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Inleiding
De KBOwi (web interface) is een toepassing die het mogelijk maakt om gegevens van de Kruispuntbank
van Ondernemingen (KBO) op een eenvoudige manier te raadplegen, te wijzigen, te creëren, enz.. De
toepassing is beschikbaar voor administraties, instanties en andere overheden voor zover zij hiervoor van
de beheersdienst KBO een goedkeuring hebben ontvangen.
Deze gebruikershandleiding is een hulpmiddel bij het gebruik van de KBOwi en bevat alle schermen met
de nodige uitleg. Het betreft echter enkel een handleiding in het gebruik van de toepassing. Zij omvat
geen theorie of achterliggende regels (behoudens een aantal uitzonderingen in de bijlagen).
U zal in deze handleiding geen volledig hoofdstuk vinden met betrekking tot ‘Attesten’, ‘Ambulante en
kermisactiviteiten’ of het ‘Register van vervangende ondernemers’. De onderdelen ‘Attesten’ en ‘Ambulante en kermisactiviteiten’ werden geregionaliseerd. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij u
door naar de regio’s zelf. Wat betreft het ‘Register van vervangende ondernemers’, verwijzen wij u naar
onderstaande website https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-beheren-en/register-van-vervangende.
Welke gegevens door u kunnen worden geraadpleegd, gewijzigd,… hangt af van de rol die u werd toegekend. Een rol is een gebruikersprofiel dat aan een gebruiker van KBOwi wordt toegekend en waarin wordt
gedefinieerd welke acties al dan niet beschikbaar zijn. De ene rol laat toe om bepaalde acties uit te voeren
die bij een andere rol dan weer niet mogelijk zijn. Op basis van de wettelijke opdrachten van uw administratie, instantie of dienst wordt beslist welke rol u wordt toegewezen.
Het is mogelijk dat een scherm er in de werkelijkheid anders voor u uitziet als gebruiker (bijvoorbeeld
minder gegevens), dan de schermen die in deze handleiding worden weergegeven of dat u bepaalde beschreven acties niet kan uitvoeren. Dit heeft te maken met de rol die u als gebruiker heeft. Wij hebben de
keuze gemaakt om steeds het scherm weer te geven met alle mogelijke gegevens/acties. Deze keuze is
gebaseerd op onze visie om de handleiding zo volledig mogelijk samen te stellen zodat elke gebruiker de
nodige informatie kan terugvinden.
De handleiding vangt aan met een aantal algemene principes en hoe men de verschillende soorten entiteiten kan opzoeken in de toepassing. Vervolgens wordt de handleiding opgesplitst in drie grote delen: de
geregistreerde entiteit rechtspersoon1, de geregistreerde entiteit natuurlijk persoon1 en de vestigingseenheid. Deze hoofdstukken zijn steeds opgebouwd op dezelfde manier. Allereerst wordt de levensloop besproken (creatie, stopzetten, annuleren,… van de entiteit of vestigingseenheid). Nadien wordt de linkernavigatie behandeld. Hierin kan u de verschillende gegevensgroepen die in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn opgenomen terugvinden. Er zal stap voor stap worden uitgelegd hoe de verschillende acties
kunnen worden uitgevoerd.
Er werd voor gekozen om te werken met hyperlinks om herhaling te voorkomen en om vlot naar andere
delen van de handleiding te kunnen navigeren. Het is dan ook aangeraden om een elektronische versie

1

De terminologie binnen de KBO is recent gewijzigd. Het begrip ‘onderneming’ is vervangen door ‘geregistreerde
entiteit’. De begrippen ‘onderneming rechtspersoon’ en ‘onderneming natuurlijk persoon’ zijn dan respectievelijk ‘geregistreerde entiteit rechtspersoon’ en ‘geregistreerde entiteit natuurlijk persoon’ geworden.
Om het eenvoudig te houden, wordt er in de toepassing regelmatig het woord ‘entiteit’ gebruikt. Eenzelfde logica
wordt toegepast op de handleiding. Wanneer er gesproken wordt van ‘entiteit(en)’ dan wordt er ‘geregistreerde entiteit(en)’ bedoeld.
De termen ‘Kruispuntbank van Ondernemingen’, ‘Ondernemingsnummer’ en ‘Ondernemingsvaardigheden’ blijven
wel behouden.
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van de handleiding te behouden, er kan hierbij makkelijk via een hyperlink naar het juiste hoofdstuk doorgeklikt worden.
Tenslotte dienen wij u er op te wijzen dat de gegevens veelal aan de hand van codes in KBOwi worden
ingevoerd. Aangezien dit ons te ver zou leiden om alle beschikbare codes in elk hoofdstuk te bespreken,
verwijzen wij u hierbij graag verder naar onderstaande pagina op onze website. Op deze webpagina kan
u alle codetabellen terugvinden:
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-administraties/codetabellen.
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1. Algemene principes in de KBOwi applicatie
1.1. Menubalk bovenaan
Iconen: onthaal, printen, uitloggen, rollen
Hierna worden een aantal iconen uitgelegd die op ieder scherm terugkeren.
Onthaal: u gaat naar de onthaalpagina door op het logo van de FOD
Economie te klikken. Om dit duidelijk te maken wordt de tekst ‘Onthaal’ toegevoegd onder het icoon van
de FOD Economie.
Printen: u kunt een afdruk van een scherm vragen door op het icoon
Uitloggen: u kunt de applicatie steeds verlaten door op het icoon

te klikken.
te klikken.

Rollen: u kunt steeds uw toegekende rol waarnemen rechts bovenaan het scherm. Er bestaan momenteel
meer dan 20 rollen.

Taal veranderen
In ieder scherm kunt u rechts bovenaan de taal veranderen.
U dient hiervoor op het label van de gewenste taal te klikken:
- nl voor Nederlands,
- fr voor Frans,
- de voor Duits
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1.2. Navigatie principes
Tabs: entiteit, vestigingseenheid, link naar de persoonsgegevens
De navigatie in de toepassing is gebaseerd op drie tabbladen die zich bovenaan de meeste schermen
bevinden nl. ‘Geregistreerde entiteit’, ‘Vestigingseenheid’ en ‘Link naar de persoonsgegevens’. Het actieve
tabblad is steeds oranje, de niet-actieve tabbladen zijn grijs.

De tabbladen ‘Geregistreerde entiteit’ en ‘Vestigingseenheid’ zijn onderling verbonden d.w.z. dat:
- het tabblad vestigingseenheid slechts de informatie kan bevatten van één vestiging van de entiteit die op dat moment geselecteerd is onder het tabblad van de geregistreerde entiteit.
- indien u een entiteit opzoekt en u kiest via de ‘Lijst vestigingseenheden’ een vestigingseenheid,
dan komt u onmiddellijk in het tabblad ‘Vestigingseenheid’ terecht. De inhoud van het tabblad
‘Geregistreerde entiteit’ blijft uiteraard ook behouden op het scherm en u kunt op deze manier
vlot navigeren tussen de entiteit en de vestigingseenheid.
- indien u een vestigingseenheid rechtstreeks opzoekt, zal niet alleen het tabblad ‘Vestigingseenheid’ opgevuld worden met de inhoud van de opgezochte vestigingseenheid maar zal ook het
tabblad ‘Geregistreerde entiteit’ ingesteld worden op de entiteit waarmee de vestiging een actieve link heeft (of gelinkt was op datum van stopzetting indien de vestiging is stopgezet).
- bij het veranderen naar een andere entiteit, wordt de inhoud van het tabblad ‘Vestigingseenheid’
leeggemaakt.
Het tabblad ‘Link naar de persoonsgegevens’ staat volledig los van de andere twee tabbladen en laat de
gebruiker toe om op elk moment een natuurlijke persoon op te zoeken.
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Specifieke gevallen
1.2.1.1.1.

Enkel het tabblad ‘Geregistreerde entiteit’ heeft een inhoud

U hebt een entiteit geselecteerd en bevindt zich onder het tabblad ‘Geregistreerde entiteit’. De tabbladen
‘Vestigingseenheid’ en ‘Link naar de persoonsgegevens’ hebben nog geen inhoud. Indien u klikt op één
van deze twee tabbladen, wordt het geavanceerde zoekscherm van de desbetreffende tabblad getoond.
Hieronder kan u een voorbeeld vinden van het geavanceerd zoekscherm voor een vestigingseenheid.

1.2.1.1.2.

Enkel het tabblad ‘Link naar de persoonsgegevens’ heeft een inhoud

Indien u een natuurlijke persoon heeft geselecteerd, maar geen entiteit noch vestigingseenheid, zullen
deze twee laatste tabbladen geen inhoud hebben.
In dit geval, zal het aanklikken van één van beide tabbladen altijd aanleiding geven tot het tonen van het
geavanceerd zoekscherm.
Indien u tijdens uw sessie een natuurlijke persoon in deze context heeft geselecteerd, blijft de informatie
van deze actieve persoon in dit tabblad beschikbaar, tenzij de inhoud door een andere actie bewust wordt
gewijzigd naar een andere persoon (bijvoorbeeld doordat u op de naam van een persoon klikt in het overzicht van alle functies onder het tabblad ‘Geregistreerde entiteit’).

Bijzondere toepassing: Icoon natuurlijke persoon
Op een aantal plaatsen, zoals het inschrijven van een nieuwe functie, kan u het icoon
terugvinden.
Het klikken op dit icoon zorgt ervoor dat, indien het tabblad ‘Link naar de persoonsgegevens’ inhoud heeft,
m.a.w. indien er een actief rijksregisternummer of BIS-nummer is voor dit tabblad, dit nummer gekopieerd
wordt om zo het bijhorende veld op dit scherm op te vullen en onmiddellijk te valideren.
Voorbeeld:
Inschrijven van een functie van een natuurlijke persoon in een entiteit:
Allereerst zoekt u de natuurlijke persoon op die u wenst in te schrijven voor een functie in een entiteit.
Hierbij kan u gebruik maken van de zoekmogelijkheden onder het tabblad ‘Link naar de persoonsgegevens’. Wanneer u de persoon hebt opgezocht verkrijgt u onderstaand scherm.
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Vervolgens gaat u naar het tabblad ‘geregistreerde entiteit’ en opent u het onderdeel ‘Functies’. U drukt
daarna op ‘Nieuwe functies inschrijven’. U zal dan volgend deelscherm zien verschijnen.

Nadien drukt u op het icoon
en de persoonsgegevens die actief zijn onder het tabblad ‘Link naar de
persoonsgegevens’ worden automatisch ingevuld. Door tenslotte te klikken op ‘Creëer’ heeft u deze natuurlijke persoon ingeschreven met een functie in de geopende entiteit.
Deze techniek is zeer nuttig indien u voor één en dezelfde natuurlijke persoon, in meerdere entiteiten,
een functie moet aanmaken.

Contextueel tabblad “Bijkantoor “
Bij het raadplegen van de gegevens van een bijkantoor (zie 4.2.12. Lijst bijkantoren), wordt een contextueel tabblad "Bijkantoor" weergegeven.
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De tabbladen “Geregistreerde entiteit” en “Bijkantoor” zijn aan elkaar gekoppeld. Dit betekent dat:
- het tabblad “Bijkantoor” informatie bevat met betrekking tot het eerder geselecteerde bijkantoor
- als u de gegevens van het geselecteerde bijkantoor raadpleegt, de inhoud van het tabblad "Geregistreerde entiteit" behouden blijft, waardoor u gemakkelijk terug kunt keren naar de gegevens
van de entiteit.
Het tabblad “Bijkantoor” verdwijnt van zodra u op een ander tabblad klikt.

Linkernavigatie
Naast de drie tabbladen is de linkernavigatie een belangrijk instrument om een vlotte navigatie tussen de
verschillende gegevensgroepen toe te laten.
Ieder tabblad heeft zijn eigen linkernavigatie. Afhankelijk van de rol waarover u beschikt, zult u bepaalde
onderdelen in de linkernavigatie al dan niet kunnen zien.
Voorbeeld:
Tab ‘Geregistreerde entiteit’ met linkernavigatie
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Indien u van tabblad verandert en daarna terugkeert naar het vorige tabblad, dan zal deze getoond worden
met dezelfde linkernavigatie zoals voordien was ingesteld.
Opgelet:
Het is steeds de basispagina van een onderdeel uit de linkernavigatie die wordt weergegeven.
Voorbeeld:
U hebt de lijst met activiteiten van een entiteit geopend (linkernavigatie = activiteiten) en vervolgens de
details opgevraagd van één activiteit. Daarna klikt u op het tabblad ‘Link naar de persoonsgegevens’ om
informatie te raadplegen van een persoon. Indien u terug klikt op het tabblad ‘Geregistreerde entiteit’, dan
zal de pagina getoond worden met de lijst van activiteiten (en niet de detailpagina van voordien).

Switch
Op bepaalde schermen is er een switch mogelijkheid voorzien. Deze is vooral nuttig indien u voor meerdere dossiers dezelfde actie op een gegevensgroep moet uitvoeren. Dit geldt zowel voor entiteiten en
vestigingseenheden als voor natuurlijke personen.
Voorbeeld:
U moet voor 10 entiteiten een activiteit toevoegen. U kunt dan een entiteit opzoeken en naar het activiteitenscherm gaan. Na de toevoeging van de activiteit bij de eerste entiteit, geeft u bovenaan een nieuw
ondernemingsnummer in en drukt u op ‘Bevestigen’. U zal dan onmiddellijk terechtkomen op de pagina
van de activiteiten van deze nieuwe entiteit en onmiddellijk een activiteit kunnen toevoegen.
U zal hiermee tijd besparen aangezien u niet steeds voor elke actie het onthaalscherm dient te gebruiken
om een entiteit op te zoeken.

Hierbij moet worden opgemerkt dat men niet kan switchen tussen entiteiten, vestigingseenheden en natuurlijke personen. Zo zal bijvoorbeeld het invullen van een ondernemingsnummer in de switch module
van een vestigingseenheid een foutboodschap geven.

QuickLinks
De QuickLinks op het onthaalscherm bieden u de mogelijkheid om voor een bepaalde entiteit, vestiging
of natuurlijke persoon rechtstreeks te navigeren naar een specifieke pagina of gegevensgroep, zonder
eerst via de algemene informatiepagina ‘Basisidentificatiegegevens’ te moeten passeren.
Dit geeft een tijdswinst, want de QuickLinks vervangen het opzoeken én het aanklikken van een specifieke pagina in de linkernavigatie.
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Voorbeeld:
U geeft op het onthaalscherm een ondernemingsnummer in en kiest uit de lijst van QuickLinks de link
‘activiteiten’. Bij klikken op ‘Zoeken’ navigeert u onmiddellijk naar het activiteitenscherm van de desbetreffende entiteit.
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1.3. Validatiemogelijkheden
Verplichte velden
Verplichte velden worden standaard gemarkeerd met een * naast het veld. Indien een verplicht veld niet
ingevuld wordt, krijgt u bovenaan het scherm een rode foutmelding en wordt het betreffende veld eveneens in het rood aangeduid.

Vraagteken
Indien u een vraagteken
ziet op de schermen naast een bepaald invoerveld, dan betekent dit dat u een
bijkomend veld kan openen waarin een zoekopdracht kan gestart worden. U kan dan op basis van ingegeven criteria een waarde voor het invoerveld opzoeken.
Deze bijkomende velden bestaan steeds uit twee delen: in het eerste deel geeft u de zoekcriteria in, in
het tweede deel krijgt u het zoekresultaat terug. Vanuit het resultaat, kan u vlot terugkeren naar de criteria
door op de knop ‘aanpassen zoekcriteria’ te klikken.
Voorbeeld:
Indien u bij het aanmaken van een activiteit de activiteitencode niet van buiten kent, kan u door een
simpele klik op het vraagteken naast het veld ‘NACEBEL’, het bijkomend veld openen. U kan op basis van
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het versienummer, het niveau en de NACEBEL-code de gewenste activiteit opzoeken. Voor verdere informatie over het opzoeken van een NACEBEL-code, zie 2.4.5. Opzoeken NACEBEL-code en Bijlage 1
NACEBEL-codes.

Als resultaat van uw opzoeking, wordt het resultaatscherm getoond. Vanuit dit scherm kan u steeds terugkeren naar de vorige pagina door op ‘Aanpassen zoekcriteria’ te klikken.
Door met de cursor over de lijst van codes te gaan in de linker kolom, wijzigt de cursor in een handje, dit
betekent dat de code in de lijst kan geselecteerd worden door erop te klikken. Na het aanklikken van deze
code, zal deze automatisch ingevuld worden in het bijhorende veld.

Valideren van codes
U kunt op verschillende plaatsen in de toepassing een nummer laten valideren. Dit betekent dat dit nummer op correctheid wordt gecontroleerd. Het valideren van een nummer of code gebeurt steeds door te
klikken op het groene pijltje

.

Voorbeeld:
U vult het ondernemingsnummer in en het systeem zoekt de bijhorende naam van de entiteit op.
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Keuzelijst met directe invoer van code

Hier kunt u zowel een keuze maken uit de keuzelijst, of indien u de bijhorende code al kent, deze ingeven
in het eerste veld. Indien de code overeenkomt met een gegeven uit de keuzelijst zal deze in de lijst verschijnen.

Date picker
Voor de invoering van data heeft u de keuze tussen een directe ingeving van de datum (formaten
DDMMJJJJ, DD/MM/JJJJ of DDMMJJ), of het kiezen van een datum uit de date picker
naast het
invoerveld.

Data groter dan of gelijk aan 01/01/2100 worden niet aanvaard. Er is echter geen limiet op de benedengrens, enkel de datum 01/01/0001 wordt niet toegelaten.

Herladen en wissen knoppen
Op alle pagina’s van het type ‘Wijzigen’ of ‘Corrigeren’ waar de bestaande
data worden ingelezen tijdens de opbouw van het scherm is een ‘Herladen’
knop voorzien. Indien u bestaande data wil aanpassen en u heeft de nieuwe
gegevens reeds ingevoerd zonder deze te hebben bevestigd, kan u steeds
terugkeren naar de originele toestand door te klikken op deze ‘herladen’
knop. Het scherm zal terug in de oorspronkelijke toestand worden gezet.
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Bij de creatie van nieuwe gegevens is een ‘Gegevens wissen’ knop voorzien
om de ingevoerde gegevens snel te kunnen wissen. De velden zijn na het
aanklikken van deze knop terug leeg.

Voor het wissen van bepaalde individuele velden is een C-icoon voorzien.

Meldingen
Indien een actie succesvol werd uitgevoerd, zal een blauwe bevestigingsboodschap getoond worden bovenaan het scherm.

Bij een foutieve actie verschijnt er bovenaan het scherm een foutboodschap in het rood.
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1.4. Lijst schermen
Aantal zoekresultaten
Op de basisschermen kan u steeds aangeven hoeveel resultaten u per pagina wenst te zien, minimum 5
resultaten per pagina, maximum 20 resultaten.
U kunt ook zien hoeveel pagina’s met resultaten er zijn en navigeren tussen deze pagina’s door op de
pijltjes naar voor en naar achter te klikken, of een pagina rechtstreeks te selecteren door op het paginanummer te klikken.

Werking historiek
Bij het opvragen van ‘Raadplegen en Creëren’ schermen worden steeds de actuele en toekomstige gegevens getoond.
Voor het opvragen van de volledige historiek dient u eenmaal op het historiek icoon
te klikken. Er
verschijnen bovendien bovenaan de lijst twee datumvelden en een ‘Vernieuw historiek’ knop. Met behulp
van de datumvelden kan u, indien gewenst, de selectieperiode beperken. U kunt de lijst vervolgens vernieuwen door te klikken op de ‘Vernieuw historiek’ knop.

Het opnieuw aanklikken van het historiek icoon zal de lijst terug beperken tot enkel de actuele en toekomstige gegevens zonder rekening te houden met de eventuele invulling van de datumvelden.

Iconen: wijzigen, corrigeren, stopzetten, heractiveren, annuleren
Hieronder worden een aantal iconen uitgelegd die op de meeste schermen voorkomen.
Met dit icoon kan u een gegeven wijzigen.
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Met dit icoon kan u een gegeven corrigeren.
Met dit icoon kan u een gegeven stopzetten.
Met dit icoon kan u een gegeven heractiveren.
Met dit icoon kan u een gegeven annuleren.

Vaak gebruikte termen
Wijzigen

:

Aanpassen van informatie zodanig dat de oude informatie in de historiek
bewaard blijft (raadpleegbaar). De wijzigingsdatum moet verplicht ingevoerd
worden. Wijzigen maakt het mogelijk om een verandering aan te brengen
(bijvoorbeeld bij een adreswijziging naar aanleiding van een verhuis).

Corrigeren

:

Aanpassen van informatie zodanig dat de oude informatie niet in de historiek
bewaard blijft (niet raadpleegbaar). Corrigeren is een foutief ingebracht gegeven
verbeteren (bijvoorbeeld bij een adres waar de entiteit of vestiging nooit
gevestigd was)

Stopzetten

:

Een einde maken aan het bestaan van een gegeven (activiteit, hoedanigheid,
toelating, functie, naam, entiteit, vestigingseenheid, etc…). Een einddatum (vanaf
wanneer de stopzetting van kracht wordt) moet altijd worden ingevoerd. In een
aantal gevallen is het eveneens verplicht om een reden van stopzetting aan te
geven.

Heractiveren

:

Het opnieuw actief maken van een eerder stopgezet gegeven (activiteit,
hoedanigheid, toelating, functie, naam, etc…).

Annuleren

:

Het verwijderen van een gegeven (activiteit, hoedanigheid, toelating, functie,
naam, etc…) uit de lijst. Een geannuleerd item is niet meer raadpleegbaar.

Annulatie
herstellen

:

Het herstellen van een eerdere geannuleerde entiteit of vestigingseenheid.
‘Annulatie herstellen’ is het tegenovergestelde van ‘Annuleren’. Deze functie is
toegankelijk via de Quicklink-lijst op het onthaal scherm, en is enkel van
toepassing voor een entiteit en een vestigingseenheid (zie 4.1.9 Herstellen van
de annulatie van een GERP).

Hernemen

:

Het opnieuw geven van de status ‘AC - Actief’ of ‘BK - Bekendgemaakt’ aan een
stopgezette geregistreerde entiteit natuurlijk persoon (Hernemen van een
GENP).

Creëer

:

Nieuwe gegevens die worden ingevoerd in KBO, worden bevestigd via de knop
‘creëer’ (activiteit, hoedanigheid, bankrekening, …).

Geregistreerde
entiteit
rechtspersoon
bekendmaken

:

Deze functionaliteit is voorbehouden voor buitenlandse geregistreerde
entiteiten rechtspersoon die niet onder het Belgische recht vallen en geen
bijkantoor hebben in België maar die:
- een toelating nodig hebben om diensten te verrichten in België of
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- een functie uitoefenen in een Belgische entiteit of
- gefusioneerd worden met een Belgische entiteit.
De geregistreerde entiteit rechtspersoon krijgt onmiddellijk een
ondernemingsnummer
toegewezen
en
verwerft
de
status
‘BK - Bekendgemaakt’. Dit unieke nummer zal door de entiteit gebruikt kunnen
worden in haar relaties met de overheid.
Geregistreerde
entiteit natuurlijk
persoon
bekendmaken

:

De bekendmaking is de enige mogelijke manier om een geregistreerde entiteit
natuurlijk persoon te registreren in de KBO.
De geregistreerde entiteit natuurlijk persoon krijgt onmiddellijk een
ondernemingsnummer
toegewezen
en
verwerft
de
status
‘BK - Bekendgemaakt’.

Juridisch creëren

:

Deze knop maakt het mogelijk om een geregistreerde entiteit rechtspersoon in
te schrijven die nog geen rechtspersoonlijkheid heeft verworven omdat de
oprichtingsakte nog niet bij de griffie werd neergelegd. De geregistreerde
entiteit rechtspersoon krijgt onmiddellijk een ondernemingsnummer
toegewezen en verwerft de status ‘JU - Juridisch gecreëerd’.

Begindatum

:

Dit is de datum vanaf dewelke de geregistreerde entiteit opgenomen moet
worden in de KBO. Bij een vennootschap of VZW is dit de datum waarop de
oprichtingsakte wordt neergelegd. Voor een geregistreerde entiteit natuurlijk
persoon moet deze datum gelijk zijn aan, of eerder liggen dan, de begindatum
van het begin van de activiteit.

Inschrijvingsdatum

:

Deze datum verschijnt op het scherm van de basisidentificatiegegevens. Het
gaat om de datum waarop de initiator de gegevens van de entiteit in de KBOwi
heeft ingeschreven. Deze datum wordt automatisch door de toepassing
gecreëerd en heeft enkel een indicatieve waarde.

Autorisatie en precondities
Een autorisatie is de mogelijkheid die aan een gebruiker wordt toegewezen om een actie al dan niet te
kunnen uitvoeren. Afhankelijk van de toegekende rol, kunnen bepaalde acties wegens de autorisatie (die
bij de rol hoort) worden toegestaan.
Voorbeeld:
De ondernemingsloketten hebben bijvoorbeeld de autorisatie om een vestigingseenheid te creëren, de
griffie heeft deze autorisatie niet.
Naast deze autorisaties, bestaan er ook precondities. Dit zijn bestaande voorwaarden (business regels)
waaraan een gegeven moet voldoen teneinde de actie te kunnen uitvoeren.
Voorbeeld:
In navolging van het bovenstaande voorbeeld is het creëren van een vestigingseenheid onderworpen aan
de preconditie dat de bijhorende entiteit de status ‘AC - Actief’ of ‘BK - Bekendgemaakt’ moet hebben.
Heeft de bijhorende entiteit bijvoorbeeld de status ‘JU - Juridisch gecreëerd’, dan zal het voor de ondernemingsloketten niet mogelijk zijn om een vestigingseenheid te creëren.
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Kortom: wil een gebruiker een actie uitvoeren, dan dient deze te beschikken over de juiste autorisatie (rol)
én dient de actie aan de preconditie te voldoen. Is aan één van beide voorwaarden niet voldaan, dan kan
de actie niet worden uitgevoerd.

Checkbox ‘Zonder controle op rechtstoestanden’
Dit is enkel mogelijk voor de beheersdienst van de KBO.
Bij het uitvoeren van een groot aantal bewerkingen komt het vakje ‘Zonder controle op rechtstoestanden’
tevoorschijn.
In principe zal het systeem, bij de inschrijving van een nieuwe rechtstoestand, controleren of de nieuwe
rechtstoestand op dat moment in de levensloop van de entiteit ingeschreven mag worden. Een welbepaalde rechtstoestand kan dus niet op om het even welke rechtstoestand opvolgen.
Deze controle op rechtstoestanden wordt altijd uitgevoerd, behalve wanneer de checkbox ‘Zonder controle op rechtstoestanden’ is aangevinkt.
Het zal dus enkel voor de beheersdienst van de KBO mogelijk zijn om een rechtstoestand in te schrijven
op een moment dat dit in principe niet mag.

Checkbox ‘Annulatie van gegevensgroepen’
Bij het uitvoeren van een groot aantal bewerkingen komt het vakje ‘Annulatie van gegevensgroepen’ tevoorschijn.
Het systeem houdt bij een aantal acties rekening met de begin- en einddatum van reeds bestaande gegevensgroepen.
Bijvoorbeeld:
U wilt de begindatum van de entiteit corrigeren naar 01/01/2014. Indien er slechts 1 adres werd ingeschreven, dan zal de begindatum van dit adres automatisch gecorrigeerd worden naar 01/01/2014.
Echter als er een eerste adres ingeschreven werd op 01/08/2013 en er gebeurde een wijziging van dit
adres op 01/10/2013, dan zal deze correctie niet kunnen doorgaan (volgens de nieuwe begindatum is het
eerste adres immers nooit correct geweest). Het corrigeren van de begindatum zal om deze reden niet
doorgaan tenzij het vakje ‘Annulatie van gegevensgroepen’ wordt aangeklikt. Indien u dit aanvinkt, zal het
systeem automatisch het eerste adres annuleren en de begindatum van het tweede adres aanpassen naar
01/01/2014.
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Deze controle wordt altijd uitgevoerd, behalve wanneer de checkbox ‘Annulatie van gegevensgroepen’ is
aangevinkt. Meerdere rollen hebben de mogelijk om deze checkbox aan te vinken. Na het aanvinken geef
je de toestemming om een gegevensgroep te verwijderen/annuleren zodat de definitieve actie kan uitgevoerd worden.

Checkbox ‘Zonder controle op toelatingen of hoedanigheden’
Dit is enkel mogelijk voor de beheersdienst van de KBO en dit bij het stopzetten van een buitenlandse
entiteit.

In principe zal het systeem, bij de stopzetting van een buitenlandse entiteit, controleren of er nog actieve
toelatingen en/of hoedanigheden zijn.
Deze controle wordt altijd uitgevoerd, behalve wanneer de checkbox ‘Zonder controle op toelatingen of
hoedanigheden’ is aangevinkt.

Tonen/verbergen invoergedeelte
Schermen met zowel een lijst als een invoergedeelte voor nieuwe creaties, hebben de mogelijkheid om
het invoergedeelte te tonen en/of verbergen. Het betreft volgende schermen: Contactgegevens, Mandaten, Functies, Activiteiten, Bankrekeningen, Hoedanigheden en Hoedanigheidsaanvragen, Toelatingen en
Toelatingsaanvragen, Namen en Extern identificatienummer. Standaard wordt bij het oproepen van dergelijke schermen het invoergedeelte niet getoond.
U kunt het gedeelte laten verschijnen door bijvoorbeeld op de link ‘Inschrijven nieuwe activiteiten’ te
klikken, en weer verbergen door ofwel op dezelfde link te klikken ofwel op het kruisje aan de rechterkant
te klikken.
Standaard scherm met verborgen invoergedeelte.
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Met het invoergedeelte open.
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Indien u in deze schermen meerdere gegevens wenst in te voeren, klikt u op
verwijderen, dan klikt u op

. Wilt u dit invoerscherm

.

Sorteringen
Bepaalde lijsten kunnen gesorteerd worden. U kunt dit zien doordat de kolomtitels als link weergegeven
zijn in de lijst. Indien u klikt op één van deze linken vernieuwt het scherm zich met de lijst gesorteerd op
deze kolom. Er verschijnt een pijltje dat aangeeft dat de betreffende kolom oplopend of aflopend gesorteerd staat. Klikt u opnieuw op dit pijltje, dan zullen de gegevens in de andere volgorde gesorteerd worden.
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2. Opzoeken in de KBOwi
2.1. Opzoeken van een geregistreerde entiteit (rechtspersoon/
natuurlijk persoon)
Zoeken via ondernemingsnummer
Indien u het ondernemingsnummer kent, kan u dit op het onthaalscherm onmiddellijk ingeven en op de
knop ‘Zoeken’ of op enter (toetsenbord) klikken, zodat de opzoeking wordt gestart.

U zult de basisidentificatiegegevens van de entiteit zien verschijnen.
Opgelet:
- U kunt het ondernemingsnummer ingeven met om het even welke separator (Voorbeeld:
0901.323.323, 0901/323/323). Deze worden bij de opzoeking verwijderd. Het ondernemingsnummer mag met of zonder het begincijfer 0 ingevuld worden. Het ingeven van het ondernemingsnummer zonder separator is ook mogelijk.
- U kunt het ondernemingsnummer kopiëren en plakken in het input veld.
- U kunt het ondernemingsnummer in één keer verwijderen door op de ‘C’ te klikken.
Opmerking:
U kunt eveneens een ondernemingsnummer ingeven via de switch knop om zo tot de gewenste entiteit
te komen (zie 1.2.3. Switch).
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Zoeken via geavanceerde criteria
Indien u het ondernemingsnummer niet kent, kan u in het onthaalscherm op de link ‘Geavanceerd zoeken’
klikken, waarna een zoekscherm op basis van uitgebreide criteria geopend wordt. Alle mogelijke combinaties zijn toegestaan.

De criteria om een entiteit of meerdere entiteiten op te zoeken zijn:
Extern identificatienummer: opzoeken van een entiteit op basis van andere identificatienummers dan
het unieke ondernemingsnummer, bv. het RSZ-nummer. Alle entiteiten worden opgezocht die gekoppeld zijn aan deze externe identificatie. Enkel de externe identificatienummers die in KBO werden ingeschreven, zijn opvraagbaar.
Naam: hier kan men een zoeknaam opgeven en zo entiteiten opzoeken op basis van delen van een
naam, een officiële afkorting of handelsnaam. Voor entiteiten van natuurlijke personen dient u enkel de
familienaam in te geven. De opzoeking gebeurt fonetisch.
Adres: het adres kan zowel in het binnen- als buitenland liggen. De opzoeking voor een binnenlands
adres kan gebeuren op: postcode, straatcode, huisnummer en gemeentecode. Voor een buitenlands
adres kan de opzoeking gebeuren op landencode en postcode.
Status: Dit is de huidige status in KBO. Indien men entiteiten wil opzoeken die een welbepaalde status
hebben in KBO, dan kan hier die status opgegeven worden. Mogelijke statussen zijn: ‘AC - Actief’,
‘AF - Afgesloten’ , ‘BK - Bekendgemaakt’, ‘JU - Juridische creatie’ , ‘ST - Stopgezet’. Ook bij deze mogelijkheid kan de gebruiker kiezen uit het rechtstreeks ingeven van de juiste code of het kiezen van de gewilde status in de keuzelijst.
Type onderneming: u kan er voor kiezen om rechtstreeks de code van de type entiteit in te geven (1 of 2) of het correcte type entiteit te selecteren in de keuzelijst.
'1' = Geregistreerde entiteit natuurlijk persoon
'2' = Geregistreerde entiteit rechtspersoon
Rechtsvorm: Indien men rechtspersonen opzoekt, kan men ervoor kiezen om te zoeken op basis van de
rechtsvorm. Ook hier kan men opteren om de juiste rechtsvorm te selecteren in de keuzelijst of meteen
de code, indien men deze kent, in te geven.
-

Tijdens het opzoeken op basis van een zoeknaam en/of adres wordt er rekening gehouden met de historiek (dit betekent dat vroegere namen en/of adressen ook opgezocht worden).
Indien minstens twee entiteiten aan de ingegeven criteria voldoen, ontvangt u een lijst met resultaten.
Indien er maar één entiteit aan de ingegeven criteria voldoet, komt u meteen op het basisidentificatiescherm van deze entiteit terecht.
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Indien geen enkel resultaat voldoet aan de ingegeven criteria, krijgt u hiervan een melding.

U kunt klikken op ‘Aanpassen zoekcriteria’ om terug naar het zoekscherm te gaan en uw selectiecriteria
aan te passen.
Uitleg bijkomend veld

bij straat, zie 2.4.1 Opzoeken straatcode

Uitleg bijkomend veld

bij postcode, zie 2.4.2 Opzoeken postcode

Uitleg bijkomend veld

bij gemeentecode, zie 2.4.3 Opzoeken gemeentecode

Opgelet:
Dit geavanceerde zoekscherm verschijnt eveneens indien u op het tabblad ‘Geregistreerde entiteit’ klikt
en er eerder nog geen entiteit geopend werd.
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Lijst met resultaten
De lijst met resultaten wordt verkregen naar aanleiding van het zoeken via geavanceerdecriteria. Zij toont
een lijst van maximaal 60 entiteiten die voldoen aan de zoekcriteria.
Opgelet:
Indien er meer dan 60 entiteiten voldoen aan de criteria, dan worden zij dus niet getoond. De lijst is op
dat ogenblik dan ook niet exhaustief.
Volgende gegevens zijn opgenomen in het overzicht:
- het ondernemingsnummer,
- de naam,
- het adres,
- de status en
- het type entiteit.
De lijst is gesorteerd op het ondernemingsnummer (van klein naar groot). Door op de andere kolomnamen
te klikken kan u de lijst op een andere manier sorteren.

Vanuit deze lijst is het mogelijk om de gegevens van elk van deze entiteiten te openen. Hiervoor dient u
enkel op het ondernemingsnummer in de linkerkolom te klikken.
Indien de lijst te lang is, krijgt u onderstaande melding en kan u best bijkomende selectiecriteria ingeven
via de knop ‘Aanpassen zoekcriteria’.

Indien u een entiteit aanklikt in de lijst en nadien terug wenst te gaan naar de verkregen lijst, dan kan dit
via de link ‘Terug naar de lijst van de geregistreerde entiteiten’.
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Bij het terugkeren naar de lijst met resultaten, wordt altijd de eerste pagina weergegeven.
De link ‘Terug naar de lijst van de geregistreerde entiteiten’ blijft actief zolang de gebruiker niet naar het
HOME scherm terugkeert. Zodra u op ‘Onthaal’ klikt, worden de selectiecriteria gewist, wat leidt tot het
gelijktijdig verdwijnen van de link ‘Terug naar de lijst van de geregistreerde entiteiten’.

Specifieke opzoekmogelijkheid voor de GENP
U kunt een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon ook opzoeken via de oprichter - natuurlijke persoon
van de entiteit (zie Opzoeken van een natuurlijke persoon).
Bij het raadplegen van de basisidentificatiegegevens van deze natuurlijke persoon, zal u de entiteit van
deze natuurlijke persoon zien verschijnen. Hierna volgt een voorbeeld.

U kunt op het ondernemingsnummer klikken en u zal op het basisidentificatiegegevens scherm van de
desbetreffende entiteit terechtkomen.

2.2. Opzoeken van een vestigingseenheid
Een vestigingseenheid is elke plaats die men geografisch gezien kan identificeren door een adres, waar
ten minste één activiteit van de entiteit wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt uitgeoefend.
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Zoeken via vestigingseenheidsnummer
Indien u het vestigingseenheidsnummer kent, kan u dit op het onthaalscherm onmiddellijk ingeven in het
derde veld (op vestigingseenheidsnummer).
De manier en regels voor opzoeken van een vestigingseenheid komen overeen met deze van het opzoeken van een entiteit via een ondernemingsnummer (zie 2.1.1 Zoeken via ondernemingsnummer).

Zoeken via geavanceerde criteria
Indien u het vestigingseenheidsnummer niet kent, kan u in het onthaalscherm, op de link ‘Geavanceerd
zoeken’ klikken, waarna een zoekscherm op basis van uitgebreide criteria geopend wordt.

De criteria om een vestigingseenheid of meerdere vestigingseenheden op te zoeken zijn de naam, het
adres en de status van de vestigingseenheid. Het betreft hier steeds gegevens van een vestigingseenheid.
Voor verdere informatie over het opzoeken via geavanceerde criteria (zie 2.1.2 Zoeken via geavanceerde
criteria).

Zoeken via geregistreerde entiteit
U kan de vestigingseenheid ook opzoeken aan de hand van de linkernavigatie ‘Lijst vestigingseenheden’
in het tabblad ‘Geregistreerde entiteit’ (zie 4.2.13 Lijst vestigingseenheden).

Lijst met resultaten
De lijst met resultaten voor een vestigingseenheid is opgemaakt volgens hetzelfde principe als de lijst met
resultaten voor een entiteit (zie 2.1.3 Lijst met resultaten).
Opgelet:
- De lijst is gesorteerd op het vestigingseenheidsnummer
- Het is eveneens mogelijk om via deze pagina meteen naar de bijhorende entiteit van de vestigingseenheid te gaan. U kan dit doen door op het ondernemingsnummer te klikken dat zich
rechts bevindt van de vestigingseenheid.
- Er is sprake van de link ‘Terug naar de lijst van de vestigingseenheden’ in plaats van de link ‘Terug
naar de lijst van de geregistreerde entiteiten’.
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2.3. Opzoeken van een natuurlijke persoon
Zoeken via rijksregisternummer of BIS-nummer
Indien u het rijksregisternummer of BIS-nummer kent, kan u dit op het onthaalscherm onmiddellijk ingeven.
De manier van opzoeken van een natuurlijke persoon komt overeen met deze van het opzoeken van een
entiteit via een ondernemingsnummer (zie 2.1.1 Zoeken via ondernemingsnummer).

Zoeken via geavanceerde criteria
Indien u het rijksregisternummer of BIS-nummer niet kent, kan u in het onthaalscherm op de link ‘Geavanceerd zoeken’ klikken, waarna een zoekscherm op basis van uitgebreide criteria geopend wordt.

U kunt een natuurlijke persoon opzoeken aan de hand van meerdere criteria.
De naam en het geboortejaar zijn minimaal verplicht. Alle andere velden zijn optioneel. Alle combinaties
zijn mogelijk.

Criterium "Geboortedatum"
Een opzoeking is mogelijk op de volgende manieren:
- Een specifieke dag: voer een datum in volgens het formaat ‘DDMMJJJJ’ of ‘DD/MM/JJJJ’ (of
selecteer een datum met het datum icoon). Bent u niet zeker van deze datum en kan het een
aantal dagen ervoor of erna zijn, dan kan u in het veld ‘Tolerantie’ het aantal dagen invullen. De
toepassing zal dan zoeken naar alle personen met deze geboortedatum of X dagen voor of na de
ingegeven datum.
- Binnen een specifieke maand en jaar: voer de maand en het jaar volgens het formaat
- ‘00MMAAAA’ of ‘00/MM/AAAA’ in. Bent u niet zeker van deze maand, dan kan u in het veld
‘Tolerantie’ het aantal maanden invullen. De toepassing zal dan zoeken naar alle personen met
een geboortedatum in een bepaalde maand of X maanden voor of na de ingegeven datum.
- Een specifiek jaar: voer het jaar in volgens het formaat ‘ 0000AAAA’ of ‘00/00/AAAA’. Bent u
niet zeker van het jaartal, dan kan u in het veld ‘Tolerantie’ het aantal jaren invullen. De toepassing
zal dan zoeken naar alle personen met een geboortedatum in een bepaald jaar of X jaren voor of
na de ingegeven datum.
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Criterium “gemeentecode”
Filteren op basis van de gemeentecode is alleen effectief voor het rijksregister. Als u dus een zoekopdracht uitvoert op basis van “gemeentecode”, bekomt u, indien van toepassing, de volgende resultaten
-

uit het rijksregister en gefilterd op basis van de gemeentecode

-

uit het BIS-register zonder filtering op basis van de gemeentecode

Indien u de gemeentecode niet kent, kunt u deze opzoeken door op het icoon
te klikken dat naast het
veld “gemeentecode” staat. Voor meer informatie over dit zoekscherm zie 2.4.3. Opzoeken gemeentecode
Opgelet:
Dit geavanceerde zoekscherm verschijnt eveneens als u op het tabblad ‘Link naar de persoonsgegevens’
klikt en er eerder nog geen natuurlijke persoon geselecteerd werd.
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Lijst met resultaten
De lijst met resultaten toont de lijst van natuurlijke personen die voldoen aan de zoekcriteria. Volgende
gegevens zijn opgenomen in het overzicht:
- Rijksregisternummer of BIS-nummer
- Naam en de voornaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Nationaliteit
- Burgerlijke staat
- Adres
- Bron
De lijst is gesorteerd op het rijksregisternummer of BIS-nummer (van klein naar groot). Door op de andere
kolomnamen te klikken kan u de lijst op een andere manier sorteren.

Vanuit deze lijst is het mogelijk om de basisidentificatiegegevens van elk van deze natuurlijke personen
op te vragen. Hiervoor dient u enkel het rijksregisternummer of BIS-nummer aan te klikken.
Indien de lijst te lang is, krijgt u onderstaande melding en dient u bijkomende selectiecriteria in te geven
via de knop ‘Aanpassen zoekcriteria’.

Indien u de persoon niet terugvindt in deze lijst, kan u dez²e persoon creëren in het BIS register (zie 3.1
Creëren van een persoon in het BIS register).
Indien u een natuurlijke persoon aanklikt in de lijst en nadien terug wenst te gaan naar de verkregen lijst
kan dit via de link ‘Terug naar lijst Natuurlijke personen’.
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Bij het terugkeren naar de resultatenlijst, wordt altijd de eerste pagina van de lijst met resultaten weergegeven.
De link ‘Terug naar lijst Natuurlijke personen’ blijft actief zolang de gebruiker niet naar het HOME scherm
terugkeert. Zodra hij op ‘Onthaal’ klikt, worden de selectiecriteria gewist, wat leidt tot het gelijktijdig verdwijnen van de link ‘Terug naar lijst Natuurlijke personen’.
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Raadplegen basisidentificatiegegevens
Dit scherm geeft de basisidentificatiegegevens van één natuurlijke persoon weer.

Naast de basisgegevens van een natuurlijke persoon, kan u hier ook zien of de persoon in kwestie al oprichter is van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon. U kunt van hieruit ook naar de entiteit van
deze persoon gaan, door te klikken op het ondernemingsnummer (zie 2.1.4 Specifieke opzoekmogelijkheid voor de GENP).
Het wijzigen van de gegevens van een persoon uit het BIS register is ook mogelijk. Hiervoor klikt u op de
link ‘Wijzigen gegevens BIS-nummer’ onderaan het scherm (zie 3.2 Wijzigen van gegevens van een natuurlijke persoon in het BIS register).
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2.4. Andere opzoekmogelijkheden
In verschillende schermen worden opzoekmogelijkheden aangeboden via een bijkomend scherm. Deze
zijn herkenbaar aan het . Dergelijke schermen bestaan steeds uit een gedeelte met de zoekcriteria en
een gedeelte met de resultaten.
Hierna vindt u een overzicht van de verschillende mogelijkheden.

Opzoeken straatcode
Indien u op het vraagteken klikt dat bij een straat staat, opent zich onderstaand gedeelte.

Om een straatcode te kunnen opzoeken, moet u zowel de straatnaam als de postcode ingeven. Voor de
straatnaam is het voldoende om een gedeelte in te vullen, bijvoorbeeld: ‘Station’ i.p.v. ‘Stationsstraat’.
Na het klikken op ‘Zoeken’, verschijnt de lijst met resultaten die voldoen aan de ingegeven criteria.

Indien de lijst van resultaten te lang zou zijn, kan u de zoekcriteria verfijnen door op de knop ‘Aanpassen
zoekcriteria’ te klikken. U komt dan terug op het scherm waar u de criteria kan aanpassen.
Indien u in de lijst de straatcode vindt die u nodig heeft, volstaat het om op de gewenste straatcode te
klikken. Zowel de straatcode, de straat alsook de postcode zullen automatisch ingevuld worden en het
zoekscherm wordt afgesloten.
Het scherm kan ook manueel afgesloten worden door op het kruisje te klikken.

Opzoeken postcode
De werkwijze van het opzoeken van een postcode is exact hetzelfde als het opzoeken van een straatcode
(zie 2.4.1 Opzoeken straatcode).

Opzoeken gemeentecode
De werkwijze van het opzoeken van een gemeentecode is exact hetzelfde als het opzoeken van een
straatcode (zie 2.4.1 Opzoeken straatcode).
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Opzoeken adres
Indien u bij de creatie van bijvoorbeeld een entiteit of een vestigingseenheid een adres wenst op te zoeken, dan kan u dat doen door op het vraagteken te klikken dat bij het straatveld staat. Onderstaand scherm
(enkel geldig voor adressen in België) opent zich dan.

U heeft de mogelijkheid te zoeken op volgende criteria: straatnaam, straatcode, postcode, gemeente en
gemeentecode. Alle combinaties zijn mogelijk.
Geen enkel veld is verplicht maar er moet wel minstens één criterium ingevuld worden. Verder is de werkwijze van het opzoeken van een adres hetzelfde als het opzoeken van een straatcode (zie 2.4.1 Opzoeken
straatcode).
Volgende gegevens worden automatisch ingevuld na het aanklikken van de gewenste straatcode: de
straatcode, de straatnaam, de postcode, de gemeentenaam en de gemeentecode.
Opgelet:
Omwille van de fusie van een aantal gemeenten werden de straten hernoemd. De straatcodes van de
oude straten werden vervangen door een nieuwe straatcode. De gemeentecode van de gefusioneerde
gemeenten werd eveneens vervangen.
Indien u een adres retroactief wilt inschrijven (met een datum voor de fusie van de gemeente), dan moet
u deze stopgezette straatcode en/of gemeentecode gebruiken. Om deze code te vinden, vinkt u het vakje
naast ‘Toon alle straten en gemeenten (inclusief de gestopte)’. U krijgt dan in de resultaten zowel de actieve als stopgezette codes.

Opzoeken NACEBEL-code
Indien u bij de creatie van een activiteit de NACEBEL-code wenst op te zoeken, dan klikt u op het vraagteken dat bij dit veld staat en onderstaand scherm verschijnt

Om een NACEBEL-code op te zoeken geeft u minstens het versienummer en het niveau in. Het versienummer is de aanduiding van de lijst die men wenst te gebruiken. Tot 31/12/2007 is dit versie 2003,
vanaf 01/01/2008 mag enkel nog versie 2008 gebruikt worden. Het niveau is de aanduiding van het

46

aantal cijfers waaruit de NACEBEL-code bestaat ‘min 1’ (bijvoorbeeld voor niveau 8 dient u 7 cijfers in te
voeren). Voor een diepgaandere uitleg, verwijs ik u graag door naar bijlage 1 NACEBEL-codes.
Bij klikken op ‘Zoeken’ verschijnt de lijst met resultaten die voldoen aan de ingegeven criteria.

Indien de lijst van resultaten te lang zou zijn, kan u de zoekcriteria verfijnen door op de knop ‘Aanpassen
zoekcriteria’ te klikken. U komt dan terug op het criteria scherm waar u nieuwe of bijkomende criteria kan
ingeven.
Indien u in de lijst de NACEBEL-code vindt die u nodig heeft, volstaat het om op de gewenste NACEBELcode te klikken. Het versienummer en de NACEBEL-code worden automatisch ingevuld en het zoekscherm wordt afgesloten.
Het scherm kan ook manueel afgesloten worden door op het kruisje te klikken.
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3. Natuurlijke persoon
Opgelet:
Dit hoofdstuk handelt over een natuurlijke persoon zelf en niet over een geregistreerde entiteit natuurlijk
persoon. Dit zijn twee verschillende begrippen.

3.1. Creëren van een persoon in het BIS-register
Indien u bij het opzoeken van een natuurlijke persoon (zie 2.3. Opzoeken van een natuurlijke persoon) de
gewenste persoon niet heeft teruggevonden (geen resultaat of niet het gewenste resultaat), kan u ervoor
kiezen om deze persoon te creëren in het BIS-register. U klikt hiervoor op de knop ‘Creëer een BISnummer’.
(Indien u extra informatie wilt over het BIS-register, verwijs ik u graag door naar Bijlage 2. 2.1 Algemene
informatie)

Onderstaand scherm verschijnt voor de creatie van een persoon in het BIS-register.

Bij de creatie zijn een aantal gegevens minimaal vereist. Het betreft volgende velden:
- De naam: familienaam van de persoon. Voor de validatieregels, zie Bijlage 2. 2.2 Validatieregels
voor naam en voornaam.
- De voornaam (of de aanduiding dat er geen voornaam is door het vakje aan te vinken). Voor de
validatieregels, zie Bijlage 2. 2.2 Validatieregels voor naam en voornaam.
- De geboortedatum: u moet minstens het geboortejaar ingeven. Kent u enkel het geboortejaar
voer dit dan in het formaat ‘ 0000AAAA’ of ‘00/00/AAAA’.
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-

Het geslacht
Het adres: de voorkeur wordt gegeven aan het residentieel adres daarom wordt dit adres als
eerste gevraagd. Het kader “Residentieel adres (in het buitenland)” wordt dan ook altijd getoond.
Hier kan u het adres manueel inschrijven. De volgende velden zijn verplicht: straat, nummer,
postcode, gemeente en land.
Indien er geen residentieel adres is (in het buitenland), is het mogelijk om een contactadres in
België in te voeren. Hiervoor klikt u op de link “Contactadres (in België), enkel invullen indien
geen residentieel adres”. Een invoergedeelte verschijnt waarmee u het adres in België kunt invoeren.

U kunt een adres opzoeken door te klikken op de knop (zie 2.4.4 Opzoeken adres). U kunt het
adres ook manueel registreren. De volgende gegevens zijn dan verplicht: straat, straatcode, ,
postcode, gemeentecode, gemeente, landcode en adrestype.
Het is niet mogelijk om tegelijkertijd een residentieel adres en een contactadres in te voeren.
Indien u gegevens in de beide kaders invoert, krijgt u volgende foutboodschap:

Als het residentieel adres gekend is, vul dan enkel dit in, gezien hieraan de voorkeur gegeven
wordt.
Voor de specifieke validatieregels van de gegevens die in het BIS-register ingeschreven worden, raadpleegt u bijlage 2 Het BIS-register.
Indien u de gegevens ingevuld heeft, bevestigt u de creatie door op de knop ‘Creëer’ te klikken. De natuurlijk persoon krijgt onmiddellijk een BIS-nummer toegewezen.
U ontvangt een bevestiging van de creatie en komt op het scherm voor het raadplegen van de basisidentificatiegegevens terecht.
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Vanuit dit scherm kan u via de linkernavigatie de functies en de ondernemingsvaardigheden van deze
natuurlijke persoon beheren en raadplegen.
Onderaan het scherm bevinden zich een aantal links via dewelke u zowel de gegevens van de persoon
van het BIS-register kan wijzigen als een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon bekendmaken (zie 5.1.1
Een GENP bekendmaken).

3.2. Wijzigen van gegevens van een natuurlijke persoon in het
BIS-register
Indien u de gegevens van een persoon uit het BIS-register wenst te wijzigen, klikt u in het basisidentificatiegegevens scherm op de link onderaan ‘Wijzigen gegevens BIS-nummer’. U ziet dan onderstaand
scherm.
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Via dit scherm kan u alle gegevens die bij de creatie werden ingegeven, wijzigen. Niet ingevulde gegevens
kunnen hier worden toegevoegd. Het is niet mogelijk om gegevens te wissen.
Voor de specifieke regels voor het wijzigen en valideren van gegevens die in het BIS-register zijn ingevoerd, verwijzen wij u naar bijlage 2 Het BIS-register.
Opgelet:
De voorkeur wordt gegeven aan het residentiële adres (in het buitenland). Wanneer het BIS-nummer zowel een residentieel adres (in het buitenland) als een contactadres (in België) heeft, zal altijd het residentiële adres worden weergegeven.
Al naargelang de adresgegevens die aanwezig zijn in de KSZ, verandert het uitzicht van het scherm als
volgt:
- Een residentieel adres (in het buitenland) is ingeschreven, of er nu een contactadres (in België) is
of niet

Alleen het residentieel adres is zichtbaar. U kunt dus enkel dit adres wijzigen. Indien dit adres geschrapt moet worden en er een contactadres ingeschreven moet worden, gelieve dan contact op te
nemen met de Cel identificatie van de KSZ (identification@ksz-bcss.fgov.be).
-

Alleen een contactadres (in België) is ingeschreven
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De kaders “Residentieel adres (in het buitenland) en “Contactadres (in België) zijn zichtbaar. Om
het contactadres te wijzigen, past u de gewenste gegevens aan en klikt u op “Bevestigen”. Om
een residentieel adres (in het buitenland) toe te voegen, voert u het adres in het overeenkomstig
kader in en klikt u op “Bevestigen”. Het is niet mogelijk om een residentieel adres toe te voegen
en een contactadres te wijzigen. In dit geval verschijnt volgende foutmelding:

Voer enkel het residentieel adres in, aangezien dit de voorkeur geniet.
Indien het contactadres gewist moet worden, gelieve dan contact op te nemen met de Cel identificatie
van de KSZ (identification@ksz-bcss.fgov.be). Bij klikken op ‘Bevestigen’, worden de gegevens naar het
BIS-register doorgegeven en bij een succesvolle wijziging, ontvangt u onderstaande bevestigingsboodschap op het basisidentificatiegegevens scherm.
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4. Geregistreerde entiteit rechtspersoon (GERP)
4.1. Levensloop van een GERP
Hieronder kan u een schematisch overzicht terugvinden van de volledige levensloop van een geregistreerde entiteit rechtspersoon (uitgezonderd het faillissement en de gerechtelijke reorganisatie). Dit
overzicht toont aan welke statussen een geregistreerde entiteit rechtspersoon kan hebben en wat de
mogelijke acties vanuit een bepaalde status zijn. Het spreekt voor zich dat niet elke geregistreerde entiteit
rechtspersoon dit schema volledig doorloopt, maar dat slechts een aantal stappen van toepassing zijn.

Om de verschillende stappen van het faillissement en de gerechtelijke reorganisatie van een
geregistreerde entiteit rechtspersoon te illustreren, werd er voor gekozen om een apart schema van deze
handelingen te voorzien. Het zou immers te onduidelijk zijn om alles in één overzicht weer te geven. In dit
schema werden de rechtstoestanden eveneens mee opgenomen.
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Een laatste overzicht maakt duidelijk welke status op welke status kan volgen en welke actie hiervoor
ondernomen moet worden.
-

BK

Bekendgemaakt

BK

AC

Manueel activeren of
Automatisch activeren

BK

ST

Stopzetten

BK

ST

Fusie

BK

AN

Annuleren

BK

AF

Vervangen

-

AC

Creëren

AC

ST

Stopzetten

AC

ST

Fusie

AC

ST

Splitsen

AC

AN

Annuleren

AC

AF

Vervangen

-

JU

Juridisch creëren

JU

AC

Oprichtingsakte neerleggen

JU

AN

Annuleren

JU

AF

Vervangen

ST

BK

Heractiveren

ST

BK

Hernemen via bekenmaking

ST

AC

Heractiveren
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ST

AC

Hernemen in creatie

ST

AC

Vereffening heropenen

AN

AC

Annulatie herstellen

AN

JU

Annulatie herstellen

AN

BK

Annulatie herstellen

Creëren van een GERP
Creëren van een GERP
Indien u een geregistreerde entiteit rechtspersoon wenst te creëren, klikt u in het onthaalscherm op de
link ‘Creëer een geregistreerde entiteit rechtspersoon’.

Via onderstaand scherm kan u een geregistreerde entiteit rechtspersoon creëren in de ruime zin van het
woord (bijvoorbeeld: bedrijven die over een rechtspersoonlijkheid beschikken, VZW’s, rechtspersonen
naar publiek recht, verenigingen van mede-eigenaars, maar ook bedrijven zonder rechtspersoonlijkheid
en feitelijke verenigingen ed.).
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Bij de creatie zijn een aantal gegevens minimaal vereist. Het betreft de volgende velden:
- De begindatum van de geregistreerde entiteit rechtspersoon. Voor een geregistreerde entiteit
rechtspersoon betreft dit de datum vanaf wanneer de entiteit de verplichting heeft om zich te
registreren in de KBO.
Indien u een creatiedatum ingeeft die 3 maanden voor of na de datum van vandaag ligt, zal u bij
de bevestiging een waarschuwing krijgen. Het volstaat om op ‘ja’ te klikken om verder te gaan.
Wenst u niet verder te gaan, dan klikt u op ‘nee’ waarna u weer terechtkomt op het creatiescherm.

-
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-

-

-

De namen van de geregistreerde entiteit rechtspersoon zoals vermeld in haar statuten alsook de
taal en het naamtype. Indien u meer dan één naam wenst toe te voegen, klikt u op de knop en
een tweede invoergedeelte verschijnt. Wenst u dit extra invoergedeelte te verwijderen, dan kan
dit door middel van de knop .
Het adres van de geregistreerde entiteit rechtspersoon. U kan een adres in België opzoeken door
op de knop te klikken (zie 2.4.4 Opzoeken adres). U kan dit ook manueel ingeven. Een buitenlands adres moet steeds manueel worden ingegeven.
- Voor
binnenlandse
adressen
zijn
volgende
gegevens
verplicht:
straat, straatcode, nummer, postcode, gemeentecode, gemeente, landencode en
land.
- Voor
buitenlandse
adressen
zijn
volgende
gegevens
verplicht:
straat, nummer, postcode, gemeente, landencode en land.
De rechtsvorm van de geregistreerde entiteit rechtspersoon. Voor bepaalde rechtsvormen van
een geregistreerde entiteit rechtspersoon is een wettelijke functie verplicht (zie 4.2.1.5.3 Rechtsvormen met een verplichte wettelijke functie).

Optioneel kunt u andere gegevens met betrekking tot de geregistreerde entiteit rechtspersoon ingeven
zoals bijkomende adresgegevens, algemene informatie, financiële gegevens en het bankrekeningnummer.
Indien u de gewenste gegevens ingevuld heeft, bevestigt u de creatie door op de knop ‘Creëer’ te klikken.
Onderstaande scherm verschijnt.

Optioneel kunt u contactgegevens ingeven. U klikt op
invoerscherm verwijderen, dan klikt u op

om een contactgegeven in te voeren. Wilt u dit

. Vervolgens klikt u op ‘Creëer’ om de entiteit te creëren.

Na de creatie krijgt de geregistreerde entiteit rechtspersoon onmiddellijk een ondernemingsnummer toegewezen en verwerft deze de status ‘AC - Actief’.
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Via de linker navigatie kan u alle andere bijkomende gegevens van deze entiteit achteraf raadplegen en
of aanpassen.
Onderaan het scherm bevinden zich een aantal links via dewelke u verschillende acties op de entiteit zelf
kan uitvoeren (bijvoorbeeld: annuleren, stopzetten, fusioneren, splitsen,…).
Opgelet : controle op dubbele entiteiten
Wanneer u klikt op de knop ‘Creëer’ op het scherm ‘Geregistreerde entiteit rechtspersoon : Bekendmaken’, controleert het systeem of er in de KBO al geen entiteit bestaat met dezelfde naam en hetzelfde
adres als de entiteit die u wenst te creëren. Deze controle is ook van toepassing bij de (juridische) creatie
van een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.1.1.2. Juridisch creëren van een GERP).
Als dit het geval is, verschijnt het scherm ‘Geregistreerde entiteit rechtspersoon: creëren - dubbele onderneming’ en krijgt u onderstaand bericht.

Als u op ‘terug’ klikt, dan zal u terug op het vorige scherm terechtkomen en kan u de ingevoerde gegevens
aanpassen.
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Als u op ‘Bevestigen’ klikt, voert het systeem een ‘exacte’ controle uit op naam en adres (straatnaam,
nummer, busnummer, post- en landcode). Indien het systeem geen identieke entiteit gevonden heeft,
wordt de entiteit gecreëerd. Indien het systeem wel één of meerdere identieke entiteiten gevonden
heeft, dan krijgt de gebruiker onderstaande melding.

Indien er op ‘Ja’ geklikt wordt, wordt de entiteit gecreëerd. Dit is alleen mogelijk voor bepaalde personeelsleden van de KBO-beheersdienst die het recht hebben om deze waarschuwing te negeren. De andere gebruikers kunnen niet verdergaan met de creatie en krijgen volgend bericht: ‘De geregistreerde
entiteit rechtspersoon is niet uniek. De creatie werd geweigerd.’

Klikt u op ‘Nee’ dan stopt de creatie en krijgt u volgende boodschap

Juridisch creëren van een GERP
Het is mogelijk om een geregistreerde entiteit rechtspersoon juridisch creëren wanneer de entiteit zijn
statuten heeft opgesteld maar de documenten nog niet zijn neergelegd bij de bevoegde ondernemingsrechtbank. Deze functionaliteit is bedoeld voor notarissen om hen in staat te stellen de akten elektronisch
neer te leggen. Op het moment dat de neerlegging van de akte van oprichting wordt geregistreerd, zal de
status veranderd worden in ‘AC - Actief’.
Het aanmaken en invullen van de gegevens van de geregistreerde entiteit rechtspersoon verloopt op dezelfde manier als bij het creëren van een GERP (zie 4.1.1.1 Creëren van een GERP) met het enige verschil
dat u op de knop ‘Creëer juridisch’ dient te klikken.

De geregistreerde entiteit rechtspersoon krijgt, na het eventuele ingeven van een wettelijke functie (zie
4.2.1.5.3 Rechtsvormen met een verplichte wettelijke functie), onmiddellijk een ondernemingsnummer
toegewezen en verwerft de status ‘JU - Juridisch gecreëerd’.
U ontvangt een bevestiging van creatie bovenaan het scherm en komt op het scherm voor het raadplegen
van de basisidentificatiegegevens terecht.
Opgelet : controle op dubbele entiteiten
Voor meer informatie over de controle op dubbele entiteiten, zie 4.1.1.1. Creëren van een GERP.
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Inschrijving van een geregistreerde entiteit vervolledigen
Een aantal gebruikers heeft de mogelijkheid om, nadat de griffies een geregistreerde entiteit rechtspersoon gecreëerd hebben, deze af te werken door een procesflow te volgen.
Een procesflow is een traject dat opstart en u van de ene stap naar de andere begeleidt.
Om deze te starten, klikt u op de link ‘Inschrijving entiteit vervolledigen’ onderaan het scherm met de
basisidentificatiegegevens.
De procesflow gidst u doorheen volgende stappen:
- De creatie van ondernemersvaardigheden - ambulante handel - kermisuitbater (zie 4.2.6.2 Creeren van een ondernemersvaardigheid, ambulant en kermisuitbater).
- De creatie van hoedanigheden (zie 4.2.9.3 Creëren van een toelating/hoedanigheid).
- De creatie van bankrekeningen (zie 4.2.8.2 Creëren van een bankrekening).
- De creatie van vestigingseenheden + één activiteit (zie 6.1.1 Creëren van een vestigingseenheid).
De schermen die bij deze procesflow getoond worden, komen overeen met de schermen die u kan terugvinden via bovenstaande hyperlinken. Het enige verschil is dat u in de procesflow geleid wordt, waardoor
de schermen in een bepaalde volgorde gepresenteerd worden.
U kunt steeds naar een volgende stap gaan door op ‘Volgende stap’ te klikken. Terugkeren naar een eerder
scherm kan door op ‘Vorige stap’ te klikken. Indien u het proces wenst te verlaten, klikt u op ‘Proces
onderbreken’ onderaan het scherm. U kunt het proces in dat geval steeds opnieuw opstarten.
Opgelet:
- Alle creaties die u per stap hebt bevestigd, zijn doorgevoerd. Bij een ‘Proces onderbreken’ is er
geen terugkeer naar de oorspronkelijke toestand.
- Tijdens de procesflow beschikt u niet over de linkernavigatie. Deze komt terug vrij aan het einde
van het proces of na het onderbreken van het proces.

Regulariseren van een GERP
Het regulariseren van een geregistreerde entiteit rechtspersoon houdt in dat een geregistreerde entiteit
rechtspersoon wordt vervangen door een andere geregistreerde entiteit rechtspersoon. Het ondernemingsnummer bestaat al en blijft dan ook behouden.
Enkel de beheersdienst van de KBO heeft de mogelijkheid deze regularisatie uit te voeren.

Bekendmaken van een GERP
Bekendmaken van een GERP
Het bekendmaken van een geregistreerde entiteit rechtspersoon is voorbehouden voor buitenlandse entiteiten rechtspersoon die zich verplicht in de KBO moeten inschrijven en die geen bijkantoor openen in
België.
Als u een geregistreerde entiteit rechtspersoon wilt bekendmaken, klikt u in het onthaalscherm op de link
‘Geregistreerde entiteit rechtspersoon bekendmaken’.
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Hieronder ziet u het scherm waarin alle informatie, noodzakelijk voor de bekendmaking, moet worden
ingevoerd (aangezien het een lang scherm is, wordt de kopie van het scherm in meerdere stukken opgedeeld).

Bij de bekendmaking zijn bepaalde gegevens verplicht. Het betreft de volgende velden:
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-

Startdatum: dit is de datum vanaf wanneer de geregistreerde entiteit de verplichting heeft om
zich in te schrijven in de KBO.
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 al dan niet de bekendmaking wenst verder te
zetten met deze datum.

-

Naam (namen) van de geregistreerde entiteit rechtspersoon: zoals vermeld in haar statuten alsook de taal en het naamtype. Indien u meer dan één naam wenst toe te voegen, klikt u op de
knop en een tweede invoergedeelte verschijnt. Wenst u dit extra invoergedeelte te verwijde-

-

-

ren, dan kan dit door middel van de knop .
Zetel: het adres van de zetel van de entiteit (dit zal nooit in België gelegen zijn) Voor buitenlandse
adressen zijn volgende gegevens verplicht: straat, nummer, postcode, gemeente, landcode en
land.
Rechtsvorm: de rechtsvorm is verplicht ‘030 - Buitenlandse entiteit’ ; deze is automatisch ingevuld
Een verworven hoedanigheid, een verworven toelating, een toelatingsaanvraag of een hoedanigheidsaanvraag: om een hoedanigheid, een toelating, een hoedanigheidsaanvraag of een toelatingsaanvraag in te schrijven, klikt u op de betreffende link.

Er wordt een inputgedeelte getoond:

Er kan slechts één inputgedeelte tegelijk worden geopend. Wanneer een inputgedeelte geopend
is en u klikt op een van de andere links, dan wordt het eerste inputgedeelte gesloten en het
tweede geopend. De gegevens die in het eerste inputgedeelte zijn ingevoerd, gaan verloren.
Voor meer informatie over de inschrijving van een hoedanigheid of toelating, zie 4.2.9.3. Creëren
van een toelating/hoedanigheid.
Voor meer informatie over toelatings- en hoedanigheidsaanvragen, zie 4.2.9.2.1. Creëren van een
toelatingsaanvraag.
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Slechts één van de vier elementen kan worden ingevoerd bij de bekendmaking. Als er andere
hoedanigheden, toelatingen of hoedanigheids-/toelatingsaanvragen voor de entiteit moeten
worden ingevoerd, kunt u dat na de bekendmaking doen via de links in de linkernavigatie.
Optioneel kunt u andere gegevens met betrekking tot de geregistreerde entiteit rechtspersoon ingeven
zoals de contactgegevens, een extern identificatienummer of een bankrekeningnummer.
Indien u de gewenste gegevens ingevuld heeft, bevestigt u de creatie door op de knop ‘Maak bekend’ te
klikken. Onderstaande scherm verschijnt.

Optioneel kunt u contactgegevens ingeven. U klikt op
invoerscherm verwijderen, dan klikt u op

om een contactgegeven in te voeren. Wilt u dit

. Vervolgens klikt u op ‘Creëer’ om de entiteit te creëren.

De geregistreerde entiteit rechtspersoon krijgt onmiddellijk een ondernemingsnummer toegewezen en
verwerft in de KBO de status ‘BK - Bekendgemaakt’ en de rechtstoestand ‘100 - Bekendmaking van de
entiteit’ indien de ingeschreven hoedanigheid of toelating de entiteit niet activeert. Bepaalde hoedanigheden en toelatingen activeren onmiddellijk de entiteit en deze bekomt dan de status “AC – Actief” en de
rechtstoestand “000 – Normale toestand”.
Het systeem toont een bevestiging van de bekendmaking van de entiteit.
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Er wordt automatisch een procesflow opgestart die dezelfde procedure doorloopt als bij de creatie van
een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.1.1.3 Inschrijving van een geregistreerde entiteit vervolledigen).
Opgelet : controle op dubbele entiteiten
Voor meer informatie over de controle op dubbele entiteiten, zie 4.1.1.1. Creëren van een GERP.

Manueel activeren van een bekendgemaakte GERP
Een bekendgemaakte entiteit heeft de status ‘BK - Bekendgemaakt’ en de rechtstoestand ‘100 - Bekendmaking van de entiteit’. Met de actie ‘De entiteit manueel activeren’ kan de entiteit geactiveerd worden
op een activeringsdatum die door de gebruiker ingevoerd wordt.
Dankzij de activering krijgt de entiteit de status ‘AC - actief’ en de rechtstoestand ‘000 - Normale toestand’.

64

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

Na activatie gebeurt het volgende:
- De rechtstoestand ‘100 - Bekendmaking van de entiteit’ wordt stopgezet op de activeringsdatum.
- De rechtstoestand ‘000 - Normale toestand’ wordt gecreëerd en heeft als begindatum de activeringsdatum.
- De status ‘BK - Bekendgemaakt’ wordt gewijzigd naar de status ‘AC - Actief’.
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Stopzetten van een GERP
Voor het stopzetten van een geregistreerde entiteit rechtspersoon klikt u op de link ‘De entiteit stopzetten’ onderaan het scherm met de basisidentificatiegegevens.

Via bovenstaand scherm kan u een geregistreerde entiteit rechtspersoon stopzetten. Zowel de reden van
stopzetting (door middel van een lijst) als de stopzettingsdatum moeten worden ingevuld. Voor het aanvinken van de checkbox ‘Zonder controle op rechtstoestanden’ zie 1.4.6 Checkbox ‘Zonder controle op
rechtstoestanden’. Voor het aanvinken van de checkbox ‘Zonder controle op toelatingen of hoedanigheden’ zie 1.4.8 Checkbox ‘Zonder controle op toelatingen of hoedanigheden’.
Opgelet:
Indien de entiteit ambtshalve werd doorgehaald, verwijs ik u graag door naar 8.1.5.1 Stopzetten van een
geregistreerde entiteit die ambtshalve werd doorgehaald.
Bij klikken op ‘Bevestigen’ ontvangt u, bij een succesvolle uitvoering van de stopzetting, de bevestigingsboodschap ‘Onderstaande entiteit werd succesvol stopgezet’. De stopzetting is raadpleegbaar in het
scherm met de basisidentificatiegegevens bij de ‘Toestand van de geregistreerde entiteit’.
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Opgelet:
Bij het stopzetten van een entiteit worden zowel de actieve als stopgezette activiteiten gecontroleerd.
Meer informatie over de verschillende situaties kan u in Bijlage 4 Stopzettingsdatum activiteiten bij stopzetting geregistreerde entiteit of VE terugvinden.

Heractiveren van een GERP
De heractivatie van een geregistreerde entiteit laat toe om de status van een stopgezette entiteit opnieuw
in ‘AC - Actief’ of ‘BK - Bekendgemaakt’ te zetten. De stopzetting van de entiteit verdwijnt volledig en de
entiteit verschijnt alsof zij altijd actief of bekendgemaakt geweest is.
Het heractiveren van een geregistreerde entiteit rechtspersoon verloopt op dezelfde wijze als het heractiveren van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon (zie 5.1.5. Heractiveren van een GENP).

Hernemen van een buitenlandse GERP aan de hand van een creatie
Het hernemen van een geregistreerde entiteit rechtspersoon aan de hand van een creatie laat toe om de
entiteit opnieuw in de status ‘AC - Actief’ te zetten maar tegelijkertijd de geschiedenis van de stopzetting
te behouden.
Deze mogelijkheid is niet van toepassing voor:
- Geregistreerde buitenlandse entiteiten rechtspersoon die over een bijkantoor in België beschikken. Zij worden hernomen met de rechtsvorm ‘030’
- Voor de entiteiten met de rechtsvorm 701, 702, 703, 704, 722, 723, 790. Zij worden hernomen
met de rechtsvorm ‘721 - Vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid’
Om een stopgezette buitenlandse entiteit rechtspersoon met bijkantoor te hernemen, klikt u op de link
‘De entiteit hernemen aan de hand van een creatie’ onderaan het scherm met de basisidentificatiegegevens.
Onderstaande scherm verschijnt.
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Bij de herneming zijn een aantal gegevens verplicht. Het betreft de volgende velden:
- De datum van herneming
- De naam: indien deze gewijzigd is t.o.v. de naam die stopgezet werd, dan past u deze aan
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-

Het adres: indien dit gewijzigd is t.o.v. het adres dat stopgezet werd, dan past u dit aan

Optioneel kunt u andere gegevens ingeven zoals de algemene informatie, de financiële gegevens en het
bankrekeningnummer.
Vervolgens klikt u op ‘Herneem’ om de buitenlandse entiteit te hernemen.
Indien u een hernemingsdatum ingeeft die 3 maanden voor of na de datum van vandaag ligt, zal u bij de
bevestiging een waarschuwing krijgen.

Het volstaat om op ‘ja’ te klikken om verder te gaan. Wenst u niet verder te gaan, dan klikt u op ‘nee’
waarna u weer terechtkomt op het scherm van de herneming.
Indien de herneming geslaagd is, ontvangt u de volgende boodschap.

Na de herneming kan u het bijkantoor registreren (zie 7.1.2 Creëren van een bijkantoor

Hernemen van een buitenlandse GERP via een bekendmaking
Het hernemen van een geregistreerde entiteit rechtspersoon aan de hand van een bekendmaking laat toe
om de entiteit opnieuw in de status ‘BK - Bekendgemaakt’ te zetten maar tegelijkertijd de geschiedenis
van de stopzetting te behouden.
Voor het hernemen van een stopgezette buitenlandse geregistreerde entiteit rechtspersoon klikt u op de
link ‘Entiteit hernemen via een bekendmaking’ onderaan het scherm van de basisidentificatiegegevens.
Onderstaand scherm verschijnt (aangezien het scherm te lang is om op één pagina weer te geven, werd
dit opgedeeld in twee delen).
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Het adres en de naam die de entiteit had op het moment van de stopzetting worden automatisch weergegeven in het scherm van de herneming.
Bij de herneming zijn een aantal gegevens verplicht. Het betreft de volgende velden:
- Datum van de herneming: dit is de datum vanaf wanneer de onderneming opnieuw de verplichting heeft om zich in te schrijven in de KBO.
- Naam: indien deze gewijzigd is t.o.v. de naam die stopgezet werd, dan kan u dit aanpassen
- Zetel: indien het adres van de zetel gewijzigd is t.o.v. het adres dat stopgezet werd, dan kan u dit
aanpassen
- Een verworven hoedanigheid, een verworven toelating, een hoedanigheidsaanvraag of een toelatingsaanvraag: voor meer info, zie 4.1.3.1. . Bekendmaken van een GERP
Optioneel kunt u andere gegevens ingeven zoals de activiteit, een extern identificatienummer of een
bankrekeningnummer.
Tenslotte klikt u op ‘Herneem’ om de entiteit bekend te maken.
Indien u een hernemingsdatum ingeeft die 3 maanden voor of na de datum van vandaag ligt, zal u bij de
bevestiging een waarschuwing krijgen.

Het volstaat om op ‘ja’ te klikken om verder te gaan. Wenst u niet verder te gaan, dan klikt u op ‘nee’
waarna u weer terechtkomt op het hernemingsscherm.
Bij een succesvolle herneming, ontvangt u de volgende boodschap.

Annuleren van een GERP
Voor het annuleren van een entiteit klikt u op de link ‘De entiteit annuleren’.
Indien u ervoor kiest om een geregistreerde entiteit rechtspersoon te annuleren, krijgt u eerst een scherm
waarop u moet bevestigen dat u zeker bent dat u deze entiteit wenst te annuleren.

Bij klikken op ‘Ja’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering van de annulering onderstaande bevestigingsboodschap op het onthaal scherm. De geregistreerde entiteit rechtspersoon bevindt zich nu in de status
‘AN - Geannuleerd’ en kan niet meer geraadpleegd worden via de KBOwi (tenzij u de annulatie herstelt
zie 4.1.9 Herstellen van de annulatie van een GERP).
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Bij klikken op ‘Nee’ keert u terug naar het scherm met de basisidentificatiegegevens zonder dat de annulering uitgevoerd werd.
Het annuleren van een entiteit, zet de entiteit in de status 'AN - Geannuleerd' en annuleert alle gegevens,
die aan de entiteit zijn gekoppeld.
Opgelet:
Een geregistreerde entiteit rechtspersoon kan niet geannuleerd worden indien:
- Er nog een actieve vestigingseenheid aan de entiteit is gekoppeld of indien er ooit een vestigingseenheid aan gekoppeld was, ook al is deze overgedragen naar een andere entiteit.
- Er nog toelatingen of hoedanigheden in aanvraag of actief zijn.
- Er een historiek bestaat met betrekking tot de relaties met andere entiteiten.
- Er een historiek bestaat van rechtstoestanden.
- De status verschillend is van 'JU - Juridisch gecreëerd', 'BK - Bekendgemaakt' of 'AC - Actief'.
Opgelet:
Indien de entiteit ambtshalve werd doorgehaald, verwijs ik u graag door naar 8.1.5.2 Annuleren van een
geregistreerde entiteit die ambtshalve werd doorgehaald.

Herstellen van de annulatie van een GERP
U kunt een geannuleerde geregistreerde entiteit rechtspersoon herstellen door op het onthaalscherm het
ondernemingsnummer van de geannuleerde entiteit in te geven en in de ‘QuickLink’-lijst via de lijst, ‘Annulatie herstellen’ te selecteren en op ‘Zoeken’ te klikken.

Onderstaand scherm verschijnt zodat u kan nagaan of het werkelijk deze entiteit is die u uit annulatie
wenst te halen.

U klikt op de knop ‘Annulatie herstellen’ en er wordt u gevraagd of u zeker bent van deze actie.
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Na de bevestiging wordt het herstel van de annulatie uitgevoerd en verschijnt het scherm met de basisidentificatiegegevens met daarop de vermelding van het succesvolle herstel.

Opgelet:
Indien de entiteit ambtshalve werd doorgehaald, verwijs ik u graag door naar 8.1.5.3 Herstellen van de
annulatie van een geregistreerde entiteit die ambtshalve werd doorgehaald.

Fusie van een GERP
U kunt voor een geregistreerde entiteit rechtspersoon een fusie uitvoeren door op de link ‘De entiteit
fusioneren’ te klikken. Onderstaand scherm verschijnt.

Vooraleer de fusie opgestart kan worden, moeten onderstaande regels worden nagegaan:
- De overnemende entiteit mag niet gelijk zijn aan de overgenomen entiteit.
- Alle entiteiten die met de fusie te maken hebben, dienen te bestaan en de status ‘AC - Actief’ of
'BK - Bekendgemaakt' te hebben.
Bij het ingeven van een fusie zijn de volgende gegevens verplicht:
- Het type fusie:
•
‘Fusie door overneming’ (code rechtstoestand = '021').
•
‘Fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap’ (code rechtstoestand = '022').
•
Voor het aanvinken van de checkbox ‘Zonder controle op rechtstoestanden’ zie 1.4.6
Checkbox ‘Zonder controle op rechtstoestanden’.
- Entiteit(en) die voorwerp zijn van de fusie: de entiteiten moeten toegevoegd worden aan de lijst.
Indien het ondernemingsnummer gekend is, volstaat het om dit in te geven en op ‘Toevoegen
aan de lijst’ te klikken.
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Indien het ondernemingsnummer niet gekend is, kan u dit opzoeken met behulp van het vraagteken (zie 2.1 Opzoeken van een geregistreerde entiteit (rechtspersoon/ natuurlijk persoon)).
Indien u een entiteit foutief heeft toegevoegd in de lijst, kan u deze weer verwijderen door op
te klikken.
U moet dan de ‘Overnemende’ entiteit selecteren.
De datum van de fusie: moet groter zijn dan of gelijk zijn aan de begindatum van elke betrokken
entiteit.

Bij klikken op ‘Bevestigen’ wordt de entiteit gefusioneerd. De overgenomen entiteiten krijgen allemaal
automatisch de status ‘ST - Stopgezet’ toegekend.

Splitsen van een GERP
U kunt een geregistreerde entiteit rechtspersoon splitsen door op de link ‘De entiteit splitsen’ te klikken.
Onderstaand scherm verschijnt.

Vooraleer de splitsing kan worden opgestart, moeten onderstaande regels worden nagegaan:
- De entiteit die gesplitst wordt, moet 'AC - Actief' zijn.
- De overnemende entiteiten dienen te bestaan en de status 'JU - Juridisch gecreëerd',
‘BK - Bekendgemaakt’ of 'AC - Actief' te hebben.
- Ingeval van splitsing worden eventuele vestigingseenheden van de gesplitste entiteit niet automatisch overgeplaatst naar de overnemende entiteit. Indien nodig, zullen eerst de verschillende
overplaatsingen van de vestigingseenheden moeten gebeuren (zie 6.1.7 Overdragen van een
vestigingseenheid).
Bij het ingeven van een splitsing zijn de volgende gegevens verplicht:
- Het type splitsing:
o ‘026 - Gemengde splitsing’: de gesplitste entiteit wordt opgesplitst en tegelijk overgenomen door één (of meerdere) nieuwe entiteit(en) en door één (of meerdere) bestaande
entiteit(en).
o ‘025 - Splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen’: de gesplitste entiteit
wordt overgenomen door twee of meer nieuwe entiteiten (die reeds werden gecreëerd).
o ‘024 - Splitsing door opslorping’: de gesplitste entiteit wordt overgenomen door twee of
meer bestaande entiteiten.
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Voor het aanvinken van de checkbox ‘Zonder controle op rechtstoestanden’ zie 1.4.6
Checkbox ‘Zonder controle op rechtstoestanden’.
De entiteit(en) voortgekomen uit de splitsing: de entiteiten die voortspruiten uit de splitsing
(m.a.w. zij die de gesplitste entiteit zullen overnemen) moeten toegevoegd worden aan de lijst.
Indien het ondernemingsnummer gekend is, volstaat het om dit in te geven en op ‘Toevoegen
aan de lijst’ te klikken.
Indien het ondernemingsnummer niet gekend is, kan u dit opzoeken met behulp van het vraagtekenicoon (zie 2.1 Opzoeken van een geregistreerde entiteit (rechtspersoon/ natuurlijk persoon)).
Indien u een entiteit foutief heeft toegevoegd in de lijst, dan kan u deze weer verwijderen door
op
te klikken.
De datum van de splitsing: deze moet groter of gelijk zijn aan de begindatum van de gesplitste
entiteit en de begindatum van elke overnemende entiteit.
o

-

-

Bij klikken op ‘Bevestigen’, wordt de entiteit gesplitst.
Het volgende gebeurt:
- De oorspronkelijke entiteit krijgt de status ‘ST - Stopgezet’ en de reden van stopzetting wordt
ingevuld met de waarde die overeenkomt met de nieuwe (door u gekozen) rechtstoestandscode.
- De actieve rechtsvorm, namen, het adres, contactgegevens, bankrekeningen, financiële gegevens, functies en activiteiten worden stopgezet.
- De toelatingen worden stopgezet met als einddatum de ‘Stopzettingsdatum entiteit’.
- Voor hoedanigheden geldt het volgende:
o De hoedanigheden ‘EDRL-dienstverlener’ en ‘Niet-EU dienstverlener’ worden stopgezet
met einddatum = ‘stopzettingsdatum entiteit’.
o De andere hoedanigheden worden niet stopgezet.
- De vestigingseenheden die aan de gesplitste entiteit zijn gekoppeld, blijven ongewijzigd en kunnen stopgezet of overgedragen worden naar een andere entiteit.

Opening faillissement van een GERP
Indien u een vonnis van een faillissement voor een geregistreerde entiteit rechtspersoon wenst in te
schrijven, klikt u op de link ‘Inschrijven van een vonnis van het faillissement’ rechts onderaan het scherm
van de basisidentificatiegegevens.
Deze link verschijnt indien:
- De actieve2 status van de entiteit ‘AC - Actief’ is.
- De actieve status van de entiteit ‘ST - Stopgezet’ is.
Deze link verschijnt niet indien de geregistreerde entiteit rechtspersoon een actieve status
‘BK - Bekendgemaakt’ heeft.3
U ziet dan onderstaand scherm verschijnen.

2 Actieve status = laatst ingeschreven status
3 Een buitenlandse GERP met de status BK is niet onderworpen aan de Belgische wetgeving. Bijgevolg komt de
status ‘BK’ niet voor in deze opsomming.
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Volgende gegevens dienen verplicht te worden ingevoerd:
- De rechtstoestand: dit is een lijst die u slechts de mogelijkheid biedt om ‘050 - Opening faillissement’ te kiezen.
- De datum van het vonnis: De datum van het vonnis is groter dan of gelijk aan de begindatum van
de actieve rechtstoestand maar is nooit groter dan de dag waarop u deze inschrijft.
- Voor het aanvinken van de checkbox ‘Zonder controle op rechtstoestanden’ zie 1.4.6 Checkbox
‘Zonder controle op rechtstoestanden’.
- Het Rijksregisternummer of BIS-nummer van diegene die een functie uitoefent, moet worden
ingegeven.
- Functietype: U kan één of meerdere functies invoeren te kiezen uit een lijst:
o ‘90001 - Curator’ (minstens één is verplicht)
o ‘90002 - Voorlopig bewindvoerder’ (optioneel)
Beide functies worden steeds uitgeoefend door een natuurlijke persoon.
Bij deze functies kan geen begindatum ingegeven worden, dit is steeds de datum van het vonnis
waarbij het faillissement wordt geopend.
Als er een einddatum van de functie ingevuld wordt, is de stopzettingsreden verplicht en omgekeerd.
Door te klikken op ‘Bevestigen’ wordt de opening van het faillissement geregistreerd. U krijgt eveneens
een bevestigingsboodschap.
Opgelet:
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Het toevoegen, corrigeren, stopzetten of annuleren van een functie ‘90001 - Curator’ of
‘90002 - Voorlopig bewindvoerder’ is nadien altijd mogelijk.
De KBOwi zal, van zodra u de inschrijving van de opening van het faillissement heeft bevestigd,
controleren of er minstens één actieve functie ‘90001 - Curator’ ingeschreven is. Indien dit niet
het geval is, verschijnt er een foutboodschap die de inschrijving van de opening van het faillissement blokkeert.
De retroactieve inschrijving van een faillissement (datum vonnis is kleiner dan de begindatum van
de actieve rechtstoestand) is nooit mogelijk. Indien u een dergelijke inschrijving moet uitvoeren,
kunt u contact opnemen met de KBO Helpdesk.
Indien er een ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging van de jaarrekeningen is ingeschreven met een begindatum die groter is dan de begindatum van het opening faillissement, dan
zal deze ambtshalve doorhaling worden geannuleerd (zie 8.1.5.4 Inschrijven van een opening faillissement in een geregistreerde entiteit die ambtshalve werd doorgehaald).

Intrekking faillissement van een GERP
Zie 5.1.11 Intrekking faillissement

Sluiting faillissement van een GERP
De inschrijving van een vonnis van de sluiting van een faillissement voor een geregistreerde entiteit
rechtspersoon is enkel mogelijk wanneer er reeds een vonnis opening faillissement werd ingeschreven en
de laatst ingeschreven status van de entiteit ‘AC - Actief’ of ‘ST - Stopgezet’ is. Dit betekent dat de datum
van een vonnis sluiting faillissement groter of gelijk moet zijn aan de datum van het vonnis van de opening
faillissement.
Indien u een vonnis sluiting faillissement wenst in te schrijven voor een geregistreerde entiteit rechtspersoon, klikt u op de link ‘Sluiten faillissement’ rechts onderaan het scherm ‘raadplegen basisidentificatiegegevens’. Onderstaand scherm verschijnt.

Bij de inschrijving van het vonnis zijn volgende gegevens verplicht:
- De rechtstoestand: de lijst bevat enkel de rechtstoestand ‘053 - Sluiting faillissement’.
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De datum van het vonnis: altijd binnen de periode van de laatste rechtstoestand d.w.z. groter
dan of gelijk aan de begindatum van de actieve rechtstoestand maar is nooit groter dan de dag
waarop u deze inschrijft.
Voor het aanvinken van de checkbox ‘Zonder controle op rechtstoestanden’ zie 1.4.6 Checkbox
‘Zonder controle op rechtstoestanden’.

Door te klikken op ‘Bevestigen’ wordt de sluiting van het faillissement geregistreerd. U krijgt hiervan eveneens een bevestigingsboodschap.
Het volgende gebeurt:
- De entiteit verkrijgt de rechtstoestand ‘053 - Sluiting van het faillissement’.
- Indien de entiteit een status ‘AC - Actief’ had, verkrijgt de entiteit de status ‘ST - stopgezet’.
- Indien de entiteit een status ‘ST - Stopgezet’ had, behoudt de entiteit de status ‘ST - stopgezet’.
- De functies ‘90001 - Curator’ en ‘90002 - Voorlopig bewindvoerder’ worden automatisch stopgezet op de vonnisdatum van de sluiting van het faillissement.
- Volgende gegevensgroepen worden stopgezet met als datum de einddatum van de entiteit: activiteiten, adres, contactgegevens, bankrekeningen, namen, financiële gegevens, functies, rechtsvorm, toelatingen en de hoedanigheden ‘EDRL-dienstverlener’ en ‘Niet-EU dienstverlener’ (de
andere hoedanigheden en de vestigingseenheden worden niet stopgezet).
Opgelet:
- Geen enkele gebeurtenis van het type ’01 - Intrekking faillissement’, gekoppeld aan de rechtstoestand ‘050 - Opening faillissement’, mag geregistreerd zijn.
- Het retroactief inschrijven van een sluiting faillissement (vonnisdatum kleiner dan de begindatum
van de actieve rechtstoestand) is nooit mogelijk. De vonnisdatum moet groter zijn dan of gelijk
zijn aan begindatum van de actieve rechtstoestand.

Gerechtelijke reorganisatie van een GERP
Zie 5.1.16 Gerechtelijke reorganisatie van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon.

Vereffening heropenen van een GERP
Als u een heropening van een vereffening voor een geregistreerde entiteit wilt registreren, klikt u op de
link ‘Heropening van de vereffening’ rechtsonder in het scherm met basisidentificatiegegevens.
Deze link wordt weergegeven als:
- De actieve status van de entiteit is: ‘ST – Stopgezet’
- De actieve juridische situatie is ‘014 – Sluiting van vereffening’
Het volgende scherm verschijnt dan:
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De benaming, het adres van de zetel en de vereffenaar, die de entiteit had op het moment van stopzetten,
worden automatisch ingevuld in het scherm van de heropening van vereffening.
Een aantal gegevens zijn vereist om de vereffening van een rechtspersoon van een geregistreerde entiteit
te heropenen. Het betreft de volgende informatie:
- De datum van de heropening: komt overeen met de datum van het vonnis. Dit moet vóór of
gelijk aan de huidige datum zijn.
- De benaming: als deze gewijzigd is in vergelijking met de benaming die gestopt werd, kunt u deze
corrigeren.
- Het adres: als dit gewijzigd is in vergelijking met het adres dat gestopt werd, kunt u dit corrigeren.
- De titularis van de functie ‘10030 – Vereffenaar’: wanneer de laatste vereffenaar in functie niet
opnieuw wordt herbenoemd, moeten de identificatiegegevens van de aangewezen vereffenaar
worden ingevoerd. In het geval van een natuurlijke persoon moet het rijksregisternummer worden ingevoerd. Als het een rechtspersoon betreft, vul dan het ondernemingsnummer van de
rechtspersoon in alsook het rijksregisternummer van diegene die de rechtspersoon vertegenwoordigt. Nadat u de nodige gegevens hebt ingevuld, klikt u op ‘Bevestigen’.
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Wanneer de heropening van de vereffening met succes is voltooid, ontvangt u het volgende bericht:

De entiteit heeft opnieuw het statuut ‘AC – Actief’ en de juridische toestand is ‘112 – Heropening van de
vereffening’.

Intrekking van de ontbinding van een GERP
Een vonnis tot intrekking van een ontbinding inschrijven
Als u een vonnis tot intrekking van de gerechtelijke ontbinding wil inschrijven, klikt u op de link "Inschrijven van een vonnis van intrekking van ontbinding" rechts onderaan het scherm van de basisidentificatiegegevens.
Het onderstaande scherm verschijnt:

Voer in het veld "Datum vonnis" de datum van het vonnis in en klik vervolgens op de knop "Bevestigen".
Wanneer de inschrijving van de intrekking van de ontbinding succesvol is verlopen, ontvangt u het volgende bericht:

De rechtstoestand en de status van de entiteit worden vervolgens gewijzigd: De rechtstoestand en de
status die van toepassing waren vóór de registratie van de ontbinding, worden opnieuw geregistreerd.
De ingetrokken ontbinding wordt vermeld als een gebeurtenis "07 - Intrekking ontbinding". Deze gebeurtenis wordt vermeld bij de betrokken rechtstoestand.
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De gebeurtenissen gekoppeld aan de rechtstoestand kunnen worden bekeken door op het historiekicoon

van de rechtstoestand te klikken op het scherm om de basisidentificatiegegevens te bekijken.

Intrekking van een ontbinding corrigeren
Als u de gebeurtenis "07 – Intrekking ontbinding " wil corrigeren, klikt u op het historiekicoon
van de
rechtstoestand in het scherm voor de basisidentificatiegegevens om de lijst met rechtstoestanden van de
entiteit weer te geven en de eraan gekoppelde gebeurtenissen.
Klik vervolgens op het correctieicoon
naast de gebeurtenis van de intrekking van de ontbinding die
u wil corrigeren. Het scherm "Rechtstoestand: corrigeren" verschijnt met de rechtstoestand "013 - Gerechtelijke ontbinding of nietigheid":
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Klik ten slotte in de lijst met gebeurtenissen op het correctieicoon
king ontbinding" die u wil corrigeren.

naast de gebeurtenis "07 – Intrek-

Het scherm "Gebeurtenis: corrigeren" verschijnt:

U kan de datum van de gebeurtenis corrigeren. Klik vervolgens op "Bevestigen".
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Wanneer de correctie is gelukt, ontvangt u het volgende bevestigingsbericht:

Een intrekking van ontbinding annuleren
Als u de gebeurtenis "07 – Intrekking ontbinding" wil annuleren, klikt u op het historiekicoon
van de
rechtstoestand in het scherm voor basisidentificatiegegevens, om de lijst met rechtstoestanden van de
entiteit weer te geven.
Klik vervolgens op het correctieicoon
naast de gebeurtenis waarvan u de intrekking van de ontbinding
wil annuleren. Het scherm "Rechtstoestand: corrigeren" verschijnt met de rechtstoestand "013 - Gerechtelijke ontbinding of nietigheid":

Klik ten slotte op het annuleringsicoon
te annuleren.

naast de gebeurtenis "07 – Intrekking ontbinding" die u wenst

U wordt gevraagd om de annulering van de gebeurtenis te bevestigen:

Als u de bewerking niet wil voortzetten, klikt u op "nee". U keert dan terug naar het vorige scherm.

84

Klik op "ja" om de bewerking voort te zetten.
Als de annulering is geslaagd, ontvangt u het volgende bevestigingsbericht:

Vervangen van een GERP
Deze functie is alleen beschikbaar voor de beheersdienst KBO.
Het kan gebeuren, ondanks de automatische controles die tijdens de registratie worden uitgevoerd, dat
een entiteit ten onrechte twee of meer keer in KBO geregistreerd wordt. In dit geval beschikt dezelfde
entiteit twee of meer verschillende bedrijfsnummers: dit wordt een dubbel genoemd.
De beheersdienst van KBO behandelt deze dubbels door een procedure te volgen.
Als u merkt dat er een dubbel is, of als u zelf een dubbel maakt, aarzel dan niet om dit te melden bij de
beheersdienst van KBO op het volgende adres: KBO-BCE.dubbels.doublons@economie.fgov.be

Correctie van het kapitaal van een GERP
Om het kapitaal van een geregistreerde entiteit rechtspersoon te corrigeren, klikt u op de link "Kapitaal
corrigeren" rechts onderaan het scherm met basisidentificatiegegevens.
Deze link wordt weergegeven als:
- De entiteit de status "ST - Stopgezet" heeft
- Het kapitaal van de entiteit wordt getoond in KBOwi
- Het kapitaal moet of mag (afhankelijk van de rechtsvorm) worden ingevoerd bij de gegevens van
de entiteit
Onderstaand scherm verschijnt:

Het kapitaal en, indien nodig, de munteenheid, kunnen worden gecorrigeerd.
Nadat u de nodige correcties hebt aangebracht, klikt u op "bevestigen".
Wanneer de kapitaalcorrectie met succes is voltooid, wordt u doorgestuurd naar het scherm met de basisidentificatiegegevens en ontvangt u het volgende bericht:
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Doorhaling na een stopzetting in een register van de Europese Economische
Ruimte – « Branch disclosure »
Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor de KBO beheersdienst.
Buitenlandse entiteiten gevestigd in de Europese Economische Ruimte (EER) en een bijkantoor hebben in
België, kunnen automatisch worden doorgehaald in de KBO wanneer ze worden stopgezet in hun register
van oorsprong. Deze automatische doorhaling wordt alleen uitgevoerd op basis van een notificatie die is
verkregen via het Europese systeem voor de koppeling van handels- of vennootschapsregisters (BRIS).

Een entiteit doorhalen na de stopzetting in een EER-register
Op basis van een lijst van entiteiten die het voorwerp zijn van een BRIS-notoficatie (zie ook de tabel
"BRIS_VERWERKING_BIJHUIS") gaat de DQM-dienst over tot doorhaling van elk van deze entiteiten

Om door te gaan met het doorhalen, klikt u op de link "Doorhalen na een “branch disclosure” notificatie"
onderaan het scherm voor het consulteren van de basis identificatiegegevens.
De toepassing vraagt om bevestiging.

Klik op "Ja" om door te gaan met de doorhaling of op "Nee" om de bewerking te stoppen
Tijdens de doorhaling worden de volgende bewerkingen uitgevoerd door de toepassing:
- De entiteit werd stopgezet met de stopzettingsreden "111 - Doorhaling na de stopzetting in een
EER-register". De datum van de stopzetting wordt automatisch ingevuld en komt overeen met
de datum die is meegedeeld door BRIS.
- De entiteit ontvangt de juridische toestand "111 - Doorhaling na stopzetting in een EER-register".
- Het bijkantoor wordt automatisch gestopt; de einddatum komt overeen met de datum die is
meegedeeld door BRIS.
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Er wordt automatisch een bericht gegenereerd om de publicatie van de doorhaling in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad te genereren.
Wanneer de doorhaling is geslaagd, wordt het volgende bericht weergegeven:

Dubbele BRIS-notificatie
Het kan voorkomen dat de notificatie van doorhaling afkomstig van BRIS twee keer in de lijst voorkomt.
In dit geval verschijnt het volgende bericht:

In dit geval moet aan ICT gevraagd worden om manueel het dubbele record uit de tabel
“BRIS_VERWERKING_BIJHUIS” te verwijderen. Het is nadien mogelijk om over te gaan tot de doorhaling
volgens de gebruikelijke procedure.

Geen BRIS-notificatie
Wanneer u op de link "Doorhalen na een branch disclosure notificatie" klikt wanneer er geen BRISnotificatie voor de betreffende entiteit is, verschijnt het volgende bericht:

In dit geval is het niet mogelijk om een doorhaling uit te voeren.

Verplaatsing van de zetel van een buitenlandse entiteit naar België en het aannemen van een rechtsvorm naar Belgisch recht
Een buitenlandse entiteit (rechtsvorm 030) bekendgemaakt in de KBO, kan een akte neerleggen om haar
zetel naar België te verplaatsen en een rechtsvorm aan te nemen naar Belgisch recht.
Om de zetelverplaatsing van een buitenlandse entiteit naar België met de aanname van een rechtsvorm
naar Belgisch recht te registreren, klik op de link “Zetelverplaatsing naar België en aanname van een Belgische rechtsvorm” onderaan het scherm van de basisidentificatiegegevens van de entiteit .
Deze link is zichtbaar voor buitenlandse entiteiten indien:
- de buitenlandse geregistreerde entiteit de status “BK - Bekendgemaakt” heeft
- uw rol de rechten voor deze actie heeft
Het scherm “Geregistreerde entiteit rechtspersoon: Zetelverplaatsing naar België en aanname van een
Belgische rechtsvorm” verschijnt.
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Een aantal gegevens zijn verplicht:
- Het adres van de zetel van de geregistreerde entiteit rechtspersoon. U kan een adres in België
opzoeken door op de knop te klikken (zie 2.4.4 Opzoeken adres). U kan dit ook manueel ingeven.
De volgende adresgegevens zijn verplicht: straat, straatcode, nummer, postcode, gemeentecode,
gemeente, landencode en land. (de laatste gegevens zijn verplicht 150 – België).
- De rechtsvorm van de geregistreerde entiteit rechtspersoon.
- Het kapitaal (voor bepaalde rechtsvormen)
- De datum van de neerlegging van de akte
U kunt, indien van toepassing, bijkomende adresgegevens invoeren.
De financiële gegevens en de duur van de entiteit (indien ze begrensd is in de tijd) worden apart ingegeven
na de zetelverplaatsing, via de link “Beheren van de basisidentificatiegegevens van de entiteit” in het
scherm ‘Raadplegen basisidentificatiegegevens’.
Nadat u de gegevens heeft ingevuld, bevestigt u de verplaatsing door op de knop “Bevestigen” te klikken.
Het volgende scherm verschijnt:
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Voor bepaalde rechtsvormen van een geregistreerde entiteit rechtspersoon zijn één of meerdere wettelijke functies verplicht (zie 4.2.1.5.3 Rechtsvormen met een verplichte wettelijke functie). Indien ze nog
niet zijn ingeschreven, registreert u in dit scherm de wettelijke functies.
U klikt hiervoor op het icoon

. Een inputscherm opent om de gegevens in te schrijven.
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Om meer dan één functie in te schrijven, klikt u nogmaals op het icoon om een volgend inputscherm
te openen. Meer informatie over het inschrijven van functies staat in punt 4.2.4 Functies.
Als u een inputscherm heeft geopend en u wil geen functies meer registreren, dan klikt u op het icoon
. Het inputscherm sluit dan.
Wanneer alle gewenste functies zijn gecodeerd, klikt u op de knop "Bevestigen" om door te gaan met de
zetelverplaatsing van de entiteit. Het volgende bevestigingsbericht wordt weergegeven:

Na de zetelverplaatsing krijgt de entiteit automatisch de status ‘AC - Actief’ en de rechtstoestand ‘000 –
Normale toestand’.
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4.2. Linkernavigatie geregistreerde entiteit rechtspersoon
(GERP)
Basisidentificatiegegevens
Raadplegen van basisidentificatiegegevens
Via de linkernavigatie kan u de ‘Basisidentificatiegegevens’ aanklikken. U verkrijgt dan een overzicht van
de basisidentificatiegegevens die in de KBO zijn opgenomen en kan deze zo raadplegen.
Het betreft het adres, algemene informatie, de ambtshalve doorhaling, de rechtsvorm, de rechtstoestand,
de status van de entiteit en tot slot de financiële gegevens.
Merk op dat men in de gegevensgroep “rechtsvorm” in sommige gevallen de volgende gegevens terugvindt:
- de beschrijving van de rechtsvorm zoals die moet worden beschouwd/gelezen, in afwachting van
het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
(WVV);
- de code van de rechtsvorm zoals die moet worden gelezen/beschouwd, in afwachting van het
aanpassen van de statuten conform het WVV;
- de begindatum van de rechtsvorm zoals die moet worden gelezen/beschouwd, in afwachting van
het aanpassen van de statuten conform het WVV;
-

de informatieknop

die bijkomende informatie geeft.

Opgelet:
Indien u in het resultaat van een zoekopdracht een ondernemingsnummer aanklikt, komt u automatisch
terecht op dit scherm (zie 2.1.3 Lijst met resultaten).

Wijzigen van een basisidentificatiegegeven
Het wijzigen van de basisidentificatiegegevens van een geregistreerde entiteit rechtspersoon kan op verschillende manieren gebeuren. Afhankelijk van de wijze die u kiest, heeft u de mogelijkheid om bepaalde
gegevens al dan niet te wijzigen.
Opgelet:
Voor het wijzigen van de rechtsvorm dienen een aantal regels in acht te worden genomen (zie 4.2.1.5.3
Rechtsvormen met een verplichte wettelijke functie).
1) De link ‘Basisidentificatiegegevens van deze entiteit beheren’
Allereerst kan men deze gegevens wijzigen via de link ‘Basisidentificatiegegevens van de entiteit beheren’
onderaan het basisidentificatiegegevens scherm.
Op deze manier kan u de actuele gegevens van een actieve geregistreerde entiteit rechtspersoon wijzigen.
Het betreft volgende gegevens: het adres, de rechtsvorm, de algemene informatie en de financiële gegevens.
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Opgelet:
Op deze pagina worden enkel de gegevens getoond die actueel zijn maar enkel het laatste gegeven kan
worden gewijzigd. Indien reeds een toekomstig gegeven werd ingevuld, dan zal u zien dat het actuele
gegeven niet gewijzigd kan worden.

Na het wijzigen van de gegevens, dient u verplicht een wijzigingsdatum op te geven. Indien deze niet
wordt opgegeven, krijgt men onderstaande foutmelding.

Via de knop ‘Herladen’ kan men terugkeren naar de vorige toestand voor zover deze nog niet gevalideerd
was.
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Bij klikken op ‘Bevestigen’ worden de wijzigingen doorgevoerd en wordt onderstaande bevestigingsboodschap op het raadpleeg scherm met de basisidentificatiegegevens getoond.

Indien men geen enkel gegeven wijzigt, krijgt u onderstaande melding.

2) Het historiek icoon
Een tweede manier om de basisidentificatiegegevens van een geregistreerde entiteit rechtspersoon te
wijzigen, is door op het historiek icoon
te klikken. Dit historiek icoon
bevindt zich zowel in het
scherm voor het wijzigen van de basisidentificatiegegevens (zie hierboven) als in het scherm voor het
raadplegen van basisidentificatiegegevens (zie hieronder).
Deze manier van wijzigen is van toepassing op het adres, de rechtsvorm, de algemene informatie en de
financiële gegevens.
Hieronder wordt het voorbeeld gegeven van het wijzigen van het adres van een geregistreerde entiteit
rechtspersoon.
U klikt op het historiek icoon

Onderstaand scherm verschijnt.

naast het adres.
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U klikt op het wijzigingsicoon

en onderstaand scherm verschijnt.

Net zoals bij de eerste wijzigingsmogelijkheid, dient men hier een wijzigingsdatum op te geven en nadien
op bevestigen te duwen. Ook hier krijgt men een melding als er geen gegevens werden gewijzigd.
Wilt u toch geen gegevens wijzigen en zijn deze nog niet gevalideerd, dan kan u terugkeren naar de vorige
toestand door op de knop ‘Herladen’ te drukken.
3) De link ‘Aanpassen adresgegevens’
Tenslotte heeft u ook de mogelijkheid om het adres aan te passen via de link respectievelijk ‘Aanpassen
adresgegevens’. Op deze manier komt men op hetzelfde scherm terecht als na het klikken op het historiekicoon, maar hier wordt enkel het actuele en eventueel toekomstige gegeven weergegeven. Verder
wordt exact dezelfde procedure toegepast.
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Corrigeren van een basisidentificatiegegeven
Verschillende gegevens op het scherm van de basisidentificatiegegevens van de geregistreerde entiteit
rechtspersoon kunnen gecorrigeerd worden.
Het betreft volgende gegevensgroepen: het adres, de rechtsvorm, de rechtstoestand van de entiteit, de
algemene informatie en de financiële gegevens.
Het corrigeren van één van deze data verloopt op dezelfde manier als de tweede en derde manier van
het wijzigen van deze gegevens (zie 4.2.1.2 Wijzigen van een basisidentificatiegegeven). Het enige verschil
hierbij is dat u dient te klikken op het correctie icoon (
is er geen wijzigingsdatum voorzien.

) in plaats van het wijzigingsicoon (

). Uiteraard

Voor het aanvinken van de checkbox ‘Annulatie van gegevensgroepen’ zie 1.4.7 Checkbox ‘Annulatie van
gegevensgroepen’.

Opgelet:
Bij het corrigeren van een adres kan aangegeven worden dat het adres werd gecorrigeerd omwille van
een technische wijziging. Dit werd ingevoerd in het kader van de fusies van de gemeenten. Omwille van
deze fusie werden de adressen van de betrokken entiteiten aangepast. Er zijn een aantal gevallen waarbij
er geen zichtbare wijziging is ten opzichte van het adres voor de wijziging (bv omdat enkel de straatcode
of gemeentecode werd aangepast). In die gevallen zal de reden ‘Aanpassing van het adres na een technische wijziging’ worden ingevoerd naast de begin en/of einddatum.
Nadien krijgt u onderstaand scherm.
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Heractiveren van een basisidentificatiegegeven
Bij de heractivering worden gegevens die werden stopgezet door een wijziging of stopzetting terug actief,
alsof er nooit een stopzetting/wijziging is geweest. Er wordt bijgevolg geen historiek bijgehouden van
deze stopzetting.
Het betreft volgende data: het adres, de rechtsvorm, de rechtstoestand en de financiële gegevens.
Opgelet:
Het heractiveren van een rechtstoestand van een stopgezette geregistreerde entiteit rechtspersoon verloopt via de link ‘De entiteit heractiveren’ (zie 4.1.5 Heractiveren van een GERP). Onderstaande procedure
dient in dit geval niet gevolgd te worden.
Het heractiveren van de stopgezette basisidentificatiegegevens van een geregistreerde entiteit rechtspersoon start door in het scherm van de basisidentificatiegegevens te klikken op het historiek icoon
naast de gegevensgroep die u wil heractiveren.
U ontvangt de historiek van de gekozen gegevensgroep en kan vanuit dit scherm de heractivering opstarten en uitvoeren door middel van het heractiveringsicoon

.

U klikt op het heractiveringsicoon en onderstaand scherm verschijnt.

Bij klikken op ‘Ja’ wordt de heractivering uitgevoerd en komt u terecht op het
historiekscherm van de gekozen gegevensgroep. U ontvangt onderstaande bevestigingsboodschap.
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Bij klikken op ‘Nee’ keert u terug naar het scherm met de historiek van de gekozen
gegevensgroep zonder dat de heractivering uitgevoerd werd.
Opgelet:
In onderstaand voorbeeld kan er voor gekozen worden om de rechtsvorm BVBA te heractiveren. Dit heeft
als gevolg dat beide rechtsvormen die later werden ingevoerd, verdwijnen. Dezelfde redenering is van
toepassing voor toekomstig gegevens.

Specifieke gevallen
4.2.1.5.1.

Corrigeren van de begin- of einddatum van een GERP

Voor het corrigeren van de begin- of einddatum van een entiteit klikt u op de link ‘De begin- of einddatum
van de entiteit corrigeren’ onderaan het basisidentificatiegegevens scherm.
Indien de entiteit ambtshalve werd doorgehaald, dient u hiermee rekening te houden (zie 8.1.4.2. Corrigeren van de begin- of einddatum van een geregistreerde entiteit).
Via onderstaand scherm kan u de begin- en einddatum van een geregistreerde entiteit rechtspersoon
corrigeren.
Voor het aanvinken van de checkbox ‘Annulatie van gegevensgroepen’ zie 1.4.7 Checkbox ‘Annulatie van
gegevensgroepen’.
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Bij klikken op ‘Bevestigen’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering bovenaan op het scherm van de correctie de bevestigingsboodschap ‘De gegevens werden succesvol gecorrigeerd’.
Opgelet:
De datum van stopzetting wordt enkel getoond indien de entiteit stopgezet is. Voor een actieve entiteit
kan uiteraard enkel de begindatum gecorrigeerd worden.

4.2.1.5.2.

Rechtstoestand en status van de entiteit

Een rechtstoestand kan gelinkt zijn aan meerdere statussen. Omwille van deze reden werd aan de rechtstoestand het gegeven status toegevoegd. Op deze manier wordt een historiek bijgehouden van de status
van de entiteit in combinatie met de gegeven rechtstoestand.
Het scherm met de basisidentificatiegegevens van de entiteit geeft de actuele en niet de actieve status/
rechtstoestand weer. Dit wil zeggen dat zij de status/ rechtstoestand weergeeft die geldig is op het moment van de consultatie.
Het scherm ‘Historiek van rechtstoestand’ bevat een aantal gegevens zoals:
- rechtstoestand
- status
- gebeurtenis
Het veld ‘Status’ geeft aan welke status de entiteit heeft op het moment dat een bepaalde rechtstoestand
verkregen wordt.

Een ‘Gebeurtenis’ is een vonnis dat steeds gekoppeld is aan een rechtstoestand en als zodanig wordt
ingeschreven in de KBO.
Zes types vonnissen kunnen worden ingeschreven als een gebeurtenis:
- intrekking faillissement
- rehabilitatie
- ontlasting (gerechtelijke reorganisatie)
- kwijtschelding van schulden
- partiële kwijtschelding van schulden
- weigering kwijtschelding van schulden
Deze werden in de desbetreffende hoofdstukken reeds besproken.

99

In principe zal het systeem, bij de inschrijving van een nieuwe rechtstoestand, controleren of de nieuwe
rechtstoestand op dat moment in de levensloop van de entiteit ingeschreven mag worden. Een welbepaalde rechtstoestand kan dus niet op om het even welke rechtstoestand volgen (zie 1.4.6 Checkbox
‘Zonder controle op rechtstoestand’).

4.2.1.5.3.

Rechtsvormen met een verplichte wettelijke functie

1) Verplicht ingeven van een wettelijke functie bij creatie
Voor bepaalde rechtsvormen van een geregistreerde entiteit rechtspersoon is een wettelijke functie verplicht (zie tabel hieronder).
Hieronder vindt u een tabel met de rechtsvormen waarvoor een wettelijke functie verplicht is opgedeeld
in actieve en stopgezette rechtsvormen.
Actieve rechtsvormen:
Code
001
011
014
017
026
027
029
065
114
117
125
206

Afkorting
SCE
VOF
NV
VZW
PS
SE
SON
EESV
NV PR
VZW PR
IVZW
BV CVOA

208

BV CVBA

211
212
213
214
215

BV VOF
BV GCV
BV CVA
BV NV
BV BVBA

225
265

BV LV
EESV VB

325
610
612
616
617
706
716

IVZW PR
BV
CommV
BV PR
CommV PR
CV
CV PR

Omschrijving van de rechtsvorm
Europese Coöperatieve Vennootschap
Vennootschap onder firma
Naamloze vennootschap
Vereniging zonder winstoogmerk
Private stichting
Europese vennootschap (Societas Europaea)
Stichting van openbaar nut
Europees economisch samenwerkingsverband
Naamloze vennootschap van publiek recht
Vereniging zonder winstoogmerk van publiek recht
Internationale vereniging zonder winstoogmerk
Burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met onbeperkte
aansprakelijkheid
Burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Burgerlijke vennootschap onder vorm van vennootschap onder firma
Burgerlijke vennootschap onder vorm van gewone commanditaire vennootschap
Burgerlijke vennootschap onder vorm van commanditaire vennootschap op aandelen
Burgerlijke vennootschap onder vorm van naamloze vennootschap
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Burgerlijke vennootschap onder vorm van Landbouwvennootschap (BV LV)
Europees economisch samenwerkingsverband zonder zetel met vestiging in België
(EESV)
Internationale vereniging zonder winstoogmerk van publiek recht
Besloten Vennootschap
Commanditaire vennootschap
Besloten Vennootschap van publiek recht
Commanditaire vennootschap van publiek recht
Coöperatieve vennootschap
Coöperatieve vennootschap van publiek recht

Stopgezette rechtsvormen op 1 november 2018:
Code
006
008
012
013
015
025

Afkorting
CVOA
CVBA
Comm.V
Comm.VA
BVBA
LV

Omschrijving van de rechtsvorm
Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Gewone commanditaire vennootschap
Commanditaire vennootschap op aandelen
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Landbouwvennootschap

100

060
107

ESV
CVOA CD

108
506
508
511
512
513
514
515
560

CVBA PR
CVOA SO
CVBA SO
VOF SO
GCW SO
CVA SO
NV SO
BVBA SO
ESV SO

Economisch samenwerkingsverband
Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, bij wijze van deelneming
van publiek recht
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van publiek recht
Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk
Vennootschap onder firma met een sociaal oogmerk
Gewone commanditaire vennootschap met een sociaal oogmerk
Commanditaire vennootschap op aandelen met een sociaal oogmerk
Naamloze vennootschap met een sociaal oogmerk
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een sociaal oogmerk
Economisch samenwerkingsverband met een sociaal oogmerk

Stopgezette rechtsvormen op 1 mei 2019
Code
206

Afkorting
BV CVOA

208

BV CVBA

211
212
213
214
215

BV VOF
BV GCV
BV CVA
BV NV
BV BVBA

Omschrijving van de rechtsvorm
Burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met onbeperkte
aansprakelijkheid
Burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid
Burgerlijke vennootschap onder vorm van vennootschap onder firma
Burgerlijke vennootschap onder vorm van gewone commanditaire vennootschap
Burgerlijke vennootschap onder vorm van commanditaire vennootschap op aandelen
Burgerlijke vennootschap onder vorm van naamloze vennootschap
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Indien u een entiteit (juridisch) creëert met een rechtsvorm waarvoor een wettelijke functie verplicht is,
dient u een wettelijke functie in te schrijven.

Hoe een functie gecreëerd moet worden in KBOwi wordt uitgelegd in 4.2.4.2 Creëren van een functie.
2) Wijzigen rechtsvorm
Bij het wijzigen van een rechtsvorm naar een rechtsvorm waarvoor een wettelijke functie verplicht is, zal
u verplicht worden deze functie in te geven.
Als deze entiteit vóór de wijziging al de verplichte wettelijke functie(s) heeft en deze actief is (zijn), hoeft
u geen extra actie te ondernemen.
Als deze entiteit vóór de wijziging al de verplichte wettelijke functie(s) heeft en deze inactief is (zijn), bent
u verplicht een functie in te geven of eventueel één functie te reactiveren vóór het wijzigen van de rechtsvorm.
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Gaat het om een wijziging naar een rechtsvorm waarvoor geen wettelijke functie verplicht is, dan is het
niet vereist dat u een wettelijke functie invoert.
Opgelet:
Bestaande functies zullen nooit automatisch stopgezet worden door een wijziging van een rechtsvorm.
Hoe een rechtsvorm moet gewijzigd worden, kan u terugvinden in 4.2.1.2 Wijzigen van een basisidentificatiegegeven.
3) Corrigeren rechtsvorm
Bij het corrigeren van de rechtsvorm is het ingeven van een wettelijke functie niet verplicht.
Hoe een rechtsvorm moet gecorrigeerd worden, kan u terugvinden in 4.2.1.3 Corrigeren van een basisidentificatiegegeven.
4) Heractiveren rechtsvorm
Bij het heractiveren van de rechtsvorm is het ingeven van een wettelijke functie niet verplicht.
Hoe een rechtsvorm moet geheractiveerd worden, kan u terugvinden in 4.2.1.5 Heractiveren van een
basisidentificatiegegeven.

4.2.1.5.4.

Rechtsvorm en kapitaal

Bij het wijzigen of corrigeren van de rechtsvorm van een entiteit rechtspersoon kan het gebeuren dat een
van de volgende situaties zich voordoet:
- Overgang van een rechtsvorm zonder kapitaal naar een rechtsvorm met kapitaal
- Overgang van een rechtsvorm met kapitaal naar een rechtsvorm zonder kapitaal
Ter herinnering, de wijziging en correctie van de rechtsvorm van een entiteit is alleen mogelijk voor entiteiten met de status "AC - Actief".
Overgang van een rechtsvorm zonder kapitaal naar een rechtsvorm met verplicht kapitaal.
Wanneer u de rechtsvorm van een entiteit aanpast om over te gaan van een rechtsvorm zonder kapitaal
naar een rechtsvorm met kapitaalvereiste, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Het scherm "Kapitaal: Corrigeren" verschijnt.
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Het kapitaal en munteenheid moeten worden ingevoerd. Klik vervolgens op "bevestigen".
Wanneer de wijziging of correctie van de rechtsvorm met succes wordt uitgevoerd, ontvangt u het volgende bericht:

Overgang van een rechtsvorm met kapitaal naar een rechtsvorm zonder kapitaal
Wanneer u de rechtsvorm van een entiteit aanpast om over te gaan van een rechtsvorm met kapitaal naar
een rechtsvorm zonder kapitaalvereiste, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Het scherm "Kapitaal: Corrigeren" verschijnt.

U moet de gegevens verwijderen die automatisch worden weergegeven in de velden "Kapitaal" en "Munteenheid".
Klik vervolgens op "bevestigen".
Wanneer de wijziging of correctie van de rechtsvorm met succes wordt uitgevoerd, ontvangt u het volgende bericht:
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Contactgegevens
Raadplegen van contactgegevens
Via de linkernavigatie kan u ‘Contactgegevens’ aanklikken. U krijgt dan een van contactgegevens

Op dit scherm verschijnen volgende gegevens:
- Type: er bestaan 4 types van contactgegevens (telefoon, fax, website en e-mail adres)
- Gegeven: ingevoerde contactgegeven
- Kenmerk: momenteel steeds declaratief
- Begindatum
- Einddatum
Vanuit dit scherm kan u contactgegevens raadplegen, creëren, wijzigen, corrigeren, stopzetten, heractiveren of annuleren.

Creëren van een contactgegeven
Het creëren van een contactgegeven start vanuit de linkernavigatie. U klikt op ‘Een nieuw contactgegeven
inschrijven’ en onderstaand deelscherm klapt open.
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Bij de creatie van een contactgegeven zijn volgende gegevens verplicht:
- Type
- Gegeven
- Begindatum
- Kenmerk: hiermee kunt u aangeven of de gegevens declaratief of statutair (akte) zijn. De gegevens krijgen standaard het kenmerk “Declaratief”. Dit gebeurt automatisch.
Indien nodig kan het volgende gegeven worden ingevuld:
- Eindddatum
Door op ‘Creëer’ te klikken, wordt het contactgegeven aangemaakt en toegevoegd in de lijst bovenaan.
U krijgt onderstaand bevestigingsbericht.

Wijzigen van een contactgegeven
Het wijzigen van een contactgegeven start vanuit het scherm met de contactgegevens. U klikt hiervoor
op het wijzigingsicoon

naast het contactgegeven dat u wilt wijzigen en krijgt onderstaand scherm.

106

Enkel het gegeven zelf kan gewijzigd worden. U bent ook verplicht om de wijzigingsdatum in te vullen.
Indien u klikt op terug, dan komt u opnieuw terecht op het scherm van de contactgegevens.
Bij klikken op ‘Bevestigen’ wordt het contactgegeven gewijzigd en ontvangt u onderstaande bevestigingsboodschap.

Corrigeren van een contactgegeven
Het corrigeren van een contactgegeven start vanuit het scherm met de contactgegevens. U klikt hiervoor
op het correctie icoon

naast het contactgegeven dat u wilt corrigeren en krijgt onderstaand scherm.

U kunt het gegeven en de begindatum (of in voorkomend geval eveneens de einddatum) van het mandaat
corrigeren.
Het type en kenmerk van een contactgegeven kan niet gecorrigeerd worden.
Bij klikken op ‘Bevestigen’, wordt het contactgegeven gecorrigeerd. U ontvangt onderstaande bevestigingsboodschap.
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Stopzetten van een contactgegeven
Indien u in het scherm van de contactgegevens op het stopzetting icoon
onderstaand scherm terecht.

geklikt heeft, komt u op

U dient enkel de datum van stopzetting in te geven.
Bij klikken op ‘Bevestigen’ wordt het contactgegeven stopgezet. U ontvangt onderstaande bevestigingsboodschap.

Heractiveren van een contactgegeven
Om een contactgegeven te heractiveren, klikt u op het heractiveersicoon
gevraagd.

. Er wordt een bevestiging

Bij klikken op ‘Ja’ wordt het contactgegeven geheractiveerd. U ontvangt onderstaande bevestigingsboodschap.

Bij klikken op ‘Nee’ komt u opnieuw terecht op het scherm van de contactgegevens.
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Annuleren van een contactgegeven
Indien u een contactgegeven wenst te annuleren, klikt u op het annuleringsicoon
de contactgegevens. Onderstaand bevestigingsscherm verschijnt.

in het scherm met

Bij klikken op ‘Ja’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering van de annulering onderstaande bevestigingsboodschap.

Het contactgegeven is nu geannuleerd en kan niet meer geraadpleegd worden via de KBOwi.
Bij klikken op ‘Nee’ keert u terug naar het scherm van de contactgegevens zonder dat de annulering uitgevoerd werd.

Mandaten
Raadplegen van mandaten
Via de linkernavigatie kan u ‘Mandaten’ aanklikken. U krijgt dan een lijst van personen die door de entiteit
gemandateerd zijn om aangetekende brieven te ontvangen (postmandaat) of om een toegang tot de applicatie My Enterprise te hebben.
Indien u ‘Mandaten’ aanklikt, verschijnt onderstaand scherm.

Op dit scherm verschijnen volgende gegevens:
- Voornaam, naam en rijksregisternummer of BIS-nummer van de gemandateerde (diegene die
het mandaat krijgt)
- Voornaam, naam en rijksregisternummer of BIS-nummer van de mandaatgever
- Type mandaat (My Enterprise of Post)
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-

Begindatum van het mandaat
Einddatum van het mandaat

Vanuit dit scherm kan u mandaten raadplegen, creëren, corrigeren, stopzetten, heractiveren of annuleren.

Creëren van een mandaat
Mandaten kunnen door een entiteit zelf gecreëerd worden aan de hand van onze toepassing My Enterprise: www.myenterprise.be.
In de KBOwi kan een mandaat enkel gecreëerd worden door de beheersdienst KBO en dit op aanvraag
van de entiteit.
Het creëren van een mandaat start vanuit de linkernavigatie. U klikt op ‘Een mandaat creëren’ en onderstaand deelscherm klapt open.

Bij de creatie van een mandaat zijn volgende gegevens verplicht:
- Type mandaat
- Rijksregister- of BIS-nummer mandaatgever
- Rijksregister- of BIS-nummer gemandateerde
- Begindatum van het mandaat (dit kan niet in het verleden)
Optioneel kan u het e-mail adres van de gemandateerde en een einddatum van het mandaat ingeven.
Indien het e-mail adres ingevuld is, zal er automatisch een bevestigingsmail worden verstuurd waarin
wordt vermeld dat hij een mandaat kreeg voor deze entiteit.
De link ‘Persoonsnummer gemandateerde kopiëren uit BIS- of rijksregister’ is enkel van toepassing voor
de beheersdienst KBO.
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Opgelet:
De mandaatgever dient reeds in KBO ingeschreven te zijn als wettelijke functiehouder. Indien dit niet het
geval is, kan er geen mandaat worden aangemaakt en krijgt u onderstaande foutmelding.

Bij klikken op ‘Creëer’ wordt het mandaat aangemaakt en toegevoegd in de lijst bovenaan. U krijgt onderstaand bevestigingsbericht.

Corrigeren van een mandaat
Indien u in het basisscherm van mandaten op het correctie icoon
scherm.

geklikt heeft, krijgt u onderstaand

U kunt hier enkel de begindatum (of in voorkomend geval eveneens de einddatum) van het mandaat corrigeren.
Bij klikken op ‘Bevestigen’, wordt het mandaat gecorrigeerd. U ontvangt onderstaande bevestigingsboodschap.

Opgelet:
Het is niet mogelijk om een begindatum (bericht 1) of einddatum (bericht 2) die in het verleden ligt te
corrigeren. Naargelang de situatie zal onderstaande melding verschijnen.
Bericht 1
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Bericht 2

Stopzetten van een mandaat
Indien u in het scherm van de mandaten op het stopzetting icoon
scherm terecht.

geklikt heeft, komt u op onderstaand

U dient enkel de datum van stopzetting in te geven.
Bij klikken op ‘Bevestigen’ wordt het mandaat stopgezet. U ontvangt onderstaande bevestigingsboodschap.

Heractiveren van een mandaat
Het heractiveersicoon

bestaat niet in het scherm van de mandaten. Toch is het mogelijk om een

stopgezet mandaat te heractiveren. U dient hiervoor op het correctie icoon
een mandaat te corrigeren verschijnt.

te klikken. Het scherm om
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Vervolgens dient u de einddatum te verwijderen.
Bij klikken op ‘Bevestigen’ wordt het mandaat geheractiveerd. U ontvangt onderstaande bevestigingsboodschap.

Opgelet:
Een mandaat kan enkel geheractiveerd worden indien de einddatum in de toekomst ligt.

Annuleren van een mandaat
Een mandaat met een begindatum in het verleden, kan niet worden geannuleerd. Het annuleringsicoon
zal dan ook enkel verschijnen bij mandaten waarvan de begindatum de actuele dag is of in de toekomst
ligt.
Indien u een mandaat wenst te annuleren, klikt u op het annuleringsicoon
scherm verschijnt.

. Onderstaand bevestigings-

Bij klikken op ‘Ja’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering van de annulering onderstaande bevestigingsboodschap. Het mandaat is nu geannuleerd en kan niet meer geraadpleegd worden via de KBOwi.

Bij klikken op ‘Nee’ keert u terug naar het raadpleeg scherm zonder dat de annulering uitgevoerd werd.
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Functies
Functies situeren zich steeds op het niveau van de entiteit. Er zijn geen functies op het niveau van de
vestigingseenheid.
De functies die bij een geregistreerde entiteit rechtspersoon kunnen worden ingeschreven, zijn afhankelijk van het type rechtsvorm. Elk type rechtsvorm heeft immers specifieke functies die hieraan verbonden
zijn.

Raadplegen van functies
Er kan een lijst worden geraadpleegd van alle actuele en toekomstige functies door in de linkernavigatie
te klikken op ‘Functies’. Indien u stopgezette functies wenst te raadplegen, dient u gebruik te maken van
het historiek icoon

.

Op dit scherm verschijnen volgende gegevens:
- Functietype
- Naam van de persoon die de functie bekleedt
- Geregistreerde entiteit die de functie bekleedt
- Begindatum van de functie
- Einddatum van de functie
Vanuit dit scherm kan u functies creëren, corrigeren, stopzetten, heractiveren of annuleren.
Merk op dat men op dit scherm in sommige gevallen de volgende gegevens kan terugvinden:
- de beschrijving van de functie zoals die moet worden gelezen volgens de wet tot invoering van
het WVV, voor de functies die nog niet werden aangepast;
- de code van de functie zoals die moet worden gelezen zoals voorzien in de wet tot invoering van
het WVV;
- de datum vanaf wanneer de functie anders moet worden gelezen zoals voorzien in de wet tot
invoering van het WVV;
- de datum tot wanneer de functie anders moet worden gelezen zoals voorzien in de wet tot invoering van het WVV. Dit gegeven is optioneel;
-

de informatieknop

die bijkomende informatie geeft.
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Creëren van een functie
Het creëren van een functie start vanuit het scherm met de lijst van de ingeschreven functies. U klikt op
‘Nieuwe functies inschrijven’ en onderstaand gedeelte klapt open.

Bij de creatie van een functie zijn volgende gegevens verplicht:
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-

Rijksregisternummer/BIS-nummer of ondernemingsnummer: één van beide is verplicht. Meer
uitleg over het gebruik van het icoon natuurlijke persoon
zie 1.2.1.2 Bijzondere toepassing:
Icoon natuurlijke persoon. Bij het invoeren van het Rijksregisternummer, BIS-nummer of onder-

-

nemingsnummer, kan het ingegeven nummer gevalideerd worden door middel van
.
Bij het ingeven van een ondernemingsnummer moet het nummer dat wordt ingeschreven wor-

-

den gevalideerd met
voordat u de functie kunt aanmaken.
Ken je het persoonsnummer of ondernemingsnummer niet, dan kan deze opgezocht worden met

-

behulp van
(zie 2. 1 Opzoeken van een geregistreerde entiteit (rechtspersoon/natuurlijk
persoon) en 2.3 opzoeken van een natuurlijke persoon). Indien de persoon of entiteit niet bestaat,
dan dient u deze eerst te creëren.
Functietype
Begindatum van de functie

Indien nodig kunt u een einddatum en reden van stopzetting ingeven.
De checkbox ‘Zonder controle op rechtstoestanden’ kan al dan niet aangevinkt worden (zie 1.4.6. Checkbox ‘Zonder controle op rechtstoestanden’).
Bij klikken op ‘Creëer’ wordt de functie aangemaakt en verschijnt onderstaand bevestigingsbericht.

Wanneer de functie een entiteit betreft en de gebruiker het ondernemingsnummer niet heeft gevalideerd
door op het pictogram

te klikken, geeft de toepassing het volgende bericht:

Bevestig in dit geval het ondernemingsnummer en klik vervolgens opnieuw op "Creëren".
Door op het ‘+’ teken te klikken, is het mogelijk meerdere functies tegelijkertijd te creëren. Er verschijnt
dan een nieuw gedeelte om een functie in te voeren.
In dit nieuwe gedeelte worden de velden ‘Functietype’ en ‘Begindatum’ automatisch ingevuld met dezelfde waarde als het vorige gedeelte. Uiteraard kan u deze aanpassen.
Opgelet:
Er kunnen maximaal 25 functies tegelijk gecreëerd worden.
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Corrigeren van een functie
Indien u in het basisscherm van de functies op het correctie icoon
deelscherm.

geklikt heeft, krijg u onderstaand

117

U kunt volgende gegevens corrigeren: rijksregisternummer/BIS-nummer, ondernemingsnummer, functietype, begindatum en in voorkomend geval de einddatum en reden van stopzetting (indien de functie reeds
werd stopgezet).
De checkbox ‘Zonder controle op rechtstoestanden’ kan al dan niet aangevinkt worden zie 1.4.6. Checkbox ‘Zonder controle op rechtstoestanden’.
Bij klikken op ‘Bevestigen’, wordt de functie gecorrigeerd, en ontvangt u onderstaande bevestigingsboodschap.

U kan steeds terugkeren naar het vorige scherm door op de link ‘Terug’ te klikken.

Stopzetten van een functie
Om een functie stop te zetten, dient u in het basisscherm van functies op het stopzettingsicoon
klikken. U krijgt onderstaand scherm.

te
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U dient een reden van stopzetting en een einddatum in te geven.
Bij klikken op ‘Bevestigen’ wordt de functie stopgezet en ontvangt u onderstaande bevestigingsboodschap.

Heractiveren van een functie
Een stopgezette functie kan geheractiveerd worden. Hiervoor moet u op het heractiveringsicoon
klikken.

Er zal u om bevestiging gevraagd worden.
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Bij klikken op ‘Ja’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering van de heractivering een bevestigingsboodschap. De functie is nu actief.

Bij klikken op ‘Nee’ keert u terug naar het basisscherm zonder dat de heractivering uitgevoerd werd. De
functie blijft stopgezet.

Annuleren van een functie
Indien u een functie wenst te annuleren, klikt u op het annuleringsicoon
bevestigingsscherm verschijnt.

. Onderstaand

Bij klikken op ‘Ja’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering van de annulering een bevestigingsboodschap
op het basisscherm van de functies. De functie is nu geannuleerd en kan niet meer geraadpleegd worden
via de KBOwi.

Bij klikken op ‘Nee’ keert u terug naar het basisscherm zonder dat de annulering uitgevoerd werd.
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Functies uitgeoefend door de geregistreerde entiteit
Ondernemingsfuncties zijn de functies die de entiteit uitoefent in een andere entiteit. U kan deze enkel
raadplegen. Hiervoor dient u via de linkernavigatie op ‘Functies uitgeoefend door de geregistreerde entiteit’ te klikken.
U krijgt dan een volledige lijst van (stopgezette, actuele en toekomstige ) functies te zien die deze entiteit
zowel op dit moment uitoefent, als de functies die de entiteit in het verleden heeft uitgeoefend.

Opgelet:
- De link ‘Functies uitgeoefend door de geregistreerde entiteit’ verschijnt enkel bij een geregistreerde entiteit rechtspersoon en zal nooit verschijnen bij een geregistreerde entiteit natuurlijk
persoon of een vestigingseenheid omdat zij geen functie kunnen uitoefenen in andere entiteiten.
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Ondernemersvaardigheden, ambulant en kermisuitbater
Raadplegen van ondernemersvaardigheden, ambulant en kermisuitbater
Via de linkernavigatie kan u ‘Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater’ aanklikken. U krijgt
dan een overzicht van actuele en toekomstige ondernemersvaardigheden te zien.

Het betreft de naam van de ondernemersvaardigheid, de naam van de persoon die de ondernemersvaardigheid uitoefent en tot slot de begin- en einddatum.
U kan het detailoverzicht van de ondernemersvaardigheid verkrijgen door te klikken op de naam van de
ondernemersvaardigheid. Onderstaand scherm verschijnt.
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Creëren van een ondernemersvaardigheid, ambulant en kermisuitbater
Bij het creëren van ondernemingsvaardigheden zal een procesflow worden opgestart. Dit is een traject
dat opstart en u van de ene stap naar de andere begeleidt. U dient hiervoor in het ‘Raadplegen en Creëren’
scherm op de link ‘Nieuwe ondernemingsvaardigheden creëren’ te klikken.
De procesflow kan steeds worden onderbroken door op de link ‘Proces onderbreken’ te klikken onderaan
het scherm. U keert op dit ogenblik terug naar het scherm ‘Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater: raadplegen en creëren’.
Stap 1: Inschrijven van ondernemersvaardigheden
Onderstaand scherm zal verschijnen.

Bij de creatie zijn bepaalde gegevens verplicht. Het betreft de volgende velden:
- De ondernemersvaardigheid - ambulant - kermisuitbater
- De begindatum: deze datum moet gelijk zijn aan of groter zijn dan de startdatum van de entiteit.
Optioneel kunt u andere gegevens ingeven zoals de soort vrijstelling, de eventuele reden van stopzetting
en een Rijksregisternummer of BIS-nummer.
Opgelet:
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-

Voor niet-vrijgestelde ondernemersvaardigheden dient steeds een Rijksregisternummer of BISnummer te worden ingevuld.
Indien het gaat om de vrijstelling ‘012 - overlevend partner’, dan is men eveneens verplicht een
Rijksregisternummer of BIS-nummer in te geven.

Wanneer men na het invoeren van de verplichte en gewenste gegevens, op de knop ‘Creëer’ drukt, verschijnt onderstaand bevestigingsscherm.

Stap 2: Toelatingen creëren
Indien er op ‘Volgende stap’ wordt gedrukt na het creëren van de gewenste ondernemersvaardighe(i)d(en), komt men terecht op een scherm waar wordt voorgesteld om toelatingen, die corresponderen met de net gecreëerde ondernemingsvaardigheden te creëren.
De begindatum en in voorkomend geval de einddatum van de toelatingen zijn automatisch ingevuld met
de begin- en einddatum van de net gecreëerde ondernemingsvaardigheden en kunnen aangepast worden
door de gebruiker. De begindatum dient verplicht ingevuld te zijn, de einddatum is optioneel.

De te creëren toelating is voorzien van een checkbox (naast de te creëren toelating), dat automatisch is
aangevinkt. Indien op de knop ‘Creëer’ wordt gedrukt, zal de toelating aangemaakt worden. Onderstaande
bevestigingsboodschap verschijnt.
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Indien u deze checkbox afvinkt, dan zal de toelating niet aangemaakt worden.
De gebruiker kan indien hij dit wenst toelatingen verwijderen uit de lijst van de te creëren toelatingen. Er
wordt eveneens een lijst getoond van de bestaande toelatingen en een lijst van de bestaande ondernemersvaardigheden van de entiteit. De ondernemersvaardigheden zijn enkel raadpleegbaar.
De toelatingen kunnen wel bewerkt worden d.m.v. de icoontjes. Ook kan de gebruiker een toelatingsaanvraag creëren op dit scherm.
Meer informatie aangaande het beheren van toelatingen zie 4.2.9. Hoedanigheden, toelatingen en hun
aanvraag.
Opgelet:
- Bepaalde ondernemersvaardigheden (bv. beenhouwers en beroepskaarten) zijn niet gekoppeld
aan een toelating. In dit geval, zal geen toelating gecreëerd kunnen worden. De procesflow wordt
dan na de eerste stap stopgezet.
Stap 3: Hoedanigheden creëren
Indien er op ‘Volgende stap’ wordt gedrukt na het creëren van de gewenste toelatingen, krijgt u in het
volgende scherm de mogelijkheid om hoedanigheden te creëren (zie 4.2.9 Hoedanigheden, toelatingen
en hun aanvraag.
Na het creëren van de gewenste hoedanigheden, drukt u op ‘Proces onderbreken’ en komt u terecht op
het scherm met de ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater.
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Corrigeren van een ondernemersvaardigheid, ambulant en kermisuitbater
Indien u in het basisscherm van ondernemersvaardigheden op de link ‘De bestaande ondernemingsvaardigheden bewerken’ geklikt heeft, komt u op het onderstaand scherm terecht.

Om ondernemersvaardigheden te corrigeren, klikt u op het correctie icoon
schijnt.

. Onderstaand scherm ver-

U kan nu de correcties uitvoeren. Daarna klikt u op ‘Bevestigen’. U krijgt dan volgende bevestigingsboodschap.
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Stopzetten van een ondernemersvaardigheid, ambulant en kermisuitbater
Het stopzetten van ondernemersvaardigheden verloopt op dezelfde wijze als het corrigeren van ondernemersvaardigheden (zie 4.2.6.3. Corrigeren van een ondernemersvaardigheid, ambulante handel en kermisuitbater).
U dient enkel het stopzettingsicoon
zetting in te geven.

aan te klikken en verplicht de einddatum en de reden van stop-

Heractiveren van een ondernemersvaardigheid, ambulant en kermisuitbater
Het heractiveren van ondernemersvaardigheden verloopt op dezelfde wijze als het corrigeren van ondernemersvaardigheden (zie 4.2.6.3 Corrigeren van een ondernemersvaardigheid, ambulante handel en kermisuitbater).
U dient enkel het heractiveringsicoon

aan te klikken en de heractivering te bevestigen.

Opgelet:
Enkel een stopgezette ondernemersvaardigheid kan worden geheractiveerd.

Annuleren van een ondernemersvaardigheid, ambulant en kermisuitbater
Het annuleren van ondernemersvaardigheden verloopt op dezelfde wijze als het corrigeren van ondernemersvaardigheden (zie 4.2.6.3 Corrigeren van een ondernemersvaardigheid, ambulante handel en kermisuitbater).
U dient enkel het annuleringsicoon

aan te klikken en de annulatie te bevestigen.

Activiteiten
In KBOwi zijn de activiteiten gecodeerd met behulp van NACEBEL-codes. Op 1 januari 2008 zijn de codes
NACEBEL 2008 in voege getreden. Voorheen werden de codes NACEBEL 2003 gebruikt. Vanaf
01/01/2008 moet voor elke activiteit, gecreëerd vóór 01/01/2008, die nog actief blijft na 01/01/2008,
zowel een oude (NACEBEL 2003) als een nieuwe code (NACEBEL 2008) worden bijgehouden.
Er kunnen dus verschillende versies van NACEBEL-codes worden toegekend. Wanneer de activiteit vóór
01/01/2008 begint, moet de activiteit gecodeerd zijn in NACEBEL 2003 en moet de activiteit eindigen
op 31/12/2007. Wanneer de begindatum van de activiteit gelijk is of groter dan 01/01/2008, dan moet
ze een NACEBEL 2008 code hebben.

Raadplegen van activiteiten
Via de linkernavigatie kan u ‘Activiteiten’ aanklikken. U verkrijgt een overzicht van de bestaande activiteiten te zien en kan deze op deze manier raadplegen.
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Volgende gegevens zijn raadpleegbaar:
- Soort activiteit: dit betreft de initiator van de activiteit en keuze tussen BTW-, RSZ-, RSZPPO-,
activiteiten (dit zijn de commerciële of niet-commerciële), onderwijs-, EDRL-, Personeel en organisatieactiviteit
- NACEBEL: activiteitencode en omschrijving
- Type: keuze tussen hoofd-, neven- en hulpactiviteit en versie 2003 of 2008
- Begindatum van de activiteit
- Einddatum van de activiteit

Creëren van een activiteit
Het creëren van een activiteit start vanuit de linkernavigatie ‘Activiteiten’. U klikt op ‘Inschrijven nieuwe
activiteiten’ en onderstaand gedeelte klapt open.

Bij de creatie van een activiteit zijn volgende gegevens verplicht:
- Soort activiteit: u kan kiezen uit een lijst
- Versie: keuze tussen 2003 of 2008
- Begindatum van de activiteit
- Einddatum van de activiteit: enkel verplicht indien versie 2003
- NACEBEL: zie uitleg 2.4.5. Opzoeken NACEBEL-code
- Type activiteit: u kan kiezen uit een hoofdactiviteit, nevenactiviteit of hulpactiviteit
Bij klikken op ‘Creëer’ wordt de activiteit aangemaakt en toegevoegd in de lijst bovenaan.
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Opgelet:
- Indien u een activiteit wil creëren met versie 2003, dan dient de begindatum voor 01/01/2008
te liggen en mag de einddatum niet later zijn dan 31/12/2007.
- Indien u een activiteit wil creëren met versie 2008, dan dient de begindatum op of na
01/01/2008 te zijn en mag de einddatum niet vroeger zijn dan 01/01/2008.
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Wijzigen van een activiteit
Het is enkel mogelijk om het type van activiteit te wijzigen, de activiteit zelf kan niet aangepast worden.
Indien een activiteit verandert, dan moet deze eerst worden stopgezet en moet de nieuwe activiteit gecreëerd worden.
Indien u in het overzichtsscherm van activiteiten op het wijzigingsicoon
derstaand scherm terecht.

geklikt heeft, komt u op on-

U kan het type van activiteit wijzigen en dient hierbij verplicht een datum van wijziging in te voeren.
Bij klikken op ‘Bevestigen’, wordt de activiteit gewijzigd. U ontvangt onderstaande bevestigingsboodschap.
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Corrigeren van een activiteit
Indien u in het overzichtsscherm van activiteiten op het correctie icoon
scherm verschijnen.

geklikt heeft, zal onderstaand

Volgende gegevens kunnen gecorrigeerd worden:
- De begindatum (en in voorkomend geval de einddatum)
- De NACEBEL-code zie 2.4.5. Opzoeken NACEBEL-code
- Het type van activiteit
Het is niet mogelijk om de soort of versie van activiteit te corrigeren.
Bij klikken op ‘Bevestigen’, wordt de activiteit gecorrigeerd. U ontvangt onderstaande bevestigingsboodschap.
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Stopzetten van een activiteit
Om een activiteit stop te zetten, dient u op het stopzettingsicoon
Onderstaand scherm verschijnt.

te klikken in het overzichtsscherm.

U dient de datum van stopzetting in te geven.
Bij klikken op ‘Bevestigen’, wordt de activiteit stopgezet en ontvangt u onderstaande bevestigingsboodschap.
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Heractiveren van een activiteit
Een stopgezette activiteit kan geheractiveerd worden. Hiervoor moet u op het heractiveringsicoon
in het overzichtsscherm klikken. Er zal u om een bevestiging gevraagd worden.

Bij klikken op ‘Ja’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering van de heractivering onderstaande bevestigingsboodschap. De activiteit is nu opnieuw actief.

Bij klikken op ‘Nee’ keert u terug naar het overzichtsscherm zonder dat de heractivering uitgevoerd werd.
De activiteit is nu stopgezet.
Opgelet:
- Een activiteit van versie 2003 kan niet geheractiveerd worden. Het heractiveringsicoon zal hier
dan ook niet aanwezig zijn.

Annuleren van een activiteit
Indien u een activiteit wenst te annuleren, klikt u op het annuleringsicoon
Onderstaand bevestigingsscherm verschijnt.

in het overzichtsscherm.

Bij klikken op ‘Ja’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering van de annulering onderstaande bevestigingsboodschap. De activiteit is nu geannuleerd en kan niet meer geraadpleegd worden via de KBOwi.

Bij klikken op ‘Nee’ keert u terug naar het overzichtsscherm zonder dat de annulering uitgevoerd werd.
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Bankrekeningen
Raadplegen van bankrekeningen
U kan de bankrekeningen raadplegen door in de linkernavigatie ‘Bankrekeningen’ aan te klikken. Onderstaand scherm verschijnt.

Volgende gegevens zijn raadpleegbaar:
- Gebruik
- BIC
- Bankrekeningnummer
- Begindatum van de bankrekening
- Einddatum van de bankrekening (in voorkomend geval)
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Creëren van een bankrekening
Het creëren van een bankrekening start vanuit het basisscherm. U klikt op ‘Inschrijven nieuwe bankrekening’ en onderstaand deelscherm klapt open.

Bij de creatie van een bankrekening zijn volgende gegevens verplicht:
- BIC (Bank Identificatie Code)
- IBAN-nummer of Niet SEPA-nummer
- Begindatum van de bankrekening
Het gebruik van een bankrekening is steeds ‘003 - Alle doeleinden’ en kan niet worden aangepast.
Bij klikken op ‘Creëer’ wordt de bankrekening aangemaakt en toegevoegd in de lijst bovenaan.
Opgelet:
- Overlappingen zijn niet toegestaan: d.w.z. het inschrijven van bankrekeningen met hetzelfde
nummer en dezelfde periode zijn niet toegestaan.
- Het is wel mogelijk om in dezelfde periode, verschillende bankrekeningnummers aan te maken.
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Wijzigen van een bankrekening
Indien u een bankrekening wenst te wijzigen, klikt u op het wijzigingsicoon
Onderstaand scherm verschijnt.

in het overzichtsscherm.

U kan volgende gegevens wijzigen:
- BIC
- IBAN-nummer
- Niet SEPA-nummer
U bent ook verplicht om een datum van wijziging in te voeren.
Bij klikken op ‘Bevestigen’, wordt de bankrekening gewijzigd. U ontvangt een bevestigingsboodschap in
het overzichtsscherm.

136

Corrigeren van een bankrekening
Het corrigeren van een bankrekening verloopt op dezelfde wijze als het wijzigen van een bankrekening
(zie 4.2.8.3. Wijzigen van een bankrekening).
U dient enkel het correctie icoon

aan te klikken.

Stopzetten van een bankrekening
Het stopzetten van een bankrekening verloopt op dezelfde wijze als het wijzigen van een bankrekening
(zie 4.2.8.3. Wijzigen van een bankrekening).
U dient enkel het stopzettingsicoon

aan te klikken en verplicht de einddatum in te geven.

Opgelet:
- De entiteit moet de status ‘AC - Actief’ of 'BK - Bekendgemaakt' hebben.

Heractiveren van een bankrekening
Het heractiveren van een bankrekening verloopt op dezelfde wijze als het wijzigen van een bankrekening
(zie 4.2.8.3. Wijzigen van een bankrekening).
U dient enkel het heractiveringsicoon

aan te klikken en de heractivering te bevestigen
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Annuleren van een bankrekening
Indien u een bankrekening wenst te annuleren, klikt u op het annuleringsicoon
gingsscherm verschijnt.

. Onderstaand bevesti-

Bij klikken op ‘Ja’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering van de annulering een bevestigingsboodschap
op het overzichtsscherm. De bankrekening is nu geannuleerd en kan niet meer geraadpleegd worden via
de KBOwi.
Bij klikken op ‘Nee’ keert u terug naar het basisscherm zonder dat de annulering uitgevoerd werd.
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Hoedanigheden, toelatingen en hun aanvraag.
Hoedanigheden en toelatingen worden volledig op dezelfde manier behandeld. Daarom werd ervoor gekozen om deze onderwerpen samen te bespreken. De term ‘toelating’ zal in de tekst worden gebruikt als
verzamelnaam voor zowel toelatingen als hoedanigheden.
Naar aanleiding van de wetgeving van het wetboek van economisch recht werden de hoedanigheden
‘Ambachts-‘ ‘Niet-handels-‘ en ‘Handelsonderneming’ vanaf 1 november 2018 vervangen door de hoedanigheid ‘Inschrijvingsplichtige onderneming’. U kan meer informatie over deze hoedanigheid terugvinden
in bijlage 8 De hoedanigheid ‘Inschrijvingsplichtige onderneming’.

Raadplegen toelatingen, hoedanigheden en hun aanvraag
Via de linkernavigatie kan u de ‘Toelatingen’ aanklikken. Om de hoedanigheden te raadplegen, klik ‘Toelatingen’ aan.
Het scherm dat vervolgens verschijnt, toont eerst de verworven toelatingen, en daaronder de toelatingsaanvragen (zowel actueel als toekomstig).
Bij de verworven toelatingen zijn volgende gegevens beschikbaar: type toelating, fase, begindatum, duur
van de toelating en in voorkomend geval de einddatum.
Bij de toelatingsaanvragen zijn volgende gegevens beschikbaar: dossiernummer, code toelating, fase aanvraag en begindatum fase.
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U kan het detailoverzicht van elke toelating door te klikken op de toelating in de kolom “Type toelating”.
U kan het detailoverzicht van elke toelatingsaanvraag verkrijgen door te klikken op het dossiernummer in
de kolom “Dossiernummer”. Onderstaand scherm verschijnt.

De procedure voor een aanvraag van een toelating of een hoedanigheid (TAP)
TAP (ToelatingsAanvraag Procedure) is een toepassing die aan de bevoegde initiatoren 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 of stopzetting van de aanvraag.
Een toelatings- of hoedanigheidsaanvraag doorloopt verschillende stappen (administratieve procedure)
tot zij afgehandeld (aanvaard, geweigerd, stopgezet, ingetrokken, enz.) is. Via TAP kunt u de historiek van
een toelatings- of hoedanigheidsaanvraag raadplegen.
Eénmaal een aanvraag aanvaard is, wordt de betreffende hoedanigheid / toelating opgeladen in de KBOdatabank. Zij zal toegevoegd worden aan het bovenste gedeelte van het scherm ‘Toelatingen in KBO’.
Er zijn acht mogelijke fases voor een toelatingsaanvraag:
o 000 - Aanmelding van de aanvraag
o 001 - inschrijving van de aanvraag
o 002 - doorgestuurd aan de bevoegde instantie
o 003 - ontvangen door bevoegde instantie
o 004 - onvolledig dossier
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o
o
o

005 - volledig dossier
009 - stopzetting van de aanvraag
010 - aanvaarding van de aanvraag

In de rest van deze handleiding wordt naar bovenstaande fases verwezen aan de hand van de bijhorende
codes (001, 002,…).
Opgelet:
Een toegekende toelating of hoedanigheid kan leiden tot de automatische activering van de entiteit (zie
Bijlage 3 Automatisch activeren van een bekendgemaakte geregistreerde entiteit).

4.2.9.2.1.

Creëren van een toelatingsaanvraag

De werkwijze voor het aanvragen van een toelating of een hoedanigheid is hetzelfde. We beschrijven
hieronder de procedure voor een toelatingsaanvraag. Voor hoedanigheden verloopt dit op dezelfde manier.
Het creëren van een toelatingsaanvraag start vanuit de linkernavigatie ‘Toelatingen’. Wanneer u onderaan
de pagina op de link ‘Inschrijven toelatingsaanvraag klikt, verschijnt onderstaand inputgedeelte:

Bij de creatie zijn een aantal gegevens minimaal vereist. Het betreft volgende velden:
- Type toelating: u kan ervoor kiezen om de code rechtstreeks in te geven of deze te zoeken in de
afrollijst. Via de link ‘Zoek op portal’ komt u terecht op een nieuw extern tabblad waar u extra
informatie kan terugvinden over de toelatingen.
- Fase van de aanvraag: het is niet mogelijk om fase 009 te selecteren bij de creatie
- Begindatum van deze fase
- Meldingsdatum aan het ondernemingsloket of de bevoegde administratie: Dit is de datum
waarop de aanvraag effectief is aangekomen bij het ondernemingsloket of bij de bevoegde administratie. Zij moet altijd kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de begindatum van fase 001. Deze
datum zal worden toegekend aan de automatisch aangemaakte fase 000.
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-

Enkel voor fase 010 – aanvaarding van de aanvraag: begindatum toelating. Indien deze code
wordt gekozen, dient de begindatum van de effectieve toelating te worden ingevuld.

Optioneel kunt u andere gegevens invullen zoals de gewenste begindatum van de toelating, het detailleringsveld (vrij in te vullen) of bij fase 010 de duur van de toelating (in jaren en halve jaren met maximum 4
posities, het cijfer na de komma dient gelijk te zijn aan een 0 of 5).
Indien u de gewenste gegevens ingevuld heeft, bevestigt u de creatie door op de knop ‘Creëer’ te klikken.
Onderstaande mededeling verschijnt.

Opgelet:
- De entiteit waarvoor men een toelatingsaanvraag wenst aan te maken, moet de KBO de status
‘BK - Bekendgemaakt’, ‘JU - Juridisch gecreëerd’ of ‘AC - Actief’ hebben.
- Het is niet mogelijk een toelatingsaanvraag in te voeren voor een entiteit als er al een lopende
aanvraag bestaat voor hetzelfde type toelating.
- Bij de creatie van een toelatingsaanvraag kan de gebruiker de aanvraag meteen in een latere fase
dan fase 001 plaatsen. De tussenliggende fases worden dan automatisch gegenereerd door het
systeem met dezelfde begin- en einddatum als de gekozen fase (uitgezonderd fase 004).
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4.2.9.2.2.

Een toelatingsaanvraag in een nieuwe fase brengen

Wanneer u een toelatingsaanvraag in de volgende fase wilt brengen, klikt u op het wijzigingsicoon
het overzicht van de toelatingsaanvragen en komt u op onderstaand scherm terecht.

in

U kunt de fase van de aanvraag nu aanpassen via het afrolmenu. De begindatum van de desbetreffende
fase kunt u invullen in het veld ‘Begindatum fase’.
Wanneer u de aanvraag op fase ‘010 – aanvaarding van de aanvraag’ brengt, dient u ook de begindatum
van de aldus verworven toelating in te vullen en, indien gewenst, ook de duur.
Bij klikken op ‘Bevestigen’, wordt de toelatingsaanvraag gewijzigd. U ontvangt onderstaande bevestigingsboodschap.

Alle voorgaande fases worden bewaard in de historiek van de toelatingsaanvraag.
Opgelet:
- Elke nieuwe fase is het chronologische vervolg op de vorige. Terugkeren in de tijd kan niet. Men
kan als nieuwe fase enkel een code invoeren die hoger is dan diegene die er reeds in stond.
- Wanneer een toelatingsaanvraag zich in de fases 009 of 010 bevindt, kan zij niet meer in een
volgende fase gebracht worden. Zij kan wel worden gecorrigeerd, gereactiveerd of geannuleerd.
- Door een toelating in fase 010 te brengen, wordt de aangevraagde toelating aanvaard. Deze toelating wordt vervolgens automatisch aangemaakt in de rubriek ‘Toelatingen’
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4.2.9.2.3.

Corrigeren van een toelatingsaanvraag

Als u op het correctie icoon
verschijnen.

in het overzicht van de toelatingsaanvragen klikt, zal onderstaand scherm

Enkel de ‘Meldingsdatum aan het loket of aan de bevoegde administratie’ is een verplicht gegeven.
Optioneel kunt u andere gegevens invullen zoals de gewenste begindatum van de toelating, het detailleringsveld (vrij in te vullen) en bij fase 10 de duur (in jaren en halve jaren met maximum 4 posities, het cijfer
na de komma dient gelijk te zijn aan een 0 of 5).
Bij klikken op ‘Bevestigen’, wordt de toelatingsaanvraag gecorrigeerd. U ontvangt onderstaande bevestigingsboodschap.

Opgelet:
Indien het om een afgehandelde aanvraag gaat (een toelatingsaanvraag in fase 010 of in fase 009), krijgt
u onderstaande mededeling.
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Na het corrigeren van een afgehandelde aanvaarde aanvraag of een afgehandelde stopgezette aanvraag,
blijft de TAP-aanvraag nog steeds gemarkeerd als ‘afgehandeld’ in de KBO databank en krijgt u onderstaand bericht. Het zou immers kunnen dat, wanneer u de toelatingsaanvraag aanpast, ook aan de toelating zélf verbeteringen aangebracht moeten worden. Dit gebeurt niet automatisch.

4.2.9.2.4.

Stopzetten van een toelatingsaanvraag

Om een toelatingsaanvraag stop te zetten, dient u op het stopzettingsicoon
zichtsscherm. Onderstaand scherm verschijnt.

te klikken in het over-

U dient de ‘Reden van stopzetting’ alsook de ‘Datum stopzetting’ verplicht in te geven.
Bij klikken op ‘Bevestigen’, wordt de toelatingsaanvraag stopgezet en ontvangt u onderstaande bevestigingsboodschap.

Opgelet:
- Een toelatingsaanvraag in fase 010 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 automatisch in KBO opgeladen. Wél kan men de betrokken toelatingsaanvraag heractiveren (zie 4.2.9.2.5 Heractiveren van een fase van een toelatingsaanvraag),
en daarna de aanvraag stopzetten.

4.2.9.2.5.

Heractiveren van een fase van een toelatingsaanvraag
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Het is mogelijk om een vorige fase van een toelatingsaanvraag te heractiveren.
Met deze functionaliteit beschikt men over de mogelijkheid een toelatingsaanvraag terug te plaatsen naar
de vorige fase in de historiek.
Hiervoor moet u eerst op het correctie icoon
klikt u op het heractiveringsicoon

klikken zodat u op het detailscherm terecht komt. Nadien

.

Er zal u om een bevestiging gevraagd worden.

Bij klikken op ‘Ja’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering van de heractivering onderstaande bevestigingsboodschap. In bovenstaand voorbeeld zal fase 001 opnieuw actief staan en zal fase 002 verdwenen
zijn.

Bij klikken op ‘Nee’ keert u terug naar het overzichtsscherm zonder dat de heractivering uitgevoerd werd.
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Opgelet:
Wanneer u een afgehandelde aanvaarde aanvraag (010) of een afgehandelde stopgezette aanvraag (009)
heractiveert naar een vorige fase, dient u op te letten. Normaal gezien bestaat voor een toelatingsaanvraag in fase 010 een overeenkomstige toelating in KBO (deze wordt één uur na aanvaarding van de
aanvraag immers automatisch in KBO opgeladen). Het zou dan ook kunnen dat, wanneer u de toelatingsaanvraag aanpast, ook aan de toelating zélf verbeteringen aangebracht moeten worden. Dit gebeurt niet
automatisch. U krijgt hiervan een waarschuwingsbericht zoals u hieronder kan zien.

4.2.9.2.6.

Annuleren van een toelatingsaanvraag

Als u een toelatingsaanvraag wenst te annuleren, klikt u op het annuleericoon
toelatingsaanvragen. Onderstaand bevestigingsscherm verschijnt.

in het overzicht van de

Bij klikken op ‘Ja’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering van de annulering onderstaande bevestigingsboodschap. De toelatingsaanvraag bevindt zich nu in de status ‘AN - Geannuleerd’ en kan niet meer geraadpleegd worden via de KBOwi.

Bij het klikken op ‘Nee’ keert u terug naar het overzichtsscherm zonder dat de annulering uitgevoerd
werd.
Opgelet:
-

-

De -knop dient om de volledige toelatingsaanvraag te annuleren. Indien u enkel een fase van
de aanvraag wenst te verwijderen, moet u dit doen door de voorgaande fase te heractiveren (zie
4.2.9.2.5. Heractiveren van een fase van een toelatingsaanvraag).
Wanneer u een afgehandelde aanvaarde aanvraag (010) of een afgehandelde stopgezette aanvraag (009) annuleert, dient u op te letten. Normaal gezien bestaat voor een toelatingsaanvraag
in fase 010 een overeenkomstige toelating in KBO (deze wordt één uur na aanvaarding van de
aanvraag immers automatisch in KBO opgeladen). Het zou dan ook kunnen dat, wanneer u de
toelatingsaanvraag aanpast, ook aan de toelating zélf verbeteringen aangebracht moeten worden. Dit gebeurt niet automatisch. U krijgt hiervan een waarschuwingsbericht zoals u hieronder
kan zien.
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Creëren van een toelating/hoedanigheid
Het creëren van een toelating start vanuit de linkernavigatie ‘Toelatingen’. U klikt op ‘Inschrijven verworven toelating’ (bij de hoedanigheden is dit de link ‘Inschrijven nieuwe hoedanigheid’) en onderstaand gedeelte klapt open.

Bij de creatie van een toelating zijn volgende gegevens verplicht:
- Type toelating: u kunt de gewenste hoedanigheid of toelating kiezen uit het afrolmenu, of haar
code rechtstreeks ingeven in het daartoe bestemde vakje.
- Fase: u kunt kiezen uit ‘001 - dossier in onderzoek’ (enkel bij hoedanigheden), ‘002 - hoed/toel.
verworven’ of ‘003 - hoed/toel stopgezet’.
- Begindatum (van de hoedanigheid/toelating): deze datum is verplicht voor de fasen 002 en 003.
Optioneel kunt u andere gegevens invullen zoals de duur van de toelating (in jaren en halve jaren met
maximum 4 posities, het cijfer na de komma dient gelijk te zijn aan een 0 of 5) en indien nodig de einddatum.
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Bij het klikken op ‘Creëer’ wordt de toelating aangemaakt en toegevoegd aan de lijst bovenaan ‘Toelatingen in KBO’.

Opgelet:
- Het toevoegen van een hoedanigheid/toelating aan een entiteit, kan de automatische activering
van die entiteit uitlokken (zie bijlage 3. Automatisch activeren van een bekendgemaakte geregistreerde entiteit).
- Om een toelating te creëren, mag de entiteit niet stopgezet, geannuleerd, of afgesloten zijn.
- Indien u de fase van de hoedanigheid wenst om te zetten van fase ‘in onderzoek’ naar fase ‘verworven’, hoeft u de hoedanigheid niet opnieuw te creëren, maar volstaat het de fase te wijzigen
(zie 4.2.9.4 Wijzigen van een toelating/hoedanigheid).

Wijzigen van een toelating/hoedanigheid
Het is enkel mogelijk om de begindatum van de toelating en/of de duur te wijzigen. Het type toelating is
een gegeven dat niet kan gewijzigd worden.
Indien u in het overzichtsscherm van toelatingen op het wijzigingsicoon
derstaand scherm terecht.

geklikt heeft, komt u op on-

Het is verplicht een begindatum van de toelating te hebben, het invullen van de duur is optioneel.
Opgelet:
- Enkel bij stopgezette hoedanigheden of toelatingen kan de fase gewijzigd worden van 003 naar
004, en vice versa.
- Bij hoedanigheden kan fase 001 gewijzigd worden van 001 naar 002. Zie onderstaand scherm.
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Bij klikken op ‘Bevestigen’, worden de gegevens van de toelating gewijzigd. U ontvangt onderstaande
bevestigingsboodschap.

Opgelet:
Het toevoegen van een verworven hoedanigheid/toelating aan een entiteit, kan de automatische activering van die entiteit uitlokken (zie Bijlage 3 Automatisch activeren van een bekendgemaakte geregistreerde entiteit).
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Corrigeren van een toelating/hoedanigheid
Indien u in het overzichtsscherm van toelatingen op het correctie icoon
verschijnen.

klikt, zal onderstaand scherm

Volgende gegevens kunnen gecorrigeerd worden:
- Fase: afhankelijk of u een toelating of een hoedanigheid wenst te corrigeren en van de fase
waarin deze zich bevindt, zijn er andere regels van toepassing.
- De begindatum
- De duur
- Datum stopzetting: deze verschijnt enkel indien het een stopgezette toelating betreft.
Bij klikken op ‘Bevestigen’, wordt de toelating gecorrigeerd. U ontvangt onderstaande bevestigingsboodschap.
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Stopzetten van een toelating/hoedanigheid
Om een toelating stop te zetten, dient u op het stopzettingsicoon
Onderstaand scherm verschijnt.

te klikken in het overzichtsscherm.

U dient de datum van de stopzetting in te geven.
De reden van de stopzetting wordt automatisch ingevuld:
- Een toelating of hoedanigheid in fase 002 wordt altijd stopgezet met de reden ‘003 - Hoedanigheid/Toelating stopgezet’.
- Een hoedanigheid wordt stopgezet met reden ‘004 - Hoed./toel.geweigerd’ indien zij zich in fase
001 bevindt.
Bij klikken op ‘Bevestigen’, wordt de toelating stopgezet en ontvangt u onderstaande bevestigingsboodschap.
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Heractiveren van een toelating/hoedanigheid
Een stopgezette toelating kan geheractiveerd worden door op het heractiveringsicoon
Onderstaand scherm verschijnt.

te klikken.

In het veld ‘Heractiveren naar’ moet verplicht aangegeven worden in welke fase de toelating geheractiveerd moet worden. Voor toelatingen kan dit enkel ‘002 - verworven’ zijn, maar voor hoedanigheden hebt
u de keuze uit ‘001 - in aanvraag’ en ‘002 - verworven’.
U kan optioneel de begindatum veranderen.
Bij klikken op ‘Bevestigen’, wordt de toelating geheractiveerd en ontvangt u onderstaande boodschap.
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Annuleren van een toelating/hoedanigheid
Indien u een toelating wenst te annuleren, kunt u gebruik maken van het annuleringsicoon
overzichtsscherm. Onderstaand bevestigingsscherm verschijnt.

in het

Bij klikken op ‘Ja’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering van de annulering onderstaande bevestigingsboodschap. De toelating is nu geannuleerd en kan niet meer geraadpleegd worden via de KBOwi.

Bij klikken op ‘Nee’ keert u terug naar het overzichtsscherm zonder dat de annulering uitgevoerd werd.

155

Namen
Namen kunnen zowel op het niveau van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon/geregistreerde
entiteit rechtspersoon) als op het niveau van een vestigingseenheid bestaan. Op het niveau van de geregistreerde entiteit rechtspersoon kan er zowel een naam, een commerciële naam als een afkorting worden
ingeschreven.

Raadplegen van namen
Via de linkernavigatie kan u ‘Namen’ aanklikken. Onderstaand scherm verschijnt waarop u de actuele en
toekomstige namen kan zien.

Volgende gegevens zijn raadpleegbaar:
- Naamtype: keuze tussen ‘Naam’, ‘Commerciële naam’ en ‘Afkorting’.
- Taal van de naam: keuze tussen ‘Andere’, ‘Duits’, ‘Engels’, ‘Frans’ en ‘Nederlands’
- Naam
- Begindatum van de naam
- Einddatum van de naam
Vanuit dit scherm kan u namen creëren, wijzigen, corrigeren, stopzetten, heractiveren of annuleren.

Creëren van een naam
Het creëren van een naam start vanuit de linkernavigatie ‘Namen’. U klikt op ‘Creëer naam’ en onderstaand gedeelte klapt open.
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Volgende gegevens zijn verplicht:
- naamtype: keuze tussen ‘Naam’, ‘Commerciële naam’ en ‘Afkorting’.
- Taal van de naam: keuze tussen ‘Andere’, ‘Duits’, ‘Engels’, ‘Frans’ en ‘Nederlands’
- Naam zelf: vrije keuze
- Begindatum van de naam
Bij klikken op ‘Creëer’ wordt de naam aangemaakt en toegevoegd in de lijst bovenaan.
Opgelet:
- Een entiteit mag zich niet in de status ‘ST - Stopgezet’ bevinden.
- De combinatie tussen het type van de naam en de taalcode dient uniek te zijn. Het is bijvoorbeeld
niet mogelijk om twee Franse namen te creëren.
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Wijzigen van een naam
Het wijzigen van een naam start vanuit het scherm met de namen. U klikt hiervoor op het wijzigingsicoon
naast de naam die u wilt wijzigen en krijgt onderstaand scherm.

Enkel de naam kan gewijzigd worden. Het is niet mogelijk het naamtype, de taal of de begindatum van de
naam te wijzigen. U bent evenwel verplicht om de wijzigingsdatum in te vullen.
Bij klikken op ‘Bevestigen’ wordt de naam gewijzigd en ontvangt u onderstaande bevestigingsboodschap.
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Corrigeren van een naam
Indien u een naam wenst te corrigeren, dient u in het scherm met de namen het correctie icoon
te klikken naast de naam die u wilt corrigeren. Onderstaand scherm verschijnt.

aan

Volgende gegevens kunnen gecorrigeerd worden:
- Taal
- Naam
- Begindatum
Het is niet mogelijk om het naamtype te corrigeren.
Voor meer informatie betreffende de checkbox ‘Annulatie van gegevensgroepen’ zie 1.4.7. Checkbox
‘Annulatie van gegevensgroepen’.
Bij klikken op ‘Bevestigen’ wordt de naam gecorrigeerd. U ontvangt onderstaande bevestigingsboodschap.
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Stopzetten van een naam
Om een naam stop te zetten dient u in het raadpleegscherm op het stopzettingsicoon
derstaand scherm verschijnt.

te klikken. On-

U dient enkel de datum van stopzetting in te geven.
Bij klikken op ‘Bevestigen’, wordt de naam stopgezet. U ontvangt een bevestigingsboodschap in het basisscherm.

Opgelet:
Een entiteit dient steeds minimum één actieve naam te hebben. Het is dus niet mogelijk om een actieve
naam stop te zetten indien er geen andere actieve naam in een andere taal is ingeschreven. U zal in dit
geval onderstaande foutmelding ontvangen.
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Heractiveren van een naam
Een stopgezette naam kan geheractiveerd worden. Hiervoor dient u in het scherm van de historiek van
de namen op het heractiveringsicoon

te klikken. Er zal u om bevestiging gevraagd worden.

Bij klikken op ‘Ja’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering van de heractivering onderstaande bevestigingsboodschap. De naam is nu opnieuw actief.

Bij klikken op ‘Nee’ keert u terug naar het basisscherm zonder dat de heractivering uitgevoerd werd. De
naam blijft stopgezet.

Annuleren van een naam
Indien u een naam wenst te annuleren, klikt u op het annuleringsicoon
staand bevestigingsscherm verschijnt.

in het overzichtsscherm. Onder-

Bij klikken op ‘Ja’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering van de annulering een bevestigingsboodschap
op het basisscherm. De naam is nu geannuleerd en kan niet meer geraadpleegd worden via KBOwi.

Bij klikken op ‘Nee’ keert u terug naar het basisscherm zonder dat de annulering uitgevoerd werd.
Opgelet:
Een entiteit moet altijd tenminste een naam hebben ; deze laatste naam kan nooit geannuleerd worden.
Indien u dit toch wenst te doen, gelieve dan contact op te nemen met onze helpdesk (helpdesk.kbo@economie.fgov.be).

Lijst Vestigingseenheden
Als u in de linkernavigatie op ‘Lijst vestigingseenheden’ klikt, krijgt u een overzicht van de reeds bestaande
vestigingseenheden.
Indien u de stopgezette vestigingseenheden wilt raadplegen, klikt u op het historiekicoon
Opgelet:

.
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Indien een vestigingseenheid werd overgedragen, dan zal zij in de historiek verschijnen met het waarschuwingsicoon

naast de einddatum van de link tussen entiteiten.

Door op het vergrootglas
te klikken, dat zich voor een vestigingseenheid in de lijst bevindt, krijgt u
toegang tot de actieve activiteiten van de gekozen vestigingseenheid zoals weergegeven op onderstaand
scherm.
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U kan rechtstreeks naar de gegevens van de vestigingseenheid overgaan indien u op het nummer van de
vestigingseenheid klikt.
Via de knop ‘Creëer vestigingseenheid’ kan u een nieuwe vestigingseenheid creëren (zie 6.1.1 Creëren
van een vestigingseenheid).
Het is eveneens mogelijk om vanop dit scherm een vestigingseenheid over te dragen naar een andere
entiteit (zie 6.1.7 Overdragen van een vestigingseenheid).

Lijst bijkantoren
Als u in de linkernavigatie op de link ‘Lijst bijkantoren’ klikt, krijgt u toegang tot de lijst van bestaande
actieve bijkantoren.
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Wilt u ook de stopgezette bijkantoren bekijken, klik dan op het historiek icoon
historiek weer te geven.

om de volledige

U krijgt direct toegang tot de detailgegevens van een bijkantoor door op het adres van dat bijkantoor te
klikken. Er wordt een contextueel tabblad "Bijkantoor" geopend en u kunt de gegevens bekijken en
aanpassen (zie 1.2.1.3. Contextueel tabblad "Bijkantoor").
Via de knop "Bijkantoor: creëren" kunt u een nieuw bijkantoor aanmaken (zie 7.1.2. Een bijkantoor
creëren).

Extern identificatienummer
Raadplegen van externe identificatienummers
Via de linkernavigatie kan u ‘Extern identificatienummer’ aanklikken. U verkrijgt een lijst van actuele externe identificatienummers. Externe identificatienummers kunnen enkel op ondernemingsniveau bestaan.
Dit scherm is niet voorzien van een historiek icoon
tienummers is bijgevolg niet mogelijk.

. Het raadplegen van vroegere externe identifica-

Indien u klikt op ‘Extern identificatienummer’ verschijnt onderstaand scherm.
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Op dit scherm verschijnen volgende gegevens:
- Type extern identificatienummer: er zijn meerdere types mogelijk
- Extern identificatienummer
Vanuit dit scherm kan u externe identificatienummers creëren of annuleren. Een extern identificatienummer wijzigen, corrigeren of stopzetten is niet mogelijk.
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Creëren van een extern identificatienummer
Het creëren van een extern identificatienummer start vanuit het basisscherm. U klikt op ‘Creëer een extern identificatienummer’ en onderstaand deelscherm klapt open.

Bij de creatie van een extern identificatienummer zijn volgende gegevens verplicht:
- type extern identificatienummer
- extern identificatienummer
Bij klikken op ‘Creëer’ wordt het extern identificatienummer aangemaakt en toegevoegd in de lijst bovenaan. Onderstaande bevestigingsboodschap verschijnt.

Opgelet:
Om een extern identificatienummer te creëren mag de entiteit zich niet in de status ‘AF - Afgesloten’ of
‘AN- Geannuleerd’ bevinden.
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Annuleren van een extern identificatienummer
Indien u een extern identificatienummer wenst te annuleren, klikt u op het annuleringsicoon
staand bevestigingsscherm verschijnt.

. Onder-

Bij klikken op ‘Ja’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering van de annulering een bevestigingsboodschap
op het basisscherm.

Het extern identificatienummer is nu geannuleerd en kan niet meer geraadpleegd worden via KBOwi.
Bij klikken op ‘Nee’ keert u terug naar het basisscherm zonder dat de annulering uitgevoerd werd.
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Buitenlands identificatienummer
Raadplegen van buitenlandse identificatienummers
Via de linkernavigatie kan u ‘Buitenlands identificatienummer’ aanklikken. U krijgt dan te zien in welk buitenlands register deze entiteit werd ingeschreven.
Opgelet:
- Dit is enkel zichtbaar bij een buitenlandse entiteit (rechtsvormcode 030).
- Een entiteit kan nooit gelijktijdig meerdere buitenlandse identificatienummers hebben.
Indien u klikt op ‘Buitenlands identificatienummer’ verschijnt onderstaand scherm.

U krijgt het land en de naam van het buitenlands register te zien, het buitenlands identificatienummer en
de begin- en eventuele einddatum.
Vanuit dit scherm kan u een buitenlands identificatienummer creëren, corrigeren, stopzetten, heractiveren of annuleren. Een buitenlands identificatienummer wijzigen is niet mogelijk.
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Creëren van een buitenlands identificatienummer
Het creëren van een buitenlands identificatienummer start vanuit het basisscherm. U klikt op ‘Creëer gegevens betreffende de identificatie in het buitenlandse register’ en onderstaand deelscherm klapt open.

Bij de creatie zijn volgende gegevens verplicht:
- Land van het buitenlands register: Dit is het land waar de buitenlandse entiteit is geregistreerd.
U kan kiezen uit een lijst.
- Naam van het buitenlands register: Dit is de naam van het register. Afhankelijk van het gekozen
land heeft u keuze uit één of meerdere namen.
- Buitenlands identificatienummer: Dit is het registratienummer van de buitenlandse entiteit in
het buitenlandse register. Dit nummer dient overeen te komen met het ingestelde formaat voor
het buitenlandse register. De applicatie voert hierop een controle uit.
- Begindatum
Bij klikken op ‘Creëer’ wordt het buitenlandse identificatienummer aangemaakt en toegevoegd in de lijst
bovenaan. Onderstaande bevestigingsboodschap verschijnt.
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Corrigeren van een buitenlands identificatienummer
Indien u een buitenlands identificatienummer wenst te corrigeren, dient u in het raadpleegscherm het
correctie icoon

aan te klikken. Onderstaand scherm verschijnt.

Volgende gegevens kunnen gecorrigeerd worden:
- Buitenlands identificatienummer
- Begindatum
Het is niet mogelijk om het land of de naam van het buitenlands register te corrigeren.
Bij klikken op ‘Bevestigen’ wordt het buitenlands identificatienummer gecorrigeerd. U ontvangt onderstaande bevestigingsboodschap.
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Stopzetten van een buitenlands identificatienummer
Om een buitenlands identificatienummer stop te zetten dient u in het raadpleegscherm op het stopzettingsicoon

te klikken. Onderstaand scherm verschijnt.

U dient enkel de datum van stopzetting in te geven.
Bij klikken op ‘Bevestigen’, wordt het buitenlands identificatienummer stopgezet. U ontvangt een bevestigingsboodschap in het basisscherm.
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Heractiveren van een buitenlands identificatienummer
Een stopgezet buitenlands identificatienummer kan geheractiveerd worden. Hiervoor dient u in het
scherm met de historiek op het heractiveringsicoon
worden.

te klikken. Er zal u om bevestiging gevraagd

Bij klikken op ‘Ja’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering van de heractivering onderstaande bevestigingsboodschap. Het buitenlands identificatienummer is nu actief.

Bij klikken op ‘Nee’ keert u terug naar het basisscherm zonder dat de heractivering uitgevoerd werd. Het
buitenlands identificatienummer blijft stopgezet.

Annuleren van een buitenlands identificatienummer
Indien u een buitenlands identificatienummer wenst te annuleren, klikt u op het annuleringsicoon
het overzichtsscherm. Onderstaand bevestigingsscherm verschijnt.

in

Bij klikken op ‘Ja’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering van de annulering een bevestigingsboodschap
op het basisscherm. Het buitenlands identificatienummer is nu geannuleerd en kan niet meer geraadpleegd worden via KBOwi.

Bij klikken op ‘Nee’ keert u terug naar het basisscherm zonder dat de annulering uitgevoerd werd.
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Externe bronnen
Via de linkernavigatie kan u ‘Externe bronnen’ aanklikken. U krijgt dan een lijst te zien van de openbare
databanken waartoe een KBO gebruiker toegang heeft. Als u op één van deze linken klikt, komt u terecht
op deze externe databank die meteen toegespitst is op de entiteit.
Bijvoorbeeld:
- De link naar het Belgisch Staatsblad leidt naar de lijst van publicaties in het Belgisch Staatsblad
van deze specifieke entiteit. Voor iedere publicatie kan je de volgende gegevens terugvinden: het
aktenummer, de code en een beschrijving van het onderwerp, de taal en de publicatiedatum.
- De link naar de balanscentrale leidt naar de lijst van jaarrekeningen van deze specifieke entiteit
die gepubliceerd werden door de Nationale Bank van België (NBB). Bepaalde categorieën van
entiteiten zijn immers verplicht om jaarlijks een jaarrekening te publiceren bij de NBB. U kan deze
jaarrekeningen op deze manier opzoeken en raadplegen.
Afhankelijk van de entiteit die u raadpleegt, kunnen onderstaande linken worden weergegeven.
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Link tussen geregistreerde entiteiten
Om de link tussen entiteiten te raadplegen, klikt u in de linkernavigatie op ‘Link tussen geregistreerde
entiteiten’. U zult dan onderstaand scherm zien verschijnen.

Op deze pagina krijgt u het ondernemingsnummer van de gelinkte entiteiten, het type van de link, alsook
de begindatum van de link.
Het type van de link geeft aan welke link van toepassing is. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een fusie,
een splitsing, etc.
Het is onmogelijk wijzigingen aan te brengen op dit scherm. U kan naar de gelinkte entiteit gaan door te
klikken op het ondernemingsnummer van deze entiteit. U komt hierbij terecht op het scherm met de
basisidentificatiegegevens van de gelinkte entiteit.
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Uittreksels
Indien u in de linkernavigatie op het onderdeel ‘Uittreksels’ klikt, zal onderstaand scherm verschijnen.

Hier worden afhankelijk van uw rol een aantal mogelijke uittreksels weergegeven. Zij worden in onderstaande onderdelen achtereenvolgens besproken.
Opgelet:
- Indien de entiteit ambtshalve werd doorgehaald, is de lay-out van een aantal uittreksels licht
aangepast. Voor meer informatie hierover zie 8.1.2 Invloed van een ambtshalve doorhaling op de
lay-out.
- Indien het adres ambtshalve werd doorgehaald, is de lay-out eveneens licht aangepast. Voor
meer informatie hierover zie 8.2.1. Raadplegen van een ambtshalve doorgehaald adres.
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Volledig uittreksel geregistreerde entiteit
Indien u de optie ‘Volledig uittreksel geregistreerde entiteit’ heeft aangeklikt, zal onderstaand scherm verschijnen.

U bent verplicht de taal in dewelke u het uittreksel wenst te ontvangen, op te geven.
U kan ervoor kiezen om het uittreksel meteen uit te printen of het via e-mail te ontvangen.
- Indien u voor ‘E-mail’ kiest, dient u een e-mail adres te specificeren. U ontvangt een e-mail met
het uittreksel in PDF formaat.
- Indien u voor ‘Printen’ kiest, zal het uittreksel onmiddellijk geopend worden in PDF formaat.
U kunt ofwel een uittreksel opvragen van een bepaalde dag (u vult een datum in in het veld ‘toestand op’)
ofwel tussen twee momenten in de tijd (u vult de begin- en einddatum in). Standaard zal de tweede keuze
‘Historiek’ aangevinkt zijn. Het is niet mogelijk om beide te combineren.
Indien de checkbox ‘Inclusief vestigingseenheden’ aangevinkt wordt, zullen alle vestigingseenheden van
de entiteit mee opgenomen worden in het uittreksel.
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Beperkt uittreksel geregistreerde entiteit
Indien u de optie ‘Beperkt uittreksel geregistreerde entiteit’ heeft aangeklikt, zal onderstaand scherm verschijnen.

De basisgegevens die moeten worden ingevuld, worden uitgebreid beschreven in het hoofdstuk van het
volledig uittreksel (zie 4.2.18.1 Volledig uittreksel geregistreerde entiteit).
Het afdrukken van een beperkt uittreksel is enkel mogelijk voor een entiteit met de hoedanigheid
"00295 - Inschrijvingsplichtige onderneming", of voor de beëindigde entiteiten "00293 - Handelsonderneming" en "00016 - Ambachtsonderneming".
In vergelijking met het volledige uittreksel worden in het beperkt uittreksel de volgende rubrieken weggelaten:
- activiteiten
- externe identificatienummers anders dan het "buitenlandse btw-nummer" en het nummer van
de "vereniging zonder winstoogmerk"
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Uittreksel vestigingseenheid
Indien u het tabblad ‘Uittreksel vestigingseenheid’ heeft aangeklikt, zal onderstaand scherm verschijnen.

De basisgegevens die moeten worden ingevuld, worden uitgebreid beschreven in het hoofdstuk van het
volledig uittreksel (zie 4.2.18.1. Volledig uittreksel geregistreerde entiteit).
U dient voor dit uittreksel eveneens de gewenste vestigingseenheden aan te vinken. Het is mogelijk om
meerdere vestigingseenheden aan te vinken.
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Uittreksel toelatingsaanvragen
Indien u het tabblad ‘Uittreksel toelatingsaanvragen’ heeft aangeklikt, zal onderstaand scherm verschijnen.

De basisgegevens die moeten worden ingevuld, worden uitgebreid beschreven in het hoofdstuk van het
volledig uittreksel (zie 4.2.18.1 Volledig uittreksel geregistreerde entiteit).
Men kan er vervolgens voor kiezen om een beperkt of volledig rapport te ontvangen en of men de verborgen toelatingen/hoedanigheden al dan niet wil opnemen in het uittreksel.
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Uittreksel mandaten
Indien u het tabblad ‘Uittreksel mandaten’ heeft aangeklikt, zal onderstaand scherm verschijnen.

De basisgegevens die moeten worden ingevuld, worden uitgebreid beschreven in het hoofdstuk van het
volledig uittreksel zie 4.2.17.1. Volledig uittreksel geregistreerde entiteit.
Vervolgens dient u bij ‘Type mandaat’ aan te geven welke type mandaatuittreksel u nodig hebt (My Enterprise- of Postmandaat).
Indien u enkel de mandaten van één specifieke persoon wenst te zien, dient u de checkbox ‘Enkel de
mandaten opnemen voor volgend persoonsnummer’ aan te vinken en het Rijksregisternummer of BISnummer in te vullen in het geschikte veld.
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5. Geregistreerde entiteit natuurlijk persoon (GENP)
5.1. Levensloop geregistreerde entiteit natuurlijk persoon
Hieronder kan u een schematisch overzicht terugvinden van de volledige levensloop van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon (uitgezonderd het faillissement, rehabilitatie en de gerechtelijke reorganisatie). Dit overzicht toont aan welke statussen een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon kan hebben en wat de mogelijke acties vanuit een bepaalde status zijn. Het spreekt voor zich dat niet elke geregistreerde entiteit natuurlijk persoon dit schema volledig doorloopt, maar slechts een aantal stappen van
toepassing zijn.

Om de verschillende stappen van het faillissement en de gerechtelijke reorganisatie van een
geregistreerde entiteit natuurlijk persoon te illustreren, werd er voor gekozen om een apart schema van
deze handelingen te voorzien. Het zou immers onduidelijk zijn alles in 1 overzicht weer te geven.
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen een opening faillissement geregistreerd voor 1 mei
2018 of na 1 mei 2018.
Hieronder kan u het overzicht volgen van het verloop van een faillissement voor 1 mei 2018.
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Hieronder kan u het overzicht volgen van het verloop van een faillissement na 1 mei 2018.

182

Een laatste overzicht maakt duidelijk welke status op welke status kan volgen en welke actie hiervoor
ondernomen moet worden.
-

BK

Bekengemaakt

BK

AC

Manueel activeren of
Automatisch activeren

BK

ST

Stopzetten

BK

AN

Annuleren

BK

AF

Vervangen

AC

ST

Stopzetten

AC

ST

Overdragen

AC

AN

Annuleren

AC

AF

Vervangen

ST

BK

Heractiveren

ST

AC

Heractiveren

AN

AC

Annulatie herstellen

AN

JU

Annulatie herstellen

AN

BK

Annulatie herstellen

Een GENP bekendmaken
De bekendmaking is de enige mogelijke manier om een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon te registreren in de KBO.
Opgelet:
Dit is NIET hetzelfde als het bekendmaken van een geregistreerde entiteit rechtspersoon.
De bekendmaking van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon zorgt ervoor dat een geregistreerde
entiteit natuurlijk persoon geregistreerd wordt in de KBO met de status ‘BK - Bekendgemaakt’ en de
rechtstoestand ‘100 - Bekendmaking van de entiteit’.
Alvorens een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon bekend te maken, moet u een natuurlijke persoon
opzoeken (zie 2.3 Opzoeken van een natuurlijke persoon) of eventueel creëren (zie 3.1 Creëren van een
persoon in het BIS register).
Als de natuurlijke persoon van wie de entiteit moet worden bekendgemaakt al de functie ‘00001 - Oprichter van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon’ uitoefent voor een entiteit met de status
‘AC - Actief’, ‘BK - Bekendgemaakt’ of ‘ST - Stopgezet’, dan zal de bekendmaking niet kunnen worden uitgevoerd.
Indien er voor de natuurlijke persoon reeds een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon bestaat, verschijnt dit onderaan bij de basisidentificatiegegevens van deze persoon. U kan deze geregistreerde entiteit
natuurlijk persoon raadplegen door te klikken op het ondernemingsnummer.
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Als de gezochte natuurlijke persoon nog geen geregistreerde entiteit natuurlijk persoon heeft, dan verschijnt de link ‘Geregistreerde entiteit natuurlijk persoon bekendmaken’ onderaan op het scherm.

Hieronder ziet u het scherm waarin alle informatie, die nodig is voor de bekendmaking, moet worden
ingevoerd (gezien het scherm heel lang is, wordt dit opgedeeld in twee delen).

184

Bij de bekendmaking zijn een aantal gegevens verplicht. Het betreft de volgende velden:
- Startdatum :Dit is de datum vanaf wanneer de geregistreerde entiteit de verplichting heeft om
zich te registreren in de KBO.
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, dient u te klikken op ‘Ja’. Om terug te
keren naar het vorige scherm om de datum aan te passen, dient u te klikken op ‘Nee’.
Adres: het adres wordt automatisch weergegeven en kan niet aangepast worden. Voor de personen die in het rijksregister ingeschreven zijn, is het adres automatisch dat van het domicilie van
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-

de oprichter van de entiteit. Voor de personen die in het BIS-register ingeschreven zijn, is dit in
de eerste plaats het residentieel adres (in het buitenland). Als dat ontbreekt is dit het contactadres
(in België).
Een verworven hoedanigheid, een verworven toelating, een hoedanigheids- of toelatingsaanvraag: de inschrijving is gelijkaardig als die voor de GERP, zie 4.1.3.1. Bekendmaken van een
GERP

Optioneel kunt u nog andere gegevens invoeren in verband met de geregistreerde entiteit natuurlijk persoon:
- Een extern identificatienummer
- Een bankrekeningnummer
Als u de gewenste gegevens ingevuld hebt, bevestigt u de bekendmaking door op de knop ‘Maak bekend’
te klikken. De geregistreerde entiteit natuurlijk persoon krijgt onmiddellijk een ondernemingsnummer toegewezen en verwerft in de KBO de status ‘BK - Bekendgemaakt’ en de rechtstoestand ‘100 - Bekendmaking van de entiteit’. Indien de hoedanigheid de entiteit meteen activeert, dan zal de entiteit de status
‘AC - Actief’ en de rechtstoestand ‘000 - Normale situatie’ hebben.
Onderstaand bevestigingsbericht verschijnt.

De natuurlijke persoon waarvoor een entiteit geïdentificeerd wordt, krijgt automatisch de functie
‘00001 - Oprichter van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon’ in de entiteit in kwestie. U kan deze
functie terugvinden in de linkernavigatie van de natuurlijke persoon alsook in de linkernavigatie van de
geregistreerde entiteit natuurlijk persoon.
Het bekendmaken van de geregistreerde entiteit natuurlijk persoon is meteen ook de start van een procesflow die de gebruiker doorheen de nodige creatieschermen loodst.
Een procesflow is een traject dat opstart en u van de ene stap naar de andere begeleidt. Zij gidst u doorheen volgende stappen:
- De creatie van hoedanigheden en toelatingen (zie 4.2.9.3. Creëren van een
toelating/hoedanigheid).
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De creatie van vestigingseenheden + minimum één activiteit (zie 6.1.1. Creëren van een
vestigingseenheid).

De schermen die bij deze procesflow getoond worden, komen overeen met de schermen die u kan terugvinden via bovenstaande hyperlinken. Het enige verschil is dat u in de procesflow geleid wordt, waardoor
de schermen in een bepaalde volgorde gepresenteerd worden.
U kunt steeds naar een volgende stap gaan door op ‘Volgende stap’ te klikken. Terugkeren naar een eerder
scherm kan door op ‘Vorige stap’ te klikken. Indien u het proces wenst te verlaten, klikt u op ‘Proces
onderbreken’ onderaan het scherm.
U kan deze procesflow steeds opnieuw opstarten in het basisidentificatiegegevens scherm via de link
‘Inschrijving entiteit vervolledigen’.
Opgelet:
- Alle creaties die u per stap hebt bevestigd, zijn doorgevoerd. Bij een ‘Proces onderbreken’ is er
geen terugkeer naar de oorspronkelijke toestand.
- Tijdens de procesflow beschikt u niet over de linkernavigatie. Deze komt terug vrij aan het einde
van het proces of na het onderbreken van het proces.

Regulariseren van een GENP
Het regulariseren van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon houdt in dat een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon wordt vervangen door een andere geregistreerde entiteit natuurlijk persoon.
Enkel de beheersdienst van de KBO heeft de mogelijkheid deze functionaliteit na het doorlopen van een
procedure uit te oefenen.

187

Manueel activeren van een GENP
Een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon wordt enkel automatisch geactiveerd indien er een actieve
hoedanigheid (BTW, RSZ, OLK,…) wordt ingeschreven. Zij kan echter manueel worden geactiveerd. Hiervoor dient u in het scherm met de basisidentificatiegegevens de link ‘De entiteit manueel activeren’ aan
te klikken.

U komt terecht op onderstaand scherm. Er dient enkel een activeringsdatum te worden ingegeven.
Vervolgens klikt u op ‘Bevestigen’.

U krijgt een melding met de bevestiging dat de entiteit succesvol geactiveerd werd.

De entiteit heeft vanaf nu de rechtstoestand ‘000 - Normale toestand’ en de status ‘AC - Actief’.

Stopzetten van een GENP
Het stopzetten van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon verloopt op dezelfde wijze als het stopzetten van een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.1.4. Stopzetten van een GERP).
De status van de entiteit is nu ‘ST - Stopgezet’ met de rechtstoestand ‘016 - Stopzetting activiteit natuurlijke persoon’. Voor de reden van stopzetting verwijs ik u graag door naar Bijlage 5 Reden stopzetting bij
het stopzetten van een GENP.
Indien de entiteit, op de stopzettingsdatum, één of meerdere actieve hoedanigheden heeft, verschillend
van ‘EDRL-dienstverlener’ en ‘Niet-EU dienstverlener’, dan wordt de entiteit niet stopgezet en wordt volgend foutbericht gegeven.
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Opgelet:
De vestigingseenheden die aan de stopgezette entiteit van een natuurlijke persoon zijn gekoppeld, blijven
ongewijzigd! U kan deze overdragen naar een andere entiteit of u kan ze stopzetten.

Heractiveren van een GENP
Voor het heractiveren van een stopgezette entiteit klikt u op de link ‘Deze entiteit heractiveren’.
Indien u ervoor kiest om een stopgezette geregistreerde entiteit natuurlijk persoon te heractiveren, krijgt
u onderstaand scherm waarop u moet bevestigen dat u zeker bent dat u de entiteit wenst te heractiveren.

Bij klikken op ‘Ja’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering van de heractivering de bevestigingsboodschap: ‘De entiteit werd succesvol geheractiveerd’. De entiteit bevindt zich nu in de status die zij had voor
de stopzetting zijnde ‘AC - Actief’ of ‘BK - Bekendgemaakt’. De geschiedenis in verband met de stopzetting van de entiteit is volledig verdwenen.
Bij klikken op ‘Nee’ keert u terug naar het scherm met de basisidentificatiegegevens zonder dat de heractivering uitgevoerd werd. De entiteit behoudt de status ‘ST - Stopgezet’ en de oorspronkelijke rechtstoestand.
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Hernemen van een GENP
Het verschil tussen het heractiveren en hernemen van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon is
dat bij het heractiveren de eerder ingevoerde stopzetting verdwijnt. Bij een herneming wordt de geschiedenis van de stopzetting behouden.
Voor het hernemen van een stopgezette entiteit klikt u op de link ‘De entiteit hernemen’ onderaan het
scherm met de basisidentificatiegegevens.
Onderstaand scherm verschijnt.

Bij de herneming zijn een aantal gegevens verplicht. Het betreft de volgende velden:
- Datum van de herneming: dit is de datum vanaf wanneer de GENP opnieuw verplicht is om zich
in te schrijven in de KBO.
- Een verworven hoedanigheid, een verworven toelating, een hoedanigheids- of toelatingsaanvraag: de inschrijving is gelijkaardig als die voor de GERP, zie 4.1.3.1. Bekendmaken van een
GERP
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Tenslotte klikt u op ‘Bevestigen’ om de entiteit te hernemen.

Annuleren van een GENP
Het annuleren van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon verloopt op dezelfde wijze als het annuleren van een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.1.8. Annuleren van een GERP).

Herstellen van de annulatie van een GENP
Het herstellen van de annulatie van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon verloopt op dezelfde
wijze als het herstellen van de annulatie van een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.1.9. Herstellen van de annulatie van een GERP).
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Overdragen van een GENP
Voor het overdragen van een entiteit klikt u op de link ‘De entiteit overdragen’ onderaan het scherm met
de basisidentificatiegegevens. Er zal een flow opgestart worden.
Via onderstaande schermen kan u een actieve geregistreerde entiteit natuurlijk persoon overdragen aan
een andere natuurlijke persoon.
Opgelet:
De overnemende natuurlijke persoon mag nog niet over een entiteit bezitten waar deze de functie van
oprichter heeft.
Bij iedere stap kan u steeds naar de vorige stap terugkeren, zolang u nog niet heeft bevestigd.
In stap 1 dient u de natuurlijke persoon te specificeren aan dewelke u de geregistreerde entiteit natuurlijk
persoon wenst over te dragen.

Indien u het Rijksregisternummer of BIS-nummer kent, kan u dit ingeven. U dient te valideren door op de
groene pijl te klikken.
Indien u dit nummer niet kent, kan u dit opzoeken door op het
te klikken. U zult dan het scherm zien
om een natuurlijke persoon op te zoeken (zie2.3. Opzoeken van een natuurlijke persoon).
Indien u op het icoon
klikt, dan neemt deze automatisch de natuurlijke persoon over die geopend is in
het tabblad ‘Link naar de persoonsgegevens’.
Na de selectie van een natuurlijke persoon, klikt u op ‘Volgende stap’.
Indien de natuurlijke persoon al een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon heeft, krijgt u een foutmelding en kan u desgewenst een nieuwe natuurlijke persoon ingeven.
Indien de persoon nog geen geregistreerde entiteit natuurlijk persoon heeft, verkrijgt u onderstaand
scherm.
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In bovenstaand scherm worden de adresgegevens door KBOwi gecontroleerd of aangevuld indien nodig.
Verschillende situaties kunnen zich hierbij voordoen:
- Het adres van de persoon wordt getoond zonder een foutmelding, maar enkel ter bevestiging
(dit
geldt
voor
Belgische
adressen
uit
het
Rijksregister).
Het adres van de persoon wordt getoond met de vraag om een straatcode op te geven (dit is het
geval in bovenstaand voorbeeld: het betreft hier een persoon uit het BIS-register met een Belgisch adres).
- Het adres van een DIPLO wordt getoond met de vraag om het adres te splitsen in de correcte
invoerkaders (het betreft hier buitenlandse adressen uit het Rijksregister).
Na verificatie van het adres van de natuurlijke persoon, klikt u op ‘Volgende stap’ om naar het volgende
scherm te gaan.
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In bovenstaand scherm ziet u alle gegevens van de natuurlijke persoon naar wie u de geregistreerde entiteit natuurlijk persoon zal overdragen.
U dient enkel nog een hoedanigheid toe te voegen (zie 5.2.8. Hoedanigheden, toelatingen en hun aanvraag) en de datum van overdracht in te vullen. U klikt tenslotte op de knop ‘Bevestigen’.
Bij een succesvolle overdracht worden de basisidentificatiegegevens van de nieuw opgerichte geregistreerde entiteit natuurlijk persoon getoond met de melding ‘De geregistreerde entiteit natuurlijk persoon
werd succesvol overgedragen’.
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Opening faillissement
Indien u een vonnis van een faillissement voor een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon wenst in te
schrijven, klikt u op de link ‘Een vonnis voor opening faillissement en/of voor (niet-) verschoonbaarheid
inschrijven’ onderaan het scherm met de basisidentificatiegegevens.
De inschrijving van een opening faillissement van een GENP is hetzelfde als de inschrijving van een opening faillissement voor een GERP (zie 4.1.12. Opening faillissement van een GERP).
Opgelet:
- De link openen faillissement en beheren (niet-) verschoonbaarheid zal hier eveneens verschijnen
als de entiteit in status ‘BK - Bekendgemaakt’ is.
- Bij de rechtstoestand verschijnen in het dropdown menu drie mogelijkheden ‘048 - Opening faillissement met verschoonbaarheid’ en ‘049 - Opening faillissement met (niet-)verschoonbaarheid’
en ‘050 - Opening faillissement’. Alle openingen in faillissement beginnen met de code
‘050 - Opening faillissement’. Indien een begindatum van de rechtstoestand voor 1 mei 2018 ligt,
dan kunnen nadien de codes ‘048 - Opening faillissement met verschoonbaarheid’ en
‘049 - Opening faillissement met (niet-)verschoonbaarheid’ worden ingeschreven.
- Bij een geregistreerde entiteit NP is een retroactieve inschrijving (vonnisdatum kleiner dan de
begindatum van de actieve rechtstoestand) wel mogelijk.

Registreren van de (niet-) verschoonbaarheid
Het gegeven van de verschoonbaarheid werd op 1 mei 2018 vervangen door de kwijtschelding. Vonnissen met betrekking tot verschoonbaarheid kunnen om deze reden alleen worden ingeschreven voor natuurlijke personen waarbij de begindatum van het opening van faillissement kleiner is dan 1 mei 2018.
Indien u een vonnis m.b.t. de (niet-)verschoonbaarheid van de natuurlijke persoon wenst in te schrijven,
dan klikt u op de link ‘Een vonnis voor opening faillissement en/of voor (niet-) verschoonbaarheid inschrijven’ onderaan het scherm met de basisidentificatiegegevens.
Deze vonnissen worden ingeschreven met codes ‘048 - Opening faillissement met verschoonbaarheid’
en ‘049 - Opening faillissement met niet-verschoonbaarheid’. Dit is enkel van toepassing voor een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon.
Opgelet:
De codes 048 en 049 worden steeds voorafgegaan door de rechtstoestand 050 - 048 - 049. Het is niet
mogelijk dat een 049 of 048 door een 050 wordt opgevolgd. Onderstaande schema dient steeds te worden gevolgd:
050 → 048
050 → 049
048 → 049
049 → 048
Deze vonnissen kunnen worden ingeschreven als:
- De datum van het vonnis groter is dan of gelijk is aan de begindatum van de actieve rechtstoestand.
- De datum van het vonnis kleiner is dan de begindatum van de actieve rechtstoestand (retroactieve inschrijving).
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Stopzetten van een GENP in opening faillissement
Een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon in opening faillissement (met rechtstoestand 048, 049 of
050) die geen actieve hoedanigheid, geen actieve activiteit en geen actieve vestigingseenheid heeft, zal
tenslotte een status ‘ST - Stopgezet’ met reden stopzetting ‘050 - Stopzetting in opening faillissement’
krijgen, indien er geen vonnis sluiting faillissement werd ingeschreven. In dit geval wordt het ingeschreven
met als reden van stopzetting ‘054 - Stopzetting in sluiting faillissement’:
- ofwel via de link ‘De entiteit stopzetten’ onderaan het scherm met de basisidentificatiegegevens
(zie 5.1.4. Stopzetten van een GENP).
- ofwel via een batchprogramma dat dagelijks wordt uitgevoerd.
Opgelet:
Indien de entiteit minstens één actieve hoedanigheid, één actieve activiteit of één actieve vestigingseenheid heeft, zal de entiteit niet automatisch stopgezet worden bij de inschrijving van het vonnis sluiting
faillissement.
Voor meer informatie omtrent het automatisch stopzetten van andere nog actieve gegevens zie Bijlage 6
Automatische stopzetting van actieve gegevens bij de sluiting van een GENP in opening faillissement.
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Intrekking faillissement
Om een vonnis in te schrijven dat een faillissement intrekt, klikt u op de link ‘Inschrijven van een vonnis
van intrekking van faillissement’ onderaan het scherm met de basisidentificatiegegevens. Onderstaand
scherm verschijnt.

Dit vonnis wordt in de KBOwi toepassing weergegeven als een ‘Gebeurtenis’ en niet als een ‘Rechtstoestand’. Een gebeurtenis is altijd verbonden aan een rechtstoestand. In dit geval is de intrekking van het
faillissement altijd gekoppeld aan een opening faillissement.
Op datum van het vonnis ’01 - Intrekking faillissement’ moet de entiteit één van onderstaande rechtstoestanden hebben:
‘050 - Opening faillissement’
‘048 - Opening faillissement met verschoonbaarheid’
‘049 - Opening faillissement met niet-verschoonbaarheid’
Opgelet:
Wanneer u een intrekking van een faillissement inschrijft bij een andere rechtstoestand dan 050, 048 of
049, zal een foutboodschap de inschrijving blokkeren, behalve wanneer de checkbox ‘Zonder controle op
rechtstoestanden’ is aangevinkt (zie 1.4.6. Checkbox ‘Zonder controle op rechtstoestanden’).
Enkel de datum van het vonnis moet verplicht worden ingegeven.
Door te klikken op ‘Bevestigen’ wordt de intrekking van het faillissement geregistreerd. U wordt teruggebracht naar het scherm met de basisidentificatiegegevens en krijgt eveneens een bevestigingsboodschap.
Na de bevestiging van de inschrijving, verschijnt in de kolom ‘Gebeurtenis’ van de historiek van de rechtstoestanden de code ‘01 - Intrekking faillissement’ op het niveau van de rechtstoestand waarmee de gebeurtenis verband houdt. De ingegeven vonnisdatum verschijnt in de kolom ‘Datum gebeurtenis’.
Opgelet:
- De entiteit mag de status ‘AN - Geannuleerd’, ‘JU - Juridisch gecreëerd’ of ‘AF - Afgesloten’ niet
hebben.
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-

-

De datum van de gebeurtenis moet steeds groter zijn dan of gelijk zijn aan de vonnisdatum van
de opening van het faillissement. Wanneer dit niet het geval is, zal een foutboodschap de inschrijving van de gebeurtenis blokkeren. Deze controle wordt steeds uitgevoerd ook al is de checkbox
‘Zonder controle op rechtstoestanden’ aangevinkt.
De inschrijving van een vonnis m.b.t. de intrekking van het faillissement verandert de status van
de entiteit niet.

De beheersdienst van de KBO kan ook op een andere manier overgaan tot het inschrijven van een vonnis
waarbij het faillissement wordt ingetrokken. De inschrijving gebeurt dan door te klikken op de details van
een rechtstoestand (op pagina met historiek). U kan dan in het onderdeel ‘Inschrijven nieuwe gebeurtenis’
een type van gebeurtenis selecteren in het dropdownmenu en een datum voor de gebeurtenis in te geven.

Opgelet:
Het onderdeel ‘Inschrijven nieuwe gebeurtenis’ verschijnt enkel wanneer er nog geen gebeurtenis is ingeschreven bij de betrokken rechtstoestand.

Corrigeren van een intrekking van het faillissement
Enkel de beheersdienst KBO beschikt over de rechten om de gebeurtenis te corrigeren.
Indien u een vonnis intrekking faillissement wenst te corrigeren, dient u vanuit het scherm met de basisidentificatiegegevens te klikken op het historiek icoon van de rechtstoestand van de entiteit. Vervolgens
klikt u op het correctie icoon en u komt op onderstaand scherm terecht.
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Vervolgens dient u nogmaals op het correctie icoon te klikken naast de gebeurtenis ‘01 - Intrekking faillissement’.
U krijgt onderstaand scherm te zien.

De informatie omtrent de rechtstoestand waarop de gebeurtenis ingeschreven is, kan hier niet aangepast
worden.
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U kunt nu de datum corrigeren. Wanneer u de datum van de gebeurtenis corrigeert, mag de datum nooit
kleiner worden dan de begindatum van de rechtstoestand waarop de gebeurtenis geregistreerd is.
Nadat u de nodige gegevens hebt ingevoerd en u klikt op ‘Bevestigen’, zal de correctie worden uitgevoerd.
U ontvangt een bevestigingsboodschap en keert terug naar het scherm om een rechtstoestand te corrigeren.
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Annuleren van een intrekking faillissement
Deze operatie verwijdert het vonnis van een intrekking van een faillissement voor de rechtstoestanden
048, 049 of 050 bij dewelke het ingeschreven was.
Om een vonnis intrekking faillissement te annuleren, volstaat het om het annuleringsicoon
ren op onderstaand scherm.

te selecte-

Bij het annuleren van de intrekking faillissement, controleert het systeem of de gebeurtenis ‘01 - Intrekking faillissement’ ingeschreven werd op reguliere wijze. Dit betekent dat de gebeurtenis ingeschreven
werd op een rechtstoestand ‘Opening faillissement’ (050, 048 of 049) en dat er een rechtstoestand
‘016 - Stopzetting activiteit natuurlijke persoon’, ‘018 - Stopgezet in bekendmaking’, ‘100 - Bekendmaking van de onderneming’ of ‘000 - Normale toestand’ ingeschreven werd op de vonnisdatum.
In dit geval wordt de volledige gebeurtenis ‘Intrekking faillissement’ teniet gedaan:
- De rechtstoestand, die automatisch geregistreerd werd bij het inschrijven van het vonnis van
intrekking faillissement, wordt uit de historiek gehaald.
- De gebeurtenis ‘01 - Intrekking faillissement ’ wordt uit alle rechtstoestanden 048, 049, 050 verwijderd.
- De rechtstoestandscodes 050, 048, 049 worden geheractiveerd. De status blijft ongewijzigd.
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Opgelet:
Als de gebeurtenis ‘01 - Intrekking faillissement’ werd ingeschreven via ‘Inschrijven nieuwe gebeurtenis’
(door de beheersdienst van de KBO), dan zal het systeem de gebeurtenis slechts verwijderen als de checkbox ‘Zonder controle op rechtstoestand’ aangevinkt is.
Als de gebeurtenis ingeschreven werd voor elk van de rechtstoestanden 050, 048, 049, dan zal bij de
annulatie van de gebeurtenis, deze laatste verwijderd moeten worden voor elk van de situaties 050, 048,
049 (geen automatische annulatie).

Kwijtschelding van schulden
Sinds 1 mei 2018 voorziet de regelgeving geen verwijzing meer naar de verschoonbaarheid. De kwijtschelding van schulden vervangt dit begrip.
De kwijtschelding van schulden wordt niet ingeschreven als een rechtstoestand maar als een gebeurtenis
die steeds gelinkt wordt aan de rechtstoestand 050 of 091.
Zie 5.1.16.4 Kwijtschelding van schulden in het kader van een gerechtelijke reorganisatie.

Sluiting faillissement
Een vonnis sluiting faillissement kan enkel ingeschreven worden indien:
- een opening faillissement eerder werd geregistreerd voor deze entiteit en
- de actieve status van de entiteit ‘AC - actief’, ‘BK - Bekendgemaakt’ of ‘ST - stopgezet’ is.
Indien u een vonnis sluiting faillissement wenst in te schrijven voor een geregistreerde entiteit natuurlijk
persoon, klikt u op de link ‘Inschrijven van een vonnis van een sluiting van een faillissement’ onderaan het
scherm met de basisidentificatiegegevens. Onderstaand scherm verschijnt.
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Bij een sluiting faillissement zijn volgende gegevens verplicht:
- Rechtstoestand: het dropdownmenu bevat enkel de volgende waarden:
- ‘051 - Sluiting faillissement met verschoonbaarheid’
- ‘052 - Sluiting faillissement met (niet-) verschoonbaarheid’
- ‘053 - Sluiting faillissement’
- Datum vonnis: in de meeste gevallen zal de vonnisdatum groter zijn dan of gelijk zijn aan de
begindatum van de actieve rechtstoestand. In een beperkt aantal gevallen (retroactieve inschrijving) zal de vonnisdatum kleiner zijn dan de begindatum van de actieve rechtstoestand.
Bij klikken op ‘Bevestigen’ wordt de sluiting van het faillissement geregistreerd. U krijgt eveneens een
bevestigingsboodschap.
Opgelet:
- De geregistreerde entiteit natuurlijk persoon wordt NIET stopgezet door de inschrijving van een
vonnis sluiting faillissement als deze entiteit nog over actieve hoedanigheden, actieve activiteiten
of actieve vestigingseenheden beschikt.
- De functies ‘90001 - Curator’ en ‘90002 - Voorlopig bewindvoerder’ worden automatisch stopgezet op datum van het vonnis dat het faillissement sluit.
- De status van de entiteit blijft ongewijzigd.
- Volgorde van de rechtstoestandscodes voor entiteiten natuurlijk persoon waarvan de datum van
rechtstoestand ‘050 - Opening faillissement’ kleiner is dan 1 mei 2018:
050 (➔ 048) ➔ 051
050 (➔ 049) ➔ 052
Het is mogelijk om meteen van 050 naar 051 of 052 te gaan.
- Volgorde van de rechtstoestandscodes voor entiteiten natuurlijk persoon waarvan de datum van
rechtstoestand ‘050 - Opening faillissement’ groter of gelijk is aan 1 mei 2018:
050 ➔ 053
- Om een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon in sluiting faillissement stop te zetten, dient de
reden van stopzetting ‘054 - Stopzetting in sluiting faillissement’ te worden geselecteerd.

Afronden faillissement
Na de sluiting van het faillissement van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon kan een entiteit
worden afgerond. Dit betekent dat een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon in sluiting faillissement
wordt stopgezet of zijn activiteiten voortzet.
Het afronden van het faillissement kan slechts indien de entiteit de status ‘AC - Actief’ of
‘BK - Bekendgemaakt’ en de rechtstoestand 051, 052 of 053 heeft.
Dit gebeurt hetzij automatisch via een programma (batchprogramma) dat dagelijks draait, hetzij via de link
‘Afronden van een faillissement’ onderaan het scherm met de basisidentificatiegegevens.
Onderstaand scherm verschijnt. Bij klikken op ‘Ja’, bevestigt u het afronden van het faillissement. Bij
klikken op ‘Neen’, gaat het afronden van het faillissement niet door.
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Voortzetten van een entiteit in sluiting faillissement
De geregistreerde entiteit natuurlijk persoon wordt voortgezet als er minimum één actieve hoedanigheid
en activiteit en vestigingseenheid is.
De entiteit wordt terug in ‘000 - Normale situatie’ of ‘100 - Bekendmaking van de entiteit’ geplaatst. De
entiteit krijgt de status ‘AC - Actief’ of ‘BK - Bekendgemaakt’ naargelang deze al dan niet automatisch
werd geactiveerd door het invoeren van een toelating.
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Stopzetten entiteit in sluiting faillissement
De geregistreerde entiteit natuurlijk persoon wordt stopgezet als er geen actieve hoedanigheden, activiteiten en vestigingseenheden zijn.
De geregistreerde entiteit natuurlijk persoon krijgt de status ‘ST - Stopgezet’ toegekend met als einddatum, de einddatum van de stopgezette hoedanigheid. De reden van stopzetting is ‘054 - Stopzetting in
sluiting faillissement’ indien de stopzettingsdatum valt in een periode waar de entiteit zich in sluiting faillissement bevindt.
Voor meer uitleg hierover zie Bijlage 6 Automatische stopzetting van actieve gegevens bij de sluiting van
een GENP in opening faillissement.
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Rehabilitatie
Rehabilitatie is enkel van toepassing voor een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon waarbij een
rechtstoestand ‘052 - Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid’ of ‘053 - Sluiting faillissement’
werd ingeschreven.
Opgelet:
De rechtstoestanden 052 en 053 moeten niet de actieve rechtstoestand van de entiteit zijn.
De rehabilitatie wordt niet ingeschreven als een rechtstoestand, maar als een gebeurtenis (net zoals de
intrekking van het faillissement) die in het geval van rehabilitatie altijd gekoppeld is aan de rechtstoestand
052 of 053.
Indien u een rehabilitatie wenst in te schrijven, klikt u op de link ‘Inschrijven van een vonnis van rehabilitatie’ onderaan het scherm met de basisidentificatiegegevens. Onderstaand scherm verschijnt.

Om een rehabilitatie in te schrijven, kiest u het betrokken vonnis ‘052 - Sluiting faillissement met nietverschoonbaarheid’ of ‘053 - Sluiting faillissement’.
Opgelet:
Indien er meerdere vonnissen sluiting faillissement zijn dan zal het systeem automatisch de rehabilitatie
inschrijven bij de recentste rechtstoestand 052.
Bij de rehabilitatie moet de vonnisdatum verplicht worden ingegeven.
Klik op ‘Bevestigen’ om de rehabilitatie in te schrijven. U wordt teruggebracht naar het scherm met de
basisidentificatiegegevens en krijgt een bevestigingsboodschap.

Na de bevestiging van de inschrijving, ziet u de code ‘02 - Rehabilitatie’ verschijnen in de kolom ‘Gebeurtenis’ in de historiek van de rechtstoestanden op het niveau van de betrokken rechtstoestand. De vonnisdatum verschijnt in de kolom ‘Datum gebeurtenis’.
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Opgelet:
- De datum van de gebeurtenis moet altijd groter zijn dan of gelijk zijn aan de vonnisdatum van de
sluiting faillissement. Als dit niet het geval is, zal een foutboodschap de inschrijving van de gebeurtenis blokkeren.
- Geen gebeurtenis mag eerder ingeschreven zijn voor de betrokken rechtstoestand. Wanneer dit
het geval is, zal een foutboodschap de inschrijving van de rehabilitatie blokkeren.
- De inschrijving van de rehabilitatie wijzigt de rechtstoestand en status van de entiteit niet.

Corrigeren van rehabilitatie
On een rehabilitatie te corrigeren vanuit het scherm ‘Rechtstoestand: historiek’ zijn er twee mogelijkheden. U kan klikken op de rechtstoestand waarvoor de rehabilitatie is ingeschreven. Alle gebeurtenissen
die aan deze rechtstoestand gelinkt zijn zullen worden weergegeven in het scherm: ‘Rechtstoestand: detail’. Klik vervolgens op het correctie icoon

naast de gebeurtenis die u wilt aanpassen.

U kan ook meteen klikken op het correctie icoon
ingeschreven. Klik nogmaals op het correctie icoon

naast de rechtstoestand waarbij de rehabilitatie werd
naast de gebeurtenis die u wilt aanpassen.
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Enkel de datum van de rehabilitatie kan gecorrigeerd worden. Hiervoor dient u op het correctie icoon
naast de gebeurtenis te klikken.

De informatie omtrent de rechtstoestand waarop de gebeurtenis ingeschreven is en het type van de gebeurtenis, wordt read-only weergegeven. U kan ervoor kiezen om de checkbox ‘Zonder controle op
rechtstoestanden’ aan te vinken (zie 1.4.6. Checkbox ‘Zonder controle op rechtstoestanden).
U kunt de datum corrigeren en op ‘Bevestigen’ klikken.
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Opgelet:
Ook hier mag de datum nooit kleiner zijn dan de begindatum van de rechtstoestand waarop de gebeurtenis geregistreerd is.

Annuleren van rehabilitatie
Deze operatie verwijdert de rehabilitatie voor de rechtstoestand 052 of 053 bij dewelke het ingeschreven
was.
Om een rehabilitatie van een rechtstoestand 052 of 053 te annuleren, volstaat het om op het icoon
naast de gebeurtenis te klikken op het scherm ‘Rechtstoestand: Corrigeren’.

U dient deze annulatie te bevestigen door op ‘Ja’ te klikken. U kan ervoor kiezen om de checkbox ‘Zonder
controle op rechtstoestanden’ aan te vinken (zie 1.4.6 Checkbox ‘Zonder controle op rechtstoestanden).

Gerechtelijke reorganisatie
Er zijn vier grote aspecten van een gerechtelijke reorganisatie die in KBOwi kunnen worden ingeschreven:
- Allereerst kan de rechtbank bij het openen van een procedure van gerechtelijke reorganisatie
een termijn van de opschorting bepalen. In dergelijk geval wordt de entiteit de rechtstoestand
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-

-

‘091 - Opschorting (gerechtelijke reorganisatie)’ toegekend (zie 5.1.16.1 Opschorting (gerechtelijke reorganisatie)).
De opschorting kan beëindigd worden (zie 5.1.16.2. Beëindigen opschorting).
De gebeurtenis ‘03 - Ontlasting’ kan ingeschreven worden voor geregistreerde entiteiten natuurlijk persoon waarbij de begindatum van de rechtstoestand ‘091 - Opschorting (gerechtelijke reorganisatie)’ kleiner is dan 1 mei 2018 (zie 5.1.16.3. Ontlasting (van de schulden)).
De gebeurtenissen in verband met kwijtschelding van schulden kunnen ingeschreven worden
voor geregistreerde entiteiten natuurlijk persoon waarbij de begindatum van de rechtstoestand
‘091 - Opschorting (gerechtelijke reorganisatie)’ groter of gelijk is aan 1 mei 2018 (zie 5.1.16.4.
Kwijtschelding van schulden)).
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Opschorting (gerechtelijke reorganisatie)
Indien u een vonnis, waarbij een opschorting wordt toegekend aan een entiteit, wenst in te schrijven, klikt
u op de link ‘Inschrijven van een opschorting (gerechtelijke reorganisatie)’ onderaan het scherm met de
basisidentificatiegegevens. Onderstaand scherm verschijnt.

Volgende gegevens dienen te worden ingevoerd:
- De begindatum: verplicht.
- De einddatum: De einddatum is voor de meeste gebruikers niet zichtbaar en zal automatisch
worden ingevuld aan het einde van de procedure wanneer de entiteit een nieuwe rechtstoestand
verkrijgt. De einddatum, die enkel door de beheersdienst van KBO kan worden ingevuld, wordt
enkel ingevuld indien het gaat om het retroactief inschrijven van een opschorting.
- Functies: het invoeren van een functie is optioneel. Met het dropdownmenu ‘Functietype’ kan u
kiezen voor:
•
‘90002 - Voorlopige bewindvoerder’ (enkel mogelijk bij de rechtstoestanden 091, 048,
049, 050).
•
‘90005 - Gerechtsmandataris’ (enkel mogelijk bij de rechtstoestand 091).
Beide functies worden steeds uitgeoefend door een natuurlijke persoon. Het Rijksregisternummer of BIS-nummer van diegene die de functie uitoefent, moet worden ingegeven.
Bij het ingeven van een functie is een begindatum steeds verplicht, de einddatum en stopzettingsreden zijn dit niet. Echter als er een einddatum van de functie ingevuld wordt, is de stopzettingsreden wel verplicht en omgekeerd.
Bij klikken op ‘Bevestigen’ wordt de opschorting geregistreerd en de entiteit krijgt de rechtstoestand
‘091 - Opschorting (gerechtelijke reorganisatie)’. U krijgt eveneens een bevestigingsboodschap.
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Opgelet:
De inschrijving van een opschorting verandert de status van de entiteit niet.

Beëindigen opschorting
Het einde van een opschorting registreren in de KBO gebeurt niet door de einddatum van de opschorting
in te schrijven, maar door één van de volgende rechtstoestanden in te schrijven:
- ‘000 - Normale situatie’
- ‘050 - Opening faillissement’.
Het inschrijven van deze rechtstoestand volgend op de opschorting zal automatisch de opschorting beeindigen.
Indien u een opschorting voor een entiteit natuurlijk persoon wenst te beëindigen, klikt u op de link ‘Inschrijven van het einde van een opschorting (gerechtelijke reorganisatie)’ onderaan het scherm met de
basisidentificatiegegevens. Onderstaand scherm verschijnt.

Volgende gegevens zijn verplicht in te vullen:
- Begindatum van de rechtstoestand volgend op de opschorting: de einddatum van de opschorting.
- Rechtstoestand volgend op de opschorting: dropdownlijst met de keuzemogelijkheden die eerder werden vermeld.
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Het inschrijven van een functie is optioneel. Bij de inschrijving van een opening faillissement is het echter
verplicht om een ‘90001 - Curator’ in te schrijven, het inschrijven van een ‘90002 - Voorlopig bewindvoerder’ is steeds optioneel.
Door op ‘Bevestigen’ te klikken, wordt het beëindigen van de opschorting ingeschreven en ontvangt u
onderstaande bevestigingsboodschap.

Opgelet:
Het succesvol beëindigen van de opschorting (gerechtelijke reorganisatie) stopt de functie van gerechtsmandataris niet automatisch:
- Indien de beëindiging van de opschorting het gevolg is van een opening faillissement (rechtstoestand 050), blijven de nog actieve functies ‘90005 - Gerechtsmandataris’ actief.
- Indien bij de beëindiging van de opschorting (gerechtelijke reorganisatie), de entiteit de rechtstoestand ‘000 - Normale situatie’ verkrijgt, worden de nog actieve functies ‘90005 - Gerechtsmandataris’ stopgezet.

Ontlasting (van de schulden)
Een vonnis ontlasting (van de schulden) kan ingeschreven worden bij een geregistreerde entiteit natuurlijk
persoon waarvoor een opschorting ‘091 - Opschorting (gerechtelijke reorganisatie)’ met begindatum voor
1 mei 2018 werd geregistreerd. De rechtstoestand 091 hoeft niet de actieve rechtstoestand te zijn.
Dergelijk vonnis wordt in de KBO niet geregistreerd als een rechtstoestand maar als een gebeurtenis. Hoe
u deze gebeurtenis dient in te schrijven (zie5.1.15. Rehabilitatie).
Het enige verschil hiermee is dat u dient te klikken op de link ‘Ontlasting’ onderaan het scherm met de
basisidentificatiegegevens en dat de gebeurtenis wordt ingeschreven bij de rechtstoestand 091 in plaats
van de rechtstoestand 052 of 053.
Na de bevestiging van de inschrijving, ziet u de code ‘03 - Ontlasting’ verschijnen in de kolom ‘Gebeurtenis’ in de historiek van de rechtstoestanden op het niveau van de betrokken rechtstoestand.

5.1.16.3.1. Corrigeren van ontlasting
Het corrigeren van de ontlasting verloopt op dezelfde wijze als het corrigeren van de rehabilitatie (zie
5.1.15.1. Corrigeren van rehabilitatie).

5.1.16.3.2. Annuleren van ontlasting
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Het annuleren van de ontlasting verloopt op dezelfde wijze als het annuleren van de rehabilitatie (zie
5.1.15.2. Annuleren van rehabilitatie).

Kwijtschelding van schulden
Een vonnis kwijtschelding van schulden kan ingeschreven worden bij een geregistreerde entiteit natuurlijk
persoon waarvoor een opschorting ‘091 - Opschorting (gerechtelijke reorganisatie)’ of een opening faillissement ‘050 - Opening faillissement’ met begindatum voor 1 mei 2018 werd geregistreerd. De rechtstoestand 050 of 091 hoeft niet de actieve rechtstoestand te zijn.
Indien u een vonnis in verband met de kwijtschelding van schulden wenst in te schrijven, klikt u op de link
‘Kwijtschelding van schulden inschrijven’ onderaan het scherm met de basisidentificatiegegevens. Onderstaand scherm verschijnt.

Volgende gegevens zijn verplicht in te vullen:
- Datum vonnis: de einddatum van de opschorting.
- Type: U heeft de keuze tussen ’04 - Partiële kwijtschelding’, ’05 - Kwijtschelding’ of ’06 - Weigering kwijtschelding’.
In de KBOwi toepassing wordt dit vonnis weergegeven als een ‘Gebeurtenis’ en niet als een ‘Rechtstoestand’. Een gebeurtenis is altijd gelinkt aan een rechtstoestand. In dit geval is een kwijtschelding steeds
gelinkt aan een opening faillissement of een opschorting (gerechtelijke reorganisatie).
Opgelet:
- U dient de rechtstoestand te kiezen waaraan u de gebeurtenis wilt koppelen. Indien er meerdere
rechtstoestanden zijn, dan zal de eerste rechtstoestand uit de lijst standaard aangevinkt zijn. Indien er slechts één rechtstoestand is, zal deze automatisch aangevinkt zijn.
- De lijst toont standaard enkel de relevante rechtstoestanden ‘050 - Opening faillissement’ en
‘091 - Opschorting (gerechtelijke reorganisatie’. Het is mogelijk om meerdere rechtstoestanden
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te zien door rechts bovenaan op de link ‘Alle’ te klikken, maar enkel de relevante rechtstoestanden kunnen worden aangevinkt voor de inschrijving van een kwijtschelding.
Bij klikken op ‘Bevestigen’ keert u terug naar het overzicht met de basisidentificatiegegevens en krijgt u
een bevestigingsboodschap. De kwijtschelding zelf wordt als gebeurtenis geregistreerd, de datum van het
vonnis kan u vinden in de kolom ‘Datum gebeurtenis’.
Opgelet:
- De entiteit mag niet de status ‘AN - Geannuleerd’ , ‘JU - Juridische creatie of ‘AF - Afgesloten’
hebben.
- De datum van de gebeurtenis moet steeds groter of gelijk zijn aan de datum van het opening van
het faillissement of de gerechtelijke reorganisatie. Indien dit niet het geval is, dan zal een blokkerende boodschap de inschrijving van de gebeurtenis blokkeren. Deze controle wordt steeds uitgevoerd (ook indien de checkbox ‘Zonder controle op rechtstoestanden’ aangevinkt werd).
- De inschrijving van een vonnis van kwijtschelding van schulden verandert de status van de entiteit niet.

5.1.16.4.1. Historiek van de kwijtschelding van schulden
Het is mogelijk om meerdere gebeurtenissen voor eenzelfde rechtstoestand in te schrijven. In de historiek
van de rechtstoestand kan u, indien er meerdere gebeurtenissen zijn, een beletselteken (3 puntjes) zien
staan naast de betreffende rechtstoestand.

Om de historiek van de gebeurtenissen die aan een rechtstoestand gekoppeld zijn terug te vinden, klikt u
op de rechtstoestand. Er is steeds maximum één gebeurtenis actief. Bij het inschrijven van een nieuwe
gebeurtenis wordt de vorige automatisch stopgezet met als stopzettingsdatum de dag voordien.
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5.1.16.4.2. Corrigeren van kwijtschelding van schulden
De correctie van een kwijtschelding van schulden verloopt op dezelfde wijze als bij de rehabilitatie (zie
5.1.15.1. Corrigeren van rehabilitatie).

5.1.16.4.3. Annuleren van kwijtschelding van schulden
De annulatie van een kwijtschelding van schulden verloopt op dezelfde wijze als bij de rehabilitatie (zie
5.1.15.2. Annuleren van rehabilitatie).
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5.2. Linkernavigatie geregistreerde entiteit natuurlijk persoon
(GENP)
Basisidentificatiegegevens
Raadplegen van basisidentificatiegegevens
Het raadplegen van de basisidentificatiegegevens van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon verloopt op dezelfde wijze als bij een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.2.1.1. Raadplegen van basisidentificatiegegevens).

Wijzigen van een basisidentificatiegegeven
Het is niet mogelijk om de basisidentificatiegegevens van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon
te wijzigen.
Uitzondering:
Indien de oprichter een persoon is uit het BIS-register, dan kan het domicilie adres gewijzigd worden door
de gegevens van een persoon uit het BIS-register te wijzigen (zie 3.2. Wijzigen van gegevens van een
natuurlijke persoon in het BIS register).

Corrigeren van een basisidentificatiegegeven
Het corrigeren van de contactgegevens of de rechtstoestand van een geregistreerde entiteit natuurlijk
persoon verloopt op dezelfde manier als bij een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.2.1.3. Corrigeren van een basisidentificatiegegeven).
Het enige verschil is dat slechts mogelijkheid 2 van toepassing is en dat u dient te klikken op het correctie
icoon (

) in plaats van het wijzigingsicoon (

). Uiteraard is er geen wijzigingsdatum voorzien.

Extra informatie over de rechtstoestand en status van de entiteit kan u terugvinden in 4.2.1.5.2. Rechtstoestand en status van de geregistreerde entiteit.
Ook de begin- en einddatum van de geregistreerde entiteit natuurlijk persoon kunnen worden gecorrigeerd en dit op dezelfde wijze als bij een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.2.1.5.1. Corrigeren
begin- of einddatum van een GERP).
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Stopzetten van een basisidentificatiegegeven
Het is niet mogelijk om de basisidentificatiegegevens van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon
stop te zetten.

Heractiveren van een basisidentificatiegegeven
Het heractiveren van de basisidentificatiegegevens van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon verloopt op dezelfde wijze als bij een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.2.1.5. Heractiveren van een
basisidentificatiegegeven).
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Contactgegevens
Het raadplegen, creëren, corrigeren, wijzigen, stopzetten, heractiveren en annuleren van een contactgegeven bij een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon verloopt op dezelfde wijze als bij de geregistreerde
entiteit rechtspersoon (zie 4.2.2. Contactgegevens).

Mandaten
Het raadplegen, creëren, corrigeren, stopzetten, heractiveren en annuleren van de gegevens van mandaten van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon verloopt op dezelfde wijze als bij een geregistreerde
entiteit rechtspersoon (zie 4.2.3. Mandaten).

Functies
Een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon heeft steeds een functie van het type ‘00001 - Oprichter
van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon’. Deze functie wordt automatisch aangemaakt bij de
bekendmaking van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon (zie 5.1.1. Een GENP bekendmaken).
Het is niet mogelijk om deze functie zelf te creëren noch enige andere actie te ondernemen met uitzondering van de regularisatie (voorbehouden voor de beheersdienst KBO).
Het raadplegen, creëren, corrigeren, stopzetten, heractiveren en annuleren van de gegevens van functies
van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon verloopt verder op dezelfde wijze als bij een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.2.4. Functies).

Regulariseren van de functie ‘Oprichter van een geregistreerde entiteit
natuurlijk persoon’
De functie ‘Oprichter van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon’ kan worden geregulariseerd. Het
is immers mogelijk dat een verkeerde persoon werd ingeschreven voor deze functie of dat een fictief
rijksregisternummer werd gebruikt. De gebruiker krijgt de mogelijkheid om het correcte rijksregisternummer of BIS-nummer in te schrijven voor deze entiteit. Op deze manier kan de fout worden gecorrigeerd.
Enkel de beheersdienst van de KBO heeft de mogelijkheid deze functionaliteit uit te oefenen.
Dit gebeurt door op het icoon

te klikken in het onderstaande scherm.
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U krijgt vervolgens een scherm te zien waar u het BIS-nummer of (fictieve) rijksregisternummer kan aanpassen. U geeft het correcte BIS-nummer of rijksregisternummer in en klikt op de groene pijl om te verifiëren of het nummer correct is.

Nadien klikt u op bevestigen. U krijgt onderstaande bevestigingsboodschap.
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Ondernemersvaardigheden, ambulant en kermisuitbater
Het raadplegen, creëren, corrigeren, wijzigen, stopzetten, heractiveren en annuleren van de gegevens van
ondernemersvaardigheden, ambulante en kermisuitbater van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon verloopt op dezelfde wijze als bij een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.2.7 Ondernemersvaardigheden, ambulant en kermisuitbater).

Activiteiten
Het raadplegen, creëren, wijzigen, corrigeren, stopzetten, heractiveren en annuleren van de gegevens van
activiteiten van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon verloopt op dezelfde wijze als bij een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.2.7. Activiteiten).

Bankrekeningen
Het raadplegen, creëren, wijzigen, corrigeren, stopzetten, heractiveren en annuleren van de gegevens van
bankrekeningen van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon verloopt op dezelfde wijze als bij een
geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.2.8. Bankrekeningen).

Hoedanigheden, toelatingen en hun aanvraag
Het behandelen van hoedanigheden, toelatingen en hun aanvraag bij een geregistreerde entiteit natuurlijk
persoon verloopt op dezelfde wijze als bij een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.2.9. Hoedanigheden, toelatingen en hun aanvraag).
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Namen
De geregistreerde entiteit natuurlijk persoon heeft altijd slechts één naam. Dit is de naam die bestaat uit
de naam + voornaam van de oprichter van de geregistreerde entiteit natuurlijk persoon. Aan deze naam
wordt steeds de taal ‘Andere’ toegewezen. Het is niet mogelijk om voor een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon namen te creëren, te wijzigen, te corrigeren, stop te zetten, te heractiveren of te annuleren. U kan de naam enkel raadplegen door in de linkernavigatie op ‘Namen’ te klikken. Onderstaand
scherm zal verschijnen.

Indien u voor de entiteit natuurlijke persoon een commerciële naam wenst toe te voegen, dan kan u dit
doen op het niveau van de vestigingseenheid.
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Lijst vestigingseenheden
De lijst vestigingseenheden van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon is op dezelfde wijze opgebouwd als die voor een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.2.12. Lijst vestigingseenheden).

Extern identificatienummer
Het raadplegen, creëren en annuleren van de externe identificatienummers van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon verloopt op dezelfde wijze als bij een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie
4.2.13 Extern identificatienummer).

Externe bronnen
Het raadplegen van de externe bronnen van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon verloopt op
dezelfde wijze als bij een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.2.15. Externe bronnen).
Het enige verschil hierbij is dat er bij een geregistreerde entiteit rechtspersoon een link weergegeven
wordt naar de balanscentrale wat niet het geval is bij een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon. Omgekeerd is er bij de geregistreerde entiteit natuurlijke persoon een link naar een databank met toelatingen
ingeschreven in de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen.

Link tussen geregistreerde entiteiten
Het raadplegen van linken tussen entiteit gebeurt bij een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon op
dezelfde manier als bij een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.2.17 Link tussen geregistreerde
entiteiten).

Vervangingsregister
Het Register van vervangende ondernemers is geen bevoegdheid van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Enkel de loketten hebben de mogelijkheid om gegevens aan te passen in dit register. Om deze
reden willen we u graag doorverwijzen naar onderstaande link:
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-beheren-en/register-van-vervangende
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Uittreksels
Het opvragen van alle uittreksels bij een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon verloopt op dezelfde
manier als bij een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.2.18 Uittreksels).
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6. Vestigingseenheid (VE)
De vestigingseenheid is de plaats waar activiteiten van de entiteit worden uitgevoerd, bepaalbaar aan de
hand van een adres. Op of vanuit deze plaats (locatie), vindt er op zijn minst één hoofdbedrijfsactiviteit of
bijkomende bedrijfsactiviteit plaats. Verderop in de handleiding zal het woord vestigingseenheid regelmatig worden afgekort tot VE.
Een VE is steeds verbonden met een entiteit. De gegevens van een VE kunnen teruggevonden worden in
het tabblad ‘Vestigingseenheid’ (zie 1.2.1 Tabs: entiteit, vestigingseenheid, link naar de persoonsgegevens).

6.1. Levensloop van een vestigingseenheid
Hieronder kan u een schematisch overzicht terugvinden van de volledige levensloop van een vestigingseenheid. Dit overzicht toont aan welke statussen een vestigingseenheid kan hebben en wat de mogelijke
acties vanuit een bepaalde status zijn. Het spreekt voor zich dat niet elke vestigingseenheid dit schema
volledig doorloopt, maar dat slechts een aantal stappen van toepassing zijn.

Een tweede overzicht maakt duidelijk welke status op welke status kan volgen en welke actie hiervoor
ondernomen moet worden.
-

AC

Creëren

AC

ST

Stopzetten

AC

AN

Annuleren

ST

AC

Heractiveren
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ST

AC

Hernemen

AN

AC

Annulatie herstellen

Creëren van een vestigingseenheid
Een VE is steeds verbonden met een entiteit. Bij de creatie van een VE dient deze entiteit de status
‘AC - Actief’ of ‘BK - Bekendgemaakt’ te hebben.
Indien u een vestigingseenheid wenst te creëren, klikt u in het tabblad van de entiteit bij de linkernavigatie
op ‘Lijst vestigingseenheden’. Onderstaand scherm verschijnt.

Hier heeft u, enerzijds de mogelijkheid om de gegevens per vestiging te bekijken door op het nummer van
de vestigingseenheid te klikken, anderzijds wordt u de mogelijkheid geboden een nieuwe vestigingseenheid te creëren door op de knop ‘Creëer vestigingseenheid’ te klikken. Na het aanklikken van deze knop,
verschijnt onderstaand scherm.
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Bij de creatie van een vestigingseenheid zijn een aantal gegevens minimaal vereist. Het betreft volgende
velden.
- De begindatum vestigingseenheid: deze datum zal ook tevens de begindatum zijn van de eerste
activiteit die u verderop dient in te vullen.
- Vestigingseenheid adres: het betreft het adres van de locatie waar de activiteiten zullen worden

-

-

uitgevoerd. Dit adres moet zich in België situeren. U kan dit adres opzoeken door op de knop
te klikken (zie 2.4.4 Opzoeken adres), maar u kan er ook voor kiezen om dit manueel in te geven.
Opgelet:
Een entiteit kan op één bepaald adres slechts één actieve of gestopte vestigingseenheid bezitten.
Wanneer er al een gestopte vestigingseenheid bestaat met hetzelfde adres, moet deze VE hernomen worden en kan er dus geen nieuwe VE gecreëerd worden.
Soort activiteit, Versie, NACEBEL en Type activiteit: u kunt hier één activiteit aanmaken, de volgende activiteiten kunnen na de creatie van de VE toegevoegd worden (zie 4.2.7.2 Creëren van
een activiteit).

Optioneel kunt u één of meerdere commerciële namen toevoegen (met behulp van het

icoon).

Indien nodig, kan u alle ingevoerde gegevens verwijderen door op de knop ‘Gegevens wissen’ te klikken.
Indien u de gewenste gegevens ingevuld heeft, bevestigt u de creatie door op de knop ‘Creëer’ te klikken.
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Indien u een creatiedatum ingeeft die 3 maanden voor of na de datum van vandaag ligt, zal u bij de bevestiging een waarschuwing krijgen. Het volstaat om op ‘ja’ te klikken om verder te gaan. Wenst u niet
verder te gaan, dan klikt u op ‘nee’ waarna u weer terechtkomt op het creatiescherm.

U ontvangt een bevestiging van creatie en komt op het scherm van de activiteiten van de vestigingseenheid terecht. Via dit scherm kan u onmiddellijk de eventuele extra activiteiten aanmaken (zie 4.2.7.2 Creeren van een activiteit).

Na de creatie krijgt de vestigingseenheid onmiddellijk een vestigingseenheidsnummer toegewezen en
verwerft deze de status ‘AC- Actief’.

Stopzetten van een vestigingseenheid
Voor het stopzetten van een actieve vestigingseenheid met status ‘AC - Actief’, klikt u op de link ‘De vestigingseenheid stopzetten’ onderaan het scherm met de basisidentificatiegegevens.
U krijgt onderstaand scherm.

Zowel de reden van stopzetting als de stopzettingsdatum moeten verplicht ingevuld worden.
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Bij klikken op ‘Bevestigen’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering van de stopzetting onderstaande bevestigingsboodschap.

Opgelet:
- De stopzettingsdatum van de vestigingseenheid moet groter of gelijk zijn aan de begindatum van
de vestigingseenheid.
- Het stopzetten van een vestigingseenheid stopt automatisch de relatie tussen entiteit en vestigingseenheid, namen, contactgegevens, adressen, functies, activiteiten en toelatingen.
- Indien de gelinkte entiteit een actieve rechtstoestand heeft met code 048, 049, 050 (opening
faillissement) of 010, 012, 013 (vereffening) EN indien de vestigingseenheid nog minstens één
actieve RSZ activiteit heeft, dan wordt de VE niet stopgezet en wordt er een foutmelding gegeven.
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Heractiveren van een vestigingseenheid
De heractivering van een vestigingseenheid verloopt op dezelfde wijze als de heractivering van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon (zie 5.1.5 Heractiveren van een GENP). Na de heractivering verschijnt onderstaande bevestigingsboodschap.

Hernemen van een vestigingseenheid
Het verschil tussen het heractiveren en hernemen van een VE is dat bij het heractiveren de eerder ingevoerde stopzetting verdwijnt. Bij een herneming wordt de geschiedenis van stopzetting wel behouden.
Voor het hernemen van een stopgezette vestigingseenheid klikt u op de link ‘De vestigingseenheid hernemen’ onderaan het scherm met de basisidentificatiegegevens’.
Onderstaand scherm verschijnt.

Bij de herneming zijn een aantal gegevens verplicht. Het betreft de volgende velden:

230

-

-

-

Naam van de vestigingseenheid (naamtype, taal en naam): dit is enkel verplicht indien de VE een
naam had vooraleer zij werd stopgezet. U kan deze aanpassen.
Vestigingseenheid adres: het betreft het adres van de locatie waar de handelsactiviteiten zullen
worden uitgevoerd. Dit adres moet zich in België situeren. U kan dit adres opzoeken door op de
knop
te klikken (zie 2.4.4 Opzoeken adres), maar u kan er ook voor kiezen om dit manueel in
te geven.
Soort activiteit, NACEBEL, Versie en Type activiteit: u kunt hier één activiteit aanmaken, de volgende activiteiten kunnen na de herneming van de VE toegevoegd worden (zie 4.2.7.2 Creëren
van een activiteit).
De datum van herneming.

Tenslotte klikt u op ‘Bevestigen’ om de VE te hernemen.
U ontvangt bij een succesvolle uitvoering onderstaande bevestigingsboodschap.

De vestigingseenheid bevindt zich nu in de status ‘AC - actief’.

De herneming van een vestigingseenheid annuleren
De annulering van de herneming van een vestigingseenheid wordt uitgevoerd vanuit het scherm "Linken
met geregistreerde entiteiten: raadplegen" op het tabblad "Vestigingseenheid". Dit scherm toont de lijst
met linken van de vestigingseenheid.

De laatste link in de lijst toont het annuleringspictogram

.

Klik op het annuleringspictogram om de herneming van de vestigingseenheid te annuleren. U wordt
gevraagd de annulering te bevestigen.
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Klik op "nee" om de annulering af te breken. U keert terug naar het vorige scherm.
Klik op "ja" om door te gaan en over te gaan tot annuleren.
Wanneer de annulering succesvol gerealiseerd is, ontvangt u het volgende bevestigingsbericht:

Na de annulering wordt de vestigingseenheid opnieuw stopgezet. De gegevens die tijdens het hernemen
zijn ingevoerd, worden geannuleerd.

Annuleren van een vestigingseenheid
Het annuleren van een vestigingseenheid verloopt op dezelfde wijze als het annuleren van een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.1.8 Annuleren van een GERP).
Opgelet:
Een vestigingseenheid kan niet geannuleerd worden:
- indien er nog verworven of aangevraagde toelatingen zijn;
- indien er nog actieve activiteiten zijn;
- indien de vestigingseenheid tot een andere entiteit behoort of heeft behoord;
- indien er een historiek van adressen aanwezig is.

Herstellen van de annulatie van een vestigingseenheid
Het herstellen van de annulatie van een vestigingseenheid verloopt op dezelfde wijze als de herstelling
van de annulatie van een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.1.9 Herstellen van de annulatie van
een GERP).
Het enige verschil hierbij is dat u het vestigingseenheidsnummer van de geannuleerde vestigingseenheid
dient op te geven i.p.v. het ondernemingsnummer.
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Overdragen van een vestigingseenheid
Voor de overdraging van een VE dienen een aantal regels in acht te worden genomen met betrekking tot
de status van de entiteiten en de hoedanigheden.
De overdragende entiteit mag niet de status ‘AF - Afgesloten’ hebben. De overnemende entiteit moet de
status ‘AC - Actief’ of ‘BK - Bekendgemaakt’ hebben.
Tijdens de overdracht blijft het vestigingseenheidsnummer en het adres van de over te dragen vestigingseenheid behouden. De nog actieve namen, activiteiten en functies, die aan de over te dragen vestigingseenheid gekoppeld zijn, worden door de operatie automatisch stopgezet. Indien de vestigingseenheid die
wordt overgedragen toelatingen, dan worden deze automatisch stopgezet met de overdrachtsdatum als
einddatum.
Opgelet:
Het toevoegen van een toelating aan een VE tijdens de overdracht kan de automatische activering van
de overnemende entiteit tot gevolg hebben. Voor meer details hierover zie Bijlage 6 Automatische stopzetting van actieve gegevens bij de sluiting van een GENP in opening faillissement.
Het overdragen van een vestigingseenheid naar een andere entiteit (rechtspersoon of natuurlijk persoon)
start vanuit het tabblad entiteiten met linkernavigatie ‘Lijst vestigingseenheden’.

Onderaan het scherm klikt u op de link ‘Vestigingseenheden overdragen aan een andere entiteit’ en onderstaand scherm verschijnt.
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De lijst van vestigingseenheden toont enkel de actieve VE’s.
Bij een overdracht dient u verplicht volgende gegevens in te geven:
- De over te dragen VE: Standaard wordt de eerste actieve VE geselecteerd om over te dragen. U
kunt een andere VE selecteren door op het groene pijltje naast de desbetreffende VE te klikken.
Er kan slechts één VE geselecteerd worden.
- De datum overdracht: deze wordt standaard ingevuld op datum van vandaag maar kan manueel
gewijzigd worden.
- Overdragen naar de entiteit: Het ondernemingsnummer van de entiteit naar waar de vestigings-

eenheid wordt overgedragen (zie 1.3.3 Valideren van codes voor de werking van
).
In het specifieke geval van een entiteit waarvan het ondernemingsnummer is overgedragen,
wordt een tussenscherm weergegeven. U kunt vervolgens de gewenste entiteit kiezen.
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-

Soort activiteit: Bij de overdracht dient u verplicht één activiteit mee te geven. U kan deze kiezen
uit de lijst van actieve activiteiten 2008 die reeds werden ingeschreven door het vakje aan te
kruisen of u kan een nieuwe activiteit creëren via ‘Toon invoerkader voor nieuwe activiteit’ (zie
4.2.7.2 Creëren van een activiteit).

Nadat u de gegevens ingegeven heeft, kan u de volgende gewenste actie bepalen. U heeft de keuze tussen:
- ‘Naar het overzicht gaan van de activiteiten om extra activiteiten toe te voegen aan de overgedragen vestigingseenheid’. (dit is de standaard keuze).
- ‘Terugkeren op dit scherm om andere vestigingseenheden over te dragen aan deze of andere
entiteit(en)’
Om de overdracht door te voeren klikt u op de knop ‘Bevestigen’. U zal onderstaande bevestiging ontvangen.

Indien er voor gekozen werd om op hetzelfde scherm te blijven, dan zal het ondernemingsnummer reeds
ingevuld zijn om eventueel nog andere vestigingen aan over te dragen. U kan er uiteraard voor kiezen om
dit ondernemingsnummer te veranderen.

De overdracht van een vestigingseenheid annuleren
De annulering van de laatste overdracht van een vestigingseenheid wordt uitgevoerd vanuit het scherm
"Linken met geregistreerde entiteiten: raadplegen" op het tabblad "Vestigingseenheid". Dit scherm toont
de lijst met linken van de vestigingseenheid.
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Als een vestigingseenheid is overgedragen, verschijnt het heractiveringsicoon
link.

naast de voorlaatste

Klik op het heractiveringsicoon om de overdracht te annuleren. Er wordt u gevraagd om te bevestigen.

Klik op "Nee" om de heractivatie af te breken. U keert terug naar het vorige scherm.
Klik op "Ja" om door te gaan met het annuleren van de overdracht.
U ontvangt het volgende bevestigingsbericht:

De overdracht is geannuleerd en de vorige link is opnieuw geactiveerd. De vestigingseenheid wordt dan
opnieuw gekoppeld aan de entiteit waartoe ze behoorde vóór de overdracht.

Correctie van de link tussen entiteit en vestigingseenheid
Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor de beheersdienst van KBO.
De link tussen entiteit en vestigingseenheid wordt gecorrigeerd vanaf het scherm "Linken met geregistreerde entiteiten: raadplegen" op het tabblad "Vestigingseenheid". Dit scherm toont de lijst met linken
van de vestigingseenheid.
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De volgende gegevens kunnen worden gecorrigeerd:
- de begindatum van de link
- de einddatum van de link
- de gelinkte entiteit
Het is slechts mogelijk om één gegevensitem per correctiebewerking te corrigeren.
Om de link te kunnen corrigeren, moet de entiteit de status "AC - Actief" of "BK - Bekendgemaakt" hebben; de vestigingseenheid moet de status "AC - Actief" of "ST - Stopgezet" hebben.
Bij het corrigeren van de link worden ook de onderliggende gegevensgroepen (adres, naam, contactgegevens, toelating, activiteiten, mandaten, functies) gecorrigeerd.

Correctie van de begindatum van de link
Klik in het scherm "Linken met geregistreerde entiteiten" op het icoon
corrigeren. Het volgende scherm verschijnt:

naast de link die u wenst te
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Voer de nieuwe begindatum in en klik op "Bevestigen" om door te gaan met de correctie. Het volgende
bevestigingsbericht wordt weergegeven:

Als gegevensgroepen moeten worden geannuleerd na de correctie van de begindatum van de link omdat
ze volledig buiten de gecorrigeerde periode vallen, moet het selectievakje "Annulatie van gegevensgroepen" worden aangevinkt.

Correctie van de einddatum van de link
Het corrigeren van de einddatum van de link is alleen mogelijk voor linken met een einddatum.
Klik in het scherm "Linken met geregistreerde entiteiten" op het pictogram naast de link die u wenst te
corrigeren. Het volgende scherm verschijnt:

Voer de nieuwe einddatum in en klik op "Bevestigen" om door te gaan met de correctie. Het volgende
bevestigingsbericht wordt weergegeven:

Als gegevensgroepen moeten worden geannuleerd na de correctie van de einddatum van de link omdat
ze volledig buiten de gecorrigeerde periode vallen, moet het selectievakje "Annulatie van gegevensgroepen" worden aangevinkt.

Correctie van de gelinkte entiteit
Klik in het scherm "Linken met geregistreerde entiteiten" op het icoon
geren. Het volgende scherm verschijnt:

naast de link die u wilt corri-
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Geef het ondernemingsnummer in van de entiteit waaraan de vestigingseenheid moet worden gekoppeld
in het veld "Gelinkte entiteit" om het huidige ondernemingsnummer te vervangen. Het is mogelijk om de
naam die gekoppeld is aan het ingevoerde ondernemingsnummer weer te geven door op
te klikken
en dit om te controleren of het de gewenste entiteit is. De naam van de entiteit wordt weergegeven in
het tekstveld aan de rechterkant.
Als u het ondernemingsnummer van de entiteit waaraan de vestigingseenheid moet worden gekoppeld
niet kent, klikt u op

om geavanceerd te zoeken op criteria (zie 2.1.2 Geavanceerd zoeken op criteria).

Klik op "Bevestigen" om door te gaan met de correctie. Het volgende bevestigingsbericht wordt weergegeven:
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6.2. Linkernavigatie vestigingseenheid
Basisidentificatiegegevens
Raadplegen van basisidentificatiegegevens
Het raadplegen van de basisidentificatiegegevens van een VE verloopt op dezelfde wijze als het raadplegen van de basisidentificatiegegevens van een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.2.1.1 Raadplegen van basisidentificatiegegevens).
Het blauwe kader bevat het ondernemingsnummer en de naam van de entiteit waaraan de vestigingseenheid gelinkt is, het vestigingseenheidsnummer, de naam van de vestigingseenheid (indien aanwezig),
en de geldigheidsperiode van de link tussen entiteit en vestigingseenheid.
U kan hier het adres van de VE raadplegen alsook de algemene informatie.

Wijzigen van een basisidentificatiegegeven
Het wijzigen van de basisidentificatiegegevens van een VE verloopt op dezelfde wijze als het wijzigen van
de basisidentificatiegegevens van een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie punt 2 en 3 in 4.2.1.2
Wijzigen van een basisidentificatiegegeven).
Opgelet:
Het betreft hier enkel het adres van de VE.
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Corrigeren van een basisidentificatiegegeven
De adresgegevens van een VE kunnen gecorrigeerd worden op dezelfde manier als het wijzigen van deze
gegevens (zie 6.2.1.2 Wijzigen van een basisidentificatiegegeven). Het enige verschil hierbij is dat u dient
te klikken op het correctie icoon (
gingsdatum voorzien.

) in plaats van het wijzigingsicoon (

). Uiteraard is er geen wijzi-

Voor het aanvinken van de checkbox ‘Annulatie van gegevensgroepen’ zie 1.4.7 Checkbox ‘Annulatie van
gegevensgroepen’.
Na het corrigeren van een gegeven van de VE, wordt onderstaande melding weergegeven.
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Stopzetten van een basisidentificatiegegeven
De basisidentificatiegegevens van een VE kunnen niet stopgezet worden.

Heractiveren van een basisidentificatiegegeven
Het heractiveren van het adres van een VE verloopt op dezelfde wijze als het heractiveren van de basisidentificatiegegevens van een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.2.1.5 Heractiveren van een basisidentificatiegegeven).

Corrigeren van de begin- en einddatum van een VE en de reden van stopzetting
Voor het corrigeren van de begin- en einddatum van een VE of de reden van stopzetting klikt u op de link
‘De begindatum, einddatum en/of de reden stopzetting van deze vestigingseenheid corrigeren’ onderaan
het scherm van de basisidentificatiegegevens.
Via onderstaand scherm kan u de begin- en einddatum alsook de reden van stopzetting van een VE corrigeren.
Opgelet:
De datum en reden van stopzetting wordt enkel getoond indien de VE stopgezet is. Bij een actieve VE
kan uiteraard enkel de begindatum gecorrigeerd worden.
Voor het aanvinken van de checkbox ‘Annulatie van gegevensgroepen’ zie 1.4.7 Checkbox ‘Annulatie van
gegevensgroepen’.

Bij klikken op ‘Bevestigen’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering bovenaan op het scherm onderstaande boodschap.

Bij het corrigeren van de begin- en einddatum zijn een aantal regels van toepassing. Ik verwijs u hiervoor
graag door naar bijlage 7 Regels bij het corrigeren van de begin- of einddatum van een VE.
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Contactgegevens
Het raadplegen, creëren, corrigeren, wijzigen, stopzetten, heractiveren en annuleren van een contactgegeven verloopt op dezelfde wijze als bij de geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.2.2. Contactgegevens).

Mandaten
Op het niveau van de vestigingseenheid is het enkel mogelijk om een postmandaat in te schrijven. Een
mandaat ‘My Enterprise’ bestaat immers niet op het niveau van een vestigingseenheid.
Het raadplegen, creëren, corrigeren, stopzetten, heractiveren en annuleren van een postmandaat verloopt
op dezelfde wijze als bij de geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.2.3. Mandaten).

Activiteiten
Het raadplegen, creëren, wijzigen, corrigeren, stopzetten, heractiveren en annuleren van de activiteiten
van een vestigingseenheid verloopt op dezelfde wijze als bij de geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie
4.2.8 Activiteiten).

Toelatingen
Hoewel technisch mogelijk, worden momenteel geen toelatingen ingeschreven op het niveau van de vestigingseenheid.

Namen
De naam van een vestigingseenheid kan enkel van het type ‘Commerciële naam’ zijn. Het is niet mogelijk
om een ‘Naam’ of ‘Afkorting’ in te schrijven.
Het raadplegen, creëren, corrigeren, stopzetten, heractiveren en annuleren van een naam van een vestigingseenheid verloopt op dezelfde wijze als bij de geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.2.1 Namen).

Link tussen geregistreerde entiteiten
U kunt linken tussen een vestigingseenheid en een entiteit raadplegen door in de linkernavigatie op ‘Linken tussen geregistreerde entiteiten’ te klikken. U zult dan onderstaand scherm zien verschijnen.
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Op deze pagina krijgt u het type link, het ondernemingsnummer van de gelinkte entiteit, in bepaalde gevallen de reden waarom de link werd stopgezet, de begin- en einddatum van de link en afhankelijk van de
gebruikersrol de icoontjes voor acties op deze linken.
Door op het type link te klikken, komt u terecht op het basisidentificatiescherm van de vestigingseenheid
voor de geselecteerde link. U zal bijgevolg enkel die gegevens van de vestigingseenheid kunnen raadplegen die binnen de geldigheidsperiode van de geselecteerde link vallen. Door op het nummer van de verbonden entiteit te klikken, komt u terecht op het bassischerm van deze entiteit.

Externe bronnen
Voor het raadplegen van externe bronnen op het niveau van een VE zie 4.2.15 Externe bronnen.
Wanneer u de externe bronnen raadpleegt op het niveau van een VE van een geregistreerde entiteit
rechtspersoon, verschijnt er onderstaand scherm.

Wanneer u de externe bronnen op het niveau van een VE van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon raadpleegt, verschijnt er onderstaand scherm.
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Uittreksels
Indien u in de linkernavigatie van een vestigingseenheid de link ‘Uittreksels’ heeft geklikt, zal onderstaand
scherm verschijnen.

Daarna kan het gewenste uittreksel geselecteerd worden en afhankelijk van uw rol, kunt u kiezen tussen
de volgende uittreksels:
- Uittreksel vestigingseenheid
- Uittreksel toelatingsaanvragen
- Uittreksel mandaten
Het opvragen van het uittreksels van de VE verloopt op dezelfde wijze als het opvragen van het uittreksel
van een geregistreerde entiteit rechtspersoon (zie 4.2.18 Uittreksels).
Opgelet:
Bij het uittreksel van mandaten kan enkel ‘POST’ geselecteerd worden bij ‘Type mandaat’. Een mandaat
‘My Enterprise’ op het niveau van de vestigingseenheid bestaat immers niet.
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7. Bijkantoor
7.1. Levensloop van een bijkantoor
Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de levensloop van een bijkantoor. Dit overzicht toont
de verschillende stadia die een bijkantoor kan doorlopen tijdens zijn levensloop en de acties waarmee
veranderingen in de levensloop van het bijkantoor kunnen worden geregistreerd. Deze acties worden
hieronder toegelicht.

De lijst van bijkantoren raadplegen
Om de lijst met bijhuizen van een buitenlandse entiteit te bekijken, klikt u op de link "Lijst van bijkantoren"
in de linkernavigatie onder het tabblad "Geregistreerde entiteit". Het onderstaande scherm verschijnt:

Met de weergegeven lijst kunt u alle actieve bijkantoren van de entiteit bekijken. Om ook de stopgezette
bijkantoren te zien, klikt u op het historiek icoon

om de volledige geschiedenis weer te geven.

Om de gegevens van een filiaal in detail te raadplegen, klikt u op het adres. Voor dit bijkantoor wordt een
contexttabblad " Bijkantoor " geopend (zie 7.2.1.1. Het adres van het bijkantoor aanpassen).
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Creëren van een bijkantoor
Een bijkantoor is altijd gekoppeld aan een in het buitenland geregistreerde entiteit.
Om een bijkantoor aan te maken, moet de buitenlandse entiteit de status "AC - Actief" of "BK - Bekendgemaakt" hebben.
Om een bijkantoor aan te maken, klikt u op de knop " Bijkantoor: creëren" op het scherm "Lijst van bijkantoren " (zie 7.1.1. Raadpleeg de lijst met bijkantoren hierboven) en het onderstaande scherm verschijnt

Een bepaald aantal gegevens is verplicht:
-

De startdatum van het bijkantoor: deze datum komt overeen met de datum vermeld in de oprichtingsakte van het bijkantoor.

-

Het adres van het bijkantoor: dit adres bevindt zich noodzakelijkerwijs in België. U kunt dit adres

-

opzoeken door op de knop
te klikken (zie 2.4.4. Adres zoeken), maar u kunt er ook voor kiezen
om het handmatig in te voeren.
De naam van het bijkantoor, indien deze afwijkt van die van de entiteit. Om een naam toe te
voegen, klikt u op de link "Creëer naam". Een invoerscherm verschijnt.
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U vult de gegevens in en klikt op de knop ‘Toevoegen aan de lijst’ om de ingeschreven naam te
valideren.
Als de entiteit haar hoofdkantoor heeft in een land van de Europese Economische Ruimte (EER) en afhankelijk van haar rechtsvorm, kan het nodig zijn om een "buitenlands identificatienummer" in te voeren om
de informatie-uitwisseling op Europees niveau via het BRIS-systeem mogelijk te maken. U vult de benodigde gegevens in onder "Identificatiegegevens invoeren van een buitenlands register". Voor meer informatie over het buitenlands identificatienummer, zie 4.2.15. Buitenlands identificatienummer.

Een bijkantoor stopzetten
Om een bijkantoor stop te zetten, klikt u op de link "Bijkantoor stopzetten " onderaan het scherm met
basisidentificatiegegevens van het tabblad ‘Bijkantoor’.
Via onderstaand scherm kunt u vervolgens het bijkantoor afsluiten. De reden van stopzetting en de stopzettingsdatum zijn verplichte gegevens.
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Bij klikken op ‘Bevestigen’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering van de stopzetting onderstaande bevestigingsboodschap.

Heractiveren van een bijkantoor
Om een stopgezet bijkantoor te heractiveren, klikt u op de link “Lijst van bijkantoren” in de linkernavigatie
van het tabblad “Geregistreerde entiteit”. De lijst van de actieve bijkantoren verschijnt. U klikt vervolgens
op het historiek icoon

. De lijst van alle historiek gegevens van de bijkantoren verschijnt.
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Klik op het adres van het stopgezette bijkantoor dat u wilt heractiveren. Een tabblad “Bijkantoor” opent
en de basisidentificatiegegevens van het stopgezette bijkantoor worden weergegeven.

Klik op de link “Het bijkantoor heractiveren” onderaan het scherm van de basisidentificatiegegevens onder het tabblad “Bijkantoor”. Er wordt gevraagd om de heractivering te bevestigen.

Klik op “Ja” om het bijkantoor te heractiveren. Als de heractivering slaagt, ontvangt u onderstaande bevestigingsboodschap

Een bijkantoor annuleren
Klik op de link “Het bijkantoor annuleren” onderaan het scherm van de basisidentificatiegegevens onder
het tabblad “Bijkantoor”. Er wordt gevraagd om de annulering te bevestigen.

Klik op “Ja” om het bijkantoor te annuleren. Als de annulering slaagt, ontvangt u onderstaande bevestigingsboodschap
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Opgelet:
Een bijkantoor kan niet geannuleerd worden als:
- er een historiek van adressen bestaat
- het adres van het bijkantoor doorgehaald is
- er een historiek van namen bestaat
Een geannuleerd bijkantoor is niet meer raadpleegbaar in de toepassing. Het is niet mogelijk om de annulering van een bijkantoor te herstellen.

7.2. Linkernavigatie van een bijkantoor
Basisidentificatiegegevens
In het tabblad bijkantoor kunt u via de link "Basisidentificatiegegevens" in de linkernavigatie de basisidentificatiegegevens van het bijkantoor bekijken.
Op dit niveau kunt u het adres van het bijkantoor en de algemene informatie raadplegen.

Aanpassen van het adres van het bijkantoor
Klik op het historiek icoon
verschijnt.

om het adres van het bijkantoor aan te passen. De historiek van het adres
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Vertrekkende van deze lijst, verloopt het aanpassen van het adres op dezelfde wijze als voor een GERP
(zie 4.2.1.2. Wijzigen van de basisidentificatiegegevens van een GERP)

Corrigeren van de begin- of de einddatum van het bijkantoor
U klikt op de link “De begindatum of einddatum van het bijkantoor corrigeren” onderaan het scherm van
de basisidentificatiegegevens, om deze gegevens te corrigeren.

Het scherm “Bijkantoor: corrigeren” verschijnt. U kunt de gewenste gegevens voor de begin- en einddatum van het bijkantoor invoeren. .
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Klik op “Bevestigen” om de aanpassing door te voeren. U ontvangt een bevestigingsbericht als de gegevens succesvol gecorrigeerd zijn.

Als het bijkantoor actief is, kunt u enkel de begindatum corrigeren.

Namen
In de linkernavigatie van het tabblad “Bijkantoor” vindt u de link “Namen”. Via deze link kunt u de namen
van het bijkantoor raadplegen.

Het raadplegen, de creatie, het corrigeren, de stopzetting, de heractivering en de annulering van namen
verloopt op de zelfde manier als voor geregistreerde entiteiten rechtspersoon (zie 4.2.10. Namen).
De naam van een bijkantoor kan van het type “Naam van het bijkantoor” of “Afkorting” zijn.
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Opgelet:
Een bijkantoor kan alleen een naam hebben als deze verschilt van de naam van de entiteit. Bij het aanmaken van de naam wordt een controle uitgevoerd. Deze controle houdt geen rekening met de combinatie
van het type naam / taal.
-

Wanneer de naam strikt identiek is aan een van de namen van de entiteit, wordt een blokkerende
foutmelding weergegeven:

-

Wanneer de naam van het bijkantoor dicht bij een van de namen van de entiteit ligt zonder volledig identiek te zijn, wordt de naam aangemaakt en wordt een waarschuwingsbericht weergegeven:

8. Ambtshalve doorhalingen
8.1. Ambtshalve doorhaling van de geregistreerde entiteit wegens niet-neerlegging van de jaarrekeningen
Entiteiten die verplicht zijn hun jaarrekeningen neer te leggen bij de Nationale Bank van België, maar die
deze verplichting niet zijn nagekomen gedurende minstens drie opeenvolgende boekjaren, kunnen ambtshalve doorgehaald worden indien zij aan bepaalde criteria voldoen (zie 8.1.1. Voorwaarden voor het inschrijven van de ambtshalve doorhaling).
Opgelet: Een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon kan niet op deze manier ambtshalve doorgehaald
worden.
Deze ambtshalve doorhaling kan op twee manieren worden ingeschreven:
- Via een batch-programma: d.w.z. een automatisch programma dat periodiek (4 keer per jaar)
draait. De input voor dit batch-programma is een officieel bestand dat wordt aangeleverd door
de Nationale Bank van België.
- Via KBOwi toepassing: enkel medewerkers van de beheersdienst van de KBO mogen deze
ambtshalve doorhaling via de KBOwi toepassing inschrijven.

Voorwaarden voor het inschrijven van de ambtshalve doorhaling
Het inschrijven van een ambtshalve doorhaling is onderhevig aan onderstaande voorwaarden.
Opgelet: De laatste voorwaarde met betrekking tot de rechtsvorm is niet van toepassing op de ambtshalve doorhaling via de KBOwi toepassing. Het zou deze handleiding echter te ver leiden om dieper in te
gaan op de extra voorwaarden die van toepassing zijn voor KBOwi.
Een entiteit die haar jaarrekeningen niet heeft neergelegd bij de Nationale Bank van België gedurende
minstens drie opeenvolgende boekjaren, zal via een batch ambtshalve doorgehaald worden indien ze aan
onderstaande voorwaarden voldoet:
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De entiteit is NIET ambtshalve doorgehaald op het moment van de controle. (nvt. voor 7.1.4 Her-evaluatie
van een ambtshalve doorhaling)
- De entiteit is een geregistreerde entiteit rechtspersoon.
- De entiteit heeft de status ‘AC - Actief’ op het moment van het uitvoeren van de controle en
bevindt zich niet in de rechtstoestand ‘050 - Opening faillissement’.
- De entiteit is meer dan 55 maanden geleden opgericht. In de berekening van de 55 maanden,
wordt de begindatum van de rechtstoestand ‘000 - Normaal’ beschouwd als de begindatum van
de entiteit.
- De laatste 55 maanden heeft de entiteit geen andere rechtstoestand gehad dan de rechtstoestanden uit tabel-1.
- Het adres van de entiteit bevindt zich sinds 55 maanden in België.
- De laatste 55 maanden heeft de entiteit geen andere rechtsvorm gehad dan de rechtsvormen uit
tabel-2. (nvt. voor de ambtshalve doorhaling via KBOwi)
Tabel-1: Rechtstoestand
CODE
000
002
010
012
013
020
030
031
040
041
042
043
050
090
091

OMSCHRIJVING
Normale toestand
Verlenging
Ontbinding rechtswege door termijn verloop
Vervroegde ontbinding - Vereffening (vrijwillig ontbinding)
Gerechtelijke ontbinding of nietigheid
Verzameling aandelen in hoofde van één persoon
Gerechtelijk akkoord voor faling
Gerechtelijk akkoord na faling
Voorlopige opschorting van betaling
Definitieve opschorting van betaling
Herroeping van de opschorting van betaling
Einde van de opschorting van betaling
Opening faillissement
Nieuwe statuten
Opschorting (gerechtelijke reorganisatie)

Tabel-2: Rechtsvorm
CODE

OMSCHRIJVING

001
008
009

Europese Coöperatieve Vennootschap
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij wijze van
deelneming
Eenmans besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Commanditaire vennootschap op aandelen
Naamloze vennootschap
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Europese Vennootschap (Societas Europaea)
Economisch samenwerkingsverband met zetel in België
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (publiek recht)
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, bij wijze van
deelneming
Naamloze vennootschap (Publiek recht)

010
013
014
015
027
060
108
109
114
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208
213
214
215
508
510
513
514
515
560
608
614
610
616
706
716

Burgerlijke Vennootschap onder vorm van CV met beperkte aansprakelijkheid
Burgerlijke Vennootschap onder vorm van Commanditaire Vennootschap op
Aandelen (BV Comm VA)
Burgerlijke vennootschap onder vorm van naamloze vennootschap
Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal
oogmerk
Eenpersoons BVBA met sociaal oogmerk
Commanditaire vennootschap op aandelen met sociaal oogmerk
Naamloze vennootschap met sociaal oogmerk
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk
Economisch samenwerkingsverband met sociaal oogmerk
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal
oogmerk
Naamloze vennootschap met sociaal oogmerk
Besloten vennootschap
Besloten vennootschap van publiek recht
Coöperatieve vennootschap
Coöperatieve vennootschap van publiek recht

Weergave van een ambtshalve doorhaling
De gegevensgroep ‘Ambtshalve doorhaling’ is zichtbaar in het scherm met de basisidentificatiegegevens
van een geregistreerde entiteit rechtspersoon. Indien een entiteit ambtshalve doorgehaald is, zal het veld
‘Type’ ingevuld worden met de volgende beschrijving ‘004 - Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening’. Indien de entiteit niet ambtshalve doorgehaald is, zal het veld ‘Type’ leeg zijn.

Heeft de entiteit een vestigingseenheid, dan zal bij een consultatie van de vestigingseenheid bovenaan in
de blauwe balk worden weergegeven dat de bijhorende entiteit ambtshalve werd doorgehaald wegens
niet-neerlegging van de jaarrekening.
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Tevens zal er in de applicatie Public Search4 zowel op het niveau van de entiteit als het niveau van de
vestigingseenheid worden aangegeven dat een entiteit ambtshalve werd doorgehaald wegens niet-neerlegging van de jaarrekeningen.
De lay-out van de uittreksels zal in het geval van een ambtshalve doorhaling (in de geselecteerde periode)
licht aangepast zijn.
Op het niveau van de entiteit:
- Een rubriek ‘Ambtshalve doorhaling’ zal verschijnen op zowel het volledige als het beperkte uittreksel van de entiteit indien een ambtshalve doorhaling actief is/was in de geselecteerde periode
van het desbetreffende uittreksel.

-

Het uittreksel van de toelatingsaanvragen en het uittreksel van de mandaten blijven ongewijzigd.

Op het niveau van de vestigingseenheid:
- Indien de ambtshalve doorhaling actief is/was in de geselecteerde periode, zal er op het uittreksel
van de vestigingseenheid vermeld worden dat deze entiteit ambtshalve doorgehaald werd.

4 Volg de link: https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl of ga naar de website van
de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. Klik vervolgens bij Ondernemingen op Kruispuntbank van Ondernemingen. U komt op de startpagina van de KBO terecht waarop u het onderdeel van de KBO Public Search kan
terugvinden.
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-

Het uittreksel van de toelatingsaanvragen en het uittreksel van de mandaten blijven ongewijzigd.
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Beheren van een ambtshalve doorhaling
Zoals reeds eerder beschreven, kan enkel een medewerker van de beheersdienst van KBO een ambtshalve doorhaling beheren. Het raadplegen van een ambtshalve doorhaling daarentegen is voor iedereen
toegankelijk.
Aan het doorvoeren van onderstaande operaties met betrekking tot een ambtshalve doorhaling, zijn een
aantal voorwaarden verbonden zoals de status van de entiteit. Zij zijn nooit toegestaan voor één van de
volgende statussen: ‘BK - Bekendgemaakt’, ‘JU - Juridisch gecreëerd’.
Hieronder worden de mogelijke operaties in een kort schema opgenomen.
Mogelijke operaties
Inschrijving van een ambtshalve
doorhaling
Intrekking van een ambtshalve
doorhaling
Corrigeren van een ambtshalve
doorhaling
Heractiveren van een ambtshalve
doorhaling
Annuleren van een ambtshalve
doorhaling

Voor welke type doorhaling is het
van toepassing?

Wat moet de status van de entiteit zijn?

N.v.t.

Actief

Enkel op actieve doorhaling

Actief

Alle doorhalingen: de meest recent
Actief of Stopgezet
en alle vroegere
Enkel op de meest recente doorhaActief
ling
Alle doorhalingen: de meest recent
Actief of Stopgezet
en alle vroegere

Raadplegen van gegevens betreffende een ambtshalve doorhaling
Via het historiekicoon van de gegevensgroep ‘Ambtshalve doorhaling’ in het scher met de basisidentificatiegegevens van een geregistreerde entiteit rechtspersoon, komt u terecht op onderstaand scherm
‘Ambtshalve doorhaling: raadplegen en creëren’. Hierbij wordt het overzicht van de (actuele en vroegere)
ambtshalve doorhalingen weergegeven, alsook de mogelijkheid om het detailscherm op te vragen van een
ambtshalve doorhaling.

260

Op dit scherm verschijnen volgende gegevens :
- Type: dit is het type doorhaling. Als u dit aanklikt, komt u terecht op de detailpagina van de
ambtshalve doorhaling. Indien u op de ‘Terug’ knop klikt, gaat u terug naar het basisscherm van
de ambtshalve doorhalingen.

-

Begindatum van de ambtshalve doorhaling.
Einddatum van de ambtshalve doorhaling: dit is de intrekkingsdatum.

Vanuit dit scherm kan u een ambtshalve doorhaling inschrijven, intrekken, corrigeren (begin- en/of einddatum), heractiveren of annuleren.
Indien u op de ‘Terug’ knop klikt, gaat u terug naar het basisidentificatiescherm.
Opgelet:
Bij gebruikers die geen recht hebben om een ambtshalve doorhaling te creëren, zal het scherm ‘Ambtshalve doorhaling: raadplegen en creëren’ worden weergegeven met de titel: ‘Ambtshalve doorhaling:
raadplegen’.
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Inschrijven van een ambtshalve doorhaling
Het inschrijven van een ambtshalve doorhaling start vanuit het basisscherm van de ambtshalve doorhaling. U klikt op de link ‘Ambtshalve doorhaling inschrijven’ en het onderstaande gedeelte klapt open.

De huidige datum wordt automatisch gebruikt als begindatum. De gebruiker kan zelf geen begindatum in geven. U dient enkel het ‘Type doorhaling’ te vervolledigen. Voorlopig is hier slechts 1 keuzemogelijkheid, namelijk ‘001 - Doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekening’. Tenslotte klikt u op
Creëer, en onderstaand bevestigingsscherm verschijnt.
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Intrekken van een ambtshalve doorhaling
U kan een ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging van de jaarrekeningen intrekken door middel
van het stopzettingsicoon

. Onderstaand deelscherm zal verschijnen.

U dient enkel een einddatum (intrekkingsdatum) in te geven. Deze einddatum dient groter of gelijk te zijn
aan de begindatum. De begindatum kan u vanuit dit scherm niet veranderen.
Bij klikken op ‘Bevestigen’, wordt de ambtshalve doorhaling ingetrokken. U ontvangt onderstaande bevestigingsboodschap.
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Corrigeren van een ambtshalve doorhaling
U kan een ambtshalve doorhaling corrigeren door op het correctie icoon

te klikken.

Onderstaand scherm zal verschijnen.

U kunt hier volgende gegevens corrigeren:
- De begindatum van de ambtshalve doorhaling: enkel de datum van vandaag mag toegekend
worden als begindatum bij een correctie van de begindatum. Een datum anders dan de huidige
datum is niet toegestaan.
- De einddatum van de ambtshalve doorhaling: deze moet groter of gelijk zijn aan de begindatum.
De einddatum zal enkel verschijnen in het geval van een ingetrokken ambtshalve doorhaling.
Het type van de ambtshalve doorhaling kan niet gecorrigeerd worden.
Bij klikken op ‘Bevestigen’, worden de gegevens betreffende een ambtshalve doorhaling gecorrigeerd. U
ontvangt een bevestigingsboodschap in het basisscherm.

Opgelet:
Alle ambtshalve doorhalingen (zowel de meest recente als de vroegere doorhalingen) kunnen gecorrigeerd worden. Het corrigeren van een ambtshalve doorhaling is mogelijk zowel bij een actieve als bij een
stopgezette entiteit.
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Heractiveren van ambtshalve doorhaling
Een stopgezette ambtshalve doorhaling kan geheractiveerd worden. De voorwaarde hiervoor is dat de
entiteit actief moet zijn. Voor het heractiveren klikt u op het heractiveringsicoon

.

Onderstaand bevestigingsscherm verschijnt.

Bij klikken op ‘Ja’, ontvangt u bij een succesvolle uitvoering van de heractivering een bevestigingsboodschap. De ambtshalve doorhaling is vanaf dit moment opnieuw actief.

Bij klikken op ‘Nee’, keert u terug naar het basisscherm zonder dat de heractivering werd uitgevoerd en
blijft de ambtshalve doorhaling ingetrokken.
Opgelet: Enkel de meest recente ambtshalve doorhaling kan geheractiveerd worden.

Annuleren van ambtshalve doorhaling
Indien u een ambtshalve doorhaling wenst te annuleren, klikt u op het annuleringsicoon
bevestigingsscherm verschijnt.

. Onderstaand

Bij klikken op ‘Ja’ ontvangt u bij een succesvolle uitvoering van de annulering een bevestigingsboodschap
op het basisscherm.

De ambtshalve doorhaling is nu geannuleerd en kan niet meer geraadpleegd worden via de KBOwi. De
geannuleerde ambtshalve doorhaling kan niet meer hersteld worden.
Bij klikken op ‘Nee’ keert u terug naar het basisscherm zonder dat de annulering werd uitgevoerd.
Opgelet:
Het annuleren van een ambtshalve doorhaling wordt niet alleen toegelaten voor de meest recente doorhaling, maar ook voor alle vroegere ambtshalve doorhalingen, en dit voor zowel een actieve als voor een
stopgezette entiteit.
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Her-evaluatie van een ambtshalve doorhaling
Tijdens het doorvoeren van bepaalde aanpassingen op een geregistreerde entiteit rechtspersoon, wordt
er gecontroleerd of de entiteit een actieve of ingetrokken ambtshalve doorhaling heeft.
Het betreft volgende aanpassingen:
- Het wijzigen of corrigeren van de rechtsvorm of adres.
- Het corrigeren van de begin- of einddatum van een geregistreerde entiteit rechtspersoon.
Indien een entiteit een of meerdere actieve of ingetrokken ambtshalve doorhaling(en) heeft, zal elke
ambtshalve doorhaling opnieuw geëvalueerd worden om na te gaan of de ambtshalve doorhaling wel of
niet geannuleerd dient te worden ten gevolge van de doorgevoerde aanpassing. De voorwaarden waaraan deze dienen te voldoen zijn, behalve één uitzondering, dezelfde als deze besproken in 8.1.1 Voorwaarden voor het inschrijven van een ambtshalve doorhaling.
Er zijn twee mogelijkheden naar aanleiding van de her-evaluatie:
- De geëvalueerde ambtshalve doorhaling wordt behouden indien de entiteit (na het doorvoeren
van de aanpassing) nog steeds aan alle voorwaarden voldoet om ambtshalve doorgehaald te blijven.
- De geëvalueerde ambtshalve doorhaling wordt geannuleerd indien de entiteit (na het doorvoeren van de aanpassing) niet meer aan alle voorwaarden voldoet om ambtshalve doorgehaald te
blijven.
Opgelet:
Bij de her-evaluatie, wordt de controle op de rechtsvorm enkel uitgevoerd indien de entiteit, bij de initiële
inschrijving van de ambtshalve doorhaling in KBOwi, een rechtsvorm had die in Tabel-2 (net zoals de
voorwaarden terug te vinden in 8.1.1 Voorwaarden voor het inschrijven van een ambtshalve doorhaling)
voorkomt.

Wijzigen of corrigeren van de rechtsvorm of het adres van een doorgehaalde geregistreerde entiteit
Bij het wijzigen of corrigeren van een rechtsvorm of adres, zal er worden gecontroleerd of de entiteit een
actieve of stopgezette ambtshalve doorhaling heeft.
- Indien dit het geval is, worden alle doorhalingen geëvalueerd:
- Indien de wijzigingsdatum/ correctiedatum groter is dan de inschrijvingsdatum van de
ambtshalve doorhaling, dan blijft de entiteit ambtshalve doorgehaald (aangezien er niets aan de
voorwaarden van de uitgevoerde ambtshalve doorhaling veranderd is).
Indien de wijzigingsdatum/ correctiedatum kleiner dan of gelijk is aan de inschrijvingsdatum van de ambtshalve doorhaling, dan wordt de controle op inschrijvingsdatum van de ambtshalve doorhaling opnieuw
uitgevoerd:
- Indien de entiteit nog steeds voldoet aan de voorwaarden, dan wordt de doorhaling behouden.
- Indien de entiteit niet meer voldoet aan de voorwaarden, dan wordt de doorhaling geannuleerd.
Bij een wijziging of correctie van de rechtsvorm of het adres met de annulatie van een ambtshalve doorhaling tot gevolg, wordt onderstaande boodschap aan de gebruiker getoond.
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Opgelet:
Bij een correctie van de rechtsvorm of het adres waardoor de ambtshalve doorhaling geannuleerd moet
worden, is het resultaat afhankelijk van de ‘Vlag_annulatie’. De annulatie van de ambtshalve doorhaling
wordt enkel uitgevoerd indien de gebruiker deze annulatie toelaat (d.w.z. dat de annulatie van gegevensgroepen aangevinkt moet zijn). Zoniet, wordt er een foutboodschap getoond. Enkel de medewerkers van
de beheersdienst van de KBO hebben de mogelijkheid om dit te doen.

267

Corrigeren van de begin- of einddatum van een geregistreerde entiteit
Wanneer de begin- of einddatum van een entiteit wordt gecorrigeerd, zal er worden gecontroleerd of de
entiteit een actieve of stopgezette ambtshalve doorhaling heeft. Indien dit het geval is, zullen alle ambtshalve doorhalingen geëvalueerd worden t.o.v. de nieuwe start- of einddatum van de entiteit:
- De doorhaling zal behouden worden indien de entiteit nog steeds aan de voorwaarden voldoet
om ambtshalve doorgehaald te blijven.
- De doorhaling zal geannuleerd worden indien de entiteit niet meer aan de voorwaarden voldoet
om ambtshalve doorgehaald te blijven.
Opgelet:
Dit is ook van toepassing bij het corrigeren van een rechtsvorm of het adres (zie 8.1.4.1 Wijzigen of corrigeren van de rechtsvorm of het adres van een doorgehaalde geregistreerde entiteit).
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Aanpassingen in de levensloop van een GERP wanneer een entiteit ambtshalve werd doorgehaald
Opgelet:
Dit hoofdstuk betreft verschillende acties die van toepassing zijn op de levensloop van een entiteit die
ambtshalve doorgehaald is. Deze acties handelen niet over de ambtshalve doorhaling zelf.

Stopzetten van een GERP die ambtshalve werd doorgehaald
Het is mogelijk om een ambtshalve doorgehaalde entiteit stop te zetten. Er zijn vijf verschillende scenario’s
die hieronder worden behandeld.

8.1.5.1.1.

De stopzettingsdatum van de GERP is groter of gelijk aan de begindatum van een
actieve ambtshalve doorhaling

Indien een entiteit een actieve ambtshalve doorhaling heeft op het moment van de stopzetting van de
entiteit en de stopzettingsdatum van de entiteit is groter dan of gelijk aan de inschrijvingsdatum van de
ambtshalve doorhaling, dan wordt deze actieve ambtshalve doorhaling ingetrokken.
De intrekkingsdatum van deze ambtshalve doorhaling zal gelijk zijn aan de stopzettingsdatum van de entiteit.
Deze intrekking wordt niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
Opgelet:
De vestigingseenheden die aan de stopgezette entiteit gekoppeld zijn, blijven ongewijzigd en kunnen nadien ofwel overgedragen worden naar een andere entiteit ofwel stopgezet worden.

8.1.5.1.2.

De stopzettingsdatum van de GERP is kleiner dan de begindatum van een actieve
ambtshalve doorhaling

Indien een entiteit een actieve ambtshalve doorhaling heeft op het moment van de stopzetting van de
entiteit en de stopzettingsdatum van de entiteit is kleiner dan de inschrijvingsdatum van de ambtshalve
doorhaling, dan zal de actieve ambtshalve doorhaling geannuleerd worden en de entiteit stopgezet worden.
Een dubbele melding zal verschijnen. Enerzijds om mee te delen dat de ambtshalve doorhaling werd geannuleerd, anderzijds om mee te delen dat de entiteit werd stopgezet.

8.1.5.1.3.

De stopzettingsdatum van de GERP is groter dan de begindatum maar kleiner dan
de intrekkingsdatum van een ingetrokken ambtshalve doorhaling

Indien een entiteit een ingetrokken ambtshalve doorhaling heeft op het moment van de stopzetting van
de entiteit en de stopzettingsdatum van de entiteit is kleiner dan de intrekkingsdatum van de ambtshalve
doorhaling, dan zal de gebruiker het foutbericht ‘De entiteit mag niet stopgezet worden wegens neerleggen jaarrekeningen’ krijgen met het verzoek de helpdesk van de KBO beheersdienst te contacteren om
de stopzetting door te voeren. Zij zullen deze ambtshalve doorhaling annuleren, nadien kan de beheersdienst van de KBO of de gebruiker zelf de stopzetting doorvoeren.
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8.1.5.1.4.

De stopzettingsdatum van de GERP is gelijk aan de begindatum van een ingetrokken ambtshalve doorhaling

Indien de doorhalingsdatum verschillend is van de intrekkingsdatum zie 8.1.5.1.3 De stopzettingsdatum
van de GERP is groter dan de begindatum maar kleiner dan de intrekkingsdatum van een ingetrokken
ambtshalve doorhaling.
Indien zowel het begin van de ambtshalve doorhaling als de intrekking op dezelfde datum vallen, kan de
stopzetting van de entiteit gewoon doorgaan.

8.1.5.1.5.

De stopzettingsdatum van de GERP is kleiner dan de begindatum van een
ingetrokken ambtshalve doorhaling

Zie 7.1.5.1.3 De stopzettingsdatum van de GERP is groter dan de begindatum maar kleiner dan de intrekkingsdatum van een ingetrokken ambtshalve doorhaling.

Annuleren van een GERP die ambtshalve werd doorgehaald
Bij de annulatie van een entiteit, zal er worden gecontroleerd of de betreffende entiteit een actieve of
ingetrokken ambtshalve doorhaling heeft.
Indien de entiteit een historiek van ambtshalve doorhalingen heeft (= de entiteit heeft meer dan één
ambtshalve doorhalingsperiode), zal de annulatie niet toegelaten worden.
Een entiteit mag immers enkel geannuleerd worden indien aan alle onderstaande voorwaarden voldaan
is:
- er is geen actieve vestigingseenheid aan de entiteit gekoppeld;
- er zijn geen toelatingen in aanvraag of verworven;
- er is geen historiek met betrekking tot relaties met andere entiteiten;
- de status van de entiteit is of 'Juridisch gecreëerd', of 'bekendgemaakt' of 'actief';
- er is geen historiek van rechtstoestanden;
- er is geen historiek van ambtshalve doorhalingen.
Het annuleren van een entiteit zet de entiteit in de status 'AN - Geannuleerd' en annuleert alle gegevens
die er aan gekoppeld zijn.

Herstellen van de annulatie van een GERP die ambtshalve werd doorgehaald
Bij het herstellen van een geannuleerde entiteit die ambtshalve werd doorgehaald, worden alle gegevens
automatisch hersteld die er aan gekoppeld waren, ook de actieve en ingetrokken ambtshalve doorhalingen van de betreffende entiteit.
Het herstellen van de annulering zal op dezelfde manier als beschreven in 4.1.9 Herstellen van de annulatie van een GERP gebeuren.
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Inschrijven van een opening faillissement in een GERP die ambtshalve werd doorgehaald.
Wanneer een rechtstoestand ‘050 - Opening faillissement’ wordt ingeschreven in een entiteit die reeds
ambtshalve werd doorgehaald, zal er tijdens de her-evaluatie van de ambtshalve doorhaling worden nagegaan wat de begindatum van de ambtshalve doorhaling is.
Er zijn twee mogelijke scenario’s:
- De begindatum van de (actieve of stopgezette) ambtshalve doorhaling ligt in de periode waarin
de entiteit zich in de rechtstoestand ‘050 - Opening faillissement’ bevindt. In dit geval wordt de
ambtshalve doorhaling geannuleerd.
- De begindatum van de (actieve of stopgezette) ambtshalve doorhaling ligt voor de periode waarin
de entiteit zich in de rechtstoestand ‘050 - Opening faillissement’ bevindt. In dit geval wordt de
ambtshalve doorhaling niet geannuleerd.
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8.2. Ambtshalve doorhaling van een adres
De ambtshalve doorhaling van een adres is mogelijk zowel voor een geregistreerde entiteit rechtspersoon
als een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon en dit zowel op het niveau van de entiteit als op het
niveau van een vestigingseenheid.
Enkel het actieve adres (het laatste ingeschreven adres) van een entiteit of van een vestigingseenheid kan
ambtshalve doorgehaald worden. Voor een stopgezet adres is dit niet mogelijk.
Volgende adressen kunnen worden doorgehaald:
- Het adres van een geregistreerde entiteit rechtspersoon
- Het adres van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon
- Het adres van een bijkantoor
- Het adres van een vestigingseenheid

Raadplegen van een ambtshalve doorgehaald adres
Wanneer een adres ambtshalve doorgehaald is, wordt dit adres doorgestreept in de volgende twee schermen:
- Historiek van adressen

-

Scherm met de basisidentificatiegegevens
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Ook op de uittreksels zal de ambtshalve doorhaling worden weergegeven (zie 4.2.18 Uittreksels).
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Inschrijven van een ambtshalve doorhaling van het adres
Het ambtshalve doorhalen van een adres start vanuit het detailscherm van het actieve adres. Vervolgens
klikt u hier op ‘Adres doorhalen’ onderaan het scherm.

Opgelet:
De link ‘Adres doorhalen’ bevindt zich enkel in het detailscherm van het actieve adres. Het detailscherm
van een stopgezet adres heeft de link ‘Adres doorhalen’ niet.
Onderstaand scherm verschijnt.
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Bij het ambtshalve doorhalen van een adres zijn volgende gegevens verplicht:
- Reden door middel van een keuzelijst:
- ‘001 - Vonnis’
- ‘002 - proces verbaal’
- ‘003 - RRNP’
- ‘999 - Andere’
- Begindatum: dit is de begindatum van de doorhaling. De begindatum van de doorhaling moet
steeds groter zijn dan of gelijk zijn aan de begindatum van het adres dat doorgehaald wordt.
- Einddatum: dit is de einddatum van de doorhaling. Dit gegeven is niet verplicht.
Bij klikken op ‘Bevestigen’ wordt het adres ambtshalve doorgehaald. U ontvangt onderstaande bevestigingsboodschap.
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Corrigeren van een ambtshalve doorhaling van het adres
U kan de ambtshalve doorhaling van een adres corrigeren door in het detailscherm van het doorgehaalde
adres te gaan. In het onderdeel ambtshalve acties kan u op het correctie icoon

klikken.

Onderstaand deelscherm zal verschijnen.

U kunt de volgende gegevens corrigeren:
- Type doorhaling
- Begindatum: de begindatum van de doorhaling moet steeds groter zijn dan of gelijk zijn aan de
begindatum van het adres dat doorgehaald wordt.
Bij klikken op ‘Bevestig’, wordt de doorhaling gecorrigeerd.
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Annuleren van een ambtshalve doorhaling van het adres
U kan de ambtshalve doorhaling van een adres annuleren door in het detailscherm van het doorgehaalde
adres te gaan. In het onderdeel ambtshalve acties kan u op het annuleringsicoon

klikken.

Onderstaand bevestigingsscherm zal verschijnen.

Bij klikken op ‘Ja’ ontvangt u, bij een succesvolle uitvoering van de annulering, een bevestigingsboodschap. De doorhaling van het adres wordt geannuleerd.
Bij klikken op ‘Nee’ keert u terug naar het historiekscherm van de adressen zonder dat de annulering werd
uitgevoerd.
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Bijlagen
Bijlage 1. NACEBEL-codes
De module om een activiteit op te zoeken die door KBOwi wordt voorgesteld, bevat verschillende niveaus. Elk niveau omvat een extra cijfer en is dus meer gedetailleerd. De algemene regel is dat het niveau - 1 het aantal cijfers van de NACEBEL-code omvat.
Opgelet:
Niveau 1 tot en met niveau 5 kunnen echter niet gebruikt worden om een activiteit in te schrijven in
KBOwi.

Niveau 1: het is niet mogelijk dit niveau te gebruiken.
Niveau 2: dit is de sectie waartoe een NACEBEL-code behoord. Zij is alfabetisch opgedeeld (van A tot en
met U).
Niveau 3: Dit zijn de afdelingen die aangeduid worden door twee cijfers ( van 01 tot en met 99).
Niveau 4: De groepen zijn aangeduid met een extra cijfer en omvat drie cijfers (van 011 tot en met 990).
Niveau 5: De klassen zijn aangeduid met nog een extra cijfer en omvat vier cijfers (van 0111 tot en met
9900). De nomenclatuur van 4 cijfers is de Europese nomenclatuur van economische activiteiten.
Niveau 6: De subklassen zijn aangeduid met 5 cijfers en vertegenwoordigen de NACEBEL (nomenclatuur
van economische activiteiten op Belgisch niveau). Zij wordt gebruikt door de administraties van de BTW,
RSZ en RSZ PPO om een activiteit op het niveau van een entiteit in te schrijven. De subklassen worden
gebruikt op het niveau van de vestigingseenheid voor activiteiten van inschrijvingsplichtige ondernemingen, activiteiten van gesubsidieerd onderwijs en RSZ activiteiten (als er in de entiteit personeel werd tewerkgesteld).
Niveau 8: De nomenclatuur van 7 cijfers werd gecreëerd door KBO en ligt volledig in de lijn van de
NACEBEL 2008. Zij staat toe om verschillende activiteiten te onderscheiden (bijvoorbeeld afhankelijk van
een bepaalde toelating, gereglementeerde activiteiten,…) die anders opgenomen zijn in dezelfde subklasse. Enkel KBO gebruikt deze nomenclatuur van 7 cijfers om bepaalde activiteiten op het niveau van
de vestigingseenheid in te schrijven.
Voorbeeld:
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U wil een 7-cijferige NACEBEL-code opzoeken waarvan u enkel de eerste 3 cijfers kent. U dient als niveau
8 te selecteren en kan vervolgens de 3 cijfers ingeven U zal als resultaat alle NACEBEL-codes van 7 cijfers
krijgen die beginnen met de 3 cijfers die u opgaf.
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Bijlage 2. Het BIS-register
2.1. Algemene informatie
Het BIS-register bevat alle personen die rechten genieten in de Belgische sociale zekerheid maar die niet
ingeschreven zijn in het Rijksregister omdat ze niet in België verblijven.
Bijvoorbeeld:
Grensarbeiders die niet in België wonen maar er wel werken. Deze personen krijgen een BIS-nummer
toegewezen. Dit register wordt beheerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).
Wie heeft er voor KBO een BIS-nummer nodig?
- Een persoon die een wettelijke functie uitoefent in een geregistreerde entiteit rechtspersoon die
geen rijksregisternummer heeft en het domicilie in het buitenland heeft.
- Een persoon die een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon wil beginnen in België die geen
rijksregisternummer heeft en het domicilie in het buitenland heeft.
KBO en verschillende initiatoren (griffie, loketten, RSZ, btw,…) kunnen BIS-nummers creëren en deze gegevens wijzigen. Hier wordt geen historiek bijgehouden en dient bijgevolg om een fout aan te passen, een
toevoeging of een wijziging uit te voeren.
Bij de creatie van een BIS-nummer is een controle ingebouwd.
- Wanneer men een BIS-nummer wil creëren voor een persoon die dezelfde naam en geboortedatum heeft als een andere persoon die reeds in het BIS-register is opgenomen, dan geeft de
toepassing een foutmelding. Enkel KSZ kan dan het BIS-nummer creëren. Het beste is in dat
geval om een kopie van het identiteitsbewijs/paspoort met de aanvraag naar KSZ te sturen.
- Wanneer een BIS-nummer gecreëerd wordt voor een persoon die al een rijksregisternummer
heeft, geeft de toepassing ook een foutmelding.
Het bisnummer bestaat uit 11 cijfers volgens een bepaalde structuur die gelijkaardig is aan de structuur
van het Rijksregister.
- eerste
6
cijfers
=
geboortedatum
in
omgekeerde
volgorde:
JJMMDD
Het derde en vierde cijfer geven de geboortemaand aan, vermeerderd met 40 indien het geslacht
van de persoon gekend is op het moment van toekenning van het nummer, of vermeerderd met
20 indien het geslacht van de persoon niet gekend is op het moment van toekenning van het
nummer.
- volgende 3 cijfers = dagteller van de geboortes: oneven voor het mannelijke geslacht, even voor
het vrouwelijke geslacht
- laatste 2 cijfers = check digit

2.2. Validatieregels voor naam en voornaam
Het invoeren van de naam en voornaam bij het aanmaken van een persoon in het BIS-register moet voldoen aan de volgende validatieregels:
- Spaties aan het begin en aan het einde worden verwijderd
o De lengte zonder begin- en eindspaties moet altijd > 0 zijn
- Toegelaten karakters
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-

o Letters (alle “Latin” letters)
o Leestekens & ' ( ) , - . en /
o Spatie
o Geen cijfers
De eerste letter mag geen cijfer of leesteken zijn tenzij een accent (')
Twee of meer opeenvolgende spaties zijn niet toegelaten
Twee of meer opeenvolgende punten (.) zijn niet toegelaten
Vier of meer opeenvolgende voorkomens van hetzelfde teken zijn niet toegelaten
De eerste voornaam moet verplicht met een hoofdletter beginnen

Indien de ingevoerde naam en/of voorna(a)m(en) niet aan de validatieregels voldoen, ontvangt u de
volgende foutboodschap:

2.3. Lengte van de velden naam en voornaam
Op de schermen van de toepassing kunnen alleen namen en voornamen met maximum 48 karakters
ingevoerd en getoond worden.
Als de naam of de voorna(a)m(en) die ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
(KSZ) langer zijn, wordt de weergave beperkt tot de eerste 48 karakters.
Bij het aanmaken van een naam en voornamen in het BIS-register via de toepassing KBOwi, is de lengte
van de naam en voornamen die kunnen worden ingevoerd, beperkt tot 48 karakters. Indien u een langere
naam wil registreren, gelieve dan contact op te nemen met de Cel identificatie van de KSZ
(identification@ksz-bcss.fgov.be) die een naam met maximaal 128 karakters kan creëren.
Bij het wijzigen van bestaande gegevens is het niet mogelijk om via KBOwi de naam (namen) en /of
voornaam (voornamen) te wijzigen indien één van beide langer is dan 48 karakters. Gelieve in dit geval
contact op te nemen met de Cel Identificatie van de KSZ (identification@ksz-bcss.fgov.be) die de nodige
wijzigingen kan uitvoeren. De wijziging van andere gevens is wel mogelijk.

2.4. Residentieel adres en contactadres
Het is niet mogelijk om zowel het residentieel adres als het contactadres te wijzigen (creëren, wijzigen,
schrappen).
Het schrappen van een residentieel adres of een contactadres kan enkel door de KSZ identificatiedienst
(identificatie@ksz-bcss.fgov.be) uitgevoerd worden.

2.5. Meerdere nationaliteiten
Indien de persoon ingeschreven in het BIS-register meerdere nationaliteiten heeft, is het niet mogelijk om
de nationaliteit te wijzigen via KBOwi. Neem in dat geval contact op met de de Cel identificatie van de
KSZ (identification@ksz-bcss.fgov.be).
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2.6. Voorafgaande validatie door een bevoegde instantie
In sommige gevallen moet de wijziging van gegevens vooraf worden gevalideerd door een bevoegde
instantie. Dit is bijvoorbeeld het geval als u de naam wilt wijzigen van een persoon wiens adres is
verwijderd. In dat geval krijgt u een foutmelding van KSZ. De wijziging wordt niet onmiddellijk uitgevoerd.

2.7. Specifiek formaat voor postcode
Voor een aantal landen is het bij de creatie van een BIS-nummer verplicht om gebruik te maken van een
specifiek formaat van de postcode.
Als de postcode niet exact ingevoerd wordt, weigert de toepassing van het BIS-register om deze gegevens
te registreren en kan er geen BIS-nummer aangemaakt worden.
Voor sommige landen is er meer dan 1 mogelijkheid. Voor de landen die niet in deze lijst zijn opgenomen,
is het formaat van de postcode vrij (max 15 karakters). Als er geen postcode is, gebruikt u een streepje "".
U kan hieronder de tabel terugvinden met deze formaten.
- Het "?" staat voor een verplicht alfanumeriek teken (een letter of een cijfer).
- Het "#" staat voor een verplicht cijfer (0-9).
- Het "-"staat voor een verplicht streepje.
- De spatie in de codering is verplicht.
code

land

begin

postcode

351
511
249
611
250
268
237
150
485
149
513
224
106
401
492
514
218
411
412
107

Algerije
Argentinië
Armenië
Australië
Azerbeidzjan
Bahrein
Bangladesh
België
Bermuda (Verenigd Koninkrijk)
Bosnië en Herzegovina
Brazilië
Brunei Darussalam
Bulgarije
Canada
Caymaneilanden (Verenigd Koninkrijk)
Chili
China
Costa Rica
Cuba
Cyprus

#####
?####???
31/12/1991 ######
?? ####
31/12/1991 ######
###
####
####
?? ##
10/04/1992 #####
#####-###
??####
####
?#? #?#
??#-####
#######
######
#####
#####
####

??? ####
??####
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108
420
103
516
352
421
136
311
580
214
110
111
253
114
496
413
338
315
419
414
115
117
207
208
254
255
256
128
209
257
339
225
336
226
264
153
146
301
135
258
318
137
113
148
324

Denemarken
Dominicaanse Republiek
Duitsland (Bondsrep.)
Ecuador
Egypte
El Salvador
Estland
Ethiopië
Falklandeilanden (Verenigd Koninkrijk)
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Georgië
Griekenland
Guadeloupe (Frankrijk)
Guatemala
Guinea-Bissau
Guinee
Haïti
Honduras
Hongarije ( Rep. )
Ijsland
India
Indonesië
Irak
Iran (Islamitische Republiek)
Israël
Italië
Japan
Jordanië
Kaapverdische Eilanden
Kazachstan
Kenia
Kirgizstan
Koeweit
Kosovo
Kroatië
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Litouwen
Luxemburg (Groot-Hertogdom)
Macedonië (Voorm. Joegoslavische Rep.)
Madagaskar

23/03/1992

10/09/1974

5/07/1975
31/12/1991
20/01/1992
24/02/2008
15/01/1992

9/04/1993

####
#####
#####
?####?
#####
#####
#####
####
???? #??
####
#####
#####
####
#####
#####
#####
####
###??###
??####
??####
####
###
######
#####
#####
#####-#####
#####
#####
###-####
#####
####
######
#####
######
#####
#####
#####
###
####
#### ####
####
#####
####
#####
###

######
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222
212
119
354
497
317
416
144
120
221
151
201
129
213
331
417
321
322
219
121
143
227
105
259
517
122
123
124
145
429
495
125
252
320
152
205
389
147
141
220
356
329
109
261
228

Maldiven
Maleisië
Malta
Marokko
Martinique (Frankrijk)
Mauritius
Mexico
Moldavië (Rep)
Monaco
Mongolië
Montenegro
Myanmar (Unie van)
Nederland
Nepal
Ngwane (Koninkrijk Swaziland)
Nicaragua
Niger
Nigeria
Noord-Korea (Dem. Volksrep.)
Noorwegen
Oekraïne
Oezbekistan
Oostenrijk
Pakistan
Paraguay
Polen ( Rep. )
Portugal
Roemenië
Russische Federatie
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon (Frankrijk)
San Marino
Saoedi-Arabië
Senegal
Servië
Singapore
Sint-Helena (Verenigd Koninkrijk)
Slovenië
Slowakije
Socialistische Republiek Vietnam
Soedan
Somalië
Spanje
Syrië (Arabische Republiek)
Tadzjikistan

31/12/1991

23/06/2006

31/12/1991
31/12/1991

27/12/1991

23/06/2006

15/01/1992
1/01/1993

10/01/1992

#####
#####
???####
#####
#####
###??###
#####
####
#####
#####
#####
#####
####??
#####
?###
###-###-#
####
######
######
####
#####
#######
####
#####
####
##-###
####-###
######
######
??####
#####
#####
#####-####
#####
## ###
######
????#??
####
### ##
#####
#####
??#####
#####
####
######

######

#####

######
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204
235
140
357
262
229
488
519
520
112
402
689
142
335
325
206
126
127

Taiwan
Thailand
Tsjechische Republiek
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden (V.K.)
Uruguay
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten van Amerika
Wallis en Futuna (Frankrijk)
Wit-Rusland
Zambia
Zuid-Afrika
Zuid-Korea (Republiek)
Zweden
Zwitserland

######
#####
1/01/1993 ### ##
####
#####
31/12/1991 ######
???? #??
#####
####
?# #??
?? #####
#####
31/12/1991 ######
#####
####
######
### ##
####

?## #??
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Bijlage 3. Automatisch activeren van een bekendgemaakte geregistreerde entiteit
Er wordt in dit gedeelte steeds de term toelating gebruikt. Hiermee worden echter toelatingen én hoedanigheden bedoeld.
Het is mogelijk om een entiteit automatisch te activeren door middel van de inschrijving van bepaalde
toelatingen. De bekendgemaakte entiteit heeft de status ‘BK - Bekendgemaakt’ en de rechtstoestand
‘100 - Bekendmaking van de onderneming’ en zal na activering de status ‘AC - actief’ en de rechtstoestand ‘000 - Normale toestand’ verkrijgen.
Elke toelating bevat een parameter die aangeeft of deze hoedanigheid/ toelating al dan niet een entiteit
automatisch mag activeren.
Als een dergelijke toelating wordt ingeschreven voor een bekendgemaakte entiteit, dan wordt deze entiteit automatisch geactiveerd op voorwaarde dat aan onderstaande activeringsvoorwaarden werd voldaan.
Aangezien het om een automatische activering gaat, zijn er geen schermen of knoppen verbonden aan
deze functionaliteit en wordt er evenmin een waarschuwing gegeven.

Activeringsvoorwaarden
Volgende voorwaarden zijn vereist voor een automatische activering:
- De entiteit waaraan de toelating wordt toegevoegd of de entiteit aan wiens vestigingseenheid
de toelating wordt toegevoegd, heeft status ‘BK - Bekendgemaakt'.
- De entiteit of vestigingseenheid heeft een toelating(of aanvraag) die de rechtstoestand van de
entiteit activeert en die zich in één van volgende fases bevindt:
•
Een toelatingsaanvraag in fase ‘010 - Aanvaarde aanvraag’ binnen TAP die wordt opgeladen in KBO.
•
Een toelating in fase ‘002 - Hoedanigheid/toelating verworven’ binnen KBO.
•
Een toelating in fase ‘003 - Toelating stopgezet’ met een einddatum groter dan de begindatum van de actieve rechtstoestand ‘BK - bekendgemaakt’.
Indien aan de bovenstaande voorwaarden voldaan is, gebeurt het volgende:
- De entiteit krijgt de status ‘AC - Actief’.
- 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.
Opgelet:
Wanneer de toelating, die deze entiteit automatisch geactiveerd heeft, geannuleerd wordt, blijft de entiteit in de status ‘AC - Actief’ staan. Zij komt dus niet automatisch terug in de status ‘BK - Bekendgemaakt’.

De activeringsdatum bepalen
De activeringsdatum wordt als volgt bepaald:
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Indien de begindatum van de toelating (toelatingsaanvraag) die de automatische activering triggert,
groter is dan of gelijk is aan de begindatum status ‘BK - Bekendgemaakt’, dan is de
activeringsdatum de begindatum van de toelating.

-

begindatum rechtstoestand ‘100 - Bekendmaking’

begindatum van de
toelating

=
activeringsdatum
-

Indien de begindatum van de toelating (aanvraag) die de automatische activering triggert kleiner is
dan de begindatum van de actieve rechtstoestand met status ‘BK - Bekendgemaakt’ is de
activeringsdatum de begindatum van de rechtstoestand met status ‘BK - Bekendgemaakt’.
begindatum van de
toelating

begindatum rechtstoestand ‘100 –Bekendmaking

=
activeringsdatum
-

Indien er tegelijkertijd meerdere toelatingen (toelatingsaanvragen) worden toegevoegd, dan is
het mogelijk dat meerdere toelatingen (toelatingsaanvragen) de activering van de entiteit kunnen
triggeren. In dat geval zal het van al de toelatingen die de activering kunnen triggeren, de toelating
met de kleinste begindatum zijn die de activeringsdatum bepaalt. Ook hier gelden de vorige twee
regels.
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Bijlage 4. Stopzettingsdatum activiteiten bij stopzetting
geregistreerde entiteit of VE
Bij het stopzetten van een entiteit of vestigingseenheid worden zowel de actieve als de stopgezette activiteiten gecontroleerd.
Volgende situaties kunnen voorkomen:
-

Situatie 1: De stopzettingsdatum van de ENT of VE is kleiner dan de begindatum van
één actieve of stopgezette activiteit.
De gebruiker zal een foutmelding krijgen, het stopzetten van de entiteit of vestigingseenheid zal niet worden uitgevoerd.

-

Situatie 2: De stopzettingsdatum van de ENT of VE is kleiner dan 01/01/2008 en groter dan de begindatum van de activiteit.
De actieve activiteiten zullen worden stopgezet op de stopzettingsdatum van de ENT
of VE. Voor geconverteerde actieve activiteiten betekent dit dat het onderdeel met
versie gelijk aan 2008 geannuleerd wordt en dat de einddatum van het onderdeel met
versie gelijk aan 2003 gecorrigeerd wordt naar de stopzettingsdatum van de ENT/VE.
De stopgezette activiteiten (zowel geconverteerde als niet-geconverteerde) worden
niet aangepast.

-

Situatie 3: De stopzettingsdatum van de ENT of VE groter is dan of gelijk is aan
1/1/2008 en groter dan de begindatum van de activiteit.
De actieve activiteiten zullen worden stopgezet op de stopzettingsdatum van de ENT
of VE. Voor geconverteerde actieve activiteiten betekent dit dat het onderdeel met
versie gelijk aan 2008 stopgezet wordt. Het onderdeel met versie gelijk aan 2003
wordt niet aangepast.
De stopgezette activiteiten (zowel geconverteerde als niet-geconverteerde) worden
niet aangepast.
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Bijlage 5. Reden stopzetting bij het stopzetten van een
GENP
De reden van stopzetting bij het stopzetten van een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon, is afhankelijk van de rechtstoestand en status van de stop te zetten entiteit:
-

‘018 - Stopgezet in bekendmaking’:
Indien een GENP de status ‘BK - Bekengemaakt’ heeft en als actieve rechtstoestand
een rechtstoestand heeft VERSCHILLEND van ‘048 - Opening faillissement met verschoonbaarheid’, ‘049 - Opening faillissement zonder verschoonbaarheid’, ‘050 - Opening faillissement’, ‘051 - Sluiting faillissement met verschoonbaarheid’ en ‘052 - Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid’.

-

‘019 - Stopzetting van een EDRL of Niet-EU entiteit’
Indien de GENP de status ‘AC - Actief’ heeft en als actieve rechtstoestand een rechtstoestand heeft VERSCHILLEND van ‘048 - Opening faillissement met verschoonbaarheid’, ‘049 - Opening faillissement met niet-verschoonbaarheid’, ‘050 - Opening faillissement’, ‘051 - Sluiting faillissement met verschoonbaarheid’ en ‘052 - Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid’, EN de entiteit heeft een actieve hoedanigheid
‘00001 - EDRL dienstverlener’ of ‘00002 - Niet-EU dienstverlener’.

-

‘016 - Activiteitstopzetting geregistreerde entiteit-nat. persoon’
Indien de GENP de status ‘AC - Actief’ heeft en als actieve rechtstoestand een rechtstoestand heeft VERSCHILLEND van ‘048 - Opening faillissement met verschoonbaarheid’, ‘049 - Opening faillissement met niet-verschoonbaarheid’, ‘050 - Opening faillissement’, ‘051 - Sluiting faillissement met verschoonbaarheid’ en ‘052 - Sluiting faillissement met niet-verschoonbaarheid’, EN de entiteit heeft GEEN actieve hoedanigheid
‘00001 - EDRL dienstverlener’ of ‘00002 - Niet-EU dienstverlener’.

-

‘050 - Stopzetting in opening faillissement’
Indien de GENP als actieve rechtstoestand een rechtstoestand heeft GELIJK
aan‘048 - Opening faillissement met verschoonbaarheid’, ‘049 - Opening faillissement
met niet-verschoonbaarheid’, ‘050 - Opening faillissement’.

-

‘054 - Stopzetting in sluiting faillissement’
Indien GENP als actieve rechtstoestand een rechtstoestand heeft GELIJK aan
‘051 - Sluiting faillissement met verschoonbaarheid’ of ‘052 - Sluiting faillissement met
niet-verschoonbaarheid’.

De volgende stappen worden automatisch uitgevoerd bij een stopzetting van een GENP.
- Indien de reden van stopzetting ‘050 - Stopzetting in opening faillissement’ of ‘054 - Stopzetting
in sluiting faillissement’ is, gebeurt het volgende:
•
de actieve rechtstoestand wordt stopgezet
•
er wordt een nieuwe actieve rechtstoestand met dezelfde rechtstoestandscode aangemaakt
- De entiteit verkrijgt de status 'ST - Stopgezet'.
- De actieve namen, adres- en communicatiegegevens, bankrekeningen en activiteiten worden
stopgezet.
- De actieve functies worden stopgezet.
- Hierop gelden twee uitzonderingen voor een entiteit die wordt stopgezet in ‘050 - Opening faillissement’ : wanneer aan de entiteit die wordt stopgezet een functie ‘90001 - Curator’ of
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-

‘90002 - Voorlopig bewindvoerder’ werd ingeschreven, dan wordt deze functie niet automatisch
stopgezet.
De toelatingen van het type ‘toelating’ worden stopgezet met als einddatum de stopzettingsdatum van de entiteit.
De hoedanigheden ‘00001 - EDRL - dienstverlener’ en ‘00002 - Niet-EU dienstverlener’ worden
stopgezet met als einddatum de stopzettingsdatum van de entiteit.
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Bijlage 6. Automatische stopzetting van actieve gegevens bij de sluiting van een GENP in opening faillissement
De basisregel bij het stopzetten van de nog actieve gegevens bij de sluiting van een GENP in opening
faillissement, is dat alle actieve gegevens worden stopgezet met als einddatum de meest recente stopzettingsdatum van de stopgezette hoedanigheden.
Een uitzondering hierop betreft de rechtstoestand en de functies ‘90001 - Curator’ en ‘90002 - Voorlopig
bewindvoerder’. Zij worden dus niet stopgezet.
Opgelet:
- Wanneer er reeds stopgezette gegevens zijn met een einddatum die groter is dan of gelijk is aan
de einddatum van de entiteit, dan wordt de einddatum van de stopgezette gegevens aangepast
naar de vooropgestelde einddatum van de entiteit. Het betreft de adressen, contactgegevens,
activiteiten, namen, bankrekeningen en functies (met uitzondering van ‘curator’ en ‘voorlopig bewindvoerder’).
- Wanneer er gegevens zijn met een begindatum die groter is dan de einddatum van de entiteit
zullen, bij de stopzetting van een GENP via een batch (een automatisch informaticaprogramma),
onderstaande operaties plaatsvinden.
Gegevensgroep
Namen
Contactgegevens
Adressen
Activiteiten
Bankrekeningen
Toelatingen
Functies (behalve voor de functies curator en voorlopig bewindvoerder)
Link tussen entiteit en vestiging

Annulatie
X

Foutboodschap
X

X
X
X
X
X
X

Bij de annulatie gaat de stopzetting van de entiteit door en wordt het gegeven geannuleerd, zodat er
informatie verloren gaat.
In het tweede geval, zal een foutboodschap worden getoond en gaat de automatische stopzetting van de
entiteit niet door (een manuele tussenkomst is nodig). Deze entiteiten verschijnen vervolgens in een foutenlijst die door de beheersdienst van KBO zal worden behandeld.
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Bijlage 7. Regels bij het corrigeren van de begin- of
einddatum van een VE
Het corrigeren van de begindatum van een VE
Bij het corrigeren van de startdatum van een VE mag er geen overlap ontstaan met de hoedanigheden
‘00001 - EDRL-dienstverlener’ en ‘00002 - Niet-EU dienstverlener’ die aan de entiteit verbonden zijn. De
gecorrigeerde startdatum van de VE moet steeds in een periode zijn waarin de entiteit noch de hoedanigheid 00001 noch de hoedanigheid 00002 bezit.
Er wordt automatisch gecontroleerd of er gegevens bestaan waarvan de begindatum overeenstemt met
de te corrigeren startdatum van deze VE. In dit geval verschuift de begindatum van de volgende gegevensgroepen automatisch mee:
- adres;
- contactgegevens
- naam;
- functie;
- link tussen entiteiten.
Indien de startdatum wordt gecorrigeerd naar een latere datum dan de begindatum van de ‘Activiteiten’
dan krijgt men onderstaande foutmelding en kan de startdatum niet gecorrigeerd worden (uitgezonderd
indien de gebruiker de rechten heeft om dit type activiteiten te creëren en aan te passen).

Indien de startdatum wordt gecorrigeerd naar een vroegere datum dan de begindatum van de ‘Activiteiten’ dan krijgt men geen foutboodschap en wordt de begindatum van de ‘Activiteiten’ niet automatisch
aangepast (uitgezonderd indien de gebruiker de rechten heeft om dit type activiteiten te creëren en aan
te passen).
Het is niet mogelijk om de begindatum aan te passen naar een kleinere datum als de begindatum van de
bijhorende entiteit. Onderstaande foutmelding wordt weergegeven.

Indien de gecorrigeerde startdatum minimum één dag verder ligt dan de einddatum van een stopgezet
gegeven (adres, contactgegeven, activiteit, naam, functie of link tussen entiteiten), dan zal onderstaande
foutmelding worden getoond.

Het corrigeren van de einddatum van een VE
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Bij het corrigeren van de einddatum van een VE mag er geen overlap ontstaan met de hoedanigheden
‘00001 - EDRL-dienstverlener’ en ‘00002 - Niet-EU dienstverlener’ die aan de entiteit verbonden zijn. De
gecorrigeerde einddatum van de VE moet steeds in een periode zijn waarin de entiteit noch de hoedanigheid 00001 noch de hoedanigheid 00002 bezit.
Er wordt automatisch gecontroleerd of er gegevens bestaan waarvan de einddatum overeenstemt met
de te corrigeren einddatum van deze VE. In dit geval verschuift de einddatum van de volgende gegevensgroepen automatisch mee:
- adres;
- contactgegevens
- naam;
- functie;
- link tussen entiteiten.
Indien de einddatum minimum één dag voor de gecorrigeerde startdatum ligt van een gegeven (adres,
contactgegeven, activiteit, naam, functie of link tussen entiteiten), dan zal er een foutmelding verschijnen
zoals hieronder.
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Bijlage 8. De hoedanigheid ‘Inschrijvingsplichtige onderneming’
De hoedanigheden ‘00016 - Ambachtsonderneming’, ‘00293 - Handelsonderneming’ en ‘00500 - Niethandelsonderneming naar privaat recht’ (hierna oude hoedanigheden genoemd) werden op 1 november
2018 vervangen door de hoedanigheid ‘00295 - Inschrijvingsplichtige ondernemingen’ (hierna nieuwe
hoedanigheid genoemd).
Er werd een automatische omzetting gedaan van de actieve oude hoedanigheden naar de nieuwe hoedanigheid. De oude hoedanigheden werden stopzet op 31/10/2018. Er werd daarna telkens de nieuwe
hoedanigheid ingeschreven met als begindatum 01/11/2018.
Had een entiteit meerdere actieve oude hoedanigheden dan werd deze vervangen door één nieuwe hoedanigheid.
Als een gebruiker iets wil veranderen aan de oude of nieuwe hoedanighe(i)d(en), dan dienen hier speciale
regels voor in acht te worden genomen.
Raadplegen van de oude en nieuwe hoedanigheden
Als u de hoedanigheden van een entiteit bekijkt en deze heeft zowel één of meerdere oude als de nieuwe
hoedanigheid, dan ziet er dit als volgt uit.

De iconen om de hoedanigheden te bewerken zijn enkel zichtbaar bij de nieuwe hoedanigheid. De basishandelingen blijven hetzelfde als bij de andere hoedanigheden. Deze zullen hier dus niet opnieuw besproken worden.

294

Creëren van de nieuwe hoedanigheid
-

De begindatum ligt vóór 01/11/2018
Wanneer u een nieuwe hoedanigheid inschrijft met een begindatum voor 01/11/2018, dan
dient de overeenkomstige oude hoedanigheid ook ingeschreven te worden. U kan slechts
één van de drie oude hoedanigheden inschrijven.

Klik hiervoor op ‘Inschrijven nieuwe hoedanigheid’. Geef de nodige gegevens in. U krijgt onderstaand scherm.

Kies één van de drie mogelijkheden en klik op ‘Creëer’. U krijgt onderstaand scherm te zien.

-

Begindatum vanaf 01/11/2018
De hoedanigheid kan worden ingeschreven zoals de andere hoedanigheden. Er worden geen
oude hoedanigheden ingeschreven.
Corrigeren van de begindatum van een oude hoedanigheid
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Om de begindatum van een oude hoedanigheid te wijzigen moet u op het correctie icoon
naast de nieuwe hoedanigheid klikken.
Er is één oude hoedanigheid
- Aanpassen naar een begindatum na 31/10/2018
Wanneer u de begindatum van een oude hoedanigheid zal aanpassen naar een datum na
31/10/2018, dan zal deze oude hoedanigheid geannuleerd worden. De nieuwe hoedanigheid
blijft bestaan maar de begindatum wordt aangepast naar de door u ingegeven datum.

U krijgt onderstaand scherm.

-

Voer de correcte begindatum in en klik op ‘Bevestigen’. De oude hoedanigheid wordt geannuleerd en de begindatum van de nieuwe hoedanigheid wordt aangepast.
Aanpassen naar een andere begindatum voor 31/10/2018
U krijgt hetzelfde scherm als hierboven. Voer de correcte begindatum in en klik op ‘Bevestigen’.
De begindatum van de oude hoedanigheid wordt aangepast. Er gebeurt niets met de begindatum
van de nieuwe hoedanigheid.
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Er zijn twee oude hoedanigheden
- Aanpassen naar een begindatum na 31/10/2018
Als er in de entiteit twee oude hoedanigheden werden ingeschreven en u past één van deze twee
aan naar een datum na 31/10/2018, dan zal enkel de aangepaste hoedanigheid geannuleerd
worden. Er verandert in dit geval niets aan de begindatum van de nieuwe hoedanigheid.

U krijgt automatisch de volgende boodschap. Kies hierbij de hoedanigheid die u wilt aanpassen.

-

Klik nadien op ‘Ja’. De gekozen oude hoedanigheid wordt geannuleerd. Er verandert niets aan de
begindatum van de nieuwe hoedanigheid omdat deze nog steeds gelinkt is aan de tweede oude
hoedanigheid.
Aanpassen naar een andere begindatum vóór 01/11/2018
U krijgt hetzelfde scherm als hierboven. Voer de correcte begindatum in en klik op ‘Bevestigen’.
De begindatum van de oude hoedanigheid wordt aangepast. Er gebeurt niets met de begindatum
van de nieuwe hoedanigheid.
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Corrigeren van de einddatum van de nieuwe hoedanigheid
Om de einddatum van de nieuwe hoedanigheid te corrigeren, moet u op het correctie icoon
nieuwe hoedanigheid klikken.

naast de

Indien u een einddatum kiest na 31/10/2018, dan gebeurt er niets bijzonders. De einddatum van de
nieuwe hoedanigheid wordt aangepast naar de nieuwe datum. Er verandert niets aan de oude hoedanighe(i)d(en). Geeft u daarentegen een datum op voor 01/11/2018 dan moeten onderstaande stappen
worden gevolgd.
Er is één oude hoedanigheid
Wanneer u de einddatum van de nieuwe hoedanigheid zal aanpassen naar een datum voor 01/11/2018,
dan zal deze nieuwe hoedanigheid geannuleerd worden. De oude hoedanigheid blijft bestaan, maar de
einddatum wordt aangepast naar de door u ingegeven datum.

U krijgt dan onderstaand scherm.

Voer de correcte einddatum in en klik op ‘Bevestigen’. De nieuwe hoedanigheid wordt geannuleerd en de
einddatum van de oude hoedanigheid wordt aangepast.
U krijgt onderstaande bevestigingsboodschap.
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Er zijn twee oude hoedanigheden
Wanneer u de einddatum van de nieuwe hoedanigheid zal aanpassen naar een datum voor 01/11/2018,
dan zal de einddatum van één van de oude hoedanigheden worden aangepast met de door u opgegeven
datum (in het voorbeeld hieronder is dit hoedanigheid 00016). Er verandert niets aan de nieuwe hoedanigheid of de hoedanigheid 00293.

Klikt op het correctie icoon
naast de stopgezette nieuwe hoedanigheid. U past de einddatum aan en
krijgt onderstaand keuzescherm. Kies hier de hoedanigheid waarvan u de einddatum wilt aanpassen en
klik nadien op ‘Ja’.

U krijgt een bevestigingsboodschap. De gekozen hoedanigheid werd stopgezet met de door u opgegeven
einddatum. Er is niets verandert aan de nieuwe hoedanigheid en aan hoedanigheid 00293.
Wilt u beide oude hoedanigheden stopzetten met een einddatum voor 01/11/2018 dan moet u dit in
twee stappen doen. In dat geval zal de nieuwe hoedanigheid bij de tweede stap wel geannuleerd worden.
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Stopzetten van de nieuwe hoedanigheid
Om de nieuwe hoedanigheid stop te zetten klikt u op het stopzettingsicoon
scherm.

. U krijgt onderstaand

Voer de stopzettingsdatum in.
Indien u een datum ingeeft na 31/10/2018, dan zal de nieuwe hoedanigheid stopgezet worden met de
door u opgegeven datum. Er verandert niets aan de oude hoedanigheid.
Geeft u daarentegen een datum op voor 01/11/2018 dan moeten onderstaande stappen worden gevolgd.
Er is één oude hoedanigheid
Wanneer u de nieuwe hoedanigheid zal stopzetten voor 01/11/2018, dan zal deze nieuwe hoedanigheid
geannuleerd worden. De oude hoedanigheid blijft bestaan maar de einddatum hiervan wordt aangepast
naar de door u ingegeven datum.

U krijgt nadien een bevestigingsboodschap.
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Er zijn twee oude hoedanigheden
Wanneer u de nieuwe hoedanigheid zal stopzetten voor 01/11/2018, dan krijgt u onderstaand keuzescherm. Kies hier de hoedanigheid en klik nadien op ‘Ja’.

U krijgt nadien een bevestigingsboodschap. De gekozen hoedanigheid werd stopgezet met de door u
opgegeven einddatum. Er is niets verandert aan de nieuwe hoedanigheid.
Wilt u beide oude hoedanigheden stopzetten met een einddatum voor 01/11/2018, dan moet u dit in
twee stappen doen. In dat geval zal in te tweede stap de nieuwe hoedanigheid wel geannuleerd worden.
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Annuleren van de oude en nieuwe hoedanigheden
Om de oude en nieuwe hoedanigheid te annuleren, moet u op het annulatie icoon
hoedanigheid klikken.

naast de nieuwe

Er is één oude hoedanigheid
Wanneer u de nieuwe hoedanigheid annuleert, dan zal zowel de nieuwe als de oude hoedanigheid geannuleerd worden.

U krijgt onderstaand scherm te zien.

Klik op ‘Ja’ en onderstaande bevestigingsboodschap verschijnt.

302

Er zijn twee oude hoedanigheden
Wanneer er twee oude hoedanigheden zijn en u annuleert de nieuwe hoedanigheid, dan zal slechts één
van beide oude hoedanigheden worden geannuleerd. Er verandert niets aan de nieuwe hoedanigheid.

U krijgt dan eerst onderstaand keuzescherm te zien. Maak uw keuze en klik op ‘Ja’.

U krijgt onderstaande boodschap te zien.

Wilt u beide oude hoedanigheden annuleren, dan moet u dit in twee stappen doen. In de tweede stap zal
de nieuwe hoedanigheid ook geannuleerd worden.

