
 

Definities van de statussen van de entiteit 

CODE OMSCHRIJVING  DEFINITIE BEGINDATUM  EINDDATUM 

AC Actief 

Deze status wordt gegeven aan entiteiten die niet voldoen aan de voorwaarden van vijf andere statussen. Concreet wil dit 
zeggen dat: 
• Een rechtspersoon naar Belgisch recht deze status verwerft na het verwerven van zijn rechtspersoonlijkheid; 
• Organisaties zonder rechtspersoonlijkheid de status ‘AC’ verwerven nadat ze rechtstreeks aangemaakt worden; 
• Een rechtspersoon naar buitenlands recht deze status verwerft indien hij een zetel of bijkantoor heeft in België; 
• Iedere geregistreerde entiteit natuurlijk persoon, zowel inwoners als niet-inwoners, en iedere geregistreerde entiteit 
rechtspersoon naar buitenlands recht deze status verwerft indien hij beschikt over een toelating of hoedanigheid die de 
entiteit activeert in geval dat de toelating of hoedanigheid aangeven dat de rechtspersoon of natuurlijk persoon activiteiten in 
België uitoefent. 01.01.1800 31.12.9999 

AF Afgesloten 

Deze status wordt gebruikt wanneer eenzelfde entiteit twee of meer ondernemingsnummers kreeg of wanneer er met andere 
woorden sprake is van een ‘dubbel’. Op basis van een specifieke procedure wordt één nummer behouden en (de) andere 
nummer(s) afgesloten. Deze afgesloten nummers zullen dan de status ‘AF’ hebben. Deze status kan voorkomen wanneer een 
geregistreerde entiteit met status ‘BK’, ‘AC’, ‘ST’ of ‘JU’ wordt vervangen.  01.01.1800 31.12.9999 

AN Geannuleerd 

Wanneer een entiteit per vergissing ingeschreven werd in KBO, terwijl deze eigenlijk niet ingeschreven had mogen zijn, bestaat 
de mogelijkheid om de entiteit en bijhorend ondernemingsnummer te annuleren. Op die manier is er geen spoor meer van de 
inschrijving of van de onderliggende gegevensgroepen. Dergelijke entiteiten hebben status ‘AN’. Deze status kan voorkomen 
wanneer een entiteit met status ‘BK’, ‘AC’ of ‘JU’ geannuleerd wordt.  01.01.1800 31.12.9999 

BK Bekendgemaakt 

Deze status wordt gebruikt voor geregistreerde entiteiten natuurlijk persoon en buitenlandse rechtspersonen zonder zetel of 
bijkantoor in België die de verplichting hebben zich kenbaar te maken tegenover een Belgische autoriteit. Deze geregistreerde 
entiteiten krijgen een ondernemingsnummer toegewezen en verwerven de status ‘Bekendgemaakt’ totdat ze een hoedanigheid 
of toelating toegewezen krijgen die de entiteit desgevallend activeert. 27.11.2009 31.12.9999 

JU 
Juridische 
creatie 

Deze status wordt gebruikt voor entiteiten waarvan de statuten reeds werden opgesteld maar die nog geen 
rechtspersoonlijkheid hebben gekregen. Deze status wordt gebruikt wanneer notarissen de aktes van een entiteit elektronisch 
neerleggen via de e-depot applicatie. Op moment van neerlegging akte zal de status wijzigen naar ‘AC’. Deze status komt nooit 
voor bij een geregistreerde entiteit natuurlijk persoon. 01.01.1800 31.12.9999 

ST Stopgezet 

Deze status is gekoppeld aan rechtstoestanden die aangeven dat de entiteit niet langer bestaat of actief is. Deze status kan 
enkel gecombineerd worden met bepaalde rechtstoestanden die beschreven staan in het document met de definities van 
rechtstoestanden. 01.01.1800 31.12.9999 


