
Rechtstoestanden 

CODE BESCHRIJVING DEFINITIE 
MOGELIJKE 
STATUSSEN BEGINDATUM EINDDATUM 

000 Normale toestand 

In deze toestand bevindt zich de entiteit waarop 
geen enkele andere toestand van toepassing is en 
waarvan, zoals het opschrift aangeeft, de toestand 
als normaal kan worden omschreven.     AC 01.01.1900 31.12.9999 

001 Juridische oprichting 

Deze rechtstoestand wordt gebruikt voor entiteiten 
waarvan de statuten reeds werden opgesteld, maar 
die nog geen rechtspersoonlijkheid hebben 
gekregen.  
 
Deze rechtstoestand wordt gebruikt wanneer 
notarissen de aktes van een entiteit elektronisch 
neerleggen via de e-depot applicatie.  JU 01.01.1800 31.12.9999 

002 Verlenging 

Het betreft de verlenging van een uitgesproken 
opschorting in het kader van een gerechtelijk 
akkoord. (artikel 34 van de wet van 17 juli 1997 
betreffende het gerechtelijk akkoord). In dit geval 
verwijzen wij u naar de codes betreffende de 
definitieve opschorting. (code 041). / 01.01.1800 01.01.2001 

003 
Vervanging van het 
ondernemingsnummer 

Het betreft de entiteit die (foutief) twee of meer 
verschillende ondernemingsnummers heeft 
ontvangen (ontdubbeling) en volgt steeds op 
rechtstoestand 006. AF 01.01.1900 31.12.9999 

006 

Stopzetting wegens 
vervanging van het 
ondernemingsnummer 

Het betreft het stopzetten van een entiteit die 
(foutief) twee of meer verschillende 
ondernemingsnummers heeft ontvangen 
(ontdubbeling) waarvan het betrokken 
ondernemingsnummer niet bewaard wordt. Deze 
rechtstoestand komt steeds voor in combinatie met 
003 - vervanging van het nummer en gaat steeds 
vooraf aan deze rechtstoestand. ST 01.01.1800 31.12.9999 

010 
Ontbinding van 
rechtswege 

In deze toestand bevindt zich de entiteit die wordt 
ontbonden door verloop van de bepaalde duur 
waarvoor zij is opgericht. AC, BK 01.01.1800 31.12.9999 

011 

Activiteitstopzetting in 
België (buitenlandse 
entiteit) 

Deze code is  van toepassing indien een 
buitenlandse entiteit niet langer activiteiten 
uitoefent waarvoor een opname in de KBO is vereist 
overeenkomstig artikel III.16 WER. Dit is het geval 
wanneer deze geen bijkantoor, geen 
vestigingseenheid en geen (aanvraag tot) 
hoedanigheid of toelating meer dient te hebben 
geregistreerd in de KBO.  ST 01.01.1900 31.12.9999 

012 
Vrijwillige ontbinding – 
vereffening 

In deze toestand bevindt zich de entiteit waarin er 
een beslissing van de algemene vergadering is om de 
activiteiten stop te zetten en de entiteit te 
ontbinden. De vereffening van de entiteit wordt 
geopend. 
 
De vrijwillige ontbinding van een entiteit betekent 
niet noodzakelijk het einde van haar activiteiten. De 
ontbonden entiteiten worden immers geacht te 
bestaan met het oog op de vereffening ervan.  AC, BK 01.01.1900 31.12.9999 



013 
Gerechtelijke 
ontbinding of nietigheid 

In deze toestand bevindt zich de entiteit ten aanzien 
waarvan een beslissing van de rechter bestaat om de 
entiteit te ontbinden. De entiteit kan haar 
activiteiten eventueel nog voortzetten tot de 
vereffening ervan is gesloten. 
 
Hieronder vallen de volgende gevallen: 
- ontbinding uitgesproken door de rechter 
- nietigheid:  rechterlijke beslissing waarbij de 
nietigheid van de entiteit is uitgesproken 
(bijvoorbeeld wanneer de oprichting niet heeft 
plaatsgehad in de  vereiste vorm). De nietigheid 
heeft dezelfde rechtsgevolgen als een ontbinding. AC, BK 01.01.1900 31.12.9999 

014 Sluiting van vereffening 

In deze toestand bevindt zich de entiteit ten aanzien 
waarvan een beslissing van de algemene 
vergadering of de rechter bestaat waardoor een 
einde wordt gemaakt aan de periode tijdens welke 
de vereffenaar de schulden heeft betaald en de 
resterende goederen van de entiteit heeft verdeeld. 
De vereffening wordt dus gesloten. De algemene 
vergadering of de rechtbank bevestigt ook dat de 
vereffenaar zijn taak naar behoren heeft vervuld (= 
kwijting van de vereffenaar).  ST 01.01.1800 31.12.9999 

015 

Stopzetting entiteit 
zonder 
rechtspersoonlijkheid 

De rechtstoestand van een vereniging zonder 
rechtspersoonlijkheid die niet langer bestaat of 
waarvan de inschrijving in KBO niet langer verplicht 
is ST 01.01.1900 31.12.9999 

016 

Stopzetting activiteit 
entiteit natuurlijk 
persoon 

Het betreft de stopzetting van de activiteiten van 
een entiteit-natuurlijke persoon.  ST 01.01.1800 31.12.9999 

017 

Overdracht 
geregistreerde entiteit 
natuurlijk persoon 

De overdracht van een entiteit - niet rechtspersoon-
, op grond van een overeenkomst ten bezwarende 
titel of om niet, van een eigenaar naar derden 
(familie, werknemers, koper, ...) ST 01.01.1800 31.12.9999 

018 
Stopzetting in 
bekendmaking 

Het betreft de stopzetting van een entiteit die 
bekendgemaakt is in de KBO. Dit zijn entiteiten 
natuurlijke personen of buitenlandse entiteiten 
rechtspersonen die een ondernemingsnummer 
verkregen hebben doordat ze een toelating of een 
hoedanigheidsaanvraag hebben ingediend of die de 
verplichting hebben om zich bekend te maken bij 
een bevoegde autoriteit. ST 27.11.2009 31.12.9999 

019 
Stopzetting van een 
EDRL of niet-EU entiteit 

Het betreft de stopzetting van activiteiten in België 
van een buitenlandse dienstverlener zonder 
vestigingseenheid in België.  ST 27.11.2009 20.11.2020 

020 
Vereniging van 
aandelen in één hand 

Dit betreft de situatie waarin alle aandelen van een 
vennootschap in één hand zijn verenigd, indien dit 
de ontbinding van rechtswege van de vennootschap 
tot gevolg heeft. AC 01.01.1800 31.12.9999 

021 Fusie door overneming 

Het betreft een entiteit A die het vermogen van een 
entiteit B "opslorpt": A + B = A. Dit is de 
rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van 
één of meer entiteiten zowel de rechten als de 
verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder 
vereffening op een andere entiteit overgaat. ST 01.01.1800 31.12.9999 



022 
Fusie door oprichting 
van een nieuwe entiteit 

Het betreft een entiteit A en een entiteit B die 
samensmelten om een entiteit C op te richten. A + B 
= C. Dit is de rechtshandeling waarbij het gehele 
vermogen van verscheidene entiteiten, zowel de 
rechten als de verplichtingen, als gevolg van 
ontbinding zonder vereffening op een nieuwe door 
hen opgerichte entiteit overgaat.  ST 01.01.1800 31.12.9999 

023 Splitsing 

Deze code wordt niet meer gebruikt. Er wordt 
verwezen naar de verschillende types van splitsing 
(codes 024 tot 026). ST 01.01.1900 26.10.2006 

024 
Splitsing door 
overneming 

Het betreft een entiteit A waarvan het vermogen 
overgaat op verscheidene andere bestaande 
entiteiten B, C en D.  Dit is de rechtshandeling 
waarbij het gehele vermogen van een entiteit, zowel 
de rechten als de verplichtingen, als gevolg van haar 
ontbinding zonder vereffening, op verscheidene 
entiteiten overgaat. ST 01.01.1900 31.12.9999 

025 

Splitsing door 
oprichting van nieuwe 
entiteiten 

Het betreft een entiteit A waarvan het vermogen 
overgaat op verscheidene andere nieuw opgerichte 
entiteiten  X, Y en Z. Dit is de rechtshandeling waarbij 
het gehele vermogen van een entiteit, zowel de 
rechten als de verplichtingen, als gevolg van 
ontbinding zonder vereffening op verscheidene 
nieuwe door haar opgerichte entiteiten overgaat ST 01.01.1900 31.12.9999 

026 Gemengde splitsing 

Het betreft een entiteit A waarvan het vermogen 
overgaat zowel op bestaande entiteiten als op nieuw 
opgerichte entiteiten.  Dit is de rechtshandeling 
waarbij het gehele vermogen van een entiteit, zowel 
de rechten als de verplichtingen, als gevolg van 
ontbinding zonder vereffening op één of meer 
bestaande entiteiten en op één of meer door haar 
opgerichte entiteiten overgaat. ST 01.01.1800 31.12.9999 

030 
Gerechtelijk akkoord 
voor faling 

Het gerechtelijk akkoord kan aan de schuldenaar 
worden toegestaan indien hij tijdelijk zijn schulden 
niet kan voldoen of indien de continuïteit van zijn 
entiteit bedreigd wordt door moeilijkheden die op 
min of meer korte termijn kunnen leiden tot het 
ophouden van betalen. Het akkoord kan alleen 
worden toegestaan indien de financiële toestand 
van de entiteit kan worden gesaneerd en het 
economisch herstel ervan mogelijk lijkt. Het akkoord 
vóór faillissement heeft bijvoorbeeld betrekking op 
het geval waarbij een aanvraag tot gerechtelijk 
akkoord wordt verworpen omwille van niet-naleving 
van de voorwaarden tot toekenning van de 
opschorting of in geval van voorlopige of definitieve 
herroeping van de opschorting. De rechtbank kan in 
het vonnis houdende verwerping van het 
gerechtelijk akkoord ambtshalve een faillissement 
uitspreken (artikel 33 van de wet van 17 juli 1997 
betreffende het gerechtelijk akkoord). De wet 
betreffende het gerechtelijk akkoord is opgeheven. 
Bijgevolg moet er worden verwezen naar de codes 
opschorting (codes 040 tot 043). AC 01.01.1900 01.01.1998 

031 
Gerechtelijk akkoord na 
faling 

Het betreft  de aanvraag tot gerechtelijk akkoord 
ingediend door de koopman of het openbaar AC 01.01.1900 01.01.1998 



ministerie, terwijl er een vordering tot 
faillietverklaring of een aangifte van faillissement 
werd ingediend (artikel 7 van de faillissementswet 
van 8 augustus 1997).De wet betreffende het 
gerechtelijk akkoord is opgeheven. Bijgevolg moet 
er worden verwezen naar de codes opschorting 
(codes 040 tot 043).  

040 
Voorlopige opschorting 
van betaling 

Het betreft een periode waarin de financiële 
toestand van een schuldenaar wordt geanalyseerd 
en aan het einde waarvan een oplossing voor de 
financiële problemen moet zijn gevonden (= 
herstelplan).  Indien er geen is, kan worden 
overgegaan tot faillietverklaring. Indien alles goed 
gaat, wordt de definitieve opschorting uitgesproken. 
Anders gesteld, een respijtperiode wordt bij vonnis 
verleend aan de schuldenaar in het kader van een 
akkoordprocedure; tijdens deze periode worden 
beslagen en middelen van tenuitvoerlegging 
opgeschort en wordt een herstel- of betalingsplan 
opgesteld. Daarnaast wijst de rechtbank een of 
meer commissarissen inzake opschorting aan en 
wordt de schuldeisers verzocht aangifte van hun 
schuldvorderingen te doen.  
(artikelen 13 en volgende van de wet van 17 juli 1997 
betreffende het gerechtelijk akkoord). De wet 
betreffende het gerechtelijk akkoord is opgeheven. AC 01.01.1900 31.12.2010 

041 
Definitieve opschorting 
van betaling 

Het betreft een periode tijdens welke het 
herstelplan wordt uitgevoerd als oplossing voor de 
financiële problemen van de schuldenaar. Tijdens 
deze periode (die volgt op de voorlopige 
opschorting) wordt overgegaan tot uitvoering van 
het herstel- of betalingsplan in het kader van een 
akkoordprocedure - de goedkeuring van de 
definitieve opschorting door de rechtbank maakt 
het herstel- of betalingsplan bindend voor alle 
betrokken schuldeisers (behoudens eventuele 
aanpassingen).   
(artikelen 31 en volgende van de wet betreffende 
het gerechtelijk akkoord). De wet betreffende het 
gerechtelijk akkoord is opgeheven. AC 01.01.1900 31.12.2010 

042 
Herroeping van de 
opschorting 

De wet betreffende het gerechtelijk akkoord is 
opgeheven op 31.01.2009 onder voorbehoud van 
toepassing op lopende procedures. 
 
Het betreft de annulering van de voorlopige of 
definitieve opschorting als gevolg van de 
onmogelijkheid de financiële problemen van de 
schuldenaar op te lossen. De herroeping van de 
opschorting wordt in het kader van een 
akkoordprocedure uitgesproken door de rechtbank 
van koophandel, hetzij wanneer de schuldenaar niet 
meer voldoet aan de voorwaarden voor het 
verkrijgen van het akkoord (artikel 24 van de wet 
betreffende het gerechtelijk akkoord) (einde van de 
voorlopige opschorting), hetzij wanneer geheel of 
een deel van het plan niet wordt uitgevoerd of een AC 01.01.1800 31.12.9999 



schuldenaar aantoont dat hij niet in zijn 
schuldvorderingen zal worden voldaan op de wijze 
en binnen de termijnen in het plan bepaald (artikel 
37 van de wet betreffende het gerechtelijk akkoord) 
(herroeping van de definitieve opschorting). 

043 
Einde van de 
opschorting 

De wet betreffende het gerechtelijk akkoord is 
opgeheven op 31.01.2009 onder voorbehoud van 
toepassing op lopende procedures. 
 
 
Het betreft de toestand waarin de financiële 
problemen van de schuldenaar in principe zijn 
opgelost (na uitvoering van het herstelplan).  Het 
einde van de opschorting wordt in het kader van een 
akkoordprocedure uitgesproken door de rechtbank 
op verzoek van de commissaris inzake opschorting, 
die vooraf een eindverslag omtrent de uitvoering 
van het herstel- of betalingsplan heeft uitgebracht 
(artikel 40 van de wet betreffende het gerechtelijk 
akkoord). De volledige uitvoering van het plan voor 
alle hierin opgenomen schuldvorderingen zal de 
entiteit in moeilijkheden in principe volledig en 
definitief bevrijden, tenzij het plan anders bepaalt.  AC 01.01.1800 31.12.9999 

048 
Opening faillissement 
met verschoonbaarheid 

De faillissementswet is opgeheven op 01.05.2018. 
Deze rechtstoestand is enkel mogelijk voor 
faillissementen die op dit moment reeds lopend 
waren. 
 
Na het vonnis met betrekking tot de opening van het 
faillissement, kon de rechtbank oordelen over de 
verschoonbaarheid van de gefailleerde. In deze 
situatie is de entiteit in opening faillissement en is de 
gefailleerde verschoonbaar verklaard.  AC, BK, ST 07.08.2005 31.12.9999 

049 

Opening faillissement 
met niet-
verschoonbaarheid 

De faillissementswet is opgeheven op 01.05.2018. 
Deze rechtstoestand is enkel mogelijk voor 
faillissementen die op dit moment reeds lopend 
waren. 
 
Na het vonnis met betrekking tot de opening van het 
faillissement, kon de rechtbank oordelen over de 
verschoonbaarheid van de gefailleerde. In deze 
situatie is de entiteit in opening faillissement en is de 
gefailleerde niet verschoonbaar verklaard.  AC, BK, ST 07.08.2005 31.12.9999 

050 Opening faillissement 

De faillissementsprocedure strekt ertoe het 
vermogen van de schuldenaar onder bevoegdheid 
van een curator te plaatsen die belast is het 
vermogen van de gefailleerde te beheren en te 
vereffenen en de opbrengst ervan te verdelen onder 
de schuldeisers. 
 
De schuldenaar die op duurzame wijze heeft 
opgehouden te betalen en van wie het krediet 
geschokt is, bevindt zich in staat van faillissement.  
 
De faillietverklaring geschiedt bij vonnis van de AC, BK, ST 01.01.1900 31.12.9999 



insolventierechtbank waarbij de zaak aanhangig is 
gemaakt.  

051 
Sluiting faillissement 
met verschoonbaarheid 

De faillissementswet is opgeheven op 01.05.2018 - 
Deze rechtstoestand is enkel nog mogelijk voor 
faillissementen die op dit moment reeds lopend 
waren. 
 
Vanaf 1 juni 2012 werd deze code enkel nog gebruikt 
voor entiteiten-natuurlijke persoon. 
 
Het betreft een beslissing van de rechter van 
koophandel om de vereffening van de entiteit 
wegens financiële problemen af te sluiten door de 
gefailleerde te verschonen, i.e. zijn schulden voor de 
toekomst "uit te wissen".   
Met dit vonnis sluit de rechtbank, wanneer de 
vereffening van het faillissement is beëindigd, het 
faillissement af en wordt de verschoonbaarheid van 
de gefailleerde uitgesproken.  (Behalve in geval van 
gewichtige omstandigheden, met bijzondere 
redenen omkleed, spreekt de rechtbank de 
verschoonbaarheid uit van de ongelukkige 
gefailleerde die te goeder trouw handelt.) De 
verschoonbaarheid moet een natuurlijke persoon in 
staat stellen een nieuwe activiteit op te starten 
zonder het gewicht van zijn schulden uit het 
verleden mee te dragen. Voorwaarde is wel dat hij 
een ongelukkige gefailleerde is die te goeder trouw 
handelt. De verschoonbaarheid betekent niet dat de 
schulden tenietgaan, wel dat de vervolging door de 
schuldeisers wordt geschorst.  
(artikel 82 van de faillissementswet van 8 augustus 
1997) AC, BK, ST 01.01.1900 31.12.9999 

052 

Sluiting faillissement 
met niet-
verschoonbaarheid 

De faillissementswet is opgeheven op 01.05.2018 - 
Deze rechtstoestand is enkel nog mogelijk voor 
faillissementen die op dit moment reeds lopend 
waren. 
 
Vanaf 1 juni 2012 werd deze code enkel nog gebruikt 
voor entiteiten-natuurlijke persoon. 
 
Dit is de uitspraak waarbij de rechtbank het 
faillissement sluit, nadat de vereffening van het 
faillissement voltooid is en zonder de gefailleerde te 
verschonen voor de gemaakte schulden.   
(bijvoorbeeld in de gevallen bedoeld in artikel 81 van 
de faillissementswet)  AC, BK, ST 01.01.1900 31.12.9999 

053 Sluiting faillissement 

Het betreft een vonnis waarmee de rechtbank het 
faillissement afsluit wanneer de vereffening van het 
faillissement is beëindigd. 
 
De beslissing tot sluiting van de verrichtingen van 
het faillissement van de rechtspersoon ontbindt 

AC, AF, BK, 
ST 01.01.1800 31.12.9999 



 

deze en brengt de onmiddellijke sluiting van zijn 
vereffening mee. 

090 Nieuwe statuten 

Deze code werd gebruikt wanneer er nieuwe 
statuten werden neergelegd; deze code wordt niet 
meer gebruikt sinds 2001.  AC 01.01.1800 01.01.2001 

091 

Opschorting 
(gerechtelijke 
reorganisatie) 

De procedure van gerechtelijke reorganisatie strekt 
tot het behouden, onder toezicht van de rechter, 
van de continuïteit van het geheel of een gedeelte 
van de activa of van de activiteiten van de 
onderneming. Zij laat toe aan de schuldenaar een 
opschorting toe te kennen met het oog op een 
minnelijk akkoord, een reorganisatieplan of een 
overdracht onder gerechtelijk gezag. 
 
De rechtbank beslist bij vonnis tot de opening van 
een procedure van gerechtelijke organisatie en de 
periode van opschorting. AC 01.04.2009 31.12.9999 

100 
Bekendmaking van de 
entiteit 

Het betreft de entiteiten natuurlijke-persoon en 
entiteiten-rechtspersoon naar buitenlands recht 
zonder zetel of bijkantoor in Belgïe die moeten 
bekendgemaakt worden bij een autoriteit. BK 27.11.2009 31.12.9999 

111 

Doorhaling wegens 
stopzetting in een EER-
register 

Buitenlandse vennootschappen die hun zetel 
hebben binnen de Europese Economische Ruimte 
met een bijkantoor in België kunnen worden 
stopgezet in de KBO indien er van het buitenlands 
register waar deze entiteiten zijn ingeschreven een 
bericht wordt ontvangen via BRIS (Business 
Registers Interconnection System) dat de entiteit in 
het buitenland is stopgezet.  ST 01.01.1800 31.12.9999 

112 
Heropening van de 
vereffening 

De vereffening van een entiteit kan worden 
heropend, indien na de sluiting blijkt dat één of 
meerdere actieve vermogensbestanddelen van de 
entiteit werden vergeten.  AC 01.05.2019 31.12.9999 

999 Geannuleerd dossier 

Het betreft een code die aangeeft dat een entiteit 
geannuleerd werd in KBO. Het betreft entiteiten die 
ten onrechte aangemaakt werden en waarvan het 
nummer nog niet in gebruik is. AN 01.01.1900 31.12.9999 


