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STRATEGISCH COMITE VAN DE 
GEGEVENS VAN DE KBO  

 
 

BEHANDELING VAN DUBBELS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De procedure “dubbels” werd op 5 december 2007 door het Kwaliteitscomité (nu het 
Strategisch comité) goedgekeurd. 
 
De procedure werd tevens gewijzigd op 14 december 2009, 10 december 2012, 21 juli 2014, 
28 maart 2019 evenals op 10 oktober 2022. 
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1 Dubbels – definitie 
 

Dubbels: algemene uitdrukking om een geregistreerde entiteit (hierna ‘entiteit’) aan te 
duiden, met uitzondering van deze met de status “geannuleerd”, die twee of meer 
ondernemingsnummers heeft. 

 
 

2 Dubbels – Toepassingsgebied 
 
2.1 Geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon 

 
Er zijn verschillende situaties waaruit men kan afleiden dat er sprake is van een dubbel; deze 
situaties worden voorgesteld volgens afnemende zekerheidsgraad. 
 
Situatie 1 
 

- zelfde voornaam  
- zelfde naam  
- zelfde adres 
- zelfde rijksregisternummer en/of bis-nummer 
- meer dan één ondernemingsnummer  

 
Situatie 2 
 

- zelfde voornaam  
- zelfde naam  
- zelfde adres 
- meer dan een rijksregisternummer en/of bis-nummer 
- meer dan één ondernemingsnummer 

 
Situatie 3 
 
Elk ander geval waarbij een vergelijkbare redenering op een mogelijke dubbel kan wijzen. 

 
 
2.2 Geregistreerde entiteit-rechtspersoon 

 
Er zijn verschillende situaties waaruit men kan afleiden dat er sprake is van een dubbel; deze 
situaties worden voorgesteld volgens afnemende zekerheidsgraad. 
 
Situatie 1 
 

- zelfde naam 
- zelfde rechtsvorm 
- zelfde adres van de zetel 
- meer dan één ondernemingsnummer 
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Situatie 2 
 

- zelfde naam 
- zelfde adres van de zetel 
- meer dan één ondernemingsnummer 

 
 
Situatie 3 
 
Elk ander geval waarbij een vergelijkbare redenering op een mogelijke dubbel kan wijzen. 

 
 

3 Dubbels – Te behouden nummer  
 
 

3.1 Geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon 

 
3.1.1 Alle ondernemingsnummers zijn stopgezet1 

 
Als alle ondernemingsnummers stopgezet zijn, kiest de entiteit zelf het te behouden 
nummer.  De andere nummers worden technisch afgesloten2 en er wordt een link 
gemaakt tussen de verschillende nummers. 

 
3.1.2 Eén of meerdere ondernemingsnummers zijn actief3 

 

3.1.2.1 Eén enkel nummer is actief 

 
Dit nummer wordt behouden. 

 

3.1.2.2 Meerdere nummers zijn actief 

 
Eén van de actieve nummers wordt behouden na toepassing van onderstaande criteria:   

 

• Er bestaan één of meer BTW-hoedanigheden op één of meer nummer(s): 

 
A.    Eén enkel nummer waarin één of meer actieve BTW-hoedanigheden 

voorkomen: dit nummer wordt behouden. 
B. Meer dan één nummer waarin één of meer actieve BTW-hoedanigheden 

voorkomen: het meest recente4 nummer wordt behouden, waarbij de entiteit 

 
1 Onder stopgezet ondernemingsnummer wordt begrepen: het ondernemingsnummer van een entiteit met de status 
“stopgezet”. 
2 Onder afgesloten ondernemingsnummer wordt begrepen: het ondernemingsnummer van een entiteit met de status 
“afgesloten”, zijnde een ondernemingsnummer dat niet is behouden tijdens de procedure “Dubbels”, dat niet meer kan 
worden geheractiveerd maar dat raadpleegbaar blijft in de Kruispuntbank van Ondernemingen.  
3 Onder actief ondernemingsnummer wordt begrepen: het ondernemingsnummer van een entiteit met de status 
“actief”.  
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de mogelijkheid heeft een andere keuze te maken binnen een termijn van 30 
dagen vanaf het versturen van de brief als bedoeld in punt 4.2. 

 
 
Reden: kosten voor de entiteit: afdrukken op facturen, boekhouding, BTW-stroken die 
de entiteit soms al aangekocht heeft. 
 

 

• Als er geen actieve BTW-hoedanigheid is, maar wel één of meer actieve RSZ-
hoedanigheden op één of meer nummer(s): 

 
A. Eén enkel nummer waarin één of meer actieve RSZ-hoedanigheden voorkomt: 

dit nummer wordt behouden. 
B.         Meer dan één nummer met één of meer actieve RSZ-hoedanigheden: het 

meest recente nummer wordt behouden. 
 
 

• Als er geen actieve BTW-hoedanigheid en geen actieve RSZ-hoedanigheid is, maar 
wel één of meer actieve hoedanigheden inschrijvingsplichtige onderneming op één of 
meer nummer(s): 

 
A. Eén enkel nummer waarin één of meer actieve hoedanigheden 

inschrijvingsplichtige onderneming voorkomen: dit nummer wordt behouden. 
B. Meer dan één nummer waarin één of meer actieve hoedanigheden 

inschrijvingsplichtige onderneming voorkomen: het meest recente nummer 
wordt behouden. 

 
 

• Als er geen actieve BTW-hoedanigheid, geen actieve RSZ-hoedanigheid en geen 
actieve hoedanigheid inschrijvingsplichtige onderneming  is, maar wel één of meer 
andere actieve hoedanigheden of toelatingen op één of meer nummer(s): 

 
A. Eén enkel nummer waarin één of meer andere actieve hoedanigheden of 

toelatingen voorkomen: dit nummer wordt behouden. 
B. Meer dan één nummer waarin één of meer andere actieve hoedanigheden of 

toelatingen voorkomen: het meest recente nummer wordt behouden. 
 

 

• Als er geen actieve hoedanigheden of toelatingen zijn, maar wel één of meer lopende5 
hoedanigheids- of toelatingsaanvragen op één of meer nummer(s): 

 

 
4 Wanneer er in de procedure sprake is van het behouden van het meest recente nummer, betreft het het 
ondernemingsnummer waarvan de begindatum van de entiteit het meest recent is.  
5 De aanvraag is lopend wanneer deze zich in een andere fase dan fase 009 (stopzetting van de aanvraag) of fase 010 
(aanvaarding van de aanvraag) bevindt.  
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A. Eén enkel nummer waarin één of meer lopende hoedanigheids- of 
toelatingsaanvragen voorkomen: dit nummer wordt behouden. 

B. Meer dan één nummer waarin één of meer lopende hoedanigheids- of 
toelatingsaanvragen voorkomen: het meest recente nummer wordt behouden.  
 
 

• Indien er geen actieve hoedanigheden of toelatingen en geen lopende hoedanigheids- 
of toelatingsaanvragen zijn: 

 
Het meest recente nummer wordt behouden.  
 
 
 
 

3.1.3 Geen enkel nummer is actief, één of meerdere nummers zijn bekendgemaakt6 
 

3.1.3.1 Eén enkel nummer is bekendgemaakt 

 
Dit nummer wordt behouden. 
 
 

3.1.3.2 Meerdere nummers zijn bekendgemaakt 

 
Eén van de bekendgemaakte nummers wordt behouden na toepassing van onderstaande 
criteria:   
 

• Er bestaan één of meer hoedanigheden of toelatingen op één of meer nummer(s): 

 
A. Eén enkel nummer waarin één of meer actieve hoedanigheden of toelatingen 

voorkomen: dit nummer wordt behouden. 
B. Meer dan één nummer waarin één of meer actieve hoedanigheden of toelatingen 

voorkomen: het meest recente nummer wordt behouden 
 
 

• Als er geen actieve hoedanigheden of toelatingen zijn maar wel één of meer lopende 
hoedanigheids- of toelatingsaanvragen op één of meer nummer(s): 

 
A. Eén enkel nummer waarin één of meer lopende hoedanigheids- of 

toelatingsaanvragen voorkomen: dit nummer wordt behouden. 
B. Meer dan één nummer waarin één of meer lopende hoedanigheids- of 

toelatingsaanvragen voorkomen: het meest recente nummer wordt behouden.  
 
 

 
6 Onder bekendgemaakt ondernemingsnummer wordt begrepen: het ondernemingsnummer van een entiteit met 
status “bekendgemaakt” 
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• Als er geen actieve hoedanigheden of toelatingen en geen lopende hoedanigheids- of 
toelatingsaanvragen zijn: 

 
Het meest recente nummer wordt behouden.  

 
 
Opmerkingen: 
 

1. Er wordt altijd rekening gehouden met de status die de entiteit heeft op het moment 
van de behandeling van de dubbel. 
 

2. Als er geen actieve hoedanigheid is, maar een actieve vestigingseenheid: toepassing 
van artikelen III.39 en III.40 van het Wetboek van Economisch Recht (procedure voor 
het ambtshalve wijzigen of doorhalen van gegevens). 

 

 
 
3.2 Geregistreerde entiteit rechtspersoon 

 
3.2.1 Alle ondernemingsnummers zijn stopgezet 
 

Indien alle nummers stopgezet zijn, behouden we het nummer met de recentste datum 
van stopzetting en we laten deze stopgezet. De andere nummers zullen afgesloten 
worden, en er zal een onderlinge link bestaan. Dat is een interne procedure. 
 
Uitzondering: indien één van de stopgezette nummers de rechtstoestand ‘sluiting van 
vereffening’ heeft, dan wordt dit nummer behouden daar de vereffening heropend kan 
worden. 
 

 
3.2.2 Eén of meer ondernemingsnummers zijn actief 
 

3.2.2.1 Eén enkel nummer is actief 

 
Dit nummer wordt behouden. 
 
 

3.2.2.2 Meerdere nummers zijn actief 

 
Eén van de actieve nummers wordt behouden na toepassing van onderstaande criteria:   

• Er bestaan één of meer BTW-hoedanigheden op één of meer nummer(s): 

 
A. Eén enkel nummer waarin één of meer actieve BTW-hoedanigheden 

voorkomen: dit nummer wordt behouden. 
B. Meer dan één nummer waarin één of meer actieve BTW-hoedanigheden 

voorkomen: het meest recente nummer wordt behouden, waarbij de entiteit 
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de mogelijkheid heeft een andere keuze te maken binnen een termijn van 30 
dagen vanaf het versturen van de brief als bedoeld in punt 4.2. 

 
 
Reden: kosten voor de entiteit: afdrukken op facturen, boekhouding, BTW-stroken die 
de entiteit soms al aangekocht heeft. 
 
 

• Als er geen actieve BTW-hoedanigheid is, maar er wel jaarrekeningen neergelegd zijn 
bij de Nationale Bank van België (NBB) onder één van de nummers:7 

Dit nummer wordt behouden 

 
 

• Als er geen actieve BTW-hoedanigheid is, geen ondernemingsnummer waaronder 
jaarrekeningen neergelegd zijn bij de Nationale Bank (of als er onder verschillende 
nummers jaarrekeningen neergelegd zijn bij de NBB)  maar wel publicaties in het 
Belgisch Staatsblad (of in haar bijlagen) onder één of meer  nummer(s):8 

 
A. Eén enkel gepubliceerd nummer: dit nummer wordt behouden. 
B. Verschillende gepubliceerde nummers: het ondernemingsnummer waaronder 

de oprichtingsakte is gepubliceerd wordt behouden. 
 
 

• Als er geen actieve BTW-hoedanigheid is, geen jaarrekeningen neergelegd zijn bij de 
Nationale Bank onder één van de nummers (of als er onder verschillende nummers 
jaarrekeningen neergelegd zijn bij de NBB), er geen publicaties zijn in het Belgisch 
Staatsblad (of in haar bijlagen) maar er wel één of meer actieve RSZ-hoedanigheden 
zijn op één of meer nummer(s): 

 
A. Eén enkel nummer waarin één of meer actieve RSZ-hoedanigheden 

voorkomen: dit nummer wordt behouden. 
B. Meer dan één nummer waarin één of meer actieve RSZ-hoedanigheden 

voorkomen: het meest recente nummer wordt behouden. 
 
 

• Als er geen actieve BTW-hoedanigheid is, geen jaarrekeningen neergelegd zijn bij de 
Nationale Bank onder één van de nummers (of als er onder verschillende nummers 
jaarrekeningen neergelegd zijn bij de NBB), er geen publicaties zijn in het Belgisch 
Staatsblad (of in haar bijlagen), er geen actieve RSZ-hoedanigheid is, maar wel één of 
meer actieve hoedanigheden inschrijvingsplichtige onderneming op één of meer 
nummer(s): 

 
7 Besluit van het Kwaliteitscomite op 14 september 2009.  Dit besluit werd genomen om de entiteiten, die 

geconfronteerd worden met het feit dat geen rekening gehouden werd met het ondernemingsnummer waaronder de 
jaarrekening neergelegd wordt bij de NBB, niet op te zadelen met administratieve lasten.   
8 Besluit van het Kwaliteitscomite op 10 december 2012. 
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A. Eén enkel nummer waarin één of meer actieve hoedanigheden 

inschrijvingsplichtige onderneming voorkomen: dit nummer wordt behouden. 
B. Meer dan één nummer waarin één of meer actieve hoedanigheden 

inschrijvingsplichtige onderneming voorkomen: het meest recente nummer 
wordt behouden. 

 
 

• Als er geen actieve BTW-hoedanigheid is, geen jaarrekeningen neergelegd zijn bij de 
Nationale Bank onder één van de nummers (of als er onder verschillende nummers 
jaarrekeningen neergelegd zijn bij de NBB), er geen publicaties zijn in het Belgisch 
Staatsblad (of in haar bijlagen), er geen actieve RSZ-hoedanigheid is, er geen actieve 
hoedanigheid inschrijvingsplichtige onderneming is, maar wel één of meer andere 
actieve hoedanigheden of toelatingen op één of meer nummer(s): 

 
A. Eén enkel nummer waarin één of meer andere actieve hoedanigheden of 

toelatingen voorkomen: dit nummer wordt behouden. 
B. Meer dan één nummer waarin één of meer andere actieve hoedanigheden of 

toelatingen voorkomen: het meest recente nummer wordt behouden. 
 
 

• Als er geen actieve hoedanigheden zijn, geen jaarrekeningen neergelegd zijn bij de 
Nationale Bank onder een van de nummers (of als er onder verschillende nummers 
jaarrekeningen neergelegd zijn bij de NBB), er geen publicaties zijn in het Belgisch 
Staatsblad (of in haar bijlagen), er geen actieve toelatingen zijn, maar wel één of meer 
lopende hoedanigheids- of toelatingsaanvragen zijn op één of meer nummer(s): 

 
A. Eén enkel nummer waarin één of meer lopende hoedanigheids- of 

toelatingsaanvragen voorkomen: dit nummer wordt behouden. 
B. Meer dan één nummer waarin één of meer lopende hoedanigheids- of 

toelatingsaanvragen voorkomen: het meest recente nummer wordt behouden.  
 
 

• Als er geen actieve hoedanigheden zijn, geen jaarrekeningen neergelegd zijn bij de 
Nationale Bank onder een van de nummers (of als er onder verschillende nummers 
jaarrekeningen neergelegd zijn bij de NBB), er geen publicaties zijn in het Belgisch 
Staatsblad (of in haar bijlagen), er geen actieve toelatingen zijn, er geen lopende 
hoedanigheids- of toelatingsaanvragen zijn op de nummers:  

Het meest recente nummer wordt behouden  

 
 

3.2.3 Geen enkel nummer is actief, één of meerdere nummers zijn bekendgemaakt 
 

3.2.3.1 Eén enkel nummer is bekendgemaakt 
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Dit nummer wordt behouden. 
 
 

3.2.3.2 Meerdere nummers zijn bekendgemaakt 

 
Eén van de bekendgemaakte nummers wordt behouden na toepassing van onderstaande 
criteria:   
 

• Er bestaan één of meer hoedanigheden of toelatingen op één of meer nummer(s): 

 
A. Eén enkel nummer waarin één of meer actieve hoedanigheden of toelatingen 

voorkomen: dit nummer wordt behouden. 
B. Meer dan één nummer waarin één of meer actieve hoedanigheden of toelatingen 

voorkomen: het meest recente nummer wordt behouden 
 

 

• Als er geen actieve hoedanigheden of toelatingen zijn maar wel één of meer lopende 
hoedanigheids- of toelatingsaanvragen op één of meer nummer(s): 

 
A. Eén enkel nummer waarin één of meer lopende hoedanigheids- of 

toelatingsaanvragen voorkomen: dit nummer wordt behouden. 
B. Meer dan één nummer waarin één of meer lopende hoedanigheids- of 

toelatingsaanvragen voorkomen: het meest recente nummer wordt behouden.  
 
 

• Als er geen actieve hoedanigheden of toelatingen en geen lopende hoedanigheids- of 
toelatingsaanvragen zijn: 

 
Het meest recente nummer wordt behouden.  

 
 
Opmerkingen: 
 

1. Er wordt altijd rekening gehouden met de status die  de entiteit heeft op het moment 
van de behandeling van de dubbel.  
 

2. Als er geen actieve hoedanigheid is, maar een actieve vestigingseenheid: toepassing 
van artikelen III.39 en III.40 van het Wetboek van Economisch Recht (procedure voor 
het ambtshalve wijzigen of doorhalen van gegevens). 

 
 
3.3 Uitzonderingen 

 
Alle geregistreerde entiteiten, natuurlijke persoon of rechtspersoon, waarvan één van de 
nummers één van de volgende rechtstoestanden vermeldt: 
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- Verlenging (002) 
- Ontbinding rechtswege door termijn verloop (010) 
- Vervroegde ontbinding – Vereffening (vrijwillige ontbinding) (012) 
- Juridische ontbinding of nietigheid (013) 
- concordaat voor faling (030) 
- concordaat na faling (031) 
- Voorlopige opschorting van betaling (040) 
- Opening faillissement met verschoonbaarheid (048) 
- Opening faillissement met niet-verschoonbaarheid (049) 
- Faillissement (opening) (050) 
- Sluiting faillissement met status actief (052) 
- Uitstel van betaling (gerechtelijke reorganisatie)(091) 
- Heropening van de vereffening (112) 

 
Het is dit nummer dat zal behouden worden. 

 
 

4 Dubbels – Procedure 
 

 
Voorafgaande opmerking 
 
De FOD Economie is de gegevensbeheerder van het gegeven “ondernemingsnummer”, op 
grond van artikel 2 van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 houdende aanwijzing van de 
overheden, administraties en diensten die, betreffende bepaalde categorieën van 
ondernemingen, belast zijn met de eenmalige inzameling en het actualiseren van de gegevens 
bedoeld in artikel III.18 van het Wetboek van economisch recht. Het is dan ook de FOD 
Economie die verantwoordelijk is voor het opstellen van de procedure voor het registreren van 
de dubbels. 
 
 
 

4.1 Vaststelling van dubbels 

 
De dienst of de entiteit die de dubbel vaststelt, brengt de beheersdienst van de KBO op de 
hoogte en voegt daarbij alle documenten die de vaststelling staven. 

 
 
4.2 Onderzoek van de dubbels -  informeren van de betrokken entiteit 
 
Na de dubbels onderzocht te hebben, brengt de beheersdienst van de KBO de entiteit door 
middel van een brief9 op de hoogte dat er een dubbel bestaat. De dienst bezorgt de uittreksels 

 
9 Vanaf 21 juli 2014, is het gebruik van een aangetekende brief vervangen door de gewone brief. De entiteiten hebben 

30 dagen om te reageren.  

De redenen voor deze wijzigingen zijn: 

- Een vermindering van de kosten van het verzenden van aangetekende brief  

- Sinds de inwerkintreding  van Titel III van het Wetboek Economische Recht (09/05/14), wordt niet langer 

verwezen naar het gebruik van de aangetekende brief in de wetgeving betreffende KBO; 
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van de verschillende nummers en brengt de onderneming op de hoogte van het 
ondernemingsnummer dat behouden zal worden op basis van de onder punt 3 beschreven 
regels en de onder dit nummer opgenomen gegevens. 
 
In de hypothese dat er onderlinge verschillen zijn10, vraagt de beheersdienst aan de entiteit 
welke gegevens behouden moeten worden. 
 
De entiteit beschikt over 30 dagen11 vanaf het versturen van de brief om: 
 

1° in de hypothese dat er verschillende ondernemingsnummers bestaan met actieve 
BTW-hoedanigheid, eventueel een ander nummer te kiezen dan het nummer dat 
volgens de onder punt 3 beschreven procedure gekozen was 

 
  2° haar standpunt naar voren te brengen over de verschillende gegevens die bewaard 
moeten blijven onder het gekozen nummer, met de nodige documenten ter staving. 

 
Wanneer binnen deze termijn geen reactie volgt, wordt de entiteit geacht akkoord te gaan met 
het voorstel van de beheersdienst. Bij onderlinge verschillen worden de gegevens van het 
behouden ondernemingsnummer bewaard.  
 

 
4.3 Correctie van de gegevens – Procedure 

 
4.3.1 Voorafgaande voorwaarden aan de behandeling van de dubbels: 

 
De hypothese is de volgende: een entiteit is geïdentificeerd in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen door twee verschillende nummers A en B, wat een dubbel veroorzaakt. 
 
De ondernemingsnummers A en B mogen niet geannuleerd of afgesloten zijn. 
 
 
 
De ondernemingsnummers A en B moeten beiden ondernemingsnummers van geregistreerde 
entiteiten-natuurlijke personen of beiden ondernemingsnummers van entiteiten-
rechtspersonen zijn. 

 
 
4.3.2 De procedure  
 
Het ondernemingsnummer A of B zal worden afgesloten.  Er wordt een link “wordt vervangen 
door” gemaakt tussen het afgesloten  ondernemingsnummer en het behouden 
ondernemingsnummer . 
Niettemin blijven het afgesloten ondernemingsnummer en al zijn gegevens raadpleegbaar. 
 

 
- het gebruik van de gewone brief moet worden bevorderd in het kader van de administratieve 

vereenvoudiging. 
10 Er is sprake van onderlinge verschillen wanneer dezelfde velden bij de verschillende geregistreerde nummers van de 

dubbel verschillende waarden bevatten (bijvoorbeeld: de activiteiten verschillen in het ene nummer ten opzichte van 

het andere, de data van de activiteiten stemmen niet overeen). Een leeg veld wordt niet als een waarde beschouwd. 
11 De termijn van 30 werkdagen kan in bepaalde perioden van het jaar eventueel verlengd worden. 
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De afgesloten ondernemingsnummers worden met al hun gegevens voor administratieve 
redenen behouden in de Kruispuntbank van Ondernemingen. 
 
Er zal niet overgegaan worden tot de correctie van de historische gegevens van de afgesloten 
nummers op basis van  de toegepaste procedure dubbels. 
 
De beheersdienst communiceert met de betrokken initiators over de nummers tijdens de 
procedure indien dit nodig zou blijken. 
 
Als bovendien de jaarrekeningen gepubliceerd werden onder het nummer dat afgesloten werd 
na toepassing van de procedure “dubbels”, zullen deze rekeningen nadien gepubliceerd 
moeten worden onder het behouden nummer. De KBO Beheersdienst neemt hiervoor contact 
op met de NBB. 
 
Voor de rechtspersonen die publicaties in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad hebben 
gemaakt onder het afgesloten nummer, worden er twee lijsten gepubliceerd, op vraag van de 
KBO Beheersdienst in voormelde Bijlagen:  
 

- Een lijst van geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer is 
afgesloten en vervangen omwille van een dubbel  
Deze lijst zal zichtbaar zijn onder het afgesloten ondernemingsnummer 

- Een lijst van geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer een 
afgesloten ondernemingsnummer vervangt omwille van een dubbel  
Deze lijst zal zichtbaar zijn onder het behouden ondernemingsnummer 

 
Indien de behandeling van een dubbel wordt geannuleerd, zal een lijst van geregistreerde 
entiteiten waarvan de afsluiting van het nummer wegens een dubbel werd geannuleerd alsook 
een lijst van geregistreerde entiteiten waarvan de vervanging van het ondernemingsnummer 
wegens een dubbel werd geannuleerd, op vraag van de KBO beheersdienst worden 
gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad. 
Deze lijsten zullen zichtbaar zijn respectievelijk onder het afgesloten nummer en onder het 
behouden nummer.  
 
Nadien dienen de publicaties te gebeuren onder het nummer dat behouden werd na 
toepassing van de procedure “dubbels”. 
 
 
 
 

5 Creatie van dubbels 
 
Bij geregistreerde entiteiten-rechtspersoon bestaat nog steeds het risico dat er nieuwe 
dubbels gecreëerd worden. 
 
Daarom werden er controle/blokkering mechanismen voorzien in de toepassing KBO-WI12: 
 

- In het geval waarin een entiteit met een identieke benaming en adres reeds bestaat, 
is er een blokkeringsmechanisme ingebouwd in het systeem.  

 
12 Besluit van het Kwaliteitscomité 14 december 2009 
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Indien men in deze omstandigheden toch deze rechtspersoon wenst op te richten, 
dient het dossier ingediend te worden bij de KBO Beheersdienst, die na een positief 
onderzoek kan overgaan tot de oprichting van deze entiteit. 
 
De wettelijk bepaalde initiator wordt hiervan in kennis gesteld opdat de verdere 
noodzakelijke formaliteiten (inschrijving van hoedanigheden en activiteiten, 
publicatie in het Belgisch Staatsblad) door hem kunnen vervuld worden. 
 

- Indien de op te richten entiteit een gelijkaardig adres en benaming heeft als een 
bestaande entiteit, dan wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gebracht door een 
waarschuwingsboodschap (warning) die verschijnt in de KBOWI interface. De 
gebruiker ontvangt dan een lijst  met entiteiten die dreigen “dubbels” te vormen. Zo 
is het mogelijk een verificatie door te voeren vóór de oprichting van de nieuwe 
entiteit. 

 


