webtoepassing KBO Public 

Search.  

 

 

 



  

 
 

 

Cookbook KBO Public Search Webservice - versie R011.00 
    6/87  

NIEUW IN VERSIE R011.00 

 

De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) 

heeft een reeks wijzigingen doorgevoerd, die betrekking hebben op rechtsvormen en functies. 

Deze wet voorziet dat vanaf een bepaalde datum sommige rechtsvormen en functies (binnen bepaalde 

rechtsvormen) anders moeten worden beschouwd/gelezen, zelfs vóór het neerleggen van de statuten om te 

voldoen aan de bepalingen van het WVV en/of, wat de functies betreft, zelfs vóór het neerleggen van de 

benoemings- of verlengingsakte. 

Daarom zal de KBO voor bepaalde rechtsvormen en functies de rechtsvorm/functie toevoegen zoals die 

moet worden gelezen/beschouwd, alsook de datum vanaf wanneer dit moet gebeuren en, indien van toepassing, 

de datum tot wanneer (alleen voor functies). 

 

Zoals hierboven vermeld, moeten vanaf een bepaalde datum en zelfs vóór de neerlegging van de statuten 

bepaalde rechtsvormen anders worden beschouwd/gelezen. 

Nieuwe gegevens (velden) met betrekking tot rechtsvormen werden toegevoegd aan de bestaande 

datastructuur “JuridicalFormType”:  

• “JuridicalFormCACType”: het bevat de rechtsvorm zoals deze gelezen/beschouwd moet worden, in 

afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 

(WVV).  

Er zullen ook drie gegevens worden toegevoegd aan de nieuwe gegevenssubgroep « JuridicalFormCAC » : 

- Code: bevat de code van de "rechtsvorm" zoals deze gelezen/beschouwd moet worden, in afwachting van 

het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). 

- Description bevat de beschrijving van deze code. 

- CACDate: toont de startdatum van de rechtsvorm zoals deze gelezen/beschouwd moet worden, in 

afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 

(WVV). 

Opgelet: alleen de informatie met betrekking tot de rechtsvormen die in blauw worden weergegeven, 

worden ingevoerd in de structuur "JuridicalFormCAC". Voor de in geel genoemde rechtsvormen is het inderdaad 

niet mogelijk om uit de bestaande rechtsvorm automatisch één overeenkomstige "nieuwe" vorm af te leiden. 
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Vanaf een bepaalde datum en nog voor de deponering van de statuten en/of de akte van benoeming/vernieuwing 
moeten bepaalde functies binnen bepaalde rechtsvormen anders worden beschouwd/gelezen. 

Als gevolg hiervan zal nieuwe informatie (velden) met betrekking tot functies worden toegevoegd aan de 
bestaande datastructuur "FunctionType": 

• “FunctionCACType”: het bevat de functie (optionele omschrijving) zoals deze volgens het WVV moet worden 
opgenomen en dit voor functies die nog niet zijn aangepast. 
Er worden daarom drie gegevens toegevoegd aan de gegevenssubgroep "FunctionCACType": 
-- Code: bevat de code van de functie zoals deze gelezen moet worden op grond van de wet tot invoering van 
de CSA; 
- Beschrijving bevat de beschrijving van deze code. 
- CACPeriod: gebruikt de PeriodType-structuur zoals gedefinieerd in dit document. 

Hieronder vindt u de tabel met de betreffende functies=  
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De code voor de ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging van de jaarrekening verandert.  
De oude code “001” wordt vervangen door “004”.  
Ook een nieuwe code werd aangemaakt, hoewel deze nog niet direct zal worden gebruikt: “005” Doorhaling 
wegens niet vervullen UBO-verplichtingen.  
Vanaf deze versie kan een geregistreerde entiteit dus een 0,1 of meer actieve doorhalingen hebben.  
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1. ALGEMENE CONCEPTEN 

1.1. INTEROPERABILITEIT 

 

Om de operabiliteit van de aangeboden webservices te garanderen, werden de interfaces (WSDL-

documenten) opgesteld conform de aanbevelingen van het WS-I Basic Profile. Deze aanbevelingen bestaan uit 

een aantal verduidelijkingen, verfijningen, en interpretaties van de bestaande WS-standaarden om de 

interoperabiliteit tussen de verschillende implementaties te verbeteren. Hieruit volgt dat de WSDL documenten 

die de interface specifiëren een document-literal-wrapped stijl volgen. 

 

1.2. AUTHENTICATIE 

De web service maakt gebruik van UserName Token van WS-Security voor authenticatie. WS-Security is 

een open standaard voor de beveiliging van web services. De webservice client moet een UsernameToken 

gebruiken om zich te identificeren. Het wachtwoord moet daarbij onder vorm van een PasswordDigest worden 

doorgestuurd. Voor  authentificatie met behulp van WS-Security, moet u een SOAP-header toevoegen aan de 

SOAP envelop. Deze header moet de WS-Security informatie bevatten: 

Een (ingekort en vereenvoudigd) voorbeeld: 
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?> 

<soap:Envelope xmlns:soap=”http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/”> 

 <soap:Header> 

 <wsse:Security> 

 <wsu:Timestamp> 

 <wsu:Created>2009-09-07T11:27:10.748Z</wsu:Created> 

 <wsu :Expires>2009-09-07T11 :32 :10.748Z</wsu :Expires> 

 </wsu:Timestamp> 

 <wsse:UsernameToken> 

 <wsse:Username>userid</wsse:Username> 

 <wsse:Password>b9+DwlYdsVm6BakobZivkDJ13zo=</wsse:Password> 

 <wsse :Nonce>Enp2ha7j2Ar9cvWQeUybTQ==</wsse :Nonce> 

 <wsu:Created>2009-09-07T11:27:10.716Z</wsu:Created> 

 </wsse:UsernameToken> 

 </wsse:Security> 

 <RequestContext> 

 <Id>ABCD</Id> 

 <Language>nl</Language> 

 </RequestContext> 

 </soap:Header> 

 <soap:Body> 

 … 
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In SoapUI ziet dit er als volgt uit: 

 

 

 

Onder het tabblad timestamp kan u de de geldigheidsduur van het verstuurde bericht instellen. Bijvoorbeeld 

300 s. U dient er rekening mee te houden dat aan de serverkant de timestamp ook wordt gecontroleerd. U heeft 

er daarom belang bij om de klok van de computer waarop de webservice client draait te synchroniseren met een 

tijdserver. 

 

1.3. ALGEMENE INPUT PARAMETERS 

 

Sommige input parameters moeten meegegeven worden bij iedere operatie van de KBO Public Search web 

service. Deze parameters worden bij de individuele operaties niet meer besproken omdat de regels voor deze 

parameters voor alle operaties dezelfde zijn. 

 

Twee algemene parameters – Id en Language -  worden meegegeven in de SOAP Header in het element 

RequestContext. 

 

 

 



  

 
 

 

Cookbook KBO Public Search Webservice - versie R011.00 
    11/87  

In het element Id geeft de gebruiker van de web service een eigen identificatie voor de request op. Dit 

nummer zal ook aanwezig zijn in de response van de webservice zodat request en response op basis van deze 

identificatie aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De inhoud van dit element is vrij te kiezen door de gebruiker, 

maar er wordt aangeraden om hiervoor een universally unique identifier (UUID) te gebruiken. 

Een UUID is een getal van 16bytes (128 bits). In zijn canonieke vorm bestaat een UUID uit 32 hexadecimale 

digits, voorgesteld in 5 groepen, van elkaar gescheiden door een koppelteken (-). Dit maakt dat een UUID steeds 

bestaat uit 36 karakters. 

Bijvoorbeeld : 35659c4-c980-45a3-8130-07166741df2 

 

Na het elemenent Id, moet er in RequestContext, minimaal één en maximaal twee keer het element Language 

voorkomen. Hiermee geeft u aan in welke taal de beschrijvingen in de response zullen komen. Men kan kiezen 

voor Nederlands, Frans, of beiden. 

 

Hieronder 3 voorbeelden voor een RequestContext (één voor elke mogelijke taalkeuze) : 

 

<mes :RequestContext> 

  <mes :Id>35659c4-c980-45a3-8130-07166741df2</mes :Id> 

  <mes :Language>fr</mes :Language> 

</mes :RequestContext> 

 

<mes :RequestContext> 

  <mes :Id>35659c4-c980-45a3-8130-07166741df2</mes :Id> 

  <mes :Language>nl</mes :Language> 

</mes :RequestContext> 

 

<mes :RequestContext> 

  <mes :Id>35659c4-c980-45a3-8130-07166741df2</mes :Id> 

  <mes :Language>nl</mes :Language> 

  <mes :Language>fr</mes :Language> 

</mes:RequestContext> 

 

1.4. ALGEMENE OUTPUT 

 

Elke response bevat een SOAP-header met informatie over hoe de request is afgehandeld en die 

gemeenschappelijk is voor alle operaties. Deze header komt daarom niet meer aan bod bij de bespreking van de 

operaties in hoofdstuk 2. 

 

De SOAP-header van de response bevat het element ReplyContext, dat zelf volgende elementen kan 

bevatten: RequestId, ReplyId, ReplyStatus, AccountBalance en SnaphotDate. 
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RequestId bevat de identificatie die door de gebruiker is opgegeven in het element Id in de header van de 

SOAP-request. 

 

ReplyId is een UUID (universally unique identifier) genereerd door het systeem KBO Public Search 

Webservice.  

 

ReplyStatus geeft informatie over de wijze waarop de request is afgehandeld. Het bevat een Code en een 

Description, met resp. de statuscode en een beschrijving daarvan in het engels. Bij een normale afhandeling van 

de request krijgt u volgende ReplyStatus terug: 

 

<ReplyStatus> 

  <Code>00001</Code> 

  <Description>The operation completed successfully</Description> 

</ReplyStatus> 

 

Indien de code verschillend is van 00001, heeft er zich een probleem voorgedaan of is er informatie te 

melden over het antwoord. 

 

De mogelijke Codes zijn opgenomen in volgende tabel: 

 

00001 The operation completed successfully 

00003 No data found for the request 

00005 Validation of the enterprisenumber failed 

00006 Validation of the establishmentnumber failed 

00007 Validation of the Juridical Form failed: only allowed for Legal Persons 

00008 The size of resultlist is greater than the maximum allowed 

00010 Enterprisenumber does not exist 

00011 Establishmentnumber does not exist 

00014 Enterprise canceled 

00015 Establishment canceled 
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00016 Enterprise not yet active 

00017 Establishment not yet active 

10001 The operation completed successfully 

10003 No data found for the request 

 

Cursief geschreven codes duiden op een fout in de input en vragen een correctie in de request (bvb. 00005: 

het opgegeven nummer is geen geldig ondernemingsnummer). De andere codes duiden op een succesvolle 

afhandeling van de request en geven bijkomende informatie over het weergegeven resultaat (bvb. 00003: geen 

enkele actieve entiteit voldoet aan de opzoekcriteria in de request). 

 

De codes 10001 en 10003 zijn functioneel gelijk aan de codes 00001 en 00003, maar wanneer u deze code 

krijgt, werd het tegoed aan requesten niet verminderd1.  

 

AccountBalance geeft aan hoeveel requests u nog kan doen op het ogenblik dat deze reply wordt verzonden. 

 

KBO Public Search toont de gegevens zoals ze geregistreerd stonden op de datum vermeld in SnapshotDate. 

Als het element SnapshotDate niet in ReplyStatus staat, dan wil dit zeggen dat de gegevens op het ogenblik van 

de opvraging worden bijgewerkt. In normale omstandigheden krijg je: 

 Bij een request op dag D tussen 0:00 en 0:30 uur (ongeveer) :   

o Krijgt u voor elke entiteit de toestand in KBO op dag D-2, middernacht 

o Het element SnapshotDate bevat datum D-2 

 Bij een request op dag D tussen 0:30 en 2:00 uur (ongeveer) :   

o Krijgt u voor somige entiteiten de toestand in KBO op dag D-2, middernacht 

o Krijgt u voor somige entiteiten de toestand in KBO op dag D-1, middernacht 

o Het element SnapshotDate is niet aanwezig in ReplyStatus (d.w.z. gegevens worden 

bijgewerkt) 

 Bij een request op dag D tussen 2:00 en 24:00 uur (ongeveer) :   

o Krijgt u voor elke entiteit de toestand in KBO op dag D-1, middernacht 

o SnapshotDate bevat datum D-1 

Soms wordt dit schema niet gevolgd. Vandaar dat het nuttig kan zijn te kijken naar het element SnapshotDate 

als je wil weten op welke toestand KBO de gegevens in de reply betrekking hebben. 

 

 
1 De operatie ReadCodeList wordt gratis aangeboden omdat het een hulpmiddel is om andere operaties te kunnen 
uitvoeren. 
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1.5. SOAP FAULT 

 

Sommige fouten worden niet gerapporteerd via een ReplyStatus, maar door middel van een soap fault. 

 

Een typisch voorbeeld hiervan een request die niet voldoet aan het schema. Indien in een request 

bijvoorbeeld het element Id ontbreekt, zoals hieronder: 

 

<mes:RequestContext>       

  <mes:Language>fr</mes:Language> 

</mes:RequestContext> 

 

Dan krijgt u volgende soap fault: 

 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <soap:Body> 

    <soap:Fault> 

      <faultcode>soap:Server</faultcode> 

      <faultstring>Unmarshalling Error: cvc-complex-type.2.4.a: Invalid content 

was found starting with element 'mes:Language'. One of 

'{"http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/messages":Id}' is 

expected.</faultstring> 

    </soap:Fault> 

  </soap:Body> 

</soap:Envelope> 
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Nog een tweede voorbeeld:  

Indien u een ongeldige taalcode opgeeft in de RequestContext als volgt: 

 

<mes:RequestContext> 

  <mes:Id>test invalid laguage</mes:Id> 

  <mes:Language>nl</mes:Language> 

  <mes:Language>xx</mes:Language> 

</mes:RequestContext> 

 

Dan krijgt u volgend antwoord : 

 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <soap:Body> 

    <soap:Fault> 

      <faultcode>soap:Server</faultcode> 

      <faultstring>Unmarshalling Error: cvc-enumeration-valid: Value 'xx' is 

not facet-valid with respect to enumeration '[nl, fr]'. It must be a value from 

the enumeration.</faultstring> 

    </soap:Fault> 

  </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

Ook wanneer bvb. het password niet correct is of het maximaal toegelaten requests is overschreden, krijgt 

u een soap fault : 

 

… 

<faultstring>The security token could not be authenticated or authorized 

</faultstring> 

… 

 

…   

<faultstring>Quota Exceeded!</faultstring> 

… 

 

Wanneer u geen tegoed aan requests meer heeft om een opzoeking te doen, zal u ook een soap fault krijgen 

: 

 

…   

<faultstring>Your balance is empty!</faultstring> 

… 

 

 

Het is niet mogelijk een lijst te geven van alle mogelijke soap faults die zich kunnen voordoen. 
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1.6. CONNECTIE PARAMETERS 

 

De connectiegegevens voor de productie-omgeving zijn: 

 

endpoint : https://kbopub.economie.fgov.be/kbopubws110000/services/wsKBOPub 

WSDL : https://kbopub.economie.fgov.be/kbopubws110000/services/wsKBOPub?wsdl 

 

De connectiegegevens voor de test-omgeving zijn: 

 

endpoint : https://kbopub-acc.economie.fgov.be/kbopubws110000/services/wsKBOPub 

WSDL : https://kbopub-acc.economie.fgov.be/kbopubws110000/services/wsKBOPub?wsdl 

 

 

1.7. TEGOED AAN REQUESTEN 

 

Voor elke klant wordt een tegoed aan requesten bijgehouden. U kan enkel een succesvolle request doen als 

het tegoed op uw rekening positief is. Als het tegoed niet positief is, dan krijgt u een soap fault ‘Your balance is 

empty!’. Het tegoed wordt in elke reply teruggeven zoals vermeld in §1.4. 

 

Het tegoed wordt met 1 vermindert telkens wanneer u een antwoord op een request wordt teruggestuurd 

met een ReplyStatus 00001, 00003, 00008, 00014, 00015, 00016 of 00017. 

 

Het tegoed kan worden verhoogd volgens de modaliteiten aangegeven in de licentie via de website 

http://kbopub.economie.fgov.be/kbo-open-data 
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2. BESCHRIJVING VAN DE OPERATIES. 

 

2.1. READENTERPRISEREQUEST 

 

Met een ReadEnterpriseRequest zoekt u entiteiten op ondernemingsnummer. 

 

2.1.1. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE REQUEST. 

 

 

Een ReadEnterpriseRequest bevat één element EnterpriseNumber met een geldig ondernemings-nummer. 

Dit is een getal dat moet voldoen aan het volgende formaat : [01]?[0-9]{9}. Dus, volgende elementen zijn geldig:  

<dat:EnterpriseNumber>314595348</dat:EnterpriseNumber> 

<dat:EnterpriseNumber>0314595348</dat:EnterpriseNumber> 

Maar volgende elementen zijn niet geldig: 

<dat:EnterpriseNumber>0.314.595.348</dat:EnterpriseNumber> 

<dat:EnterpriseNumber>123</dat:EnterpriseNumber> 

<dat:EnterpriseNumber>sometext</dat:EnterpriseNumber> 

Ze geven aanleiding tot een SOAP fault. 

Daarnaast moet het nummer voldoen aan de test met de rest van deling door 97. Dus, volgend element is 

niet geldig: 

 

<dat:EnterpriseNumber>314595349</dat:EnterpriseNumber> 

 

Het resulteert in een statuscode 0005 : 

 

<ReplyStatus> 

  <Code>00005</Code> 

  <Description>Validation of the enterprisenumber failed</Description> 

</ReplyStatus> 
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2.1.2. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE RESPONSE 

 

 

De response bestaat uit één Enterprise element indien er een entiteit bestaat met het gevraagde 

ondernemingsnummer die zich in de status juridisch gecreëerd, bekendgemaakt, actief of stopgezet bevindt.  

 

Als het gevraagde ondernemingsnummer niet geldig is, dan krijgt u statuscode 00005 (bvb. controle op 

check-digits) of een soap-fault (bvb. 11 digits). Zie ook §2.1.1. 

Als het gevraagde ondernemingsnummer niet is toegekend, dan krijgt u statuscode 00010. 

Als het gevraagde ondernemingsnummer is ingeschreven, maar nog geen actieve rechtstoestand heeft (de 

entiteit wordt actief in de toekomst), dan krijgt u statuscode 00016. 

Indien het ondernemingsnummer is geannuleerd, dan krijgt u statuscode 00014. 

 

Als het gevraagd ondernemingsnummer is afgesloten, dan krijgt u in de response de informatie van het 

vervangende ondernemingsnummer.  

 

Voor stopgezette entiteiten krijgt u in de respons de toestand van de entiteit terug op de datum waarop de 

entiteit is stopgezet, met uitzondering van de rechtstoestand waarvan u steeds de actuele toestand krijgt (zoals 

ingeschreven in KBO op de SnaphotDate) . Voor de andere entiteiten (zijnde actief, bekendgemaakt of juridisch 

gecreëerd) krijgt u de actuele toestand (zoals ingeschreven in KBO op de SnaphotDate). 

 

Voorbeeld statuscode 00014: 

 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:mes="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/messages" 

xmlns:dat="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/datamodel"> 

   <soapenv:Header> 

      <mes:RequestContext>       

 <mes:Id>myid</mes:Id> 

  <mes:Language>fr</mes:Language> 

      </mes:RequestContext> 

   </soapenv:Header> 

   <soapenv:Body> 

      <mes:ReadEnterpriseRequest> 

        <dat:EnterpriseNumber>0206231995</dat:EnterpriseNumber> 

      </mes:ReadEnterpriseRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Geeft : 

 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 
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   <soap:Header> 

      <ReplyContext 

xmlns:ns2="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/datamodel" 

xmlns="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/messages"> 

         <RequestId>myid</RequestId> 

         <ReplyId>23efbf0d-7d1e-4f67-981e-e1e2a766a5e0</ReplyId> 

         <ReplyStatus> 

            <Code>00014</Code> 

            <Description>Enterprise canceled</Description> 

         </ReplyStatus> 

      </ReplyContext> 

   </soap:Header> 

   <soap:Body> 

      <ReadEnterpriseReply 

xmlns:ns2="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/datamodel" 

xmlns="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/messages"/> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 
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Het element Enterprise is vrij complex en bestaat uit een aantal elementen waarvan de aanwezigheid in de 

response afhankelijk is van de gegevens die ook werkelijk ingeschreven zijn in KBO voor de gevraagde 

entiteit(en).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder worden de elementen beschreven in de volgorde waarin ze in de response van deze operatie 

(kunnen) voorkomen. 

 

Number bevat het ondernemingsnummer. 

 

Voorbeeld :  

<ns2:Number>314595348</ns2:Number> 
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JuridicalSituation geeft de rechtstoestand van de entiteit en bevat de code, de omschrijving en de 

begindatum van de rechtstoestand, alsook de status (code + omschrijving) en eventueel een gebeurtenis op deze 

rechtstoestand (code + omschrijving + datum).  

 

Een omschrijving staat in een Description element, dat meerdere keren kan voorkomen (aangezien men de 

omschrijvingen in meer dan 1 taal kan opvragen). Het Description element bevat een Value element met de 

eigenlijke omschrijving en een Language element dat aangeeft in welke taal deze omschrijving staat. 

 

De status kan in KBO Public Search volgende waarden hebben: 

• Actief (code ‘AC’). 

• Bekendgemaakt (code ‘BK’) 

• Stopgezet (code ‘ST’) 

• Juridisch gecreëerd (code ‘JU’) 

 

 

 

Voorbeeld :  

 

<ns2:JuridicalSituation> 
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  <ns2:Code>000</ns2:Code> 

  <ns2:Description> 

    <ns2:Value>Normale toestand</ns2:Value> 

    <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

  </ns2:Description> 

  <ns2:ValidityPeriod> 

    <ns2:Begin>2014-02-19</ns2:Begin> 

  </ns2:ValidityPeriod> 

  <ns2:Status> 

    <ns2:Code>AC</ns2:Code> 

    <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Actief</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

  </ns2:Status> 

</ns2:JuridicalSituation> 

 

<ns2:JuridicalSituation> 

  <ns2:Code>015</ns2:Code> 

  <ns2:Description> 

    <ns2:Value>Stopzetting onderneming zonder rechtspersoonlijkheid</ns2:Value> 

    <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

  </ns2:Description> 

  <ns2:ValidityPeriod> 

    <ns2:Begin>1981-01-28</ns2:Begin> 

  </ns2:ValidityPeriod> 

  <ns2:Status> 

    <ns2:Code>ST</ns2:Code> 

    <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Stopgezet</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

  </ns2:Status> 

</ns2:JuridicalSituation> 

 

<ns2:JuridicalSituation> 

  <ns2:Code>052</ns2:Code> 

  <ns2:Description> 

    <ns2:Value>Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid</ns2:Value> 

    <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

  </ns2:Description> 

  <ns2:ValidityPeriod> 

    <ns2:Begin>2011-03-23</ns2:Begin> 

  </ns2:ValidityPeriod> 

  <ns2:Status> 

    <ns2:Code>ST</ns2:Code> 

    <ns2:Description> 
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      <ns2:Value>Stopgezet</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

  </ns2:Status> 

  <ns2:Event> 

    <ns2:Code>02</ns2:Code> 

    <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Rehabilitatie</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

    <ns2:EventDate>2011-07-13</ns2:EventDate> 

  </ns2:Event> 

</ns2:JuridicalSituation> 

 

Period bevat – in het subelement Begin - de begindatum van de entiteit. Het subelement End is enkel 

aanwezig bij stopgezette entiteiten en bevat de datum waarop de entiteit is stopgezet.  

 

 

 

Voorbeeld : 

 

<ns2:Period> 

  <ns2:Begin>1968-01-01+01:00</ns2:Begin> 

</ns2:Period> 

 

Indien een entiteit een bepaalde duur heeft, dan wordt dit aangegeven in het element Duration, uitgedrukt 

in aantal jaar. 

 

Voorbeeld: 

 

<ns2:Duration>30</ns2:Duration> 

 

TypeOfEnterprise geeft het type entiteit aan:  

ELP = rechtspersoon , of,  

EPP = natuurlijke persoon 

 

Voorbeeld : 

 

<ns2:TypeOfEnterprise>ELP</ns2:TypeOfEnterprise> 
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JuridicalForm geeft de rechtsvorm van een geregistreede entiteit rechtspersoon, en bijgevolg komt dit 

element niet voor bij een natuurlijk persoon. Het bestaat uit een code, de omschrijving van deze code in de 

gevraagde taal of talen, en, de datum sinds wanneer deze rechtsvorm van toepassing is. Een omschrijving staat 

in een Description element, dat meerdere keren kan voorkomen (aangezien men de omschrijvingen in meer dan 

1 taal kan opvragen). Het Description element bevat een Value element met de eigenlijke omschrijving en een 

Language element dat aangeeft in welke taal deze omschrijving staat. De begindatum staat in het ValidityPeriod 

element. Het ValidityPeriod element bevat geen einddatum. Het element JuridicalFormCAC herneemt de 

rechtsvorm zoals ze gelezen/beschouwd moet worden in afwachting van het aanpassen van de statuten conform 

het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).   

 

 

 

Voorbeeld : 

 

<ns2:JuridicalForm> 

   <ns2:Code>015</ns2:Code> 
   <ns2:Description> 
      <ns2:Value>Société privée à responsabilité limitée</ns2:Value> 

      <ns2:Language>fr</ns2:Language> 
   </ns2:Description> 
   <ns2:ValidityPeriod> 

      <ns2:Begin>1966-05-26</ns2:Begin> 
   </ns2:ValidityPeriod> 
   <ns2:JuridicalFormCAC> 

      <ns2:Code>610</ns2:Code> 
      <ns2:Description> 
         <ns2:Value>Société à responsabilité limitée</ns2:Value> 

         <ns2:Language>fr</ns2:Language> 
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      </ns2:Description> 

      <ns2:CACDate>2020-01-01</ns2:CACDate> 
   </ns2:JuridicalFormCAC> 

</ns2:JuridicalForm> 

 

Een lijst met alle mogelijke codes voor o.a. de rechtsvorm staat gepubliceerd op het internet op deze pagina: 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-

administraties/codetabellen 

 

JuridicalFormCAC is een optioneel element dat de rechtsvorm aangeeft zoals die moet worden 

beschouwd/gelezen in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen (WVV).  

 

 
Exemple : 

 

<ns2:JuridicalFormCAC> 

   <ns2:Code>610</ns2:Code> 
   <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Société à responsabilité limitée</ns2:Value> 
      <ns2:Language>fr</ns2:Language> 
   </ns2:Description> 

   <ns2:CACDate>2020-01-01</ns2:CACDate> 
</ns2:JuridicalFormCAC> 

 

 

Capital is een optioneel element dat het kapitaal van de entiteit aangeeft in 2 subelementen: Amount bevat 

het kapitaal uitgedrukt in de munteenheid Currency. 

 

 

 

Voorbeeld : 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-administraties/codetabellen
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-administraties/codetabellen
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<ns2:Capital> 

  <ns2:Amount>1000000000.00</ns2:Amount> 

  <ns2:Currency>XEU</ns2:Currency> 

</ns2:Capital> 

 

 

Het element Denomination komt 1 of meerdere keer voor. Een Denomination bevat een naam (of de 

afkorting ervan) van de entiteit in één bepaalde taal. Het bevat volgende elementen : Code, Description en 

ValidityPeriod. De Code kan één van de volgende waarden aannemen: 

 001 naam (voor een natuurlijke persoon: naam + voornaam) 

 002 afkorting 

 003 commerciële naam 

 004 naam van het bijkantoor 

Description bevat de naam en de taal. ValidityPeriod bevat de begindatum van de naam. U krijgt de namen 

in alle talen waarin deze naam voorkomt in KBO, ongeacht welke taalkeuze u ook meegaf in de header van de 

request. 

 

 

 

 

Voorbeelden : 

 

<ns2:Denomination> 

  <ns2:Code>001</ns2:Code> 

  <ns2:Description> 

    <ns2:Value>Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en 

Energie</ns2:Value> 

    <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

  </ns2:Description> 

  <ns2:ValidityPeriod> 

    <ns2:Begin>2002-03-05+01:00</ns2:Begin> 
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  </ns2:ValidityPeriod> 

</ns2:Denomination> 

 

<ns2:Denomination> 

  <ns2:Code>002</ns2:Code> 

  <ns2:Description> 

    <ns2:Value>FOD Economie</ns2:Value> 

    <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

  </ns2:Description> 

  <ns2:ValidityPeriod> 

    <ns2:Begin>2002-03-05+01:00</ns2:Begin> 

  </ns2:ValidityPeriod> 

</ns2:Denomination> 
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Het element Address bevat het adres van de zetel van de entiteit. Het komt dus 0 of 1 keer voor.  

Het adres van de eerste vestigingseenheid wordt niet overgezet naar het niveau van het adres van de 

maatschappelijke zetel van entiteiten natuurlijke personen. De adressen van de vestigingseenheden van deze 

entiteiten worden dus geleverd op niveau van de gegevens van de vestigingseenheden.  

Er is een nieuwe parameter toegevoegd, dit is: 

- "TechnicalCreationReason" 

Deze code maakt het mogelijk om te specificeren dat de creatie van het adres een technische reden heeft 

(de fusie van gemeenten leidt bijvoorbeeld tot nieuwe NIS-codes die niet zijn weergegeven, maar een nieuwe 

begindatum van het adres veroorzaken). 
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Street bevat de straatcode (indien aanwezig in KBO) en de straatnaam in een of meerdere Description-

subelementen. Het Description-element werd eerder besproken in deze tekst. Daarnaast zijn er nog: het 

huisnummer (HouseNumber), het busnummer (Box, optioneel), de postcode (Zipcode), de gemeentecode 

(Municipality.Code) en de gemeentenaam (Municipality.Description). Soms is er ook nog een element met extra 

adresinfo (ExtraAddressInfo), dat bvb. de naam van gebouw bevat. Indien het een adres in het buitenland betreft, 

vindt u ook een element Country. 

 

 

De datum sinds wanneer de gegevens in Address geldig zijn, staat in het subelement Begin. 

 

In TypeOfAddress wordt aangegeven over welk type adres het gaat: 

Code Omschrijving 

REGO Adres van de zetel 

NOAD Geen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

BAET Adres van de vestigingseenheid 

ABBR Adres van het bijkantoor in België 

  

Een adres kan doorgehaald zijn. In dit geval wordt er in Address een element Removed opgenomen met de 

datum van de doorhaling (zie 2de voorbeeld hieronder). 

 

Het element TechnicalCreationReason - dat 0 of 1 keer kan voorkomen - bevat informatie over een 

adresverandering om technische redenen, zoals de fusie van gemeenten, wat heeft geresulteerd in de creatie 

van een nieuwe NIS-code en dus de creatie van een nieuw adres zonder duidelijke reden. 

 

Voorbeelden : 

 

<ns2:Address> 

  <ns2:Street> 

    <ns2:Code>0086</ns2:Code> 

    <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Vooruitgangsstraat</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

  </ns2:Street> 

  <ns2:HouseNumber>50</ns2:HouseNumber> 

  <ns2:Zipcode>1210</ns2:Zipcode> 

  <ns2:Municipality> 

    <ns2:Code>21014</ns2:Code> 

    <ns2:Description> 

       <ns2:Value>Sint-Joost-ten-Node</ns2:Value> 

       <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

  </ns2:Municipality> 

  <ns2:ExtraAddressInfo>City Atrium</ns2:ExtraAddressInfo> 

  <ns2:Email>commu@mineco.fgov.be</ns2:Email> 

  <ns2:TelephoneNumber>02 277 51 11</ns2:TelephoneNumber> 
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  <ns2:FaxNumber>02 277 51 07</ns2:FaxNumber> 

  <ns2:Begin>2005-02-01+01:00</ns2:Begin> 

  <ns2:TypeOfAddress> 

     <ns2:Code>REGO</ns2:Code> 

     <ns2:Description> 

       <ns2:Value>Adres van de maatschappelijke zetel</ns2:Value> 

       <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

     </ns2:Description> 

  </ns2:TypeOfAddress> 

</ns2:Address> 

 

<ns2:Address> 

  <ns2:Street> 

    <ns2:Code>1074</ns2:Code> 

    <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Tenierslaan</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

  </ns2:Street> 

  <ns2:HouseNumber>3</ns2:HouseNumber> 

  <ns2:Zipcode>8370</ns2:Zipcode> 

  <ns2:Municipality> 

    <ns2:Code>31004</ns2:Code> 

    <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Blankenberge</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

  </ns2:Municipality> 

  <ns2:Begin>2001-11-01+01:00</ns2:Begin> 

  <ns2:TypeOfAddress> 

    <ns2:Code>REGO</ns2:Code> 

    <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Adres van de maatschappelijke zetel</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

  </ns2:TypeOfAddress> 

  <ns2:Removed>2006-10-04+02:00</ns2:Removed> 

</ns2:Address> 

 

<ns2:Address> 

  <ns2:Street> 

    <ns2:Code></ns2:Code> 

    <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Glenfillas Street</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

  </ns2:Street> 
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  <ns2:HouseNumber>3</ns2:HouseNumber> 

  <ns2:Zipcode>EH36AQ</ns2:Zipcode> 

  <ns2:Municipality> 

    <ns2:Code/> 

    <ns2:Description> 

      <ns2:Value>EDINBURG SCOTLAND</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

   </ns2:Municipality> 

   <ns2:Country> 

     <ns2:Code>112</ns2:Code> 

     <ns2:Description> 

       <ns2:Value>Groot-Brittannië</ns2:Value> 

       <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

     </ns2:Description> 

   </ns2:Country> 

   <ns2:Begin>2006-08-24+02:00</ns2:Begin> 

   <ns2:TypeOfAddress> 

     <ns2:Code>REGO</ns2:Code> 

     <ns2:Description> 

       <ns2:Value>Adres van de maatschappelijke zetel</ns2:Value> 

       <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

     </ns2:Description> 

    </ns2:TypeOfAddress> 

</ns2:Address> 

 

Het ContactInformation-element, 0 tot meerdere keren aanwezig, bevat vier soorten contactgegevens: 

- Telefoonnummer - Type "001" 

- Faxnummer - Type "002" 

- Website - Type "003" 

- eMail-adres - Type "004" 

 

Elk type kan meerdere keren voorkomen. 

 

Voorbeeld:  

<ns2:ContactInformation> 

 <ns2:ContactType>001</ns2:ContactType> 

 <ns2:Description> 

 <ns2:Value>Téléphone</ns2:Value> 

 <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

 </ns2:Description> 

 <ns2:Value>0476/600699</ns2:Value> 

 <ns2:ForeignBranchOfficeFlag>false</ns2:ForeignBranchOfficeFlag> 

 <ns2:Begin>2017-12-24</ns2:Begin> 

</ns2:ContactInformation> 

 

Het element BusinessUnits bevat het aantal actieve vestigingen van de entiteit. 
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Voorbeeld : 

<ns2:BusinessUnits>22</ns2:BusinessUnits> 

 

 

Het element Branch, aanwezig 0 of meerdere keren, bevat de gegevens van bijkantoren: 

 
 

Ze bevat de volgende elementen: Id, Status, Address, Denomination en ValidityPeriod. 

 

Het Id vormt de link tussen bijkantoor en de entiteit. Dit Id kan in geen enkel geval gebruikt worden in een 

request met het doel om de gegevens van een bijkantoor op te halen. Het zal ook niet verschijnen in het resultaat 
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van een opzoeking, ongeacht het criterium dat gebruikt werd voor deze opzoeking. De gegevens van bijkantoren 

zijn specifieke gegevens van een entiteit, net zoals bijvoorbeeld functies, hoedanigheden, … 

Status bevat de status van het bijkantoor, zoals bepaald in StatusType. 

Address bevat het adres van het bijkantoor, zoals bepaald in AddressType. 

Denomination bevat de benamingen van het bijkantoor. De waarden van de code van de benaming kunnen de 

volgende zijn: 

- 002: Afkorting 

- 004: Naam van het bijkantoor 

De structuur werd vastgelegd in DenominationType. 

ValidityPeriod bevat de begindatum (en de einddatum indien deze einddatum valt op het zelfde moment als dat 

van de entiteit, geen gegevens van stopgezette bijkantoren voor een actieve entiteit) van het bijkantoor. 

 

Voorbeeld: 

<ns2:Branch> 

    <ns2:Id>9001975528</ns2:Id> 

    <ns2:Status> 

        <ns2:Code>AC</ns2:Code> 

        <ns2:Description> 

            <ns2:Value>Actif</ns2:Value> 

            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

        </ns2:Description> 

    </ns2:Status> 

    <ns2:Address> 

        <ns2:Street> 

            <ns2:Code>0040</ns2:Code> 

            <ns2:Description> 

                <ns2:Value>Avenue Adolphe Buyl</ns2:Value> 

                <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

            </ns2:Description> 

        </ns2:Street> 

        <ns2:HouseNumber>ZN</ns2:HouseNumber> 

        <ns2:Zipcode>1050</ns2:Zipcode> 

        <ns2:Municipality> 

            <ns2:Code>21009</ns2:Code> 

            <ns2:Description> 

                <ns2:Value>Ixelles</ns2:Value> 

                <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

            </ns2:Description> 

        </ns2:Municipality> 

        <ns2:Begin>2002-03-03</ns2:Begin> 

        <ns2:TypeOfAddress> 

            <ns2:Code>ABBR</ns2:Code> 

            <ns2:Description> 

                <ns2:Value>Adresse de la succursale en Belgique</ns2:Value> 

                <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

            </ns2:Description> 

        </ns2:TypeOfAddress> 

    </ns2:Address> 

    <ns2:Denomination> 

        <ns2:Code>002</ns2:Code> 

        <ns2:Description> 

            <ns2:Value>Verspringt</ns2:Value> 

            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 
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        </ns2:Description> 

        <ns2:ValidityPeriod> 

            <ns2:Begin>2002-03-03</ns2:Begin> 

        </ns2:ValidityPeriod> 

    </ns2:Denomination> 

    <ns2:ValidityPeriod>  

        <ns2:Begin>2002-03-03</ns2:Begin> 

    </ns2:ValidityPeriod> 

</ns2:Branch> 

 

 

In het element ProfessionalCompetence - dat 0, 1 of meerdere keren kan voorkomen - staat volgende 

informatie over een beroepsbekwaamheid: de code van de beroepsbekwaamheid, de omschrijving(en) in de 

gevraagde taal of talen en de begindatum. Indien er een vrijstelling is voor deze beroepsbekwaamheid, dan bevat 

ProfessionalCompetence ook nog een element Exemption, met de begindatum van de vrijstelling. (Als er geen 

vrijstelling is, dan bevat ProfessionalCompetence geen element  Exemption) 

 

 

 

Voorbeelden : 

 

<ns2:ProfessionalCompetence> 

  <ns2:Code>20045</ns2:Code> 

  <ns2:Description> 

    <ns2:Value>Beenhouwer-spekslager</ns2:Value> 

    <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

  </ns2:Description> 

  <ns2:Period> 
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     <ns2:Begin>1969-09-22+01:00</ns2:Begin> 

  </ns2:Period> 

</ns2:ProfessionalCompetence> 

 

<ns2:ProfessionalCompetence> 

    <ns2:Code>20206</ns2:Code> 

    <ns2:Description> 

       <ns2:Value>Algemeen schrijnwerk</ns2:Value> 

       <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

    <ns2:Period> 

       <ns2:Begin>2008-11-04+01:00</ns2:Begin> 

    </ns2:Period> 

    <ns2:Exemption> 

       <ns2:Begin>2008-11-04+01:00</ns2:Begin> 

    </ns2:Exemption> 

  </ns2:ProfessionalCompetence> 

 

Het element Qualification kan 0, 1 of meer keer voorkomen en bevat de informatie over een hoedanigheid: 

de code van de hoedanigheid, de beschrijving in de gevraagde taal of talen en de begindatum. 

 

 

 

Voorbeeld: 

 

<ns2:Qualification> 

   <ns2:Code>00293</ns2:Code> 

   <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Handelsonderneming</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

   </ns2:Description> 

   <ns2:Period> 

     <ns2:Begin>2008-11-04+01:00</ns2:Begin> 

   </ns2:Period> 

</ns2:Qualification> 
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Het element Authorization kan 0, 1 of meer keer voorkomen en bevat de informatie over een toelating: de 

code van de toelating, de beschrijving in de gevraagde taal of talen en de begindatum. 

 

 

 

 

Voorbeeld: 

 

<ns2:Authorization> 

   <ns2:Code>00504</ns2:Code> 

   <ns2:Description> 

     <ns2:Value>Erkend door de Orde der Dierenartsen (Franstaligen)</ns2:Value> 

     <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

   </ns2:Description> 

   <ns2:Period> 

     <ns2:Begin>1992-09-01+02:00</ns2:Begin> 

   </ns2:Period> 

</ns2:Authorization> 

    

De activiteiten van de entiteit staan vermeld in de elementen Activity. Er zijn 0, 1 of meerdere elementen 

Acitivity per Entreprise. Zij bevatten volgende informatie:  

- De NACEBEL-code in het element Code 

- Een code voor de activiteitengroep in ActivityGroupAdministration. 

ActivityGroupAdministration vervangt het vroegere AdministrationCode.  

Role ActivityGroup  CODE Omschrijving  

BTW001                001                  BTW-activiteiten 

EDR001                002                  EDRL-activiteiten 

OLK001                003                  Activiteiten 

POR001                004                  Activiteiten federaal openbaar ambt  

PPO001                005                  RSZPPO-activiteiten 

RSZ001                006                  RSZ-activiteiten 

SCO001                007                  Activiteiten gesubsidieerd onderwijs 

- De versie van de NACEBEL-code: 2003 of 2008 in het element Version. 

- Een of meerdere omschrijvingen (Description) in de gevraagde taal of talen. 

- De begindatum in het element Period. 

- De aanduiding hoofd-, neven- of hulpactiviteit in het element ActivityClassification. 
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Voorbeeld: 

<ns2:Activity> 

    <ns2:Code>68321</ns2:Code> 

    <ns2:ActivityGroupAdministration> 

        <ns2:ActivityGroup>006</ns2:ActivityGroup> 

        <ns2:Description> 

            <ns2:Value>Activités ONSS</ns2:Value> 

            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

        </ns2:Description> 

    </ns2:ActivityGroupAdministration> 

    <ns2:Version>2008</ns2:Version> 

    <ns2:Description> 

        <ns2:Value>Administration de biens immobiliers résidentiels pour compte 

de tiers</ns2:Value> 

        <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

    </ns2:Description> 

    <ns2:Period> 

        <ns2:Begin>2008-01-01</ns2:Begin> 

    </ns2:Period> 

    <ns2:ActivityClassification> 

        <ns2:Code>MAIN</ns2:Code> 

        <ns2:Description> 

            <ns2:Value>Activité principale</ns2:Value> 

            <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

        </ns2:Description> 

    </ns2:ActivityClassification> 

</ns2:Activity> 

 

Function komt 0, 1 of meerdere keren voor en bevat de Code en omschrijving (Description) van de functie, 

de begindatum (Period) en wie de functie uitoefent (Person en/of EnterpriseNumber). Een persoon wordt 

aangeduid met een naam (Surname) en een voornaam (GivenName). Indien die persoon de oprichter is van een 

geregistreede entiteit natuurlijke persoon en de functie van "Syndicus" uitoefent , bevat Function het element  

NaturalPersonFounder. Net als bij de rechtsvorm is er een element, FunctionCAC, toegevoegd om aan te 

geven naar aanleiding van de dat de functie geïnterpreteerd moet worden in afwachting van het aanpassen van 

de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in het geval dat de entiteit 

nog niet aan de eisen voldoet. 
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Voorbeelden: 

 

<ns2:Function> 

   <ns2:Code>10006</ns2:Code> 

   <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Gérant</ns2:Value> 

      <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

   </ns2:Description> 

   <ns2:Period> 

      <ns2:Begin>2008-02-07</ns2:Begin> 

   </ns2:Period> 

   <ns2:Person> 

      <ns2:Surname>Saadane</ns2:Surname> 

      <ns2:GivenName>Rachida</ns2:GivenName> 
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   </ns2:Person> 

   <ns2:FunctionCAC> 

      <ns2:Code>10002</ns2:Code> 

      <ns2:Description> 

         <ns2:Value>Administrateur</ns2:Value> 

         <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

      </ns2:Description> 

      <ns2:CACPeriod> 

         <ns2:Begin>2020-01-01</ns2:Begin> 

      </ns2:CACPeriod> 

   </ns2:FunctionCAC> 

</ns2:Function> 

 

<ns2:Function> 

  <ns2:Code>10003</ns2:Code> 

  <ns2:Description> 

    <ns2:Value>Vast vertegenwoordiger rechtspersoon</ns2:Value> 

    <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

  </ns2:Description> 

  <ns2:Period> 

    <ns2:Begin>2012-05-31+02:00</ns2:Begin> 

  </ns2:Period> 

  <ns2:Person> 

    <ns2:Surname>Pieters</ns2:Surname> 

    <ns2:GivenName>Piet</ns2:GivenName> 

  </ns2:Person> 

  <ns2:EnterpriseNumber>447757344</ns2:EnterpriseNumber> 

</ns2:Function> 

 

<ns2:Function> 

  <ns2:Code>10031</ns2:Code> 

  <ns2:Description> 

    <ns2:Value>Wettelijk vertegenwoordiger</ns2:Value> 

    <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

  </ns2:Description> 

  <ns2:Period> 

    <ns2:Begin>2011-12-31+01:00</ns2:Begin> 

  </ns2:Period> 

  <ns2:EnterpriseNumber>840781746</ns2:EnterpriseNumber> 

</ns2:Function> 

 

<ns2:Function> 

   <ns2:Code>10008</ns2:Code> 

   <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Syndic</ns2:Value> 

      <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

   </ns2:Description> 
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   <ns2:Period> 

      <ns2:Begin>2014-09-08+02:00</ns2:Begin> 

   </ns2:Period> 

   <ns2:Person> 

      <ns2:Surname>Minnebo</ns2:Surname> 

      <ns2:GivenName>Dirk</ns2:GivenName> 

   </ns2:Person> 

   <ns2:NaturalPersonFounder> 

      <ns2:EnterpriseNumber>788006323</ns2:EnterpriseNumber> 

   </ns2:NaturalPersonFounder> 

</ns2:Function> 

 

FunctionCAC betekent dat de functie moet worden geïnterpreteerd naar aanleiding van de hervorming van 

het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 

 
Voorbeeld : 

<ns2:FunctionCAC> 

   <ns2:Code>10002</ns2:Code> 

   <ns2:Description> 

      <ns2:Value>Administrateur</ns2:Value> 

      <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

   </ns2:Description> 

   <ns2:CACPeriod> 

      <ns2:Begin>2020-01-01</ns2:Begin> 

   </ns2:CACPeriod> 

</ns2:FunctionCAC> 

 

 

LinkedEnterprise komt 0, 1 of meerdere keren voor en bevat informatie over een relatie die deze entiteit 

heeft met een andere entiteit. Volgende relatie-types kunnen voorkomen: is opgeslorpt door, is gesplitst in en 

onbekende relatie. LinkedEnterprise heeft volgende sub-elementen: 

• Code: code voor het type relatie 

• Description: omschrijving van het type relatie 

• EnterpriseNumberSubject: entiteit betrokken in de relatie, langs de linkse kant 

• EnterpriseNumberObject: entiteit betrokken in de relatie, langs de rechtse kant 

• Period: begindatum van deze relatie 
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Voorbeeld: 

 

<ns2:LinkedEnterprise> 

  <ns2:Code>002</ns2:Code> 

  <ns2:Description> 

    <ns2:Value>is gesplitst in</ns2:Value> 

    <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

  </ns2:Description> 

  <ns2:EnterpriseNumberSubject>202554509</ns2:EnterpriseNumberSubject> 

  <ns2:EnterpriseNumberObject>201400011</ns2:EnterpriseNumberObject> 

  <ns2:Period> 

     <ns2:Begin>2004-12-21+01:00</ns2:Begin> 

  </ns2:Period> 

</ns2:LinkedEnterprise> 

 

Het element FinancialData is optioneel en kan volgende elementen bevatten: 

• AnnualMeetingMonth: de maand waarin de algemene vergadering bijeenkomt. 

• FiscalYearEndDay: einde van het boekjaar – dag. 

• FiscalYearEndMonth: einde van het boekjaar – maand. 

• ExceptionalFiscalYear: uitzonderlijk boekjaar – begin- en einddatum 

• ValidityPeriod: begindatum van deze gegevensgroep 
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Voorbeeld: 

 

<ns2:FinancialData> 

  <ns2:AnnualMeetingMonth>9</ns2:AnnualMeetingMonth> 

  <ns2:FiscalYearEndDay>31</ns2:FiscalYearEndDay> 

  <ns2:FiscalYearEndMonth>3</ns2:FiscalYearEndMonth> 

  <ns2:ExceptionalFiscalYear> 

     <ns2:Begin>2013-01-01+01:00</ns2:Begin> 

     <ns2:End>2014-03-31+02:00</ns2:End> 

  </ns2:ExceptionalFiscalYear> 

  <ns2:ValidityPeriod> 

    <ns2:Begin>2013-09-24+02:00</ns2:Begin> 

  </ns2:ValidityPeriod> 

</ns2:FinancialData> 

 

Het element Replacement kan 0 of 1 keer voorkomen. Indien het gevraagde ondernemingsnummer andere 

afgesloten nummers vervangt, dan wordt voor elk van deze afgesloten nummers een element Replacement 

toegevoegd. Het element Replacement bevat het afgesloten nummer en de datum waarop het is afgesloten. 
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Voorbeeld: 

 

<ns2:Replacement> 

  <ns2:EnterpriseNumber>406572926</ns2:EnterpriseNumber> 

  <ns2:Period> 

    <ns2:Begin>2008-12-23+01:00</ns2:Begin> 

  </ns2:Period> 

</ns2:Replacement> 

 

Het element ExOfficioStrikingOff kan 0, 1 of meerdere keren voorkomen. Het komt voor indien de entiteit 

ambtshalve is doorgehaald en bestaat uit een code die het type doorhaling aangeeft, de omschrijving van het 

type doorhaling in de gevraagde taal of talen, en, de datum sinds wanneer de entiteit ambtshalve is doorgehaald. 

De doorhalingscodes evolueren:  

- Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening wordt 004 in plaats van 001 

- Doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen is de nieuwe code 005 maar nog geen gevallen 

zullen aanwezig zijn.  

 

 

 

 

Voorbeeld: 
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<ns2:ExOfficioStrikingOff> 

  <ns2:Code>001</ns2:Code> 

  <ns2:Description> 

    <ns2:Value>niet-neerlegging jaarrekening</ns2:Value> 

    <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

  </ns2:Description> 

  <ns2:ValidityPeriod> 

    <ns2:Begin>2013-05-15+02:00</ns2:Begin> 

  </ns2:ValidityPeriod> 

</ns2:ExOfficioStrikingOff> 

 

 

In hoofdstuk 3 vindt u een volledig voorbeeld van request en response van deze operatie. 
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2.2. READENTERPRISEBYPHONEMEREQUEST 

 

Met een ReadEnterpriseByPhonemeRequest zoekt u fonetisch op de benaming van entiteiten. 

 

2.2.1. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE REQUEST. 

 

 

Met het ReadEnterpriseByPhonemeRequest kan u 1 fonetische opzoeking doen. Hiervoor geeft u verplicht 

minimum 1 and maximum 10 zoekwoorden op (Phoneme) en het type entiteit (TypeOfEnterprise) dat u zoekt. U 

kan de zoekopdracht verfijnen door het opgeven van een postcode (Zipcode) en – in het geval u enkel zoekt 

naar rechtspersonen – de rechtsvorm van de entiteit (EnterpriseJuridicalForm). 

 

Indien u enkel natuurlijke personen zoekt, zet dan in de request:  

<mes:TypeOfEnterprise>EPP</mes:TypeOfEnterprise> 

Indien u enkel rechtspersonen zoekt, zet dan in de request: 

<mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise> 

Indien u zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zoekt, zet dan in de request: 

<mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise> 

<mes:TypeOfEnterprise>EPP</mes:TypeOfEnterprise> 

 

Het element EnterpriseJuricalForm mag u enkel opgeven indien u enkel op rechtspersonen zoekt (anders 

krijgt u statuscode 00007). De codes die u hier mag opgeven en hun betekenis vindt u in onderstaande lijst (ze 

worden ook afgedwongen door een enumeration in het schema: zie JuridicalFormType) 

 

006 Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid 

008 Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid                                                                                                                             

011 Vennootschap onder firma 

012 Gewone commanditaire vennootschap 

014 Naamloze vennootschap                                                                                                                                                                

015 Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid                                                                                                                                 

017 Vereniging zonder winstoogmerk                                                                                                                                                       
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070 Vereniging van Mede-eigenaars                                                                                                                                                        

610 Omvat volgende rechtsvormen :  

• Besloten vennootschap 
• Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

waarvan de termen “Besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid” sinds 1 januari 2020 gelezen moeten 
worden als “Besloten vennootschap” 

612 Omvat volgende rechtsvormen :  

• Commanditaire vennootschap 
• Gewone commanditaire vennootschap waarvan de termen 

“Gewone commanditaire vennootschap” sinds 1 januari 2020 
gelezen moeten worden als “Commanditaire vennootschap”  

721 Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid                                                                                                                              

ABO Groepering van volgende rechtsvormen: 

• Buitenlandse entiteit 

• Buitenlandse of Internationale Publieke Organisaties                                                                                                                                 

• Buitenlandse entiteit met onroerend goed in België (met 

juridische persoonlijkheid)                                                                                               

• Buitenlandse entiteit zonder Belgische vestiging met 

vertegenwoordiger voor BTW                                                                                                   

• Buitenlandse entiteit zonder Belgische vestiging genoteerd op 

de beurs                                                                                                            

• Buitenlandse entiteiten met onroerend goed in België (zonder 

juridische persoonlijkheid)                                                                                          

OVE Overige: alle rechtsvormen hierboven niet vermeld 

ALL Alle rechtsvormen 

 

Met ActiveFilter geeft u aan of u enkel naar actieve entiteiten zoekt: 

• ActiveFilter = true : de response zal enkel actieve entiteiten bevatten 

• ActiveFilter = false : de response zal actieve, bekendgemaakte, stopgezette en juridisch gecreëerde 

entiteiten bevatten. 

 

Voorbeelden : 

 

<mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

  <mes:Phoneme>ECONOMIE</mes:Phoneme> 

  <mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise> 

  <mes:ActiveFilter>true</mes:ActiveFilter>         

</mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

 

<mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

  <mes:Phoneme>ECONOMIE</mes:Phoneme> 

 <mes:Phoneme>ENERGIE</mes:Phoneme> 

  <mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise> 

  <mes:ActiveFilter>true</mes:ActiveFilter>         

</mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 
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<mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

  <mes:Phoneme>ECONOMIE</mes:Phoneme> 

  <mes:Zipcode>1210</mes:Zipcode>  

  <mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise> 

  <mes:ActiveFilter>false</mes:ActiveFilter> 

</mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

 

<mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

  <mes:Phoneme>economie</mes:Phoneme> 

  <mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise> 

  <mes:EnterpriseJuridicalForm>OVE</mes:EnterpriseJuridicalForm> 

  <mes:ActiveFilter>true</mes:ActiveFilter> 

</mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

 

<mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

  <mes:Phoneme>peeters</mes:Phoneme> 

  <mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise> 

  <mes:EnterpriseJuridicalForm>015</mes:EnterpriseJuridicalForm> 

  <mes:ActiveFilter>true</mes:ActiveFilter> 

</mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

 

<mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

  <mes:Phoneme>peeters</mes:Phoneme> 

 <mes:Zipcode>2000</mes:Zipcode> 

  <mes:TypeOfEnterprise>EPP</mes:TypeOfEnterprise> 

  <mes:ActiveFilter>true</mes:ActiveFilter> 

</mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

 

<mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

  <mes:Phoneme>kaas</mes:Phoneme> 

  <mes:TypeOfEnterprise>EPP</mes:TypeOfEnterprise> 

  <mes:TypeOfEnterprise>ELP</mes:TypeOfEnterprise> 

  <mes:ActiveFilter>true</mes:ActiveFilter> 

</mes:ReadEnterpriseByPhonemeRequest> 

 

2.2.2. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE RESPONSE 

Als antwoord krijgt u een lijst met maximaal 200 Enterprise elementen. Indien geen enkele entiteit is 

gevonden die voldoet aan de opzoekcriteria, dan is de lijst leeg en krijgt u statuscode 00003 in de header. Indien 

er meer dan 200 entiteiten voldoen aan de opzoekcriteria, dan bevat de lijst de eerste 200 gevonden entiteiten 

en krijgt u statuscode 00008 in de header). 

 

Net zoals in de webtoepassing KBO Public Search, worden bij deze request niet alle elementen van 

Enterprise weergegeven. De elementen die bij deze request wel in Enterprise worden opgenomen zijn: Number, 

Status, Period (enkel subelement Begin), Type, JuridicalForm (enkel bij rechstpersoon), PrimaryDenomination, 
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Address en BusinessUnits. Deze elementen (uitgezonderd PrimaryDenomination) worden beschreven in 

hoofdstuk 2.1.2.  

 

Geen bijhuis adres opgenomen in dit antwoord. Het Address element wordt nul of één keer weergegeven 

en bevat ofwel het adres van de zetel of geen adres in het geval van een geregistreerde entiteit natuurlijk 

persoon.  De vestigingseenheden van de natuurlijke persoon zullen een Address element hebben.   

 

Het element PrimaryDenomination bevat de naam van de entiteit in de taal die in de RequestContext werd 

opgegeven. Er zijn zoveel elementen PrimaryDenomination als er talen zijn opgegeven in de RequestContext. 

 

 

 

Voorbeeld: 

 

<ns2:PrimaryDenomination> 

  <ns2:Value>Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en 

Energie</ns2:Value> 

  <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

</ns2:PrimaryDenomination> 

 

 



  

 
 

 

Cookbook KBO Public Search Webservice - versie R011.00 
    49/87  

2.3. READENTERPRISEBYPHYSICALPERSONNAMEEXACTMATCHREQUEST 

 

Met een ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest zoekt u een geregistreede entiteit  

natuurlijke persoon op naam (exacte match). 

 

2.3.1. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE REQUEST. 

 

 

ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest bevat als verplicht element de naam van de 

natuurlijke persoon. Optioneel kan u ook de voornaam (FirstName) en een postnummer (Zipcode) opgeven. 

 

Met ActiveFilter geeft u aan of u enkel naar actieve entiteiten zoekt: 

• ActiveFilter = true : de response zal enkel actieve entiteiten bevatten 

• ActiveFilter = false : de response zal actieve, bekendgemaakte, stopgezette en juridisch gecreëerde 

entiteiten bevatten. 

 

Voorbeelden: 

 

<mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest> 

  <mes:LastName>Peeters</mes:LastName> 

  <mes:FirstName>Jan</mes:FirstName> 

  <mes:Zipcode>3940</mes:Zipcode> 

  <mes:ActiveFilter>true</mes:ActiveFilter> 

</mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest> 

 

<mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest> 

  <mes:LastName>Peeters</mes:LastName> 

  <mes:ActiveFilter>true</mes:ActiveFilter> 

</mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest> 

 

<mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest> 

  <mes:LastName>Peeters</mes:LastName> 

  <mes:FirstName>Jan</mes:FirstName> 

  <mes:ActiveFilter>false</mes:ActiveFilter> 

</mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest> 
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<mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest> 

  <mes:LastName>Peeters</mes:LastName> 

  <mes:Zipcode>3940</mes:Zipcode> 

  <mes:ActiveFilter>false</mes:ActiveFilter> 

</mes:ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest> 

 

 

2.3.2. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE RESPONSE 

 

De response van een ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest is te vergelijken met de 

response van ReadEnterpriseByPhonemeRequest beschreven in hoofdstuk 2.2.2. 

Vermits het resultaat enkel natuurlijke personen bevat is er nooit een element JuridicalForm aanwezig in het 

resultaat van een ReadEnterpriseByPhysicalPersonNameExactMatchRequest. 
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2.4. READENTERPRISELEGALPERSONBYCOMPANYNAMEEXACTMATCHREQUEST 

 

Met een ReadEnterpriseLegalPersonByCompanyNameExactMatchRequest zoekt u een geregistreede 

entiteit rechtspersoon op naam (exacte match). 

 

2.4.1. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE REQUEST. 

 

 

ReadEnterpriseLegalPersonByCompanyNameExactMatchRequest bevat als verplicht element de naam van 

de geregistreede entiteit rechtspersoon. Optioneel kan u ook een postnummer (Zipcode) en een rechtsvorm 

(EnterpriseJuridicalForm) opgeven.  

 

Voor de geldige codes voor het element EnterpriseJuridicalForm: zie hoofdstuk 2.2.1 

 

Met ActiveFilter geeft u aan of u enkel naar actieve entiteiten zoekt: 

• ActiveFilter = true : de response zal enkel actieve entiteiten bevatten 

• ActiveFilter = false : de response zal actieve, bekendgemaakte, stopgezette en juridisch gecreëerde 

entiteiten bevatten. 

 

 

 

Voorbeelden:  

 

<mes:ReadEnterpriseLegalPersonByCompanyNameExactMatchRequest> 

  <mes:CompanyName>Belgisch Interventie- en Restitutiebureau</mes:CompanyName> 

  <mes:ActiveFilter>false</mes:ActiveFilter> 

</mes:ReadEnterpriseLegalPersonByCompanyNameExactMatchRequest> 

 

<mes:ReadEnterpriseLegalPersonByCompanyNameExactMatchRequest> 

  <mes:CompanyName>Belgisch Interventie- en Restitutiebureau</mes:CompanyName> 

  <mes:Zipcode>1040</mes:Zipcode> 

  <mes:EnterpriseJuridicalForm>OVE</mes:EnterpriseJuridicalForm> 

  <mes:ActiveFilter>true</mes:ActiveFilter> 

</mes:ReadEnterpriseLegalPersonByCompanyNameExactMatchRequest> 
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2.4.2. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE RESPONSE 

 

Zoals bij ReadEnterpriseByPhonemeRequest. Zie hoofdstuk 2.2.2. 

Opmerking: aangezien het resultaat enkel rechtspersonen bevat, staat er in elke Enterprise een element 

JuridicalForm. 
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2.5. READESTABLISHMENTBYENTERPRISENUMBERREQUEST 

 

Met een ReadEstablishmentByEnterpriseNumberRequest zoekt u alle actieve vestigingen van een entiteit 

op ondernemingsnummer.  

 

2.5.1. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE REQUEST. 

 

 

 

In ReadEstablishmentByEnterpriseNumberRequest moet u volgende elementen opgeven: 

EnterpriseNumber en TypeOfResult. 

 

EnterpriseNumber bevat het ondernemingsnummer van de entiteit waarvan u de vestigingen wil opvragen. 

Zie hoofdstuk 2.1.1 i.v.m. het geldige formaat voor dit element. 

 

In TypeOfResult geeft u aan of u volledige of beknopte informatie wilt over de vestigingen. Zie hoofdstuk 

2.5.2 hieronder om het verschil te kennen tussen volledige of beknopte informatie over de vestigingen. De 

mogelijke waarden zijn: 

short : beknopte informatie over de vestigingen 

long : volledige informatie over de vestigingen 

Het opvragen van de volledige informatie vraagt aanzienlijk meer resources van het informatiesysteem en 

de antwoordtijd kan daardoor erg oplopen. Vraag daarom enkel volledige informatie voor entiteiten met een 

beperkt aantal vestigingen. Indien u geïnteresseerd bent in de volledige informatie van één of slechts enkele 

vestigingen van een entiteit met veel vestigingen (zoals bvb de Post), dan is het beter en veel sneller om met 

deze request de beknopte informatie over alle vestigingen op te vragen en daarna enkel voor de vestigingen 

waarin u geïnteresseerd bent de volledige informatie op te vragen met een 

ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest  (zie hoofdstuk 2.6). 

 

Voorbeeld: 

 

<mes:ReadEstablishmentByEnterpriseNumberRequest> 

  <dat:EnterpriseNumber>0314595348</dat:EnterpriseNumber> 

  <mes:TypeOfResult>short</mes:TypeOfResult> 

</mes:ReadEstablishmentByEnterpriseNumberRequest> 
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2.5.2. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE RESPONSE 

 

 

Het antwoord bestaat uit een ReadEstablishmentByEnterpriseNumberReply element dat 0, 1 of meerdere 

elementen Establishment bevat. Er is een Establishment element voor elke  actieve vestiging van de entiteit  . 

De lijst is niet beperkt en kan voor sommige entiteiten (bvb. de post) heel lang worden.  

 

 

 

Welke elementen een Establisment bevat is afhankelijk van type antwoord (TypeOfResult) dat men gevraagd 

heeft in de ReadEstablishmentByEnterpriseNumberRequest. Heeft men een antwoord van het type “short” 

gevraagd, dan krijgt men volgende elementen : EstablishmentNumber, Status, Period (enkel subelement Begin), 

EnterpriseNumber, EnterpriseStatus, PrimaryDenomination en ContactInformation (indien een benaming en 

contactgegevens zijn opgenomen in KBO ) en Address. Indien men een antwoord van het type “long” gevraagd 

heeft, dan krijgt men daarnaast ook nog het subelement Period.End (indien van toepassing) en de elementen 

Activity, Authorization, EnterpriseExOfficioStrikingOff, Denomination (indien er effectief resp. activiteiten, 

toelatingen of een naam zijn opgenomen in KBO), maar geen PrimaryDenomination. 
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Ter herinnering: de contactgegevens worden afgezondert uit het adresblok. 

 

EstablishmentNumber is het vestigingsnummer. Status geeft de status van de vestigingseenheid (code en 

omschrijving). Bij deze operatie zal dit steeds de status actief zijn.  EnterpriseNumber is het 

ondernemingsnummer van de entiteit waartoe deze vestiging behoort2 (dus het ondernemingsnummer dat in de 

request werd opgegeven) en EnterpriseStatus de status van deze entiteit   (betekenis en inhoud analoog aan het 

element Enterprise.Status beschreven in hoofdstuk 2.1.2). Het element EnterpriseExOfficioStrikingOff is 

aanwezig indien deze entiteit ambtshalve is doorgehaald (betekenis en inhoud analoog aan het element 

ExOfficioStrikingOff beschreven in hoofdstuk 2.1.2). Period bevat de begindatum dan de vestiging. Voor een 

beschrijving van het element Period, alsook de elementen PrimaryDenomination, Address, Activity, 

Authorization, Denomination en ContactInformation zie hoofdstuk 2.1.2 (maar de gegevens slaan hier op een 

vestiging en niet op een entiteit   zoals in hoofdstuk 2.1.2). 

 

2.6. READESTABLISHMENTBYESTABLISHMENTNUMBERREQUEST 

 

Met een ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest zoekt u vestigingen op vestigings-nummer.  

 

2.6.1. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE REQUEST 

 

 

In ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest moet u volgende elementen opgeven: 

EstablishmentNumber en TypeOfResult. 

 

Een EstablishmentNumber bevat een vestigingsnummer. Het moet voldoen aan het formaat: [2-9][0-9]{9} 

en de test ‘delen door 97’ (volgens principes als Enterprisenumber, zie 2.1.1) 

 

TypeOfResult geeft aan of u beknopte of volledige informatie wenst over de vestiging: zie 2.5.1. 

 

Voorbeelden : 

 

<mes:ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest> 

  <dat:EstablishmentNumber>2147241191</dat:EstablishmentNumber> 

  <mes:TypeOfResult>long</mes:TypeOfResult> 

</mes:ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest> 

 

<mes:ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest> 

 
2 EnterpriseNumber en EnterpriseStatus zijn steeds aanwezig in een  ReadEstablishmentByEnterpriseNumberReply.Establishment 
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  <dat:EstablishmentNumber>2147241191</dat:EstablishmentNumber> 

  <mes:TypeOfResult>short</mes:TypeOfResult> 

</mes:ReadEstablishmentByEstablishmentNumberRequest> 
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2.6.2. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE RESPONSE 

 

 

 

Zoals in hoofdstuk 2.5.2, maar i.p.v. een lijst met alle vestigingen van één entiteit, krijgt u hier de informatie 

voor het gevraagde vestigingsnummer3. 

 

Het is mogelijk dat het gevraagde vestigingsnummer niet is toegekend aan een actieve of stopgezette 

vestiging. Als het nummer niet is toegekend, dan krijgt u statuscode 00011. Als het nummer is geannuleerd, dan 

krijgt u statuscode 00015. Als de vestiging pas actief wordt in de toekomst, dan krijgt u statuscode 00017. 

 

2.7. READESTABLISHMENTBYNAMEEXACTMATCHREQUEST 

 

Met een ReadEstablishmentByNameExactMatchRequest zoekt u vestigingen op naam van de vestiging 

(exacte match).  

 

2.7.1. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE REQUEST. 

 

 

Voor een ReadEstablishmentByNameExactMatchRequest geeft u de naam van de vestiging 

(EstablishmentName) die u zoekt, en, optioneel, een postnummer (Zipcode). 

 

Met ActiveFilter geeft u aan of u enkel naar actieve vestigingseenheden zoekt: 

• ActiveFilter = true : de response zal enkel actieve vestigingseenheden bevatten 

• ActiveFilter = false : de response zal zowel actieve als stopgezette vestigingseenheden bevatten. 

 

Voorbeelden : 

 

<mes:ReadEstablishmentByNameExactMatchRequest> 

  <mes:EstablishmentName>Zuiderpoort Office Park</mes:EstablishmentName> 

 
3 EnterpriseNumber en EnterpriseStatus kunnen uitzonderlijk ontbreken in een  
ReadEstablishmentByEstablishmentNumberReply.Establishment 
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  <mes:ActiveFilter>false</mes:ActiveFilter> 

</mes:ReadEstablishmentByNameExactMatchRequest> 

 

<mes:ReadEstablishmentByNameExactMatchRequest> 

  <mes:EstablishmentName>Zuiderpoort Office Park</mes:EstablishmentName> 

  <mes:Zipcode>9050</mes:Zipcode> 

  <mes:ActiveFilter>false</mes:ActiveFilter> 

</mes:ReadEstablishmentByNameExactMatchRequest> 

 

Hou er rekening mee dat niet elke vestiging een naam heeft. Vestigingen zonder naam kunnen met deze 

request nooit opgezocht worden. 

 

2.7.2. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE RESPONSE 

Zoals in hoofdstuk 2.5.2, maar i.p.v. een lijst met alle vestigingen van één entiteit, krijgt u hier de vestigingen 

waarvan de naam gelijk is aan deze gevraagd in de request. Indien er meer dan 200 resultaten zijn dan wordt de 

lijst beperkt tot de 1ste 200 gevonden vestigingen en krijgt u een statuscode 00008. 
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2.8. READESTABLISHMENTBYPHONEMEREQUEST 

 

Met een ReadEstablishmentByPhonemeRequest zoekt u vestigingen fonetisch op naam van de vestiging.  

 

2.8.1. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE REQUEST. 

 

 

Een ReadEstablishmentByPhonemeRequest heeft 1 tot 10 elementen Phoneme en, optioneel, een 

postnummer (Zipcode). Indien u op meerdere fonemen zoekt, dan kan dit door een element Phoneme te voorzien 

voor elk foneem, of, door alle fonemen in 1 element Phoneme op te geven, gescheiden door een spatie. 

 

Met ActiveFilter geeft u aan of u enkel naar actieve vestigingseenheden zoekt: 

• ActiveFilter = true : de response zal enkel actieve vestigingseenheden bevatten 

• ActiveFilter = false : de response zal zowel actieve als stopgezette vestigingseenheden bevatten. 

 

Voorbeelden: 

 

<mes:ReadEstablishmentByPhonemeRequest> 

  <mes:Phoneme>City Atrium</mes:Phoneme> 

  <mes:ActiveFilter>false</mes:ActiveFilter> 

</mes:ReadEstablishmentByPhonemeRequest> 

 

<mes:ReadEstablishmentByPhonemeRequest> 

  <mes:Phoneme>City</mes:Phoneme> 

  <mes:Phoneme>Atrium</mes:Phoneme> 

  <mes:ActiveFilter>false</mes:ActiveFilter> 

</mes:ReadEstablishmentByPhonemeRequest> 

 

<mes:ReadEstablishmentByPhonemeRequest> 

  <mes:Phoneme>Atrium</mes:Phoneme> 

  <mes:Zipcode>1210</mes:Zipcode> 

  <mes:ActiveFilter>true</mes:ActiveFilter> 

</mes:ReadEstablishmentByPhonemeRequest> 

 

Hou er rekening mee dat niet elke vestiging een naam heeft. Vestigingen zonder naam kunnen met deze 

request nooit opgezocht worden. 
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2.8.2. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE RESPONSE 

Zoals in hoofdstuk 2.5.2, maar i.p.v. een lijst met alle vestigingen van één entiteit, krijgt u hier de vestigingen 

waarvan de naam voldoet aan de gevraagde fonemen. Indien er meer dan 200 resultaten zijn dan wordt de lijst 

beperkt tot de 1ste 200 gevonden vestigingen en krijgt u een statuscode 00008. 
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2.9. READENTERPRISEORESTABLISHMENTBYADDRESSREQUEST 

 

Met een ReadEnterpriseOrEstablishmentByAddressRequest zoek je welke entiteiten of vestigingen zich op 

een gegeven adres bevinden.  

 

2.9.1. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE REQUEST. 

 

 

Een ReadEnterpriseOrEstablishmentByAddressRequest heeft 4 verplichte elementen: Zipcode (postcode), 

StreetName, HouseNumber (busnummer niet inbegrepen) en ActiveFilter (zie §2.8.1). De straatnaam moet exact 

worden gespeld (zoals toegekend door de gemeente en beheerd door de FOD Binnelandse Zaken), anders heeft 

het zoeken geen resultaat. Om zeker te zijn van de exacte spelling, kan je een straatnaam opzoeken met de 

operatie beschreven in hoofdstuk 2.10. 

 

Voorbeeld: 

 

<mes:ReadEnterpriseOrEstablishmentByAddressRequest> 

  <mes:Zipcode>1210</mes:Zipcode> 

  <mes:StreetName>Vooruitgangsstraat</mes:StreetName> 

  <mes:HouseNumber>50</mes:HouseNumber> 

  <mes:ActiveFilter>true</mes:ActiveFilter> 

</mes:ReadEnterpriseOrEstablishmentByAddressRequest> 

 

2.9.2. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE RESPONSE 

De response is een lijst van entiteiten die zich op het gegeven adres bevinden. Een entiteit kan een entiteit 

of een vestiging zijn. De response bestaat dus uit een sequence van choices tussen Enterprise en Establishment. 

Voor Enterprise worden de volgende elementen gegeven: Number, Status, Period, TypeOfEnterprise, 

PrimaryDenomination, Address en BusinessUnits (zie schema in hoofdstuk 2.1.2). Voor Establishment worden 

de volgende elementen gegeven: EstablishmentNumber, Status, Period, EnterpriseNumber, EnterpriseStatus, 

PrimaryDenomination en Address (zie schema in hoofdstuk 2.5.2). 
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Voorbeeld: 

 

<ReadEnterpriseOrEstablishmentByAddressReply>  

  <ns2:Enterprise> 

    <ns2:Number>314595348</ns2:Number> 

    ...         

  </ns2:Enterprise> 

  <ns2:Enterprise> 

    <ns2:Number>415246805</ns2:Number> 

    ... 

  </ns2:Enterprise> 

  <ns2:Establishment> 

    <ns2:EstablishmentNumber>2147241191</ns2:EstablishmentNumber> 

    ... 

  </ns2:Establishment> 

</ReadEnterpriseOrEstablishmentByAddressReply> 
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2.10. READSTREETNAMEREQUEST 

 

Met een ReadStreetNameRequest kan je een straatnaam opzoeken aan de hand van een postcode en een 

deel van de naam.  

 

2.10.1. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE REQUEST. 

 

 

Een ReadStreetNameRequest heeft 2 verplichte elementen: een postcode (Zipcode) en een deel van de 

straatnaam (PartOfStreetName). PartOfStreetName moet minstens 2 letters lang zijn. 

 

Voorbeeld: 

 

<mes:ReadStreetNameRequest> 

  <mes:Zipcode>9000</mes:Zipcode> 

  <mes:PartOfStreetName>veld</mes:PartOfStreetName> 

</mes:ReadStreetNameRequest> 

 

2.10.2. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE RESPONSE 

De response is een lijst van straatnamen voor de gegeven ZipCode en waar de tekst PartOfStreetName in 

voorkomt. 

 

 

 

Voorbeeld: 

 

<ReadStreetNameReply> 

  <StreetName>BASSEVELDESTRAAT</StreetName> 

  <StreetName>BIJSTERVELDWEG</StreetName> 

  <StreetName>ELYZEESE VELDEN</StreetName> 

  <StreetName>FILIPS VAN ARTEVELDESTRAAT</StreetName> 

  <StreetName>GEBROEDERS VANDEVELDESTRAAT</StreetName> 

  <StreetName>VELDSTRAAT</StreetName> 
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</ReadStreetNameReply> 
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2.11. READENTERPRISEORESTABLISHMENTBYACTIVITYREQUEST 

 

Met een ReadEnterpriseOrEstablishmentByActivityRequest zoek je entiteiten of vestigings-eenheden die 

een gegeven activiteit uitoefenen (of uitgeoefend hebben).  

 

2.11.1. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE REQUEST. 

Een ReadEnterpriseOrEstablishmentByActivityRequest bestaat uit 6 filters.  

 

 

 

Met de ActivityFilter geeft u aan op welke activiteiten u zoekt. In deze filter kan u minstens 1 en maximaal 

10 activiteitcodes, volgens Nacebel-code versie 2008, opgeven. Alle activiteitcodes die u opgeeft, moeten 

minstens 3 en maximaal 7 posities lang zijn. Als u een code van n posities opgeeft, dan zullen hierdoor entiteiten 

en/of vestigingen geselecteerd worden met een activiteit gecodeerd met een Nacebel-code waarvan de eerste 

n posities gelijk zijn aan de code in de filter. Bijvoorbeeld: indien je activiteitcode 4110 opgeeft, dan worden 

entiteiten en/of vestigingen geselecteerd met een activiteit met Nacebel-code 41101, 4110101, 4110102, 

41102, 4110201, 4110211 of 4110212. 

De lijst met Nacebel-codes staat op de website van de FOD Economie: 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-

administraties/codetabellen 
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Met de LocationFilter selecteert u op het adres van de entiteit en/of vestiging. U dient één van de volgende 

filters te gebruiken: 

• MunicipalityLocationFilter: u kan 1 tot 4 gemeentecodes opgeven. 

• NeighboringMunicipalityLocationFilter: u geeft 1 gemeentecode op. Deze gemeente en alle 

aangrenzende gemeenten worden geselecteerd. 

• ZipcodeLocationFilter: u kan 1 tot 4 postcodes opgeven. 

De lijst met gemeentecodes staat op de website van de FOD Economie: 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-

administraties/codetabellen 

 

Met de filters EnterprisePhysicalPersonFilter, EnterpriseLegalPersonFilter en EstablishmentFilter geeft u aan 

of u resp. geregistreede entiteiten natuurlijk persoon, geregistreede entiteiten rechtspersoon en/of 

vestigingseenheden wil zoeken. Minstens één van deze drie filters moet de waarde true (=opnemen in de selectie) 

hebben. 

 

Met ActiveFilter geeft u aan of u enkel actieve entiteiten en actieve vestigingseenheden van actieve 

entiteiten zoekt. 

 

Voorbeeld: 

 

<mes:ReadEnterpriseOrEstablishmentByActivityRequest> 

  <mes:ActivityFilter> 

    <mes:ActivityCode>10711</mes:ActivityCode> 

  </mes:ActivityFilter> 

  <mes:LocationFilter> 

     <mes:ZipcodeLocationFilter> 

        <mes:Zipcode>9300</mes:Zipcode> 

     </mes:ZipcodeLocationFilter> 

  </mes:LocationFilter> 

  <mes:EnterprisePhysicalPersonFilter>true</mes:EnterprisePhysicalPersonFilter> 

  <mes:EnterpriseLegalPersonFilter>true</mes:EnterpriseLegalPersonFilter> 

  <mes:EstablishmentFilter>true</mes:EstablishmentFilter> 

  <mes:ActiveFilter>true</mes:ActiveFilter> 

</mes:ReadEnterpriseOrEstablishmentByActivityRequest> 

 

2.11.2. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE RESPONSE 

De response is een lijst van entiteiten die voldoen aan de criteria opgegeven in de filters in de request. Zie 

§2.9.2 voor een beschrijving van de elementen in deze lijst. 
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2.12. READENTERPRISEBYAUTHORIZATION 

 

Met een ReadEnterpriseByAuthorizationRequest zoek je entiteiten die over een gegeven toelating 

beschikken.  

2.12.1. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE REQUEST. 

Een ReadEnterpriseOrEstablishmentByActivityRequest bestaat uit 3 filters.  

 

 

 

Met AuthorizationFilter selecteert u één toelating (of ondernemersvaardigheid). Hiertoe geeft u in deze filter 

de code op van een opzoekbare toelating. De lijst van opzoekbare toelatingen kan opgevraagd worden met de 

operatie ReadCodeList, beschreven in §2.14. U kan enkel een code meegeven uit de lijst met identifier 

“AUTHORIZATION_SEARCH_CODE” en waarbij EntityKind gelijk is aan “enterprise”. 

 

Met de LocationFilter selecteert u op het adres van de entiteit. U dient één van de volgende filters te 

gebruiken: 

• MunicipalityLocationFilter: u kan 1 tot 4 gemeentecodes opgeven. 

• NeighboringMunicipalityLocationFilter: u geeft 1 gemeentecode op. Deze gemeente en alle 

aangrenzende gemeenten worden geselecteerd. 

• ZipcodeLocationFilter: u kan 1 tot 4 postcodes opgeven. 

De lijst met gemeentecodes staat op de website van de FOD Economie: 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-

administraties/codetabellen 

 

Met ActiveFilter geeft u aan of u enkel actieve entiteiten zoekt. 
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Voorbeeld: 

 

<mes:ReadEnterpriseByAuthorizationRequest> 

  <mes:AuthorizationFilter>T004</mes:AuthorizationFilter> 

  <mes:LocationFilter> 

    <mes:ZipcodeLocationFilter>                                           

      <mes:Zipcode>9300</mes:Zipcode>                    

    </mes:ZipcodeLocationFilter>                                                  

  </mes:LocationFilter>  

  <mes:ActiveFilter>true</mes:ActiveFilter> 

</mes:ReadEnterpriseByAuthorizationRequest> 

 

2.12.2. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE RESPONSE 

Zoals bij ReadEnterpriseByPhonemeRequest. Zie hoofdstuk 2.2.2. 
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2.13. READESTABLISHMENTBYAUTHORIZATION 

 

Met een ReadEstablishmentByAuthorizationRequest zoek je vestigingseenheden die over een gegeven 

toelating beschikken4.   

2.13.1. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE REQUEST. 

Een ReadEstablishmentByAuthorizationRequest bestaat uit 3 filters.  

 

 

 

Met AuthorizationFilter selecteert u één toelating. Hiertoe geeft u in deze filter de code op van een 

opzoekbare toelating. De lijst van opzoekbare toelatingen kan opgevraagd worden met de operatie 

ReadCodeList, beschreven in §2.14. U kan enkel een code meegeven uit de lijst met identifier 

“AUTHORIZATION_SEARCH_CODE” en waarbij EntityKind gelijk is aan “establishment”. 

 

Met de LocationFilter selecteert u op het adres van de vestiging. U dient één van de volgende filters te 

gebruiken: 

• MunicipalityLocationFilter: u kan 1 tot 4 gemeentecodes opgeven. 

• NeighboringMunicipalityLocationFilter: u geeft 1 gemeentecode op. Deze gemeente en alle 

aangrenzende gemeenten worden geselecteerd. 

• ZipcodeLocationFilter: u kan 1 tot 4 postcodes opgeven. 

De lijst met gemeentecodes staat op de website van de FOD Economie: 

http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/kbo/tables_de_codes.jsp 

 

Met ActiveFilter geeft u aan of u enkel actieve vestigingseenheden van actieve entiteiten zoekt. 

  

 
4 Op het moment van publicatie van dit cookbook zijn er nog geen toelatingen voor vestigingseenheden opgenomen in KBO.  
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2.13.2. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE RESPONSE 

Zoals in hoofdstuk 2.5.2, maar i.p.v. een lijst met alle vestigingen van één entiteit, krijgt u hier de vestigingen 

die over de gegeven toelating beschikken. Indien er meer dan 200 resultaten zijn dan wordt de lijst beperkt tot 

de 1ste 200 gevonden vestigingen en krijgt u een statuscode 00008. 

. 
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2.14. READCODELIST 

 

Met een ReadCodeListRequest kan je een lijst met codes en bijhorende omschrijvingen opvragen.   

2.14.1. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE REQUEST. 

In een ReadCodeListRequest geef je de identifier van een codelijst op.  

 

 

 

Om te weten welke codelijsten er opgevraagd kunnen worden, roep je deze operatie op met identifier 

META_CODE_LIST. 

Op het moment van publicatie van dit cookbook kunnen er twee lijsten opgevraagd worden: 

Identifier Lijst 

META_CODE_LIST Lijst met alle codelijsten die door deze operatie opgevraagd kunnen worden. 

In Code staat de op te geven identifier. In Description staat uitleg over de 

betreffende codelijst. 

AUTHORIZATION_SEARCH_CODE Codes (en omschrijvingen) van toelatingen die gebruikt worden als input-

parameter bij de operaties ReadEnterpriseByAuthorization en 

ReadEstablishmentByAuthorization. 

De lijst zal alfabetisch gesorteerd worden op de 1ste Language parameter in 

de RequestContext. 

Er is één KeyValuePair aanwezig dat aangeeft of het een toelating betreft 

van een entiteit of van een vestigingseenheid: de key is “EnityKind”, en de 

mogelijke values zijn “enterprise” en “establishment”. 

Let op: de lijst van beschikbare codelijsten kan dynamisch worden aangepast zonder dat er hiervoor een 

nieuwe release en communicatie plaatsvindt. Deze operatie zal mogelijks ook gebruikt worden om andere lijsten 

(dus geen codelijsten) beschikbaar te stellen. 

 Indien u een identifier opgeeft die niet voorkomt in de lijst “META_CODE_LIST”, dan krijgt u een ReplyStatus 

10003. Bij een succesvolle opzoeking krijgt u een ReplyStatus 10001. 

 

Voorbeeld: 

 

<mes:ReadCodeListRequest> 

  <mes:CodeListId>AUTHORIZATION_SEARCH_CODE</mes:CodeListId> 

</mes:ReadCodeListRequest> 
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2.14.2. BESCHRIJVING VAN DE BODY VAN DE RESPONSE 

De response is een lijst van CodeListItem. Een CodeListItem bestaat steeds uit een Code en 0, 1 of meerdere 

Descriptions (een taalcode en de omschrijving in deze taal). Daarnaast kunnen er 0, 1, of meerdere KeyValuePair 

elementen voorkomen met additionele informatie.  

 

 

 

Voorbeeld: 

 

<ReadCodeListReply 

xmlns:ns2="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/datamodel" 

xmlns="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/messages"> 

<CodeListItem> 

  <Code>T005</Code> 

  <Description> 

    <ns2:Value>Aannemer ( Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de 

bouwsector )</ns2:Value> 

    <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

  </Description> 

  <KeyValuePair> 

    <Key>EntityKind</Key> 

    <Value>enterprise</Value> 

  </KeyValuePair> 

</CodeListItem> 

<CodeListItem> 

   <Code>T038</Code> 

   <Description> 

      <ns2:Value>Accountant ( Erkend door het Instituut van de Accountants 

en Belastingconsulenten )</ns2:Value> 

      <ns2:Language>nl</ns2:Language> 
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      </Description> 

      <KeyValuePair> 

         <Key>EntityKind</Key> 

         <Value>enterprise</Value> 

      </KeyValuePair> 

   </CodeListItem> 

… 
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3. VOORBEELD 

Hier volgt een volledig voorbeeld van een opvraging op ondernemingsnummer. Het security-gedeelte staat 

in het groen en italics. In dit gedeelte moet u uiteraard uw eigen userid, etc invullen. 

 

De request:    

 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv=http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/     

xmlns:mes="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/messages" 

xmlns:dat="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/datamodel"> 

  <soapenv:Header> 

    <wsse:Security> 

      <wsu:Timestamp> 

       <wsu:Created>2009-09-07T11:27:10.748Z</wsu:Created> 

       <wsu:Expires>2009-09-07T11:32:10.748Z</wsu:Expires> 

      </wsu:Timestamp> 

      <wsse:UsernameToken> 

       <wsse:Username>userid</wsse:Username> 

       <wsse:Password>x3+DQlYgeVm3BAkobZivkDJ13zo=</wsse:Password> 

       <wsse:Nonce>ENp2ha7j2Ar9cvWQeUybTQ==</wsse:Nonce> 

       <wsu:Created>2009-09-07T11:27:10.716Z</wsu:Created> 

      </wsse:UsernameToken> 

     </wsse:Security> 

     <mes:RequestContext> 

       <mes:Id>c1576d0a-e762-40fe-abf9-ec3f2102650b</mes:Id> 

      <mes:Language>nl</mes:Language> 

     </mes:RequestContext> 

   </soapenv:Header> 

   <soapenv:Body> 

      <mes:ReadEnterpriseRequest> 

        <dat:EnterpriseNumber>0314595348</dat:EnterpriseNumber> 

      </mes:ReadEnterpriseRequest> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Het antwoord : 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soap:Header> 

      <ReplyContext 

xmlns:ns2="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/datamodel" 

xmlns="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/messages"> 

         <RequestId>Test-1</RequestId> 

         <ReplyId>104da2dd-c126-4604-b07d-4d7c5b86cba1</ReplyId> 

         <ReplyStatus> 

            <Code>00001</Code> 

            <Description>The operation completed successfully</Description> 

         </ReplyStatus> 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
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         <AccountBalance>7829</AccountBalance> 

         <SnapshotDate>2020-05-15</SnapshotDate> 

      </ReplyContext> 

   </soap:Header> 

   <soap:Body> 

      <ReadEnterpriseReply 

xmlns:ns2="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/datamodel" 

xmlns="http://economie.fgov.be/kbopub/webservices/v1/messages"> 

         <ns2:Enterprise> 

            <ns2:Number>314595348</ns2:Number> 

            <ns2:JuridicalSituation> 

               <ns2:Code>000</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Situation normale</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:ValidityPeriod> 

                  <ns2:Begin>1968-01-01</ns2:Begin> 

               </ns2:ValidityPeriod> 

               <ns2:Status> 

                  <ns2:Code>AC</ns2:Code> 

                  <ns2:Description> 

                     <ns2:Value>Actif</ns2:Value> 

                     <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                  </ns2:Description> 

               </ns2:Status> 

            </ns2:JuridicalSituation> 

            <ns2:Period> 

               <ns2:Begin>1968-01-01</ns2:Begin> 

            </ns2:Period> 

            <ns2:TypeOfEnterprise>ELP</ns2:TypeOfEnterprise> 

            <ns2:JuridicalForm> 

               <ns2:Code>301</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Service public fédéral</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:ValidityPeriod> 

                  <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin> 

               </ns2:ValidityPeriod> 

            </ns2:JuridicalForm> 

            <ns2:Denomination> 

               <ns2:Code>001</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Service public fédéral Economie, PME, Classes 

moyennes et Energie</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 
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               </ns2:Description> 

               <ns2:ValidityPeriod> 

                  <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin> 

               </ns2:ValidityPeriod> 

            </ns2:Denomination> 

            <ns2:Denomination> 

               <ns2:Code>002</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>SPF Economie</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:ValidityPeriod> 

                  <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin> 

               </ns2:ValidityPeriod> 

            </ns2:Denomination> 

            <ns2:Denomination> 

               <ns2:Code>001</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand 

en Energie</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:ValidityPeriod> 

                  <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin> 

               </ns2:ValidityPeriod> 

            </ns2:Denomination> 

            <ns2:Denomination> 

               <ns2:Code>002</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>FOD Economie</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>nl</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:ValidityPeriod> 

                  <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin> 

               </ns2:ValidityPeriod> 

            </ns2:Denomination> 

            <ns2:Denomination> 

               <ns2:Code>001</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Föderaler Öffentlicher Dienst Wirtschaft, KMB, 

Mittelstand und Energie</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>de</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:ValidityPeriod> 

                  <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin> 

               </ns2:ValidityPeriod> 

            </ns2:Denomination> 
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            <ns2:Denomination> 

               <ns2:Code>002</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>FöD Wirtschaft</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>de</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:ValidityPeriod> 

                  <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin> 

               </ns2:ValidityPeriod> 

            </ns2:Denomination> 

            <ns2:Address> 

               <ns2:Street> 

                  <ns2:Code>0086</ns2:Code> 

                  <ns2:Description> 

                     <ns2:Value>Rue du Progrès</ns2:Value> 

                     <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                  </ns2:Description> 

               </ns2:Street> 

               <ns2:HouseNumber>50</ns2:HouseNumber> 

               <ns2:Zipcode>1210</ns2:Zipcode> 

               <ns2:Municipality> 

                  <ns2:Code>21014</ns2:Code> 

                  <ns2:Description> 

                     <ns2:Value>Saint-Josse-ten-Noode</ns2:Value> 

                     <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                  </ns2:Description> 

               </ns2:Municipality> 

               <ns2:ExtraAddressInfo>City Atrium</ns2:ExtraAddressInfo> 

               <ns2:Begin>2005-02-01</ns2:Begin> 

               <ns2:TypeOfAddress> 

                  <ns2:Code>REGO</ns2:Code> 

                  <ns2:Description> 

                     <ns2:Value>Adresse du siège social</ns2:Value> 

                     <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                  </ns2:Description> 

               </ns2:TypeOfAddress> 

            </ns2:Address> 

            <ns2:ContactInformation> 

               <ns2:ContactType>001</ns2:ContactType> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Téléphone</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Value>02 277 51 11</ns2:Value> 

               <ns2:ForeignBranchOfficeFlag>false</ns2:ForeignBranchOfficeFlag> 

               <ns2:Begin>2005-02-01</ns2:Begin> 

            </ns2:ContactInformation> 
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            <ns2:ContactInformation> 

               <ns2:ContactType>002</ns2:ContactType> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Fax</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Value>02 277 51 07</ns2:Value> 

               <ns2:ForeignBranchOfficeFlag>false</ns2:ForeignBranchOfficeFlag> 

               <ns2:Begin>2005-02-01</ns2:Begin> 

            </ns2:ContactInformation> 

            <ns2:ContactInformation> 

               <ns2:ContactType>003</ns2:ContactType> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Site Internet</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Value>http://economie.fgov.be</ns2:Value> 

               <ns2:ForeignBranchOfficeFlag>false</ns2:ForeignBranchOfficeFlag> 

               <ns2:Begin>2005-02-01</ns2:Begin> 

            </ns2:ContactInformation> 

            <ns2:ContactInformation> 

               <ns2:ContactType>004</ns2:ContactType> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Email</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Value>info.eco@economie.fgov.be</ns2:Value> 

               <ns2:ForeignBranchOfficeFlag>false</ns2:ForeignBranchOfficeFlag> 

               <ns2:Begin>2005-02-01</ns2:Begin> 

            </ns2:ContactInformation> 

            <ns2:BusinessUnits>17</ns2:BusinessUnits> 

            <ns2:ProfessionalCompetence> 

               <ns2:Code>20302</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Esthéticien(ne)</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>2015-01-01</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

            </ns2:ProfessionalCompetence> 

            <ns2:Qualification> 

               <ns2:Code>00070</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Employeur ONSS</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 
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               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>2005-01-01</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

            </ns2:Qualification> 

            <ns2:Qualification> 

               <ns2:Code>00084</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Assujetti à la TVA</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>1993-06-01</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

            </ns2:Qualification> 

            <ns2:Qualification> 

               <ns2:Code>00293</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Entreprise commerciale</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>1999-01-01</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

            </ns2:Qualification> 

            <ns2:Authorization> 

               <ns2:Code>50116</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Compétence professionnelle activités de menuiserie 

générale</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>2015-02-18</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

            </ns2:Authorization> 

            <ns2:Activity> 

               <ns2:Code>84130</ns2:Code> 

               <ns2:ActivityGroupAdministration> 

                  <ns2:ActivityGroup>006</ns2:ActivityGroup> 

                  <ns2:Description> 

                     <ns2:Value>Activités ONSS</ns2:Value> 

                     <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                  </ns2:Description> 

               </ns2:ActivityGroupAdministration> 

               <ns2:Version>2008</ns2:Version> 

               <ns2:Description> 
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                  <ns2:Value>Administration publique (tutelle) des activités 

économiques</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>2008-01-01</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

               <ns2:ActivityClassification> 

                  <ns2:Code>MAIN</ns2:Code> 

                  <ns2:Description> 

                     <ns2:Value>Activité principale</ns2:Value> 

                     <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                  </ns2:Description> 

               </ns2:ActivityClassification> 

            </ns2:Activity> 

            <ns2:Activity> 

               <ns2:Code>7220001</ns2:Code> 

               <ns2:ActivityGroupAdministration> 

                  <ns2:ActivityGroup>003</ns2:ActivityGroup> 

                  <ns2:Description> 

                     <ns2:Value>Activités</ns2:Value> 

                     <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                  </ns2:Description> 

               </ns2:ActivityGroupAdministration> 

               <ns2:Version>2003</ns2:Version> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>analyse, conception, programmation et éventuellement 

édition de systèmes prêts à l'emploi, y compris les d'identification automatique 

de données: développement, production, fourniture et documentation</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>1999-08-12</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

               <ns2:ActivityClassification> 

                  <ns2:Code>MAIN</ns2:Code> 

                  <ns2:Description> 

                     <ns2:Value>Activité principale</ns2:Value> 

                     <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                  </ns2:Description> 

               </ns2:ActivityClassification> 

            </ns2:Activity> 

            <ns2:Activity> 

               <ns2:Code>62010</ns2:Code> 

               <ns2:ActivityGroupAdministration> 

                  <ns2:ActivityGroup>003</ns2:ActivityGroup> 

                  <ns2:Description> 
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                     <ns2:Value>Activités</ns2:Value> 

                     <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                  </ns2:Description> 

               </ns2:ActivityGroupAdministration> 

               <ns2:Version>2008</ns2:Version> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Programmation informatique</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>2008-01-01</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

               <ns2:ActivityClassification> 

                  <ns2:Code>MAIN</ns2:Code> 

                  <ns2:Description> 

                     <ns2:Value>Activité principale</ns2:Value> 

                     <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                  </ns2:Description> 

               </ns2:ActivityClassification> 

            </ns2:Activity> 

            <ns2:Activity> 

               <ns2:Code>84112</ns2:Code> 

               <ns2:ActivityGroupAdministration> 

                  <ns2:ActivityGroup>001</ns2:ActivityGroup> 

                  <ns2:Description> 

                     <ns2:Value>Activités TVA</ns2:Value> 

                     <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                  </ns2:Description> 

               </ns2:ActivityGroupAdministration> 

               <ns2:Version>2008</ns2:Version> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Administration publique communautaire et 

régionale</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>2011-07-02</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

               <ns2:ActivityClassification> 

                  <ns2:Code>MAIN</ns2:Code> 

                  <ns2:Description> 

                     <ns2:Value>Activité principale</ns2:Value> 

                     <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                  </ns2:Description> 

               </ns2:ActivityClassification> 

            </ns2:Activity> 

            <ns2:Activity> 
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               <ns2:Code>75130</ns2:Code> 

               <ns2:ActivityGroupAdministration> 

                  <ns2:ActivityGroup>001</ns2:ActivityGroup> 

                  <ns2:Description> 

                     <ns2:Value>Activités TVA</ns2:Value> 

                     <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                  </ns2:Description> 

               </ns2:ActivityGroupAdministration> 

               <ns2:Version>2003</ns2:Version> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Activités d'organismes publics relatives aux 

matières économiques</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>1993-06-01</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

               <ns2:ActivityClassification> 

                  <ns2:Code>MAIN</ns2:Code> 

                  <ns2:Description> 

                     <ns2:Value>Activité principale</ns2:Value> 

                     <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                  </ns2:Description> 

               </ns2:ActivityClassification> 

            </ns2:Activity> 

            <ns2:Activity> 

               <ns2:Code>75130</ns2:Code> 

               <ns2:ActivityGroupAdministration> 

                  <ns2:ActivityGroup>006</ns2:ActivityGroup> 

                  <ns2:Description> 

                     <ns2:Value>Activités ONSS</ns2:Value> 

                     <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                  </ns2:Description> 

               </ns2:ActivityGroupAdministration> 

               <ns2:Version>2003</ns2:Version> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Activités d'organismes publics relatives aux 

matières économiques</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>2005-01-01</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

               <ns2:ActivityClassification> 

                  <ns2:Code>MAIN</ns2:Code> 

                  <ns2:Description> 

                     <ns2:Value>Activité principale</ns2:Value> 
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                     <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

                  </ns2:Description> 

               </ns2:ActivityClassification> 

            </ns2:Activity> 

            <ns2:Function> 

               <ns2:Code>10002</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Administrateur</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>2011-01-01</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

               <ns2:Person> 

                  <ns2:Surname>De Clercq</ns2:Surname> 

                  <ns2:GivenName>Kenneth</ns2:GivenName> 

               </ns2:Person> 

            </ns2:Function> 

            <ns2:Function> 

               <ns2:Code>10002</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Administrateur</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>2011-01-01</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

               <ns2:Person> 

                  <ns2:Surname>van Zuylen van Nyevelt</ns2:Surname> 

                  <ns2:GivenName>Isabelle</ns2:GivenName> 

               </ns2:Person> 

            </ns2:Function> 

            <ns2:Function> 

               <ns2:Code>10010</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Président</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>2011-01-01</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

               <ns2:Person> 

                  <ns2:Surname>De Clercq</ns2:Surname> 

                  <ns2:GivenName>Kenneth</ns2:GivenName> 

               </ns2:Person> 

            </ns2:Function> 

            <ns2:Function> 
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               <ns2:Code>10010</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Président</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>2016-09-26</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

               <ns2:Person> 

                  <ns2:Surname>De Clercq</ns2:Surname> 

                  <ns2:GivenName>Wendy</ns2:GivenName> 

               </ns2:Person> 

            </ns2:Function> 

            <ns2:Function> 

               <ns2:Code>10010</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Président</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>2017-01-01</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

               <ns2:Person> 

                  <ns2:Surname>Dönmez</ns2:Surname> 

                  <ns2:GivenName>Sevgi</ns2:GivenName> 

               </ns2:Person> 

            </ns2:Function> 

            <ns2:Function> 

               <ns2:Code>10010</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Président</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>1996-10-08</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

               <ns2:Person> 

                  <ns2:Surname>Haesaerts</ns2:Surname> 

                  <ns2:GivenName>Valérie</ns2:GivenName> 

               </ns2:Person> 

            </ns2:Function> 

            <ns2:Function> 

               <ns2:Code>10010</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Président</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 
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               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>2014-10-01</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

               <ns2:Person> 

                  <ns2:Surname>Larrass</ns2:Surname> 

                  <ns2:GivenName>Nadia</ns2:GivenName> 

               </ns2:Person> 

            </ns2:Function> 

            <ns2:Function> 

               <ns2:Code>10010</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Président</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>2009-12-01</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

               <ns2:Person> 

                  <ns2:Surname>Massant</ns2:Surname> 

                  <ns2:GivenName>Reginald</ns2:GivenName> 

               </ns2:Person> 

            </ns2:Function> 

            <ns2:Function> 

               <ns2:Code>10010</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Président</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>2016-01-01</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

               <ns2:Person> 

                  <ns2:Surname>Meurisse</ns2:Surname> 

                  <ns2:GivenName>Lien</ns2:GivenName> 

               </ns2:Person> 

            </ns2:Function> 

            <ns2:Function> 

               <ns2:Code>10010</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Président</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>2001-01-01</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

               <ns2:Person> 

                  <ns2:Surname>Steyaert</ns2:Surname> 
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                  <ns2:GivenName>Marijke</ns2:GivenName> 

               </ns2:Person> 

            </ns2:Function> 

            <ns2:Function> 

               <ns2:Code>10010</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Président</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>1999-01-01</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

               <ns2:Person> 

                  <ns2:Surname>TEST</ns2:Surname> 

                  <ns2:GivenName>G</ns2:GivenName> 

               </ns2:Person> 

            </ns2:Function> 

            <ns2:Function> 

               <ns2:Code>10023</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Administrateur général</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>2016-06-20</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

               <ns2:Person> 

                  <ns2:Surname>Meurisse</ns2:Surname> 

                  <ns2:GivenName>Lien</ns2:GivenName> 

               </ns2:Person> 

            </ns2:Function> 

            <ns2:Function> 

               <ns2:Code>10023</ns2:Code> 

               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>Administrateur général</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>2019-03-12</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

               <ns2:Person> 

                  <ns2:Surname>Nauw</ns2:Surname> 

                  <ns2:GivenName>Olivier</ns2:GivenName> 

               </ns2:Person> 

            </ns2:Function> 

            <ns2:LinkedEnterprise> 

               <ns2:Code>006</ns2:Code> 
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               <ns2:Description> 

                  <ns2:Value>relation inconnue</ns2:Value> 

                  <ns2:Language>fr</ns2:Language> 

               </ns2:Description> 

               

<ns2:EnterpriseNumberSubject>354317739</ns2:EnterpriseNumberSubject> 

               

<ns2:EnterpriseNumberObject>314595348</ns2:EnterpriseNumberObject> 

               <ns2:Period> 

                  <ns2:Begin>2002-03-05</ns2:Begin> 

               </ns2:Period> 

            </ns2:LinkedEnterprise> 

         </ns2:Enterprise> 

      </ReadEnterpriseReply> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 


