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De Nederlandstalige onderwijsinstellingen en –

activiteiten 

 

1. Wie mag de scholen en hun activiteiten inschrijven? 

De instellingen waar Nederlandstalige onderwijsactiviteiten plaatsvinden, worden beheerd door de 

RSZ die optreedt als tussenpersoon. De bijwerking van de gegevens gebeurt op basis van 

instellingendatabank van het Beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Wijzigingen dienen dus in 

eerste instantie gemeld te worden aan het schoolbeheerteam bij de agentschappen van het 

Beleidsdomein Onderwijs en Vorming.  Alle aanvragen betreffende deze vestigingseenheden 

moeten bijgevolgbij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) – Victor Hortaplein 11, 1060 Sint- 

Gillis (stat.cod@onssrszlss.fgov.be ) worden ingediend.  

Opgelet: om de coherentie met de instellingendatabank te behouden, worden de benamingen van 

de vestigingsplaatsen van de scholen overgenomen in KBO voorafgegaan door het label “Hoofdzetel 

van” of “Vestigingsplaats van”. Het wijzigingen van deze benamingen (bijv. via private search) kan 

leiden tot moeilijkheden bij de update van gegevens vanuit de instellingendatabank. 

 

2. Gebruik van het vestigingseenheidsnummer 

Het vestigingseenheidsnummer is een unieke identificatiesleutel die met name in het kader van de 

invoer van PUBLIATO- (Aangifte arbeidsongeval publieke sector), DMFA- (Multifunctionele aangifte), 

DMFA PPO- (Multifunctionele aangifte voor Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten) of 

DIMONA- (Onmiddellijke aangifte voor werknemers) aanvragen wordt gebruikt. 

Overigens wordt dit nummer gebruikt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 

Voedselketen (FAVV) dat hygiënecontroles uitvoert in de instellingen waar voeding wordt 

geserveerd of verkocht (schoolrefters). 
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Ten slotte is het verkrijgen van een nummerplaat voor een voertuig, die door de centrale diensten 

van de Directie Wegverkeer (DIV) van de FOD Mobiliteit word uitgereikt, ook onderworpen aan het 

hebben van een VE-nummer. 

 

3. Contact 

U kunt uw aanvragen betreffende de vestigingseenheden van het onderwijs indienen bij: 

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) 

Victor Hortaplein 11, 1060 Sint-Gillis 

e-mail: stat.cod@onssrszlss.fgov.be 

 

4. Dubbele ondernemingsnummers 

Het kan voorkomen dat twee (of meerdere) nummers (ondernemings- of 

vestigingseenheidsnummer) onterecht werden toegekend aan eenzelfde onderwijsinstelling. Om 

het/de foute nummer(s) stop te zetten, dient u hiervoor een aanvraag in bij: 

e-mail: kbo-bce-dubbels-doublons@economie.fgov.be  
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