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1.  Onderneming rechtspersoon 

1.1. Een onderneming rechtspersoon creëren 
 

Deze functionaliteit is uitsluitend voorbehouden voor de registratie van ondernemingen 
rechtspersoon naar Belgisch recht en buitenlandse ondernemingen met een bijhuis in 
België.  
 
 
Als u een onderneming rechtspersoon wenst aan te maken, dan kunt u in het startscherm 
klikken op de link "Creëer onderneming rechtspersoon": 
 

 
 
Meer informatie vindt u in de handleiding KBOwi. 
 

1.2. Een onderneming rechtspersoon bekendmaken 
 
Deze functionaliteit is voorbehouden voor buitenlandse ondernemingen rechtspersoon die 
niet onder het Belgische recht vallen en geen bijhuis hebben in België maar die: 

- een toelating nodig hebben om diensten te verrichten in België of 
- een functie uitoefenen in een Belgische onderneming. 

 
De aldus ingevoerde ondernemingen krijgen in de KBO de status "BK - Bekendgemaakt" 
en de rechtstoestand "100 – Bekendmaking van de onderneming". 
Dankzij de bekendmaking kan aan de bekendgemaakte onderneming een 
ondernemingsnummer worden toegekend hoewel zij nog niet actief is. Dit unieke nummer 
zal door de onderneming gebruikt kunnen worden in haar relaties met de overheid. De 
onderneming zal haar nummer behouden eens zij actief wordt.  
 
Als u een onderneming rechtspersoon wilt bekendmaken, dan kunt u in het startscherm 
klikken op de link "Onderneming rechtspersoon bekendmaken": 
 

 
 
 
Hieronder ziet u het scherm waarin alle informatie, noodzakelijk voor de bekendmaking, 
moet worden ingevoerd.  
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Bij de bekendmaking zijn bepaalde gegevens verplicht. Het betreft de volgende velden:  
- De startdatum van de onderneming in België: dit is de datum waarop de 

onderneming haar activiteiten zou willen starten in België. Als u een datum invoert 
die meer dan drie maanden voor of na de huidige datum valt, dan krijgt u een 
waarschuwing en zult u moeten kiezen of u de bekendmaking wenst verder te 
zetten met deze datum.  

 

 
 Om de bekendmaking verder te zetten met deze datum, moet u klikken op "Ja". 

Om terug te keren naar het vorige scherm en de datum aan te passen, moet u 
klikken op "Nee". 

 
- De benaming van de rechtspersoon: het type benaming, de benaming en de taal. 
 

a) Het type benaming: 001 = maatschappelijke naam, 002 = afkorting, 003 = 
commerciële naam. Ten minste één benaming van het type maatschappelijke 
naam is verplicht. Als er meerdere namen van hetzelfde type zijn, moeten zij 
ingevoerd worden in verschillende talen. Als u meer dan één benaming wenst 
toe te voegen, klikt u op de knop  en verschijnt er een tweede invoergedeelte. 

 
b) De benaming: 

 
c) De taal: taal van de benaming. 

 
- Het maatschappelijk adres (dit zal nooit in België gelegen zijn) 

 
- De oorsprong van de onderneming. Dit is een afrollijst met drie 

keuzemogelijkheden: 
o Geen zetel, bijhuis of VE in België, wel in EU 
o Geen zetel, bijhuis of VE in EU 
o Bekleedt functie in andere onderneming (enkel van toepassing voor de 

griffies) 
 

- De rechtsvorm: dit een read-only veld dat de rechtsvorm "030-Buitenlandse 
onderneming" vermeldt.  

 
- De activiteit: dit is de activiteit die de dienstverlener wenst uit te oefenen. Dit veld 

moet verplicht ingevuld worden als de oorsprong van de onderneming gelijk is 
aan: 

o Geen zetel, bijhuis of VE in België, wel in EU 
o Geen zetel, bijhuis of VE in EU 
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Optioneel kunt u andere gegevens met betrekking tot de onderneming rechtspersoon 
ingeven zoals contactgegevens, extern identificatienummer1 en bankrekeningnummer.  
 

Als u de gewenste gegevens ingevuld hebt, bevestigt u de bekendmaking door op de knop 
"Maak bekend" te klikken. De onderneming rechtspersoon krijgt onmiddellijk een 
ondernemingsnummer toegewezen en verwerft in de KBO de status "BK - 
Bekendgemaakt" en de rechtstoestand "100 - Bekendmaking van de onderneming".  
 
Het systeem toont dan een bevestiging van de bekendmaking van de onderneming.  
 
 

 
 

                                                
1  Een nieuwe code «extern identificatienummer» is in de ‘dropdown’ lijst toegevoegd: code «006 
Buitenlands HR nummer ». 
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De gebruiker kan beslissen om het proces te onderbreken (door te klikken op "Onderbreek 
proces") of verder te zetten door te klikken op de link "Volgende stap".  
 
 
 
In dat geval verschijnt het onderstaande scherm. 
 

 
 

 
 

In het volgende scherm kunt u nieuwe functies toevoegen2. Door te klikken op "Toon 
invoergedeelte" krijgt u toegang tot het scherm om een nieuwe functie in te voeren.  
 
 

 
 
 

                                                
2 Een nieuwe code «Functietype» is in de ‘dropdown’ lijst toegevoegd: code « 10500 Contactpersoon  
EDRL ». 
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Nadat u op de link "Volgende stap" geklikt hebt, komt u terecht in het scherm 
"Toelatingen: raadplegen en creëren" waarin u een toelating of een toelatingsaanvraag 
kunt raadplegen en invoeren. 
 

De eerste twee vakken (1 en 2) betreffen de toelatingen. 
• In vak 1 kunt u de reeds verworven toelatingen raadplegen. 
• Door te klikken op "Toon invoergedeelte" in vak 2, krijgt u toegang tot het scherm 

om een nieuwe toelating in te voeren. 
Voor meer informatie hierover, zie de gebruikershandleiding KBOwi 

 

De twee laatste vakken (3 en 4) betreffen TAP (Toelatingsaanvraag Procedure). Zij 
hebben betrekking op de toelatingsaanvragen. 

• In vak 3 kunt u de reeds ingevoerde toelatingsaanvragen raadplegen. 
• Door te klikken op "Toon invoergedeelte" in vak 4, krijgt u toegang tot het scherm 

om een nieuwe toelatingsaanvraag in te voeren. 
(Zie: 3. TAP: Toelatingsaanvraag Procedure in deze handleiding) 

 
 

 
 

TAP 

KBO 

1 

2 

3 

4 
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1.2.1. Dubbele ondernemingen 
Wanneer u klikt op de knop "Maak bekend" op het scherm “Onderneming rechtspersoon : 
Bekendmaken”, controleert het systeem of er in de KBO nog geen onderneming is met 
dezelfde naam en hetzelfde adres (enkel post- en landcode), als de onderneming die u 
bekend wenst te maken. Als dit het geval is, verschijnt het scherm "Onderneming 
rechtspersoon: bekendmaken - dubbele onderneming" en krijgt u het volgende bericht: "Er 
bestaat reeds een onderneming met dezelfde naam en adres. U kunt de bekendmaking 
verder zetten door op "Bevestigen" te klikken. Indien u de gegevens van naam en adres 
wilt aanpassen, klikt u op "Terug". 
 

 
 
Als u op "Bevestigen" klikt, dan voert het systeem een “exacte” controle uit op naam en 
adres (straatnaam, straatnummer, busnummer, post- en landcode). De gemeentenaam 
wordt niet gecheckt. Indien het systeem geen gelijke ondernemingen gevonden heeft, dan 
wordt de onderneming bekend gemaakt. Indien het systeem wel gelijke ondernemingen 
gevonden heeft dan krijgt de gebruiker een melding. Enkel een beperkte groep mensen 
binnen de KBO-Beheerdienst zullen de bekendmaking kunnen uitvoeren. De andere 
gebruikers kunnen niet doorgaan met de bekendmaking en krijgen de volgende melding 
'De rechtspersoon is niet uniek - creatie geweigerd.'  
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Als u op "Terug" klikt, kunt u de gegevens aanpassen.  
 
Enkel een beperkte groep mensen binnen de KBO-Beheerdienst kunnen wel doorgaan met 
de bekendmaking en krijgen de boodschap: 'Er bestaat reeds een onderneming met 
dezelfde naam en adres, bent u zeker dat u wil doorgaan met de bekendmaking?’ Indien u 
op “ja” klikt, dan wordt de onderneming bekend gemaakt. Indien u op “nee” klikt, dan 
stopt de bekendmaking en krijgt u de boodschap: 'bekendmaking stopgezet'. 
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2.  Onderneming natuurlijk persoon 

2.1. Een onderneming natuurlijk persoon bekendmaken 
 
De bekendmaking is voortaan de enige mogelijke manier om een onderneming natuurlijk 
persoon te registreren in de KBO. 
 
De bekendmaking van een onderneming natuurlijk persoon zorgt ervoor dat een 
onderneming natuurlijk persoon geregistreerd wordt in de KBO met de status "BK - 
Bekendgemaakt" en de rechtstoestand "100 - Bekendmaking van de onderneming".  
 
Alvorens een onderneming natuurlijk persoon bekend te maken, moet u een natuurlijke 
persoon opzoeken (of eventueel creëren). 
 
Als de natuurlijke persoon van wie de onderneming moet worden bekendgemaakt al de 
functie van oprichter uitoefent voor een andere onderneming met de status "AC-Actief", 
"BK-Bekend" of "ST-Stopgezet", dan zal de bekendmaking niet kunnen worden 
uitgevoerd. 
 
De bestaande onderneming verschijnt onder de identificatiegegevens van deze persoon. 
Als het om een actieve onderneming gaat, dan kunt u ze raadplegen door te klikken op het 
ondernemingsnummer. Gaat het om een stopgezette onderneming, dan kunt u ze op 
dezelfde manier raadplegen en ze, indien gewenst, hernemen.  
 
Als de gezochte natuurlijke persoon nog geen onderneming natuurlijk persoon heeft, dan 
klikt u op de link "Onderneming natuurlijk persoon bekendmaken" onderaan op het 
scherm.  
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Hieronder ziet u het scherm waarin alle informatie moet worden ingevoerd die nodig is 
voor de bekendmaking. 
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Bij de bekendmaking zijn bepaalde gegevens verplicht. Het betreft de volgende velden:  
- De startdatum van de onderneming in België: dit is de datum waarop de 

onderneming haar activiteiten zou willen starten in België. Als u een datum invoert 
die meer dan drie maanden voor of na de huidige datum valt, dan krijgt u een 
waarschuwing en zult u moeten kiezen of u de bekendmaking wenst verder te 
zetten met deze datum.  

 

 
 Om de bekendmaking verder te zetten met deze datum, moet u klikken op "Ja". 

Om terug te keren naar het vorige scherm en de datum aan te passen, moet u 
klikken op "Nee". 

 
- Het adres is standaard het domicilie van de oprichter van de onderneming. Dit 

wordt automatisch weergegeven. 
 

- De oorsprong van de onderneming. Dit is een afrollijst met drie 
keuzemogelijkheden: 

o Domicilie en/of VE in België 
o Geen domicilie of VE in België, wel in EU 
o Geen domicilie of VE in EU 

 
- Activiteit: verplicht als het veld "Oorsprong onderneming" gelijk is aan: 

o Geen domicilie of VE in België, wel in EU 
o Geen domicilie of VE in EU 

 

 
Optioneel kunt u nog andere gegevens invoeren in verband met de onderneming natuurlijk 
persoon: 

- De contactgegevens 
- extern identificatienummer3 
- Het bankrekeningnummer 

 

Als u de gewenste gegevens ingevuld hebt, bevestigt u de bekendmaking door op de knop 
"Maak bekend" te klikken. De onderneming natuurlijk persoon krijgt onmiddellijk een 
ondernemingsnummer toegewezen en verwerft in de KBO de status "BK - 
Bekendgemaakt" en de rechtstoestand "100 - Bekendmaking van de onderneming".  
 
De natuurlijke persoon waarvoor een onderneming geïdentificeerd wordt, krijgt de functie 
"00001 - Oprichter van een onderneming natuurlijk persoon" in de onderneming in 
kwestie. 

                                                
3 Een nieuwe code «extern identificatienummer» is in de ‘dropdown’ lijst toegevoegd: code «006 
Buitenlands HR nummer ». 
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Het systeem toont dan een bevestiging van de bekendmaking van de onderneming.  
 

 
 
De gebruiker kan beslissen om het proces te onderbreken (door te klikken op "Onderbreek 
proces") of verder te zetten door te klikken op de link “Volgende stap”. In dat geval 
verschijnt het onderstaande scherm. In dit scherm kunt u nieuwe hoedanigheden of nieuwe 
hoedanigheidsaanvragen toevoegen. 
 

 
 

TAP 

KBO 

1 

2 

3 

4 
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De eerste twee vakken (1 en 2) betreffen de hoedanigheden. 

• In vak 1 kunt u de reeds verworven hoedanigheden raadplegen. 
• Door te klikken op "Toon invoergedeelte" in vak 2, krijgt u toegang tot het scherm 

om een nieuwe hoedanigheid in te voeren. 
Voor meer informatie hierover, zie de gebruikershandleiding KBOwi 

 

De twee laatste vakken (3 en 4) betreffen TAP (Toelatingsaanvraag Procedure). Zij 
hebben betrekking op de hoedanigheidsaanvragen. 

• In vak 3 kunt u de reeds ingevoerde hoedanigheidsaanvragen raadplegen. 
• Door te klikken op "Toon invoergedeelte" in vak 4, krijgt u toegang tot het scherm 

om een nieuwe hoedanigheidsaanvraag in te voeren. 
(Zie: 3. TAP: Toelatingsaanvraag Procedure in deze handleiding) 

 
 
De gebruiker kan beslissen om het proces te onderbreken (door te klikken op "Onderbreek 
proces") of verder te zetten door te klikken op de link "Volgende stap".  In dit geval wordt 
het onderstaande scherm getoond voor de ondernemingen met de oorsprong "Domicilie 
en/of VE in België". Voor ondernemingen met een andere oorsprong (d.w.z. zonder 
vestigingseenheid in België), slaat de toepassing deze stap over. 
 

 
 
Door te klikken op "Creëer vestigingseenheid" kunt u de vestigingseenheden invoeren. 
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De gebruiker kan beslissen om het proces te onderbreken of verder te zetten.  
Nadat u op de link "Volgende stap" geklikt hebt, komt u terecht in het scherm 
"Toelatingen: raadplegen en creëren" waarin u een toelating of een toelatingsaanvraag 
kunt invoeren. 
 

 
 
De eerste twee vakken (1 en 2) betreffen de toelatingen. 

• In vak 1 kunt u de reeds verworven toelatingen raadplegen. 

TAP 

KBO 

1 

2 

3 

4 
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• Door te klikken op "Toon invoergedeelte" in vak 2, krijgt u toegang tot het scherm 
om een nieuwe toelating in te voeren. 
Voor meer informatie hierover, zie de gebruikershandleiding KBOwi 

 

De twee laatste vakken (3 en 4) betreffen TAP (Toelatingsaanvraag Procedure). Zij 
hebben betrekking op de toelatingsaanvragen. 

• In vak 3 kunt u de reeds ingevoerde toelatingsaanvragen raadplegen. 
• Door te klikken op "Toon invoergedeelte" in vak 4, krijgt u toegang tot het scherm 

om een nieuwe toelatingsaanvraag in te voeren. 
(Zie: 3. TAP: Toelatingsaanvraag Procedure in deze handleiding) 
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3. TAP: Toelatingsaanvraag en hoedaniheidsaanvraag 

3.1. Wat is TAP? 
 
TAP (ToelatingsAanvraag Procedure) is een nieuwe toepassing die aan de bevoegde 
Belgische overheden de mogelijkheid biedt om de toelatings- en de 
hoedanigheidsaanvragen in te voeren die zij ontvangen en de evolutie van het dossier aan 
te geven tot de aanvaarding of de uiteindelijke weigering van de aanvraag. 
 

Een toelatingsaanvraag heeft altijd betrekking op een onderneming of op een 
vestigingseenheid. 
 
Een hoedanigheidsaanvraag heeft altijd betrekking op een onderneming. 
 

Een toelatings- of een hoedanigheidsaanvraag doorloopt verschillende stappen 
(administratieve procedure) tot wanneer zij afgehandeld is (aanvaard, geweigerd of 
stopgezet). Via TAP kunt u de historiek van een toelatings- of hoedanigheidsaanvraag 
raadplegen. 
 

Wanneer een toelatingsaanvraag aanvaard is, wordt de betreffende toelating opgeladen 
naar de database KBO. U kunt ze raadplegen via de rubriek "Toelatingen". 
 
Wanneer een hoedanigheidsaanvraag aanvaard is, wordt de betreffende hoedanigheid 
verzonden opgeladen naar de database KBO. U kunt ze raadplegen via de rubriek " 
Hoedanigheden ". 
 

Een toegekende toelating of hoedanigheid kan leiden tot de automatische activering van 
een onderneming. Activering van bekendgemaakte ondernemingen wordt in de 
hoofdstukken 4 en 5 uitgelegd. 
 
Om TAP- toelatingsaanvraag te raadplegen/gebruiken, dient u in de linkernavigatie op 
“Toelatingen” te klikken.  
 
Om TAP- hoedanigheidsaanvraag te raadplegen/gebruiken, dient u in de linkernavigatie 
op “Hoedanigheden te klikken.  
 
Belangrijke opmerking:  
De punten 3.2 tot en met 3.8 verduidelijken de werking van TAP voor een 
toelatingsaanvraag.  
TAP voor een hoedanigheidsaanvraag werkt op dezelfde manier wijze.  
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3.2. Een toelatingsaanvraag raadplegen 
 
De gegevens in verband met een toelatingsaanvraag op het niveau van een onderneming 
en op het niveau van een vestigingseenheid kunnen geraadpleegd worden via TAP. Om de 
toelatingsaanvragen te consulteren, moet u klikken op "Toelatingen" in het linkermenu. 
Het scherm toont dan zowel de verworven toelatingen als de toelatingsaanvragen.  
 

 
 
 
 
Vanaf dit scherm kan de gebruiker de volgende acties ondernemen:  
- Een toelatingsaanvraag wijzigen, verbeteren, annuleren of stopzetten.  
- De details van een toelatingsaanvraag raadplegen.  
- De historiek van een toelatingsaanvraag raadplegen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAP 

KBO 1 

2 

3 

4 
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Wanneer u de toelatingsaanvraag op het niveau van een onderneming raadpleegt, 
verschijnt het onderstaande scherm:  
 

 
 
Wanneer u een toelatingsaanvraag op het niveau van een vestigingseenheid raadpleegt, 
verschijnt het onderstaande scherm:  
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Door te klikken op de behandelaar van de toelatingsaanvraag, krijgt u toegang tot de 
details en de historiek van de aanvraag (zie het scherm hieronder). 
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3.3. Een toelatingsaanvraag creëren 
 

De creatie van een toelatingsaanvraag gebeurt vanaf het overzicht van de 
toelatingsaanvragen (zoals uitgelegd onder 3.2.). U moet klikken op "Toon 
invoergedeelte" en het volgende scherm verschijnt: 
 

 
 
De volgende gegevens zijn verplicht om een nieuwe toelatingsaanvraag in te voeren: 

� De toelatingscode; 
� De fase van de aanvraag; 
� De begindatum van de toelating (enkel voor de fase 010-aanvaard); 
� De meldingsdatum aan het loket of de bevoegde administratie. 
 

Optioneel kunnen andere gegevens ingevoerd worden: 
� De gewenste begindatum van de activiteit;  
� Een detailleringsveld; 
� De duur (enkel voor de fase 010-aanvaard). 

 
Door op "Creëer" te klikken, wordt een toelatingsaanvraag geregistreerd en toegevoegd 
aan de lijst van de toelatingsaanvragen.  
 
De onderneming waarvoor men een toelatingsaanvraag wenst aan te maken, moet in de 
KBO de status "BK-Bekendgemaakt", "JU-Juridisch gecreëerd" of "AC-Actief" hebben.  
 
De creatie van een toelatingsaanvraag voor een vestigingseenheid gebeurt op dezelfde 
manier.  
 
Het is niet mogelijk een toelatingsaanvraag in te voeren voor een onderneming of een 
vestigingseenheid als er al een lopende aanvraag bestaat voor diezelfde toelatingscode. 
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De volgende regels worden toegepast bij de creatie van een toelatingsaanvraag:  
 

Code 
toelating 

Kan ingegeven worden hetzij in een vrij veld, hetzij via de 
afrollijst.  
- Naast dit veld staat een link "Zoek op portal".  
- De afrollijst bevat de toelatingen in alfabetische volgorde.  
Op het niveau van de onderneming zal de gebruiker alleen 
kunnen kiezen uit de codes die geldig zijn voor een 
onderneming  
Op het niveau van de vestigingseenheid, zal de gebruiker enkel 
de codes die van toepassing zijn voor een vestigingseenheid. 
 

Fase 
aanvraag 

Kan ingegeven worden hetzij in een vrij veld, hetzij via de 
afrollijst.  
De mogelijke fases bij de creatie zijn:  
- 001 = inschrijving van de aanvraag 
- 002 = doorgestuurd naar de bevoegde instantie 
- 003 = ontvangst door bevoegde instantie 
- 004 = dossier onvolledig 
- 005 = dossier volledig 
- 010 = aanvaarde aanvraag 
 

Duur De looptijd van de toelating in jaren en halve jaren. Dit veld telt 
maximum 4 posities (formaat xx, x). Het cijfer na de komma 
moet gelijk zijn aan "0" of "5". 
 

Begindatum 
toelating 

De begindatum van de toelating kan zowel in het verleden als in 
de toekomst liggen. Hij is alleen verplicht als de fase = "010 - 
aanvaard".  
 

Meldings-
datum loket 

 

De datum waarop de aanvraag effectief is toegekomen aan het 
loket of bij de administratie. Kan in het verleden liggen maar 
niet in de toekomst. Deze datum moet altijd kleiner zijn dan of 
gelijk aan de begindatum van de fase "001= inschrijving van de 
aanvraag". 
Dankzij dit veld zal het systeem automatisch de eerste fase "000 
= aanmelding van de aanvraag" genereren. 
 

Detaillerings
veld 

Dit veld kan volledig vrij ingevuld worden met bijkomende 
informatie over de behandelaar. 
Bijvoorbeeld om een dienst of een contactpersoon bij de 
administratie te specificeren. 

 
Bij de creatie van een toelatingsaanvraag kan de gebruiker de aanvraag meteen in een 
latere fase dan 001 plaatsen. De tussenliggende fases worden automatisch gegenereerd 
door het systeem. 
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Voorbeeld: als men bij de creatie de aanvraag direct in de fase "005 - dossier volledig " 
registreert, dan worden de verschillende tussenliggende fases als volgt geregistreerd: 
 

 
 
Fase "004 = dossier onvolledig" is niet geregistreerd in de historiek hierboven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opmerking:  
De creatie van een toelatingsaanvraag in fase 001 en 002 kan ofwel gebeuren door het 
ondernemingsloket, ofwel door de bevoegde instantie.  
De creatie van een toelatingsaanvraag in fase 003, 004, 005 en 010 kan alleen gebeuren 
door de bevoegde instantie. 
 

000 001 002 003 004 005 010 

009 - Stopgezet 

KBO TAP 
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3.4.  De fase van een toelatingsaanvraag wijzigen 
 
Met deze functionaliteit kunt u de fase van een toelatingsaanvraag wijzigen voor een 
onderneming of een vestigingseenheid.  
 
Als u klikt op de wijzigingsicoon  in het overzicht van de toelatingsaanvragen (zoals 
getoond in 3.2.), dan ziet u onderstaand scherm verschijnen.  
 

 
 
Alleen de velden “Fase aanvraag”, “Begindatum toelating” en “Duur” kunnen gewijzigd 
worden.  
 
Als u klikt op "Bevestigen", wordt de fase van de toelatingsaanvraag gewijzigd (als aan 
alle voorwaarden voldaan is). U krijgt een bevestigingsboodschap. Alle wijzigingen 
(vorige fases) worden bewaard in de historiek van de toelatingsaanvraag.  
 
De volgende regels worden toegepast bij de wijziging van een toelatingsaanvraag:  
 

- Elke nieuwe fase moet groter zijn dan de vorige.  
 
- Een toelatingsaanvraag in fase "009 - stopgezette aanvraag" wijzigen is niet 

mogelijk via TAP. De enige mogelijke actie is een heractivatie van deze 
toelatingsaanvraag naar de voorgaande fase.  

 
- De wijziging van een toelatingsaanvraag naar fase 003, 004, 005 of 010 kan alleen 

gebeuren door de bevoegde instantie. 
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- Als de fase = 001 – inschrijving van de aanvraag, dan kan men ze wijzigen in: 
� 002 - doorgestuurd naar de bevoegde instantie 
� 003 - ontvangst door bevoegde instantie 
� 004 - dossier onvolledig 
� 005 - dossier volledig 
� 010 - aanvaarde aanvraag 

 
- Als de fase = 002 – doorgestuurd naar de bevoegde instantie, dan kan men ze 

wijzigen in: 
� 003 - ontvangst door bevoegde instantie 
� 004 - dossier onvolledig 
� 005 - dossier volledig 
� 010 - aanvaarde aanvraag 

 
- Als de fase = 003 – ontvangst door bevoegde instantie, dan kan men ze wijzigen 

in: 
� 004 - dossier onvolledig 
� 005 - dossier volledig 
� 010 - aanvaarde aanvraag 

 
- Als de fase = 004 – dossier onvolledig, dan kan men ze wijzigen in: 

� 005 - dossier volledig 
� 010 - aanvaarde aanvraag 
 

- Als de fase = 005 – dossier volledig, dan kan men ze wijzigen in: 
� 010 - aanvaarde aanvraag 

 
- De begindatum van de toelating is alleen verplicht als de fase gelijk is aan "010 - 

aanvaarde aanvraag". 
 
- De duur van de toelating telt maximum 4 posities (formaat xx, x). Het cijfer na de 

komma moet gelijk zijn aan "0" of "5". Dit veld wordt alleen gebruikt in de fase 
"010 - aanvaarde aanvraag". 

 
Let op:  

- Het wijzigen van een toelatingsaanvraag is enkel mogelijk door de instanties die 
deze toelatingsaanvraag mogen behandelen.  

 
- Als een toelatingsaanvraag zich in de fase "009 - stopgezette aanvraag" of "010 -

aanvaarde aanvraag" bevindt, dan kan zij niet meer gewijzigd worden. 
  

- Als een toelating wordt toegekend en verzonden naar de KBO, zal het verdere 
beheer gebeuren via de KBO. Zij zal niet meer gewijzigd kunnen worden via TAP.  
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3.5. Een toelatingsaanvraag corrigeren 
 
Met deze functionaliteit kunt u foutieve gegevens van een toelatingsaanvraag verbeteren 
voor een onderneming of een vestigingseenheid.  
 
Als u klikt op de verbeteringsicoon  in het overzicht van de toelatingsaanvragen, dan 
zal het onderstaande scherm verschijnen. 
 

 
 
De volgende gegevens kunnen worden gecorrigeerd: de duur, de begindatum toelating, de 
meldingsdatum aan het loket of de bevoegde administratie, de gewenste begindatum en 
het detailleringsveld. 
 
Door te klikken op "Bevestigen", wordt de toelatingsaanvraag gecorrigeerd. U krijgt een 
bevestigend bericht. Er wordt geen historiek bijgehouden van de verbeteringen. 
 
De regels die gelden voor de creatie van een toelatingsaanvraag zijn ook van toepassing 
voor het corrigeren van een toelatingsaanvraag. 
 
Als de fase niet correct is, kunt u ze aanpassen via de heractivering (zie 3.5.1. De fase van 
een toelatingsaanvraag heractiveren).  
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Let op:  
- Het corrigeren van een toelatingsaanvraag is enkel mogelijk door de instanties die 

deze toelatingsaanvraag mogen behandelen.  
 
- De toelatingscode kan niet verbeterd worden. Een aanvraag die werd ingediend 

met een foutieve toelatingscode moet geannuleerd worden en opnieuw ingevoerd 
worden.  

 
- Een toelatingsaanvraag in fase "009 - stopgezette aanvraag" corrigeren is niet 

mogelijk via TAP. De enige actie die mogelijk is, is een heractivatie van deze 
toelatingsaanvraag naar de voorgaande fase.  

 
- Een toelatingsaanvraag in fase "010 - aanvaarde aanvraag" via TAP corrigeren is 

alleen mogelijk als deze correctie plaatsvindt voordat deze toelatingsaanvraag in 
KBO opgeladen is. Toelatingsaanvragen in fase 010 worden één keer per uur in 
KBO automatisch opgeladen.  
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3.5.1. De fase van een toelatingsaanvraag heractiveren 

 
Met deze functionaliteit kan een toelatingsaanvraag terugkeren naar de vorige fase in de 
historiek. 
 
De heractivering is een variant van de functionaliteit “Corrigeren”. 
Als u klikt op de verbeteringsicoon  in het overzicht van de toelatingsaanvragen, dan 
zal onderstaand scherm verschijnen. 
 

 
 

In de historiek onderaan het scherm kunt u dan klikken op de heractiveringsicoon  om 
de bijbehorende fase te heractiveren. 
 
De gebruiker wordt uitgenodigd om zijn heractiveringsaanvraag te bevestigen. 
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Resultaat: 

 
Let op:  
 

- Heractiveren van een toelatingsaanvraag is enkel mogelijk door de instanties die 
deze toelatingsaanvraag mogen behandelen.  

 
 

3.6.  Een toelatingsaanvraag stopzetten 
 

Met deze functionaliteit kunt u een toelatingsaanvraag stopzetten.  
 

Als u klikt op de stopzettingsicoon  in het overzicht van de toelatingsaanvragen, dan zal 
het onderstaande scherm verschijnen. 
 
  

 
 

 
U moet in het veld "Reden van stopzetting" één van de volgende opties invoeren: 

- 001 – geweigerd;  
- 002 – intrekking procedure;  
- 003 – stopzetting activiteit;  
- 004 – onontvankelijk 
- 005 – zonder verwerp (deze code is specifiek voor dossiers met een vrijstelling 

voor ondernemersvaardigheden) 
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Door op "Bevestigen" te klikken, wordt de toelatingsaanvraag stopgezet. U krijgt een 
bevestigingsbericht.  
 

 
 

 
 
 
Let op:  
 

- Het stopzetten van een toelatingsaanvraag is enkel mogelijk door de instanties die 
deze toelatingsaanvraag mogen behandelen. 

 
- Een toelatingsaanvraag in fase "010 - aanvaarde aanvraag" kan alleen stopgezet 

worden via TAP als deze stopzetting plaatsvindt voordat deze toelatingsaanvraag 
in KBO opgeladen is. Toelatingsaanvragen in fase 010 worden één keer per uur in 
KBO automatisch opgeladen.  

 
- Een stopgezette toelatingsaanvraag kan wel nog geraadpleegd worden.  
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3.7. Een toelatingsaanvraag annuleren 
 
Met deze functionaliteit kunt u een toelatingsaanvraag volledig annuleren.  
 
Als u een toelatingsaanvraag wenst te annuleren, klikt u op de annulatie-icoon  in het 
overzicht van de toelatingsaanvragen.  
 

 
 

Het onderstaande bevestigingsscherm verschijnt:  
 

 
 
De geannuleerde toelating verdwijnt uit TAP.  
 
 
Let op:  

- Het annuleren van een toelatingsaanvraag is enkel mogelijk door de instanties die 
deze toelatingsaanvraag mogen behandelen. 

 
- Om een fase te annuleren, moet u gebruik maken van de functionaliteit 

"Heractiveren" (Zie 3.5.1. De fase van een toelatingsaanvraag heractiveren).  
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3.8. Een toelatingsaanvraag printen of verzenden per e-mail 
 
Het is mogelijk om een overzicht van toelatings- en/of hoedanigheidsaanvragen te printen 
of per mail te verzenden voor een onderneming of een vestigingseenheid.  
 
Hiervoor moet u klikken op "Uittreksel toelatingsaanvragen" in het linkermenu. Volgend 
scherm verschijnt dan:  
 

 
 
U moet aangeven in welke taal u het uittreksel wenst te zien. 
U kunt kiezen of u het uittreksel wil verzenden per e-mail of printen.  
 
Als u kiest voor "E-mail", moet u een e-mailadres specificeren. U zult dan een e-mail 
ontvangen met het uittreksel in PDF-formaat. 
 
Als u kiest voor "Printen", zal het uittreksel onmiddellijk geopend worden in PDF-
formaat.  
 
U kunt een uittreksel vragen van de huidige toestand of van de toestand op een bepaalde 
datum in het verleden (u moet dan een datum invullen in het veld "Toestand op"). U kunt 
beide opties niet combineren. Standaard is de huidige toestand aangevinkt. 
 
Als u "Inclusief vestigingseenheden" aanvinkt en u zich op het niveau van de 
onderneming bevindt, dan worden de toelatingsaanvragen van de vestigingseenheden (VE) 
opgenomen in het rapport. 
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4. NP en RP manueel activeren 
 
Een bekendgemaakte onderneming heeft de status "BK - Bekendgemaakt" en de 
rechtstoestand "100 - Bekendmaking van de onderneming". Met deze functionaliteit kan 
een onderneming (natuurlijk persoon of rechtspersoon) geactiveerd worden op een 
activeringsdatum die door de gebruiker ingevoerd wordt. 
 
Dankzij de activering krijgt de onderneming de status "AC - actief" en de rechtstoestand 
"000 - Normale toestand".  
 

 
 
Wanneer u klikt op "De onderneming manueel activeren", verschijnt het onderstaande 
scherm. U moet hierin een activeringsdatum invoeren. 
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Nadat u een datum hebt ingevoerd, controleert het systeem of de ingevoerde datum groter 
is dan of gelijk aan de begindatum van de rechtstoestand "100 - Bekendmaking van de 
onderneming".  
Als dit het geval is, wordt de onderneming geactiveerd en verschijnt er een bevestiging. 
Wanneer niet aan de voorwaarde voldaan is, verschijnt er een foutmelding.  
 

 
 
Bij de activering:  

- De rechtstoestand "100 - Bekendmaking van de onderneming" wordt stopgezet 
op de activeringsdatum.  

 
- De rechtstoestand "000 - Normale toestand" wordt gecreëerd en heeft als 

begindatum de activeringsdatum.  
 

- De status "BK - Bekendgemaakt" wordt vervangen door de status "AC - 
Actief". 
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5.  NP en RP automatisch activeren 
 

Een bekendgemaakte onderneming heeft de status "BK - Bekendgemaakt" en de 
rechtstoestand "100 - Bekendmaking van de onderneming". Met deze functionaliteit kan 
een onderneming (natuurlijk persoon of rechtspersoon) automatisch geactiveerd worden. 
Dankzij de activering krijgt de onderneming de status "AC - actief" en de rechtstoestand 
"000 - Normale toestand".  
 
Elke hoedanigheid en elke toelating bevatten een parameter die aangeeft of deze 
hoedanigheid of deze toelating een onderneming automatisch mag activeren. 
 
Als een dergelijke hoedanigheid of toelating wordt aanvaard voor een bekendgemaakte 
onderneming, dan wordt deze onderneming automatisch geactiveerd. 
 
Aangezien het om een automatische activering gaat, zijn er geen schermen of knoppen 
verbonden aan deze functionaliteit. 
 

5.1. Activeringsvoorwaarden 
Er is een automatische activering wanneer aan de volgende voorwaarden voldaan is: 

- De onderneming heeft de status "BK - Bekendgemaakt".  

- De onderneming heeft  

o ofwel een toelatingsaanvraag of een hoedanigheidsaanvraag met parameter 
"activeert de rechtstoestand" in fase “010 - aanvaarde aanvraag” binnen 
TAP. 

o ofwel een toelating of hoedanigheid met parameter "activeert de 
rechtstoestand" in fase "002" (002 - Hoedanigheid/toelating verworven) 
binnen KBO.  

Als aan de bovenstaande voorwaarden voldaan is, gebeurt het volgende: 

- De onderneming krijgt de status "AC - Actief".  
- De rechtstoestand "100 - Bekendmaking van de onderneming" wordt 

vervangen door "000 - Normale toestand".  
- De rechtstoestand "100 - Bekendmaking van de onderneming" wordt stopgezet 

op de activeringsdatum.  
- De rechtstoestand "000 - Normale toestand" wordt gecreëerd en heeft als 

begindatum de activeringsdatum.  
- De status "BK - Bekendgemaakt" wordt vervangen door de status "AC - Actief". 
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Opmerkingen: 

- Een onderneming komt niet automatisch terug in status "BK - Bekendgemaakt" 
wanneer de toelating/hoedanigheid, die deze onderneming automatisch geactiveerd 
heeft, geannuleerd wordt.  

- Volgende voorwaarden leiden ook tot de automatische activering van een 
onderneming: 

o ofwel het overgaan in fase “010 - aanvaarde aanvraag” van een 
toelatingsaanvraag of een hoedanigheidsaanvraag met parameter "activeert 
de rechtstoestand" binnen TAP 

o ofwel het overgaan in fase "002" (002 – Hoed./toel. verworven) van een 
toelating/hoedanigheid met parameter "activeert de rechtstoestand" binnen 
KBO op het niveau van een vestigingseenheid. 

 

- Het automatisch activeren van een onderneming kan veroorzaakt worden door:  

o ofwel een toelating of een hoedanigheid afkomstig van TAP die wordt 
toegevoegd aan een onderneming of vestigingseenheid; 

o ofwel de manuele toevoeging, de verbetering of de wijziging van haar 
toelatingen/hoedanigheden.  
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5.2. De activeringsdatum bepalen 
 

De activeringsdatum wordt als volgt bepaald: 

• Als de begindatum van de toelating/hoedanigheid die de onderneming automatisch 
activeert, groter is dan of gelijk aan de begindatum van de rechtstoestand "100 
- Bekendmaking van de onderneming", dan is de activeringsdatum de 
begindatum van de toelating. 

 

 

 

• Als de begindatum van de toelating/hoedanigheid die de onderneming 
automatisch activeert, kleiner is dan de begindatum van de rechtstoestand "100 
- Bekendmaking van de onderneming", dan is de activeringsdatum de 
begindatum van de rechtstoestand "Bekendmaking van de onderneming".  

 

Let op:  

- Als verschillende toelatingen/hoedanigheden tegelijkertijd toegekend worden en deze 
toelatingen/hoedanigheden de parameter "activeert de onderneming" hebben, dan is het de 
begindatum van de vroegste toelating/hoedanigheid die de activeringsdatum zal bepalen. 

begindatum van de 
toelating of de 
hoedanigheid 

=  
activerings-

datum 

begindatum rechts-
toestand 

"Bekendmaking" 

begindatum van de 
toelating of de 
hoedanigheid 

=  
activerings-

datum 

begindatum rechts-
toestand 

"Bekendmaking" 


