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Inleiding  
 

Als authentieke bron van gegevens over entiteiten en hun vestigingseenheden stelt de Kruispuntbank 
van Ondernemingen (KBO) gegevens ter beschikking aan administraties, autoriteiten, diensten en 
instanties en verspreidt ze naar haar verschillende doelgroepen.  

De gegevens die ze ter beschikking stelt van overheidsdiensten, worden gebruikt om te voldoen aan 
wettelijke of regelgevende opdrachten of verplichtingen, en zijn bedoeld om de werking van 
overheidsdiensten doeltreffender te maken. Het is dan ook belangrijk dat de gebruikers toegang hebben 
tot correcte, actuele en volledige gegevens om de gewenste doelstellingen te bereiken.  

De KBO heeft zich ertoe verbonden om een bepaald niveau van gegevenskwaliteit te bieden en maakt 
dat tot een van haar prioriteiten. De KBO neemt regelmatig maatregelen om de kwaliteit van haar 
gegevens te verbeteren. Maar om acties meer te focussen op het gebruik van de gegevens en het effect 
van de gegevenskwaliteit op dat gebruik, moet de KBO haar gebruikers bij dat proces betrekken door 
hun mening daarover te vragen. Daarom heeft de KBO een vragenlijst opgesteld. Die past in een 
kwaliteitsstudie, een onmisbaar instrument bij de realisatie van dat project ter opvolging en verbetering 
van de gegevenskwaliteit van de databank. De resultaten zijn beschreven onder punt 1.4.   

Naast een uiteenzetting over de methodologie (punt 1.1) worden onder punt 1.2 de doelstellingen van 
het onderzoek beschreven, evenals de onderzochte steekproef (punt 1.3). De samenvatting van de 
resultaten is te vinden onder punt 2. 

De bevindingen uit dit rapport stellen ons in staat een beleid uit te stippelen voor de gegevenskwaliteit. 
Dat houdt ook de ontwikkeling in van instrumenten om te meten of de doelstellingen gehaald worden 
die de KBO vooropstelt om aan de behoeften en verwachtingen van onze gebruikers te voldoen 
("Bepalen van streefcijfers en ontwikkelen van instrumenten om de streefcijfers te meten"). 
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1. Kwantitatieve KBO-enquête  
 

1.1. Uitvoering van de enquête  
 

De enquête werd op 19 november 2020 elektronisch gelanceerd en afgesloten op 21 december 2020. 
De mailing bevatte een inleidende tekst en een link naar de online vragenlijst. We kozen voor die 
verzamelmethode omdat die de respondenten enerzijds in staat stelt hun antwoorden rechtstreeks in te 
voeren in de gebruikte applicatie "Lime Survey" (toegankelijk via tablet, smartphone of computer), en 
anderzijds de verwerking ervan vergemakkelijkt, gezien de omvang van de steekproef. Bovendien 
konden wij rekenen op de efficiënte en welwillende medewerking van de directie Communicatie van de 
FOD Economie, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, de Union des Villes et Communes 
de Wallonie, de Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen (VKBO) en de Rijksdienst voor 
Arbeidsvoorziening (RVA) voor een ruimere verspreiding van onze enquête. Tenslotte maakte de KBO 
alle grafieken en tabellen in het rapport op basis van de verzamelde gegevens.  

 

1.2. Doelstellingen van de enquête 
 

De vragenlijst was bedoeld om te peilen naar de mening van onze gebruikers1 en zo te meten in hoeverre 
ze tevreden zijn over de kwaliteit van de gegevens, en na te gaan welk effect een slechte 
gegevenskwaliteit heeft op het operationele proces van administraties, autoriteiten, diensten en 
instanties die de gegevens gebruiken. 

 

1.3. Onderzochte steekproef 
 

Van de bijna 10.000 bevraagden beantwoordde 17,15 % (of 1.715 personen) de enquête. Het aantal 
verzamelde antwoorden maakte het mogelijk een relatieve representativiteit van het doelpubliek te 
verkrijgen, namelijk de belangrijke initiators/beheerders van gegevens en de intensieve gebruikers. 
  

 

1 Gebruikers zijn administraties, autoriteiten, diensten en instanties die KBO-gegevens gebruiken of 
initiëren om hun opdrachten en/of wettelijke verplichtingen te vervullen. 
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1.4. Enquêteresultaten 
 

De enquête werd verwerkt en de resultaten volgen hierna. 

 

1.4.1. Profiel van de respondenten 
 

 

 
 

Soort organisaties2 
De steekproef bestaat uit 1.715 respondenten, waarvan er 22 niet konden worden geïdentificeerd; de 
overige 1.693 zijn als volgt vertegenwoordigd: 

 

 

 

 
2 Vraag 3 - Voor welke organisaties werkt u? Slechts één antwoord mogelijk. 
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Grafiek 1. Samenstelling van de respondenten van de steekproef  

 
 

NB: De meerderheid van de deelnemers aan de enquête (namelijk 69 %) werkt bij een federale 
overheidsdienst (volgens dalende representativiteit zijn dat de FOD Financiën, de FOD Economie, de 
FOD Justitie en de FOD Werkgelegenheid). 10 % wordt vertegenwoordigd door de steden en 
gemeenten en 9 % door de erkende ondernemingsloketten (die allemaal vertegenwoordigd zijn). 

Gebruikers of gegevensinitiatoren3 
Van alle respondenten raadpleegt 79,5 % de KBO-gegevens, terwijl een kleine minderheid (0,5 %) ze 
bijwerkt. Bijna een vijfde (of 20 %) is echter zowel gebruiker als initiator van gegevens. 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Vraag 2. Slechts één antwoord mogelijk - 1.715 antwoorden. 
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Grafiek 2. Profiel van de respondenten  

 
 

Uitgeoefende functies4 

Grafiek 3. Soort functie door de respondenten uitgeoefend  

 
 

De administratieve en controlefuncties zijn met respectievelijk 46 % en 32 % ruim vertegenwoordigd. 
De andere functies volgen met 11 % (management), 6 % (andere) en 4 % (technische). 

 

 

 
4 Vraag 4. Meerdere antwoorden mogelijk – 1.890 antwoorden. 

1366

9

340

Raadplegen Actualiseren Beide

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Managementfunctie

Controle / inspectiefunctie

Technische functie

Administratieve functie

Ander

206

615

89

878

102



 

 

10 

 

Gebruikte KBO-toepassingen5 
Bijna de helft (46 %) van de respondenten gebruikt een of meer diensten voor iedereen (Public Search, 
Mobile Public Search, Open Data ...) en,  een derde (33 %) van de bevraagde personen bevestigt dat ze 
de KBO-webinterface (KBOwi) gebruiken. Slechts 21 % van de respondenten gebruikt de KBO 
Webservices (11 %), KBO Select (7 %) of KBO XML Extracten (3 %).   

 

Grafiek 4. Type KBO-dienst gebruikt door de respondenten  
 

 
NB: 34,75 % van de gebruikers (voornamelijk FOD's) maakt alleen gebruik van de diensten voor 
iedereen. 

Gebruikerservaring - in termen van duur6 
De meerderheid (44 %; meer dan 10 jaar) van de respondenten is langdurig gebruiker. Bijna een kwart 
maakt al ten minste 5 jaar (27 %; tussen 5 en 10 jaar ) of 1 jaar (25 %; tussen 1 en 5 jaar) gebruik van de 
KBO. Een kleine minderheid (4 %) gebruikt ze minder dan een jaar. Dat betekent dat 71 % van de 
ondervraagden ten minste 5 jaar ervaring heeft, wat als meer dan voldoende kan worden beschouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Vraag 1. Meerdere antwoorden mogelijk – 2.469 antwoorden. 
6 Vraag 5. Slechts één antwoord mogelijk – 1.715 antwoorden. 
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Grafiek 5. Duur van het gebruik van de KBO-diensten 

 
 

 

Gebruikerservaring - in termen van frequentie7 

Grafiek 6. Gebruiksfrequentie van de KBO-diensten   

 
Zo maakt bijna 75 % van de respondenten ten minste meer dan eens per week gebruik van de KBO-
diensten. Omgekeerd gebruikt 9 % ze slechts één keer per week en 16 % minder dan één keer per week, 
d.w.z. dat in totaal een vierde van de respondenten ze slechts sporadisch gebruikt. 

Op grond van die cijfers kan ook worden gesteld dat een meerderheid van de ondervraagde gebruikers 
relatief frequent gebruik maakt van de KBO-diensten. Daaruit kunnen we afleiden dat ze regelmatige 
gebruikers zijn. 

 

 
7 Vraag 6. Slechts één antwoord mogelijk - 1.715 antwoorden. 
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Opleidingsbehoefte8 
We willen ook weten of de respondenten een opleiding hebben gevolgd (voor een beter gebruik/betere 
interpretatie van de KBO-gegevens). Zo ja, via welk kanaal? Er werd ook nagegaan of er  
opleidingsbehoeftes bestaan.  

Meer dan een kwart van de respondenten (27 %) wil een opleiding volgen, tegenover 34,5 % die daar 
geen behoefte aan heeft. 38,5 % heeft al een opleiding gevolgd, hetzij binnen de eigen organisatie (34 
%), hetzij bij de KBO (4,5 %).  De meeste organisaties die een opleiding wensen te volgen, zijn federale 
overheidsdiensten, alsook steden en gemeenten. 

 

Grafiek 7. Opleidingsbehoefte van de respondenten  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Vraag 7. Slechts één antwoord mogelijk – 1.715 antwoorden. 
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1.4.2. Inhoud van de databank 

 
 

Doel van het gebruik van de gegevens9 
De gegevens worden grotendeels gebruikt om entiteiten op te zoeken die op een bepaald grondgebied 
zijn gevestigd (16 %) of die een specifieke activiteit uitvoeren (15 %) of om gegevens met andere bronnen 
te vergelijken (15 %). Controles (11 %) en opsporing van fraude (10 %) zijn ook redenen om KBO-
gegevens te gebruiken. De andere genoemde redenen zijn goed voor minder dan 10 %. 

Tabel 1. Doel van het gebruik van de KBO-gegevens  
 

Doel 

 

Resultaten in % 

Om entiteiten op te zoeken die zich in een bepaald gebied bevinden 16 % 

Om entiteiten op te zoeken die een specifieke activiteit uitoefenen 15 % 

Om entiteiten op te zoeken die een activiteit uitoefenen die onderworpen is aan een 
specifieke wetgeving  

9 % 

Om entiteiten te informeren over nieuwe wetgeving, handelspraktijken, enz. 2 % 

Om taxen te heffen 4 % 

Om controles uit te voeren (naleving van bepaalde reglementering, hygiënische 
voorschriften, enz.) 

11 % 

Om een bestand met entiteiten op te stellen 4 % 

 
9 Vraag 11. Meerdere antwoorden mogelijk – 4.224 antwoorden. 
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Om gegevens te vergelijken met andere informatiebronnen 15 % 

Om toelatingen toe te kennen aan entiteiten 3 % 

Om subsidies toe te kennen aan entiteiten 1 % 

Om fraude op te sporen 10 % 

Om voertuigen in te schrijven 1 % 

Om de KBO-gegevens te actualiseren (als initiator van gegevens) 6 % 

Overige 3 % 

 

141 van de 1.433 respondenten (oftewel 3 %) kozen "Overige" als antwoord op deze vraag. Hier zijn de 
details: 
• 13 % (d.w.z. 18 van de 141 respondenten): om functies of informatie die hen aanbelangt te 

verkrijgen; 
• 10 % (d.w.z. 14 van de 141 respondenten): om faillissementen / ontbindingen / vereffeningen / 

gerechtelijke reorganisaties te controleren of om informatie daarover te verkrijgen (rechtstoestand 
van de entiteit) / solvabiliteitsonderzoek;  

• Minder dan 10 %: de details zijn te vinden als bijlage 2. 

 

Soort gebruik10 
 

Grafiek 8. Type gebruik van de KBO-gegevens  

 
De meerderheid van de respondenten gebruikt de KBO-gegevens gedeeltelijk (43 %), 27 %  gebruikt alle 
gegevens, 2 % gebruikt ze niet en 28 % gebruikt ze om de KBO-gegevens te vergelijken met andere 
gegevensbronnen. Het algemene gebruikspercentage bedraagt 92 %. 

 

 
10Vraag 12. Meerdere antwoorden mogelijk - 1.430 antwoorden. 
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Historiek van de gegevens of actuele gegevens11 
De meeste respondenten zijn geïnteresseerd in zowel de actuele gegevens als in de gegevenshistoriek 
(79 %). 16 % is echter alleen geïnteresseerd in de actuele gegevens, en 5 % alleen in de 
gegevenshistoriek. Als die cijfers bij elkaar worden opgeteld, blijkt dat 95 % van de respondenten grote 
belangstelling heeft voor de actuele gegevens en 84 % voor de historiek van de gegevens. 

Grafiek 9. Type van gegevens gebruikt door de respondenten  

 

 
11 Vraag 13. Slechts één antwoord mogelijk – 1.430 antwoorden. 
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Gebruikte gegevens12 

Tabel 2. Gegevens die respondenten gebruiken 
In % en in dalende volgorde  
 

 
12 Vraag 14. Meerdere antwoorden mogelijk – 1.433 antwoorden. 

Gegevens % Gegevens %
Ondernemingsnummer 96 Inschrijvingsdatum van de entiteit 37
Adres van de entiteit (zetel en bijkantoor) 76 Ambtshalve doorhaling van adressen van entiteiten 35
Status van de entiteit (actief, stopgezet …) 73 Contactgegevens van de VE 31
Rechtstoestand (faillissement, vereffening, ontbinding …) 73 Linken tussen entiteiten 30
Begindatum van de entiteit 60 Inschrijvingsdatum van de VE 29
Naam van de entiteit 60 Ondernemersvaardigheden (beroepsbekwaamheid en basiskennis bedrijfsbeheer) 25
Rechtsvorm 56 Ambtshalve doorhaling van VE-adressen 25
Activiteit van de entiteit 55 Ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekeningen 25
Vestigingseenheidsnummer 54 Hoedanigheid van de entiteit 24
Adres van de VE 54 Bankrekeningen 24
Functie 53 Toelating van de entiteit 23
Begin- en einddatum van de vestigingseenheid (VE) 52 Toelating van de VE 17
Einddatum van de entiteit 51 Linken / overdrachten VE 16
Contactgegevens van de entiteit 45 Externe identificatienummers 14
Naam van de VE 44 Einddatum boekjaar 13
Gebeurtenis (intrekking faillissement …) 42 Kapitaal 11
Activiteit van de VE 41 Begin- en einddatum van het uitzonderlijk boekjaar 10

Maand van de jaarvergadering 9
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Tabel 3. Top 10 van de meest gebruikte gegevens  
 

1. Ondernemingsnummer  6. Naam van de entiteit  

2. Adres van de entiteit  7. Rechtsvorm  

3. Status van de entiteit 8. Activiteit van de entiteit 

4. Rechtstoestand  9. VE-nummer 

5.Begindatum van de entiteit 10. Adres van de VE 

 

De top 10 en de gegevens die een gebruikspercentage van ten minste 40 % halen, vormen de basisgegevens voor de identificatie van entiteiten en 
vestigingseenheden.  

Financiële gegevens en externe identificatienummers lijken de minst gebruikte gegevens te zijn. 

 

Frequentie van de gebruikte gegevens13 
Tabel 4 geeft de frequentie van de gebruikte gegevens weer. 

De meeste gegevens die minder dan één keer per week worden gebruikt, zijn financiële gegevens (die over het algemeen al het minst worden gebruikt) en de 
ambtshalve doorhaling van adressen van vestigingseenheden. Anderzijds worden sommige gegevens dagelijks gebruikt (gemiddeld meer dan 30 %):  
• ondernemings- en vestigingseenheidsnummer 
• inschrijvingsdatum van de entiteit en van de vestigingseenheid 
• functies en rechtsvormen 
• adressen (entiteit + vestigingseenheid) 
• activiteiten van de vestigingseenheid 
• ondernemersvaardigheden/toelatingen van de entiteit 

 

 
13 Vraag 15. Meerdere antwoorden mogelijk. 
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Tabel 4. Gebruiksfrequentie van de KBO-gegevens  
In % 

  
Minder dan één 
keer per week  

Eén keer per 
week 

Meer dan één keer 
per week 

Elke dag 

Gegevens % % % % 

Ondernemingsnummer 17 13 34 36 

Vestigingseenheidsnummer 25 12 32 31 

Begindatum van de entiteit 27 14 31 28 

Begin- en einddatum van de vestigingseenheid (VE) 30 13 30 27 

Einddatum van de entiteit 28 13 31 28 

Inschrijvingsdatum van de entiteit 24 13 29 34 

Inschrijvingsdatum van de VE 24 12 28 36 

Status van de entiteit (actief, stopgezet …) 23 15 33 29 

Rechtstoestand (faillissement, vereffening, ontbinding …) 26 16 32 26 

Gebeurtenis (intrekking faillissement …) 26 15 33 26 

Rechtsvorm 21 13 32 34 

Functie 19 14 34 33 

Adres van de entiteit (zetel en bijkantoor) 21 13 36 30 

Adres van de VE 19 13 37 31 

Naam van de entiteit 18 15 35 32 

Naam van de VE 20 15 36 29 
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 Minder dan één 
keer per week 

 

Eén keer per 
week 

Meer dan één keer 
per week 

Elke dag 

Activiteit van de entiteit 24 15 32 29 

Activiteit van de VE 22 12 32 34 

Contactgegevens van de entiteit 28 15 32 25 

Contactgegevens van de VE 29 15 31 25 

Bankrekeningen 36 12 22 30 

Kapitaal 44 13 21 22 

Maand van de jaarvergadering 39 17 25 19 

Einddatum van het boekjaar 41 13 28 18 

Begin- en einddatum van het uitzonderlijk boekjaar 43 13 26 18 

Ondernemersvaardigheden (beroepsbekwaamheid en basiskennis bedrijfsbeheer) 28 14 24 34 

Toelating van de entiteit 29 12 27 32 

Toelating van de VE 34 12 25 29 

Hoedanigheid van de entiteit 21 10 25 44 

Externe identificatienummers 32 15 25 28 

Links tussen entiteiten 36 16 27 21 

Links/overdrachten VE 37 13 28 22 

Ambtshalve doorhaling van adressen van entiteiten 37 15 27 21 

Ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging van jaarrekeningen  41 12 28 19 

Ambtshalve doorhaling van VE-adressen  39 14 27 20 
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Belang van de gebruikte gegevens14 

Tabel 5. Het belang van een gegeven in het gebruikersproces 
  

Helemaal niet 
belangrijk 

Minder 
belangrijk 

Redelijk 
belangrijk 

Belangrijk Heel 
belangrijk 

Gegevens % % % % % 

Ondernemingsnummer 0,7 2,0 6,4 21,3 69,6 

Vestigingseenheidsnummer 0,8 7,8 11,2 25,4 54,8 

Begindatum van de entiteit 1 6,5 13,4 27,9 51,2 

Begin- en einddatum van de vestigingseenheid (VE)  1,2 6,8 14,8 27,1 50,1 

Einddatum van de entiteit 0,7 3,7 10,7 26,8 58,1 

Inschrijvingsdatum van de entiteit 1,4 7,1 12,7 27,6 51,2 

Inschrijvingsdatum van de VE 2,0 7,9 12,2 25,8 52,1 

Status van de entiteit (actief, stopgezet …) 0,5 1,7 7,5 28,7 61,5 

Rechtstoestand (faillissement, vereffening, ontbinding,…) 0,3 2,4 9,0 26,9 61,4 

Gebeurtenis (intrekking faillissement …) 0,3 3,0 10,2 28,5 58 

Rechtsvorm 0,6 6,1 10,8 27,5 55,0 

Functie 0,7 2,9 9,8 25,9 60,7 

Adres van de entiteit (zetel en bijkantoor)  0,5 2,0 7,8 24,7 65,0 

Adres van de VE 0,7 2,2 8,0 24,3 64,8 

Naam van de entiteit 0,5 2,6 11,8 27,3 57,8 

Naam van de VE 1,1 6,6 15,1 28,9 48,3 

 
14 Vraag 16. Meerdere antwoorden mogelijk. 
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Activiteit van de entiteit 0,5 3,2 12,6 30,0 53,7 

Activiteit van de VE 0,7 3,7 12,5 26,3 56,8 

Contactgegevens van de entiteit 1,4 6,4 14,7 25,7 51,8 

Contactgegevens van de VE 0,9 6,8 16,1 25,4 50,8 

Bankrekeningen 1,2 12,5 15,7 28,6 42,0 

Kapitaal 2,0 13,8 21,7 28,3 34,2 

Maand van de jaarvergadering 3,9 20,2 16,3 27,1 32,5 

Einddatum van het boekjaar 2,6 13,7 18,9 27,4 37,4 

Begin- en einddatum van het uitzonderlijk boekjaar 2,2 10,2 16,8 29,9 40,9 

Ondernemersvaardigheden (beroepsbekwaamheid en basiskennis bedrijfsbeheer) 2,2 8,3 15,0 26,2 48,3 

Toelating van de entiteit 1,6 10,9 14,0 28,3 45,2 

Toelating van de VE 2,1 12,0 16,7 30,0 39,1 

Hoedanigheid van de entiteit 1,2 3,7 11,9 28,7 54,5 

Externe identificatienummers 1,5 13,3 22,1 29,6 33,5 

Links tussen entiteiten 1,4 6,8 19,8 35,5 36,5 

Links/overdrachten VE 2,2 9,7 19 29,5 39,6 

Ambtshalve doorhaling van adressen van entiteiten 0,8 5,6 16,1 29,7 47,8 

Ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging van jaarrekeningen 1,1 7,4 17,9 28,7 44,9 

Ambtshalve doorhaling van VE-adressen 0,8 4,5 18,5 28,4 47,8 

 

In het algemeen blijkt uit de cijfers (in procent) dat alle gegevens belangrijk of zeer belangrijk zijn voor de gebruikers.  
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Gevolgen van een slechte kwaliteit van de gegevens15 

 

Grafiek 10 toont het effect, in %, van een slechte gegevenskwaliteit op het interne gebruikersproces. 

Grafiek 10. De grootte van de impact van een slechte gegevenskwaliteit  
In % 

 
Legende: 
1. De uit te voeren controles kunnen niet efficiënt gebeuren. 
2. Het is niet altijd mogelijk om eventuele fraude van entiteiten vast te stellen. 
3. Het is niet altijd mogelijk om de belastbare periode van de entiteit te bepalen. 
4. Het is niet altijd mogelijk om de buitenlandse entiteiten correct te selecteren. 
5. De faillissementen kunnen niet altijd gedetecteerd worden. 
6. De vertegenwoordiger(s) van de entiteit kan/kunnen niet altijd correct worden geïdentificeerd. 
7. Het adres van de entiteit en/of het adres van de vestigingseenhe(i)d(en) kan (kunnen) niet worden 

gebruikt want het (ze) is (zijn) niet geactualiseerd. 
8. Gegevenslijsten kunnen niet correct worden opgesteld omdat sommige gegevens ontbreken. 
9. De belastingplichtigen van een bepaalde belasting kunnen niet altijd correct worden geïdentificeerd. 
10. Het is niet altijd mogelijk om gegevens van de KBO te vergelijken met andere gegevensbronnen. 
11. Op het niveau van de entiteit kan/kunnen de activiteitensector(en) waarin de entiteit één of meer 

activiteiten uitoefent, niet altijd worden geïdentificeerd (omdat de activiteitencodes ontbreken of 
onjuist zijn). 

12. Het kapitaal van de entiteit kan niet worden gebruikt omdat het onjuist is. 
13. Het is niet altijd mogelijk om via e-mail of telefoon contact op te nemen met de entiteit omdat de 

contactgegevens ontbreken of verouderd zijn. 
14. Op het niveau van de vestigingseenhe(i)d(en) zijn de vermelde activiteiten te talrijk en weinig 

betrouwbaar. Daarom kunnen ze niet worden gebruikt. 

 
15Vraag 21.  Meerdere antwoorden mogelijk – 1.433 antwoorden. 
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15. Door het ontbreken van gegevens of de foutieve aard van de gegevens, is het niet altijd mogelijk om 
de entiteiten waarvoor een nieuwe regelgeving van toepassing is, correct te selecteren en hen 
daarover te informeren. 

83 personen omschreven de gevolgen als volgt:  
• Ik kan geen correcte informatie geven aan notarissen. 
• Geen certificaten of toelatingen verlenen omdat het moeilijk is te garanderen dat alle entiteiten van 

een groep correct worden opgespoord. Als de informatie niet correct is, zijn de certificaten van onze 
klanten mogelijk niet rechtsgeldig en kan er een aansprakelijkheidsprobleem ontstaan. 

• Vertraging in het innen van kosten. 
• Het is niet altijd mogelijk een belastingplichtige (type) te vinden. Risico van belastingheffing op de 

verkeerde grondslag en annulering van de belasting. 
• Gebrek aan actualisering in onze bron met gevolgen voor controles, fraude en communicatie met de 

werkgever + soms financiële problemen als gevolg van nog steeds actieve faillissementen. 
• Verkeerde gegevens kunnen leiden tot verkeerde taxen of ongepaste post. 
• Onjuiste gegevens worden in onze databanken ingevoerd (bv. onjuiste DMFA). 
• In strijd met standaardisatie in toepassingen van derden. 
• Verspilling van tijd met het zoeken naar juiste informatie of er moet extra gezocht worden bij de 

politie. 
• Door een gebrek aan gegevens of door onjuiste gegevens komen wij vaak op verkeerde adressen 

uit, wat leidt tot verlies van tijd en middelen.  
• Noodzaak van volledige verificatie voor buitenlandse entiteiten. 
• Ontbreken van een volledig beeld van de toestand van de onderneming. 
• Achteraf moeten correcties / dubbele controles worden uitgevoerd (namen, ...). 
• Entiteiten kunnen niet worden bijgewerkt in Biztax-Entities. 
• In geval van fouten kan er geen voertuiginschrijving plaatsvinden en stopt ons proces. De 

inschrijving van een voertuig kan dan worden geblokkeerd. 
• Voor  proces-verbalen zijn nauwkeurige KBO-gegevens nodig.  
• Verplichting om een RIB (Attest bankidentiteit) aan te vragen in het kader van overheidsopdrachten. 
• Ontbrekende functie waarvoor contact met het sociaal secretariaat nodig is. 
• Gebruik van een andere informatiebron. 
• Het bankrekeningnummer is niet up-to-date: daarom is het soms onmogelijk om bepaalde diensten 

te vergoeden. 
• Problemen met erkenning van ondernemersvaardigheden. 
• Moeilijkheid om klanten te informeren. 
• Onjuiste gegevens worden aan onze klanten/partners getoond. 
• Het niet aanmaken van ondernemingen in de KBO blokkeert ons toegangsproces volledig. 
• Er moeten bezoeken ter plaatse worden afgelegd. 
• Moeilijk om conclusies te trekken als je er niet 100% zeker van bent dat de informatie correct of 

actueel is. 
• Problemen met de kwaliteitscontrole van onze gegevens. 
• In geval van fraude kunnen de daders niet worden geïdentificeerd omdat de rijksregisternummers 

ontbreken en er geen kopie is van de identiteitskaart, of omdat er valse buitenlandse adressen zijn; 
dat moet verder worden gecontroleerd. 

• Als er onjuiste informatie wordt verstrekt, heeft dat gevolgen voor de toelating om de activiteit uit 
te oefenen tijdens een periode van werkloosheid. 

• Geen correcte verwerking van het bestand als de informatie onjuist is. 
• Ik kan niet altijd de entiteit vinden die ik zoek. 
• Als een faillissement wordt ingetrokken, zijn de gegevens van het vonnis niet beschikbaar en blijft 

het btw-dossier in faillissement, zodat geen aangifte wordt gedaan. 
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• Sommige functies (HR) worden niet vermeld, wat problemen veroorzaakt als een tweede 
manager/directeur wordt ontslagen en niemand meer in de functies wordt genoemd. Dat geeft ook 
problemen bij het op orde brengen van het UBO-register. 

• Risico van onnodige controle/verlies van tijd en middelen. 
• Het is moeilijk beleidsconclusies te trekken wegens het gebrek aan betrouwbaarheid. 
• Door verouderde gegevens wordt onnodige correspondentie gestuurd naar niet-bestaande 

bedrijven of wordt een onrealistisch beeld gegeven van de bedrijven die in een bepaalde sector van 
onze gemeente actief zijn. 

• Het is moeilijk om een correcte of concrete hoofdactiviteit af te leiden (de ondernemer vermeldt te 
veel NACE-codes). De opstelling van een volledige lijst van entiteiten met bepaalde activiteiten mist 
een zekere doeltreffendheid. 

• Wij schrijven soms bedrijven aan die al verscheidene jaren zijn stopgezet, soms wegens faillissement. 
• De klanten kunnen hun processen niet uitvoeren. 

 

1.4.3. Tevredenheid 
 

 
 

 

 

Tevredenheid over de gebruikte gegevens16 

Over het algemeen zijn de gebruikers tevreden tot zeer tevreden over de gegevens. 

De grootste ontevredenheid (ontevreden en minder tevreden) heerst echter over de volgende gegevens: 
• 27 % ontevreden en minder tevreden over de contactgegevens van entiteiten en VE’s; 
• 16 % ontevreden of minder tevreden over de bankrekeninggegevens; 
• 12,5 % ontevreden of minder tevreden over de ambtshalve doorhaling van VE-adressen en de 

activiteit van de entiteit; 
• 13 % ontevreden of minder tevreden over de activiteit van de VE. 

 

 

 

 
16 Vraag 17.a. 
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Tabel 6.  Tevredenheidsgraad van de gebruikte gegevens  
In % 

  
Ontevreden Minder 

tevreden 
Neutraal Tevreden Zeer 

tevreden 

Gegevens % % % % % 

Ondernemingsnummer 0,15 0,52 5,38 37,58 56,37 

Vestigingseenheidsnummer 0,26 1,98 7,38 38,21 52,17 

Begindatum van de entiteit 0,12 2,04 9,34 43,35 45,15 

Begin- en einddatum van de vestigingseenheid 
(VE) 

1,66 5,39 12,45 41,63 38,87 

Einddatum van de entiteit 1,39 5,01 10,43 41,86 41,31 

Inschrijvingsdatum van de entiteit 0,78 2,72 10,49 40,58 45,44 

Inschrijvingsdatum van de VE 0,75 4,01 11,78 41,10 42,36 

Status van de entiteit (actief, stopgezet …) 1,76 6,56 11,56 42,90 37,22 

Rechtstoestand (faillissement, vereffening, 
ontbinding …) 

1,47 5,88 12,44 44,47 35,75 

Gebeurtenis (intrekking faillissement …) 1,69 6,43 13,71 44,33 33,84 

Rechtsvorm 0,39 1,93 7,34 41,06 49,29 

Functie 1,21 7,41 13,07 42,59 35,71 

Adres van de entiteit (zetel en bijkantoor) 0,85 7,34 12,99 43,79 35,03 

Adres van de VE 1,59 10,32 15,48 40,08 32,54 

Naam van de entiteit 0,36 3,94 10,62 42,36 42,72 

Naam van de VE 1,78 6,46 17,29 39,90 34,57 

Activiteit van de entiteit 3,37 9,20 14,64 41,84 30,96 

Activiteit van de VE 3,10 10,33 16,87 39,76 29,95 

Contactgegevens van de entiteit 10,48 16,98 19,05 31,59 21,90 

Contactgegevens van de VE 12,79 15,07 19,41 32,42 20,32 

Bankrekeningen 4,49 11,98 22,46 32,34 28,74 

Kapitaal 3,31 1,99 24,50 41,72 28,48 

Maand van de jaarvergadering 1,54 2,31 16,92 50,77 28,46 

Einddatum boekjaar 1,60 1,60 13,90 45,45 37,43 

Begin- en einddatum van het uitzonderlijk 
boekjaar 

0,74 1,47 16,91 44,85 36,03 

Ondernemersvaardigheden(beroepsbekwaamheid  
en basiskennis bedrijfsbeheer) 

1,13 6,76 16,90 37,18 38,03 

Toelating van de entiteit 1,56 4,36 20,87 38,94 34,27 

Toelating van de VE 1,72 3,86 23,18 42,06 29,18 

Hoedanigheid van de entiteit 0,58 1,46 15,16 44,02 38,78 
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 Ontevreden Minder 
tevreden 

Neutraal Tevreden Zeer 
tevreden 

Externe identificatienummers 0,50 3,50 19,00 38,50 38,50 

Linken tussen entiteiten 1,90 6,89 20,90 41,81 28,50 

Linken / overdrachten VE 2,21 7,52 24,34 39,38 26,55 

Ambtshalve doorhaling van adressen van 
entiteiten 

2,02 7,09 16,40 44,53 29,96 

Ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging 
jaarrekeningen 

2,58 6,59 15,19 45,27 30,37 

Ambtshalve doorhaling van VE-adressen 3,42 9,12 18,80 40,46 28,21 

 

Redenen voor ontevredenheid17 
De redenen waarom de gegevens volgens de gebruikers niet van goede kwaliteit zijn, worden hieronder 
opgesomd. Enkel het resultaat van de zes gegevens waarover de respondenten "het meest ontevreden" 
zijn, wordt in aanmerking genomen:   

 Tabel 7. Redenen van ontevredenheid  
In %  

Foutieve 
gegevens 

Verouderde 
gegevens 

Ontbrekende 
gegevens 

Meerdere 
voorgaande 
redenen 

Gegevens % % % % 

Activiteit van de entiteit 21 16 24 40 

Activiteit van de VE 20 17 23 40 

Contactgegevens van de 
entiteit 

3 12 60 25 

Contactgegevens van de 
VE 

3 12 60 25 

Bankrekeningen 4 15 57 24 

Ambtshalve doorhaling van 
VE-adressen 

7 29 29 35 

 

De meest genoemde reden is dat er gegevens ontbreken (met percentages tot 60 %). Wat de 
economische activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid betreft, lijken die voor bijna 40 % van 
de gebruikers foutief, verouderd en ontbrekend te zijn, op de voet gevolgd door de ambtshalve 
doorhaling van vestigingseenheidsadressen (35 %). 

 
17 Vraag 17.b. 
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Kwaliteitsindicatoren18 
 

Grafiek 11. Betrouwbaarheidsgraad van de KBO-gegevens  
In % 

 
 

De KBO-gegevens worden voor 75 % betrouwbaar geacht. Anderzijds vindt 25 % ze onbetrouwbaar. 
De respondenten19 kregen de gelegenheid om feedback en verduidelijkingen te geven. Dit zijn hun 
opmerkingen: 
• Worden niet als betrouwbaar beschouwd:  

• adressen (soms fictief, de postcode komt niet altijd overeen met de gemeente en 
omgekeerd 

• NACEBEL-/activiteitencodes (niet nauwkeurig) 
• vestigingseenheid-/ondernemingsnummer 
• begin- en einddatum van functies 
• functies 
• rechtstoestanden komen niet overeen met wat in het Belgisch Staatsblad is opgenomen 
• bijkantoren 
• bankrekening 
• gegevens van een geregistreerde entiteit rechtspersoon: er is een discrepantie tussen 

de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde inhoud en die van de KBO. 
• De gegevens worden betrouwbaar geacht, maar zijn niet altijd actueel/geactualiseerd 

(vestigingseenheid, adres- en contactgegevens van de vestigingseenheid, dubbels, 
faillissementen/stopzettingen van activiteiten en verhuizingen die niet worden vermeld), of correct 
geregistreerd (adressen, functies). 

• Gegevens, zoals functies en contactgegevens, ontbreken soms of zijn verouderd, vooral voor 
entiteiten die vóór juli 2003 (vóór de oprichting van de KBO) werden gecreëerd. 

• Adressen worden bij de inschrijving niet gecontroleerd, zoals het geval is bij een inschrijving op een 
domicilie, zodat vaak fouten in straatnamen of huisnummers worden aangetroffen. 

 
18 Vraag 18. Slechts één antwoord mogelijk – 1.433 antwoorden per beoordelingscriterium.  

Volledigheid betekent "volledige, geen ontbrekende gegevens". Nauwkeurigheid betekent "juiste, 
nauwkeurige en geldige gegevens". 
19 121 respondenten spraken zich uit. 
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• De betrouwbaarheid hangt af van de formaliteiten die de "ondernemers" vervulden en van de 
juistheid van de verstrekte gegevens. 

• Wijzigingen met terugwerkende kracht (bv. voor belastingontwijking) verminderen de 
betrouwbaarheid, omdat er geen controle plaatsvindt op het moment van invoering.   

Verbetervoorstellen: 

Rechtstreekse toegang tot de KBO voor wettelijke vertegenwoordigers of gemachtigden om gegevens 
bij te werken, zou een pluspunt zijn. 

Er moet een controle worden uitgevoerd op de samenhang van de data (bv. einddatum van de balans en 
maand van de algemene vergadering) en op de verwerking van boekingen.  

Grafiek 12. Volledigheidsgraad van de KBO-gegevens  
In % 

 

 

 
 

73 % van de respondenten vindt dat de KBO-gegevens niet volledig zijn. De respondenten20 kregen de 
gelegenheid om feedback en verduidelijkingen te geven. Hier zijn hun opmerkingen: 
• De volgende gegevens moeten worden toegevoegd: aandeelhouders/stille vennoten en 

nevenberoep, RSZ-klasse. 
• Gegevens van vóór 2003 (functies en activiteiten), gegevens van vestigingseenheden, 

contactgegevens (telefoonnummer, e-mail), NACEBEL-activiteiten, alsook het uitzonderlijk 
boekjaar, links (bv. naar de statuten van de entiteit, dus naar het Belgisch Staatsblad) en 
bankrekeningnummers zijn niet altijd volledig. 

• Buitenlandse adressen zijn niet betrouwbaar. 
• Sommige gegevens komen niet overeen met de werkelijkheid (bv. activiteiten geregistreerd op het 

mogelijke/beoogde maar niet het werkelijke boekjaar) of zijn niet nauwkeurig (adressen). 
• Veel informatie ontbreekt of is niet opgenomen in de KBO (bv. gebrek aan zichtbaarheid van 

bedrijven die in gebreke blijven). 
• De KBO-gegevens zijn niet altijd actueel, bevatten fouten en er is geen consistentie in de manier 

waarop de bedrijfsnaam wordt weergegeven. 

Verbetervoorstel: actualiseercampagne bij de entiteiten. 

 
20 62 respondenten spraken zich uit. 
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Grafiek 13. Relevantiegraad van de KBO-gegevens  
In % 

 

 
 

Het relevantiepercentage van de KBO-gegevens bedraagt 47 %.  

De respondenten21 kregen de gelegenheid om feedback en verduidelijking te geven. Hier zijn hun 
opmerkingen: 
• Groot probleem met betrekking tot de activiteiten: aangifte door de exploitant van te veel 

activiteiten. Het zou mogelijk moeten zijn om de werkelijk verrichte activiteiten te onderscheiden 
van de activiteiten die hij op een dag zou kunnen verrichten. Hetzelfde geldt voor de inschrijving 
met terugwerkende kracht van activiteiten en activiteiten die niet langer worden uitgevoerd, ook al 
staan ze in de KBO. 

• De gegevens zijn onbetrouwbaar en niet erg actueel. Fouten zijn altijd mogelijk, vooral met 
betrekking tot ondernemersvaardigheden, hoedanigheden, of als gevolg van overdracht van 
bedrijfsgegevens bij de oprichting van de KBO (ontbrekende gegevens). 

• Adressen komen soms niet overeen met de werkelijkheid omdat ondernemingen de adreswijziging 
niet meedelen. Veel hoofdkantoren zijn fictief en sommige VE's zijn opgenomen hoewel zij niet meer 
bestaan. De postcode komt niet overeen met het adres en vice versa. 

• In de KBO-gegevens werd geen rekening gehouden met de beslissingen van de 
Ondernemingsrechtbank. 

• Het identificatienummer van het buitenlandse orgaan ontbreekt soms. 

Suggesties voor verbetering: 
• het moet mogelijk zijn om de gegevens bij te werken op basis van de bevindingen in het veld van 

andere overheidsdiensten; 
• snellere en meer regelmatige bijwerking van de gegevens (inconsistentie tussen gegevens van de 

KBO en het Belgische Staatsblad); 
• de gegevens moeten regelmatig door de entiteit worden gecontroleerd. 

 

 

 

 

 

 
21 55 respondenten spraken zich uit. 
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Grafiek 14. Graad van accuraatheid van de KBO-gegevens  
In % 

 
Slechts 33 % van de respondenten vond dat de KBO-gegevens accuraat waren. 

De respondenten22 kregen de gelegenheid om feedback en verduidelijkingen te geven. Dit zijn hun 
opmerkingen: 
• De volgende gegevens zijn niet altijd correct:  

• activiteiten (komen niet overeen met de werkelijkheid),  
• adressen komen niet overeen met de postcode (ook niet in het buitenland),  
• gegevens van vestigingseenheden,  
• benaming (en dus niet te vinden bij het opzoeken),  
• postbussen,  
• activiteitencodes (er worden vaak veel activiteiten gemeld in vergelijking met de 

werkelijk verrichte activiteiten; het probleem is dat een entiteit moet betalen om haar 
activiteitencodes bij te werken),  

• gegevens die dateren van vóór 2003. 
• De gegevens zijn niet altijd bijgewerkt: het adres van de beheerders is niet het meest recente en 

wordt niet bijgewerkt met het rijksregister, rechtstoestand.  
• Er kunnen onjuiste gegevens worden ingevoerd. 
• Ontbrekende gegevens: zeer dikwijls ontbreken de contactgegevens van de ondernemingen, ook al 

zijn sommige daarvan geen verplichte gegevens, het is nodig aan te dringen op het verkrijgen van 
die gegevens, vele akten uit het Belgisch Staatsblad zijn niet in de KBO getranscribeerd, bestuurders 
ontbreken, sluitingen van faillissementen ontbreken, de reden van een doorhaling wordt soms niet 
vermeld, contactgegevens. 

• Onnauwkeurigheid: het INSZ-nummer van de verantwoordelijke personen moet worden vermeld, 
contactgegevens. 

• Soms geen overeenstemming met de publicaties in het BS. 

 

 

 

 

 

 
22 53 respondenten gaven hun mening. 
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Grafiek 15. Graad van actualisering van de KBO-gegevens  
In % 

  

 

 
67 % van de KBO-gegevens wordt niet als actueel of bijgewerkt beschouwd. 

De respondenten23 kregen de gelegenheid om feedback en verduidelijkingen te geven. Hun 
opmerkingen luiden als volgt: 
• De volgende gegevens zijn niet altijd actueel:  

• gegevens van vestigingseenheden 
• status van de entiteit (de entiteit bestaat niet meer terwijl haar status in de KBO AC is) 
• adressen (fictieve postbussen, postcode die niet overeenstemt met de gemeente) 
• namen 
• discrepanties met BS-gegevens 
• rechtstoestanden (sluiting na faillissement of ontbinding) die dateren van vóór 2000 
• functies (ontslagnemingen en benoemingen) 
• NACEBEL-activiteiten (komen niet overeen met de werkelijkheid, ontbreken of er zijn 

vaak te veel activiteitencodes ingevoerd) 
• bankrekeninggegevens 
• e-mailadres (dat verplicht zou moeten worden) en telefoonnummer zijn niet ingevuld of 

zijn verouderd 
• Stopzetting en activering met terugwerkende kracht maken de gegevens onbetrouwbaar. 
• De gegevens worden niet bijgewerkt voor gepensioneerde ondernemers die hun activiteiten niet 

officieel staken, zodat er een grote foutenmarge is bij actieve ondernemingen. Oudere 
ondernemingsnummers die al jaren niet meer worden gebruikt / waarvan de eigenaar is overleden / 
waarvan de eigenaar is uitgeschreven / waarvan de eigenaar in het buitenland is uitgeschreven, 
blijven actief opgenomen in de KBO. 

 

 

 
23 107 respondenten gaven hun mening.  
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Algemene tevredenheidsgraad24 
 

Grafiek 16. Tevredenheidsgraad van de gebruikers  

In % 

  

 

 
Het tevredenheidspercentage voor alle gegevensgroepen bedraagt 94 %, wat hoog is. 

 

Reden voor ontevredenheid25 
De personen die antwoordden dat zij niet tevreden waren (d.w.z. 6 %), konden de redenen voor hun 
ontevredenheid aangeven: 
• Recente gegevens die ontbreken/onvolledig zijn, veel bedrijven die niet meer actief zijn of geen 

vestigingseenheid hebben, contactgegevens, activiteitencodes, rechtstoestanden, bedrijfsnamen, 
adressen van buitenlandse bedrijven, gegevens over buitenlandse bedrijven26, 
bankrekeninggegevens, functies, contactgegevens van buitenlandse managers/vennoten zijn 
onvolledig (of onjuist), verouderde ondernemersvaardigheden, historiek van de gegevens. 

• Niet-geactualiseerde gegevens: status, rechtstoestand, contactgegevens, discrepantie met BS, 
vestigingseenheidsadres/buitenlands bedrijfsadres, ondernemingsnummers (te laat verschenen), 
dubbels, niet vermelde faillissementen, niet vermelde stopzetting van activiteiten, niet vermelde 
verhuizingen, functies, enz. 

• Onjuiste/inconsistente gegevens (gegevens die niet worden geverifieerd of niet overeenstemmen 
met de werkelijkheid, bv. activiteiten op niveau van de vestigingseenheid): adressen die niet bestaan. 
Sommige gegevensverstrekkers leveren duidelijk gegevens van slechte kwaliteit; verkeerde 
telefoonnummers/e-mailadressen. Namen (van entiteiten of vestigingseenheden) komen niet 
overeen met echte namen van bedrijven, dubbele vermeldingen, vooral ontbrekende link met door 
bedrijf / winkels gebruikte naamgevingsconventie, begin- en einddatum van entiteiten. 

• Onbetrouwbare gegevens: activiteiten van vestigingseenheden (onbruikbaar of zo goed als 
onbruikbaar). 

 
24  Vraag nr. 19.a. Slechts één antwoord mogelijk - 1.408 antwoorden. 
25 Vraag nr. 19.b. 
26 Lopend project binnen de KBO. 
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• Veel invoerfouten op het niveau van bestaande bedrijven in 2003, die niet zijn gecorrigeerd, 
problemen met de codering van faillissementssluitingen en ontbindingen27. 

• Inschrijvingen met terugwerkende kracht leveren problemen op: het is niet mogelijk te weten op 
welke datum de informatie werkelijk is ingevuld. 

• De NACEBEL-codes zijn volledig verouderd. Het is onmogelijk veel nieuwe activiteiten te vinden, 
vooral op het gebied van diensten. Dat leidt tot veel fouten bij de geautomatiseerde selectie van te 
controleren belastingdossiers en tot fouten bij de toekenning van overbruggingsrechten. 
Moeilijkheid om een zoekopdracht uit te voeren (geen gebruiksvriendelijk en efficiënt instrument). 

• Bovendien is het bijna onmogelijk om de werkelijk door een onderneming verrichte activiteiten te 
bepalen. Ook is een meervoudige inschrijving in strijd met de definitie van hoofdactiviteit = enige 
activiteit. 

• Er is een enorm probleem met de kwaliteit van de gegevens van buitenlandse bedrijven: veel 
gegevens zijn zeer oud (10, 20 jaar) en zijn niet bijgewerkt.   

• Het komt ook voor dat de notariële akte over de statuten verkeerd is: verkeerd  rijksregisternummer, 
verkeerd adres, enz. 

• Zoeken op naam is niet erg efficiënt (cf. efficiëntie van het Registre de Commerce des Sociétés du 
Luxembourg).  

• Niettemin is het mogelijk dat mensen worden geregistreerd met een beroepsverbod, dat 
bedrijfsleiders van buitenlandse oorsprong worden geregistreerd met valse identiteiten, of dat 
statutaire zetels of hoofdkantoren fysiek ergens in een weiland worden geregistreerd, of zelfs 
huisnummers die niet bestaan. 

Voorstellen:  
• koppeling met btw-belastinggegevens om snel vast te stellen welke bedrijven in gebreke zijn 

gebleven en uit de btw-databanken zijn verwijderd (zie VIES-databank). 
• er zou een niet-uitputtend (eenvoudig) KBO-vademecum moeten zijn, dat het mogelijk  maakt om  

• beter uit te leggen hoe en gemakkelijk toegang te hebben tot die KBO-gegevens voor 
mensen die niet bijzonder ingewijd zijn, maar die het belang van de KBO-gegevens 
begrijpen (geen nieuwe login of parallelle registratie) (integratie van een 
vereenvoudigde, gemakkelijk beschikbaar module - met alleen essentiële gegevens, die 
uitnodigt tot raadpleging van een andere applicatie voor meer parameters/gegevens)  

• uw opdracht in één regel te begrijpen, en vooral de belangen van een controle- of 
andere opdracht (op een eenvoudige manier, met eventueel een link naar de volledige 
informatie). 

• de criteria voor het opzoeken van een entiteit of vestigingseenheid zijn niet ruim genoeg. 
• niet alle elementen die in notariële akten zijn opgenomen, zijn noodzakelijkerwijs in de KBO 

opgenomen.  
• toevoeging van veroordelingen voor fraude en bankrekeninghouders. 
  

 
27 Lopend project met de FOD Justitie. 

https://gcloudbelgium-my.sharepoint.com/personal/maghda_alaoui_economie_fgov_be/Documents/Desktop/enqu%C3%AAte%20FIA/%E2%80%A2%09https:/www.lbr.lu/mjrcs/jsp/DisplayConsultDetailCompanyActionNotSecured.action?id=B171683&timesession=1587633144912&CURRENT_TIMESTAMP_ID=1587632821549#ANCHOR_TO_MESSAGES
https://gcloudbelgium-my.sharepoint.com/personal/maghda_alaoui_economie_fgov_be/Documents/Desktop/enqu%C3%AAte%20FIA/%E2%80%A2%09https:/www.lbr.lu/mjrcs/jsp/DisplayConsultDetailCompanyActionNotSecured.action?id=B171683&timesession=1587633144912&CURRENT_TIMESTAMP_ID=1587632821549#ANCHOR_TO_MESSAGES
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1.4.4. Suggesties voor verbetering 
 

 
 

Op basis van de verzamelde antwoorden28 hebben wij de verschillende suggesties of ideeën voor 
verbetering als volgt samengevat: 
• Verbetering van de gegevenskwaliteit: 

• door de ontwikkeling van een echt beleid voor het beheer van de gegevenskwaliteit; 
• door regelmatige, volledige en accurate bijwerking van gegevens in de KBO; 
• door controles uit te voeren (op a priori/a posteriori gegevens en op de 

initiators/beheerders van gegevens) of door bestaande controles te versterken29 (bv. 
opsporing van dubbels); 

• door bewustmakingscampagnes op te zetten voor gegevensinitiators/-beheerders en 
entiteiten; 

• Door de verschillende KBO-contactpersonen te betrekken bij het proces van 
invoering/bijwerking en doorhaling van KBO-gegevens (correctie van onjuiste gegevens 
door lokale autoriteiten, mogelijkheid van ambtshalve inschrijving van ontbrekende of 
onjuiste gegevens door de diensten die controles verrichten, mogelijkheid voor de 
autoriteiten die de KBO gebruiken om geconstateerde fouten te melden met het oog 
op de correctie ervan, bv. via een onlineformulier, etc.); 

• door rondetafelgesprekken te organiseren met het merendeel van de betrokken partijen 
(gebruikers en initiators/beheerders van gegevens) om enerzijds de moeilijkheden die 
bij de meeste gebruikers overheersen aan te pakken en anderzijds de praktische 
oplossingen te verzamelen die het vaakst door hen worden voorgesteld, met het oog 
op een betere werking van de KBO (raadpleging en codering); 

• door interfederale samenwerking tot stand te brengen en te verbeteren; 
• door de procedures voor de update van gegevens te vereenvoudigen/verduidelijken; 

 
28 Vraag 20. 484 personen deelden verbetervoorstellen mee. 
29 De KBO heeft al een aantal controles uitgevoerd. 
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• door gerichte acties te voeren met betrekking tot de volgende gegevens: activiteiten, 
adressen, contactgegevens, functies, rechtstoestanden, vestigingseenheid, 
buitenlandse vennootschap-pen, ondernemersvaardigheden, adresverwijdering, 
bankrekeninggegevens, datageschiedenis en gegevens van vóór 2003. 

• Wijziging/aanpassing van de huidige KBO-wetgeving, met name om verplichte registratie van 
bepaalde essentiële gegevens mogelijk te maken (bv. e-mailadres en telefoonnummer), toepassing 
van de regels overeenkomstig de economische realiteit (bv. activiteiten), afschaffing van de kosten 
(gratis) in verband met het bijwerken/doorhalen van gegevens, ... 

• Aanbieden/voorstellen van opleidingen/voorlichtingssessies over de aangeboden gegevens en het 
gebruik/de werking ervan. 

• Verbetering van de bestaande communicatie van de KBO met haar verschillende doelgroepen. 
• Verbetering van de aangeboden diensten in termen van functionaliteit, ergonomie en techniciteit. 

Zijn vooral bedoeld: KBO Select, KBOwi, Public Search en My Enterprise. 
• Toevoegen van aanvullende informatie aan bestaande gegevens (integreren van nieuwe gegevens 

in de KBO). 

De details zijn te vinden in bijlage 2. 
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1.4.5. Gebruikersondersteuning  
 

 
 

Interpretatie van de KBO-gegevens - informatiebronnen30  
De informatiebronnen die gewoonlijk worden gebruikt om de KBO-gegevens te interpreteren zijn, in 
volgorde van belang 
• de website van FOD Economie (het deel KBO),  
• de KBOwi-handleiding,  
• de Release Notes,  
• andere bronnen,  
• de handleiding KBO Select,  
• de website van de Service Public Wallonie (SPW),  
• de handleiding voor beginners,  
• de technische handleiding voor het gebruik van KBO XML Extracten,  
• het KBO Webservices cookbook,  

 
30 Vraag 8. Meerdere antwoorden mogelijk - 1.996 gegeven antwoorden. 
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• de VKBO-website en  
• de website van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB). 

51 % van de respondenten gebruikt geen enkele informatiebron om de KBO-gegevens te interpreteren. 

Grafiek 17. Informatiebronnen die de respondenten gebruiken 

 
 

89 bevraagden (van de 1.715) antwoordden dat zij een ander dan het voorgestelde middel gebruiken: 
 
• Interne ondersteuning/informatie/documentatie/opleiding/instructies/handleidingen (via 

collega's, hiërarchie, interne nota's, e-mails, enz.): 49 respondenten op 89. 
• Gegevens uit andere toepassingen/bronnen (bv. KMO, FOD Financiën (Sitran, AGDP), Dolsis, 

DIMONA, A820, portaal Sociale Zekerheid, internet- en intranetsite EOL, KBODWI, Belgisch 
Staatsblad): 20 van de 89 respondenten. 

• Public Search (toepassing of webpagina): 6 van de 89 respondenten. 
• KBO (KBO-helpdesk, DWH, KBO e-mails, handleidingen): 6 van de 89 respondenten. 
• KBO webinterface (via RN-link), opgedane ervaring, eigen onderzoek, trends bedrijfsleven, 

registers van buitenlanders en KBO Select (het aantal respondenten varieert van 1 tot 4 op 89).  

Gebruik en interpretatie van de gegevens - vragenpercentage31 
Terwijl 70 % van de respondenten de KBO-helpdesk of een andere KBO-medewerker nooit om 
verduidelijking vraagt over het gebruik en/of de interpretatie van gegevens, vraagt een kleine 
minderheid (2 %) dat regelmatig. 18 % vraagt zelden ondersteuning en 10 % soms. 

 

 

 

 

 

 
31 Vraag 9. Slechts één antwoord mogelijk - 1.713 antwoorden. 
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Grafiek 18. Vragenpercentage aan de helpdesk KBO van de respondenten  
 

 

Gebruik en interpretatie van de gegevens - tevredenheidspercentage32  
Bijna 24 % van de respondenten die onze helpdesk contacteert, is op zijn minst tevreden over de 
antwoorden van de helpdesk (waaronder 8 % zeer tevreden). Anderzijds is bijna 2 % minder tevreden of 
ontevreden (dat zijn voornamelijk FOD's, steden en gemeenten, ondernemingsloketten en 
Agentschappen voor Lokale Ontwikkeling. 7 % is neutraal en 70 % heeft geen mening (aangezien zij 
nooit vragen stellen aan de helpdesk (vraag 9)). 

Grafiek 19. Tevredenheidsgraad van de respondenten over de antwoorden van de KBO-
helpdesk  
In % 

 
 

 
32 Vraag 10. Slechts één antwoord mogelijk - 1.713 antwoorden. 
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Als we echter alleen rekening houden met de tevredenheid van gebruikers die de helpdesk vragen stellen 
(d.w.z. 30 % van de mensen), krijgen we een totaal tevredenheidscijfer van 70 % (waarvan 18 % zeer 
tevreden). 

Slechts 5 % is minder tevreden en 1 % is ontevreden. 

Grafiek 20. Tevredenheidsgraad van de respondenten over de door de KBO-helpdesk 
verstrekte antwoorden  
In % 

 
 

Melding van kwaliteitsproblemen33 
68 % van de gebruikers meldt nooit datakwaliteitsproblemen aan de KBO-helpdesk. 20 % meldt ze 
zelden en 9 % soms. Een minderheid (3 %) maakt regelmatig melding van datakwaliteitsproblemen. 

 
33 Vraag 22. Slechts één antwoord mogelijk - 1.414 antwoorden. 
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Grafiek 21. Communicatiegraad van de respondenten over problemen van de datakwaliteit  
In % 

 
 

Publicatie van de gevoerde kwaliteitsacties34 

Grafiek 22. Graad van respondenten die op de hoogte zijn van de publicatie van het overzicht 
van door KBO gevoerde datakwaliteitsacties 
In %  

 

 
 

Slechts 30 % van de respondenten is ervan op de hoogte dat het overzicht van de gevoerde 
kwaliteitsacties beschikbaar is op de website van de FOD Economie-KBO. 

 

 

 
34 Vraag 23. Slechts één antwoord mogelijk - 1.410 antwoorden. 

68%

20%

9% 3%

Nooit

Zelden

Soms

Geregeld

30%

70%
ja

nee



 

 

41 

 

2. Samenvatting van de resultaten 
 

Profiel 

 

 
 

 

De respondenten: 
• komen uit federale overheidsdiensten, steden & gemeenten en erkende ondernemingsloketten; 
• zijn gebruikers (99,5 %); 
• hebben een administratieve of controlefunctie; 
• maken gebruik van de diensten voor iedereen (Public Search, Open data ...); 
• zijn regelmatige gebruikers; 
• hebben langdurige gebruikerservaring; 
• willen een opleiding volgen (27 %). 

Inhoud 

 

 

 

• De KBO-gegevens worden grotendeels gebruikt om entiteiten op te zoeken die op een specifiek grondgebied zijn gevestigd (16 %) of die 
een specifieke activiteit uitoefenen (15 %), of om gegevens te vergelijken met andere bronnen (15 %).  

• De meerderheid van de respondenten maakt gedeeltelijk (43 %) gebruik van KBO-gegevens. 
• 95 % van de respondenten is geïnteresseerd in actuele gegevens. 
• De meest gebruikte gegevens zijn de basisidentificatiegegevens entiteiten en vestigingseenheden. Daarentegen lijken financiële 

gegevens en externe identificatienummers de minst gebruikte gegevens te zijn. 
• Sommige gegevens worden elke dag gebruikt (gemiddeld meer dan 30 %): ondernemings- en vestigingeenheidsnummer, datum van 

registratie van de entiteit en de vestigingseenheid, rechtsfuncties en -vormen, adressen (entiteiten en vestigingseenheden), activiteiten 
van vestigingseenheden en ondernemersvaardigheden. 

• In het algemeen zijn alle gegevens die worden gebruikt om taken uit te voeren, belangrijk of zeer belangrijk voor de gebruikers. 
• Het effect van slechte gegevenskwaliteit op het gebruikersproces: 

• De controles kunnen niet doeltreffend worden uitgevoerd. 
• De vertegenwoordiger(s) van de entiteit kan/kunnen niet altijd worden geïdentificeerd. 
• Het adres van de entiteit en/of het adres van de vestigingseenheid (-eenheden) kan (kunnen) niet worden gebruikt omdat 

het (ze) niet up-to-date is (zijn). 
• Er kan niet altijd via e-mail of per telefoon contact opgenomen worden met de entiteit omdat de contactgegevens ontbreken 

of verouderd zijn. 
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Tevredenheid  

 

 

 
• Over het algemeen zijn de gebruikers tevreden tot zeer tevreden over de gegevens (94% tevredenheidspercentage). 
• Redenen voor ontevredenheid:  

• recente gegevens die ontbreken/onvolledig zijn,  
• gegevens die niet up-to-date zijn, die onjuist/inconsistent en onbetrouwbaar zijn. 

• Over de volgende gegevens heerst de grootste ontevredenheid (ontevreden en minder tevreden): 
• 27 % ontevreden of minder tevreden over de contactgegevens van entiteiten en vestigingseenheden; 
• 16 % ontevreden of minder tevreden over de bankrekeninggegevens; 
• 12,5 % ontevreden of minder tevreden over de ambtshalve doorhaling van adressen van vestigingseenheden en de activiteit 

van de entiteit; 
• 13 % ontevreden of minder tevreden over de activiteiten van de vestigingseenheid. 

• De vaakst genoemde reden is dat die gegevens ontbreken (met percentages die oplopen tot 60 %). Wat de economische activiteiten van 
de entiteit of de VE betreft, lijken die voor bijna 40 % van de gebruikers foutief, verouderd en ontbrekend te zijn, op de voet gevolgd 
door de ambtshalve doorhaling van VE-adressen (35 %). 

• Kwaliteitsindicatoren: 

Tabel 8. Kwaliteitsindicatoren (*) 
 

 

 

 

(*) Volledige gegevens (geen ontbrekende gegevens); nauwkeurigheid (nauwkeurige, correcte, geldige gegevens); actueel (bijgewerkt). 

 

Betrouwbaar Volledig Relevant Nauwkeurig Geactualiseerd 

75 % 27 % 47 % 33 % 33 % 
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Suggesties voor verbetering 

 

 

De belangrijkste gebieden voor verbetering zijn: 

 
• Verbetering van de gegevenskwaliteit (bv. beleid, controles, bewustmakingscampagnes, betrokkenheid van gesprekspartners ...). 
• Uitvoering van gerichte acties op bepaalde gegevens. 
• Wijziging/aanpassing van de huidige KBO-regelgeving. 
• Aanbod van opleidingen over de aangeboden gegevens en het gebruik/de werking ervan. 
• Verbetering van de bestaande communicatie van de KBO met haar verschillende doelgroepen. 
• Verbetering van de aangeboden diensten in termen van functionaliteit, ergonomie en techniciteit. 
• Toevoeging van aanvullende informatie aan de bestaande gegevens (het integreren van nieuwe gegevens in de KBO). 

 

 

Support 

 
 

  
• 49 % van de respondenten gebruikt de KBO of andere informatiebronnen om KBO-gegevens te interpreteren. 
• 70 % (waarvan 18 % zeer tevreden) van de gebruikers die de helpdesk raadplegen (d.w.z. 30 % van de mensen), is tevreden over de 

antwoorden van de helpdesk.  
• 68 % van de kwaliteitsproblemen die door gebruikers worden ondervonden, worden nooit aan de KBO-helpdesk gemeld.  
• Slechts 30 % van de respondenten is ervan op de hoogte dat een overzicht van de genomen kwaliteitsacties beschikbaar is op de website 

van de FOD Economie-KBO. 
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Algemene conclusie 
Deze enquête betrekt de KBO-gebruikers nauwer bij het proces om de kwaliteit van de KBO-gegevens 
te verbeteren.  

De enquête heeft ons een zicht gegeven op de behoeften en verwachtingen op het gebied van kwaliteit 
van de gegevens. De enquête is immers de eerste stap van het KBO Quality Management (DQM)-
actieplan. In dat actieplan wil de KBO vooreerst de kwaliteitsproblemen en kwaliteitsbehoeftes van de 
gebruikers kennen, alsook de impact die kwaliteitsproblemen hebben op hun processen. De KBO wil zo 
de kwaliteitsproblemen/-behoeftes prioriteren zodat ze haar inspanningen om de kwaliteit te 
verbeteren, kan focussen op de belangrijkste en door de bevraagde gebruikers meest gehanteerde 
gegevens, die cruciaal zijn voor een goede uitvoering van hun wettelijke taken.  

Ook heeft de enquête duidelijk gemaakt hoe belangrijk het gebruik van de diensten voor iedereen is, 
wat het belang aantoont om de werking ervan te optimaliseren.  

Daarnaast geeft ze ons inzicht in de middelen en media die worden gebruikt om de KBO-gegevens te 
interpreteren en suggereert ze dat slechts een laag percentage gebruikers contact opneemt met de KBO-
helpdesk om opheldering te krijgen over het gebruik en/of de interpretatie van de gegevens of om 
kwaliteitsproblemen te melden. 

Een kwart van de ondervraagde gebruikers lijkt behoefte te hebben aan bijkomende opleidingen. De 
enquête zal ons helpen om opleidingen op maat over de werking en het gebruik van de KBO te 
organiseren. 

Bovendien hebben de KBO-gebruikers de wens geuit om de problemen waarmee zij te maken krijgen te 
identificeren, zodat ze kunnen verholpen worden door functionele, technische, juridische of 
communicatieve oplossingen aan te reiken. Aan die wens kan o.a. gehoor gegeven worden door het 
organiseren van bewustmakings-/actualiseringscampagnes voor de entiteiten.  

In een volgende stap van het DQM-actieplan worden gesprekken georganiseerd met de verschillende 
gegevensinitiators/-beheerders en andere grote gebruikersgroepen van de KBO. De resultaten van de 
enquête zullen daarin meegenomen worden. 
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Meer informatie 
Indien u meer informatie wenst over de KBO, kunt u steeds onze website raadplegen. Daar vindt u alle 
actuele informatie over de verschillende toepassingen of de nieuwste gegevens die in de KBO geladen 
of aangepast zijn. 

https://economie.fgov.be/KBO   

 

U kunt ook contact met ons opnemen via de helpdesk van de KBO of het Contact Center van de FOD 
Economie. 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel 

Tel: 0800 120 33 

 

Beheersdienst KBO 

Northgate II - Koning Albert II-laan, 16  

1000 Brussel 

 

Helpdesk: 02. 277 64 00  

E-mail: helpdesk.kbo@economie.fgov.be  

Openingsuren helpdesk KBO:  

09 – 12 uur en 13 – 16 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://economie.fgov.be/KBO
https://economie.fgov.be/KBO
mailto:helpdesk.kbo@economie.fgov.be
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Bijlage 1: vragenlijst 
Enquête "Kwaliteit van de KBO-gegevens" 
Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de gegevens van de KBO is één van onze prioriteiten. 

Het is voor ons belangrijk te weten welke impact de gegevens hebben op de processen binnen de 
verschillende administraties, overheden, diensten en instanties die ze gebruiken. We willen ook nagaan 
van welke gegevens de kwaliteit verbeterd kan worden. 

Door de enquête in te vullen, kunt u ons als gebruiker van de KBO-gegevens helpen om daar een beter 
zicht op te krijgen. 

Het vraagt slechts een 15-tal minuten van uw tijd en het zal ons helpen om, in de mate van het mogelijke, 
doelgericht kwaliteitsacties uit te voeren die tegemoet komen aan uw behoeften en noden.  

Om performantieredenen raden we u aan om Firefox of Chrome te gebruiken.  

Deze enquête bevat 24 vragen. 

Uw profiel 
1. Welke diensten/ toepassingen van de KBO gebruikt u?   

Kies alle voor u geldende mogelijkheden: 
• KBOwi  
• KBO Select  
• KBO Extracten XML  
• KBO Webservices  
• Eén of meerdere van de diensten voor iedereen (Public Search, Public Search Mobile, Open data, ...)  

 
2. Raadpleegt u de gegevens van de KBO en/ of actualiseert u de gegevens (als initiator)?   

Kies één van de volgende mogelijkheden: 
• Ik raadpleeg de gegevens  
• Ik actualiseer de gegevens  
• Ik raadpleeg en actualiseer de gegevens  

 
3. Voor welke organisatie werkt u?    

Vul alleen een opmerking in als u een antwoord kiest. 

Kies alle voor u geldende mogelijkheden en geef een toelichting: 
• Federale overheidsdienst  
• Andere federale dienst 
• Rijksdienst (vb.: RSZ)  
• Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB)  
• Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
• Waalse overheidsdienst (SPW) 
• Waals Gewest  
• Vlaamse overheid 
• Gemeenschap (Franse of Duitstalige) 
• Provincie  
• Stad of gemeente 
• Intercommunale (Autonoom gemeentebedrijf)  
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• OCMW 
• Agentschap voor lokale ontwikkeling 
• Politie en politiezone 
• Instituut/Orde 
• Erkend ondernemingsloket 
• Sociaal secretariaat 
• Vzw of Openbare Instelling 
• Federatie (vb.: KFBN) 
• Gerechtsdeurwaarder 
• Anders 

 
4. Welke functie oefent u uit binnen uw organisatie?   

Kies alle voor u geldende mogelijkheden: 
• Managementfunctie  
• Controle/ inspectiefunctie  
• Technische functie  
• Administratieve functie  
• Overige:  

 
5. Hoelang maakt u, als gebruiker, al gebruik van de gegevens van KBO?   

Kies één van de volgende mogelijkheden: 
• minder dan 1 jaar  
• tussen 1 en 5 jaar  
• tussen 5 en 10 jaar  
• meer dan 10 jaar  

 
6. Hoe vaak gebruikt u de gegevens van KBO?   

Kies één van de volgende mogelijkheden: 
• elke dag  
• meer dan één keer per week  
• één keer per week  
• minder dan één keer per week  

 
7. Heeft u een opleiding gekregen om de toepassingen van de KBO te gebruiken?   

Kies één van de volgende mogelijkheden: 
• ja, binnen mijn organisatie  
• ja, door KBO  
• nee, maar ik zou graag een opleiding krijgen  
• nee, maar ik heb geen opleiding nodig  

 
8. Welke van onderstaande bronnen gebruikt u gewoonlijk om de gegevens van KBO correct te 

gebruiken/ interpreteren?   

Kies alle voor u geldende mogelijkheden: 
• release notes KBO  
• handleiding KBO Select  
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• handleiding KBOwi  
• handleiding voor beginners  
• cookbook Webservices KBO  
• technische gebruikershandleiding van KBO extracten XML  
• website van FOD Economie (rubriek KBO)  
• website van VKBO  
• website van SPW  
• website van GOB  
• geen  
• overige:  

 
9. Stelt u vragen aan de helpdesk van de KBO of aan een andere medewerker van de KBO om 

verduidelijking te krijgen over het gebruik/ de interpretatie van de gegevens?   

Kies één van de volgende mogelijkheden: 
• nooit  
• zelden  
• soms  
• regelmatig  

 
10. Bent u tevreden over de gekregen antwoorden?   

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

Antwoord was “soms” of “zelden” of “regelmatig” bij vraag 9 [p. 9]' (Stelt u vragen aan de helpdesk van 
de KBO of aan een andere medewerker van de KBO om verduidelijking te krijgen over het gebruik/ de 
interpretatie van de gegevens?)  

Kies één van de volgende antwoorden 
• ontevreden  
• minder tevreden  
• neutraal  
• tevreden  
• zeer tevreden  

 

Inhoud van de KBO  
11. Voor welk doel gebruikt u de gegevens?   

Kies alle voor u geldende mogelijkheden: 
• Om de entiteiten op te zoeken die zich in een specifiek gebied bevinden  
• Om de entiteiten op te zoeken die een specifieke activiteit uitoefenen  
• Om de entiteiten op te zoeken die een activiteit uitoefenen die onderworpen is aan een specifieke 

wetgeving  
• Om entiteiten te informeren over nieuwe wetgeving, handelspraktijken, ...  
• Voor het heffen van taxen  
• Om controle uit te voeren (naleving van bepaalde reglementering, hygiëne voorschriften, ...)  
• Om een bestand met entiteiten op te stellen  
• Om gegevens te vergelijken met andere informatiebronnen  
• Om toelatingen toe te kennen aan entiteiten  
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• Om subsidies toe te kennen aan entiteiten  
• Om fraude op te sporen  
• Om voertuigen in te schrijven  
• Om de KBO-gegevens te actualiseren (als initiator van gegevens)  
• Overige:  

 
12. In hoeverre maakt u gebruik van de KBO-gegevens?   

Kies één van de volgende mogelijkheden: 
• Ik gebruik alle gegevens  
• Ik gebruik een deel van de gegevens  
• Ik vergelijk de gegevens van KBO met andere gegevensbronnen  
• Ik gebruik geen gegevens van KBO, maar wel van andere gegevensbronnen  

 
13. Bent u geïnteresseerd in de historiek van de gegevens van de entiteiten en/ of in de actuele 

gegevens?   

Kies één van de volgende mogelijkheden: 
• de historiek van de gegevens  
• de actuele gegevens  
• beide  

 
14. Welke gegevens of gegevensgroep(en) gebruikt u?  

Opgelet, het kan 1 à 2 seconden duren vooraleer het hokje aangevinkt is.  

Kies alle voor u geldende mogelijkheden: 
• Ondernemingsnummer  
• Vestigingseenheidsnummer  
• Begindatum van de entiteit  
• Begin- en einddatum van de vestigingseenheid (VE)  
• Einddatum van de entiteit  
• Inschrijvingsdatum van de entiteit  
• Inschrijvingsdatum van de VE  
• Status van de entiteit (actief, stopgezet, …)  
• Rechtstoestand (faillissement, vereffening, ontbinding, …)  
• Gebeurtenis (intrekking faillissement…)  
• Rechtsvorm  
• Functie  
• Adres van de entiteit (zetel en bijkantoor)  
• Adres van de VE  
• Naam van de entiteit  
• Naam van de VE  
• Activiteit van de entiteit  
• Activiteit van de VE  
• Contactgegevens van de entiteit  
• Contactgegevens van de VE  
• Bankrekeningen  
• Kapitaal  
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• Maand van de jaarvergadering  
• Einddatum boekjaar  
• Begin- en einddatum van het uitzonderlijk boekjaar  
• Ondernemersvaardigheden (beroepsbekwaamheid en basiskennis bedrijfsbeheer)  
• Toelating van de entiteit  
• Toelating van de VE  
• Hoedanigheid van de entiteit  
• Externe identificatienummers  
• Links tussen entiteiten  
• Links/overdrachten VE  
• Ambtshalve doorhaling van adressen van entiteiten  
• Ambtshalve doorhaling wegens niet-neerlegging jaarrekeningen  
• Ambtshalve doorhaling van VE-adressen  

 
15. Geef aan hoe vaak u de gegevens, die u bij de vorige vraag aanvinkte, gebruikt.   

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel: 

Beantwoord deze vraag alleen voor de items die u geselecteerd heeft in vraag 14b (Welke gegevens of 
gegevensgroep(en) gebruikt u? Opgelet, het kan 1 à 2 seconden duren vooraleer het hokje aangevinkt 
is) 

Beantwoord deze vraag alleen voor de items die u niet geselecteerd heeft in vraag 14b (Welke gegevens 
of gegevensgroep(en) gebruikt u? Opgelet, het kan 1 à 2 seconden duren vooraleer het hokje aangevinkt 
is.) 

minder dan één keer per week éen keer per week meer dan één keer per week elke dag 
 

    

Ondernemingsnummer     

Vestigingseenheidsnummer  
    

Begindatum van de entiteit 
    

Begin- en einddatum van de 
vestigingseenheid (VE) 

    

Einddatum van de entiteit  
    

Inschrijvingsdatum van de entiteit 
    

Inschrijvingsdatum van de VE 
    

Status van de entiteit (actief, 
stopgezet, …) 

    

Rechtstoestand (faillissement, 
vereffening, ontbinding, …)  

    

Gebeurtenis (intrekking 
faillissement,…)  

    

Rechtsvorm 
    

Functie  
    

Adres van de entiteit (zetel en 
bijkantoor)  

    

Adres van de VE 
    

Naam van de entiteit  
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Naam van de VE  
    

Activiteit van de entiteit  
    

Activiteit van de VE  
    

Contactgegevens van de entiteit  
    

Contactgegevens van de VE 
    

Bankrekeningen  
    

Kapitaal  
    

Maand van de jaarvergadering 
    

Einddatum boekjaar  
    

Begin- en einddatum van het 
uitzonderlijk boekjaar 

    

Ondernemersvaardigheden 
(beroepsbekwaamheid en 
basiskennis bedrijfsbeheer)  

    

Toelating van de entiteit 
    

Toelating van de VE 
    

Hoedanigheid van de entiteit  
    

Externe identificatienummers  
    

Linken tussen entiteiten  
    

Linken / overdrachten VE  
    

Ambtshalve doorhaling van 
adressen van entiteiten 

    

Ambtshalve doorhaling wegens 
niet-neerlegging jaarrekeningen 

    

Ambtshalve doorhaling van VE-
adressen  

    

16. Hoe belangrijk zijn de gegevens die u aanvinkte voor uw processen?   

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel: 

Beantwoord deze vraag alleen voor de items die u geselecteerd heeft in vraag I4b ('Welke gegevens of 
gegevensgroep(en) gebruikt u?  Opgelet, het kan 1 à 2 seconden duren vooraleer het hokje aangevinkt 
is. ') 

Beantwoord deze vraag alleen voor de items die u niet geselecteerd heeft in vraag I4b ('Welke gegevens 
of gegevensgroep(en) gebruikt u?  Opgelet, het kan 1 à 2 seconden duren vooraleer het hokje aangevinkt 
is. ') 

helemaal niet belangrijk       minder belangrijk redelijk belangrijk      belangrijk            heel belangrijk 

      

Ondernemingsnummer 
     

Vestigingseenheidsnummer  
     

Begindatum van de entiteit 
     

Begin- en einddatum van de 
vestigingseenheid (VE) 
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Einddatum van de entiteit  
     

Inschrijvingsdatum van de entiteit 
     

Inschrijvingsdatum van de VE 
     

Status van de entiteit (actief, 
stopgezet, …) 

     

Rechtstoestand (faillissement, 
vereffening, ontbinding, …)  

     

Gebeurtenis (intrekking 
faillissement,…)  

     

Rechtsvorm 
     

Functie  
     

Adres van de entiteit (zetel en 
bijkantoor)  

     

Adres van de VE 
     

Naam van de entiteit  
     

Naam van de VE  
     

Activiteit van de entiteit  
     

Activiteit van de VE  
     

Contactgegevens van de entiteit  
     

Contactgegevens van de VE 
     

Bankrekeningen  
     

Kapitaal  
     

Maand van de jaarvergadering 
     

Einddatum boekjaar  
     

Begin- en einddatum van het 
uitzonderlijk boekjaar 

     

Ondernemersvaardigheden 
(beroepsbekwaamheid en 
basiskennis bedrijfsbeheer)  

     

Toelating van de entiteit 
     

Toelating van de VE 
     

Hoedanigheid van de entiteit  
     

Externe identificatienummers  
     

Linken tussen entiteiten  
     

Linken / overdrachten VE  
     

Ambtshalve doorhaling van 
adressen van entiteiten 

     

Ambtshalve doorhaling wegens 
niet-neerlegging jaarrekeningen 

     

Ambtshalve doorhaling van VE-
adressen 
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17. a. Geef voor elk gegeven aan hoe tevreden u bent over de kwaliteit.  

  

17.b.  Bent u ontevreden, minder tevreden of neutraal, geef dan aan wat de reden is. Kies voor "niet van 
toepassing" indien u tevreden of zeer tevreden geantwoord hebt.  

Kies het toepasselijke antwoord voor elk onderdeel: 

Beantwoord deze vraag alleen voor de items die u geselecteerd heeft in vraag 14b (Welke gegevens of 
gegevensgroep(en) gebruikt u?  Opgelet, het kan 1 à 2 seconden duren vooraleer het hokje aangevinkt 
is.) 

Beantwoord deze vraag alleen voor de items die u niet geselecteerd heeft in vraag 14b ('Welke gegevens 
of gegevensgroep(en) gebruikt u? Opgelet, het kan 1 à 2 seconden duren vooraleer het hokje aangevinkt 
is.) 

Tevredenheid 

ontevreden minder tevreden neutraaltevreden zeer tevreden 

Reden  
 
 

foutieve gegevens verouderde 
gegevens 

ontbrekende 
gegevens 

meerdere 
voorgaande 
redenen 

niet van 
toepassing  

 
     

Ondernemingsnummer 
           

Vestigingseenheidsnummer  
           

Begindatum van de entiteit 
           

Begin- en einddatum van de 
vestigingseenheid (VE) 

           

Einddatum van de entiteit  
           

Inschrijvingsdatum van de 
entiteit 

           

Inschrijvingsdatum van de 
VE 

           

Status van de entiteit 
(actief, stopgezet, …) 

           

Rechtstoestand 
(faillissement, vereffening, 
ontbinding, …)  

           

Gebeurtenis (intrekking 
faillissement,…)  

           

Rechtsvorm 
           

Functie  
           

Adres van de entiteit (zetel 
en bijkantoor)  

           

Adres van de VE 
           

Naam van de entiteit  
           

Naam van de VE  
           

Activiteit van de entiteit  
           

Activiteit van de VE  
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Reden  
 
 

foutieve gegevens verouderde 
gegevens 

ontbrekende 
gegevens 

meerdere 
voorgaande 
redenen 

niet van 
toepassing  

 
     

Contactgegevens van de 
entiteit  

           

Contactgegevens van de 
VE 

           

Bankrekeningen  
           

Kapitaal  
           

Maand van de 
jaarvergadering 

           

Einddatum boekjaar  
           

Begin- en einddatum van 
het uitzonderlijk boekjaar 

           

Ondernemersvaardigheden 
(beroepsbekwaamheid en 
basiskennis bedrijfsbeheer)  

           

Toelating van de entiteit 
           

Toelating van de VE 
           

Hoedanigheid van de 
entiteit  

           

Externe 
identificatienummers  

           

Linken tussen entiteiten  
           

Linken / overdrachten VE  
           

Ambtshalve doorhaling van 
adressen van entiteiten 

           

Ambtshalve doorhaling 
wegens niet-neerlegging 
jaarrekeningen 

           

Ambtshalve doorhaling van 
VE-adressen 

           

 
18. Beschouwt u de KBO-gegevens in het algemeen als:  

 

Vul alleen een toelichting in als u een antwoord kiest. 

Kies alle voor u geldende mogelijkheden en geef een toelichting: 
• betrouwbaar 
• volledig 
• relevant 
• nauwkeurig 
• geactualiseerd (geüpdatet) 
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19. a. Bent u tevreden over de kwaliteit van het geheel van de gegevensgroepen ?   
• Ja  
• Nee  
•  
19.b. Kunt u de redenen voor uw ontevredenheid toelichten?   

Beantwoord deze vraag alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: antwoord was “Nee” op 
vraag 19 (Bent u tevreden over de kwaliteit van het geheel van de gegevensgroepen?)  

Vul uw antwoord hier in: 

 
20. Heeft u suggesties voor verbeteringen?   

Vul uw antwoord hier in: 

 
21. Welke impact hebben foutieve gegevens over het algemeen op uw processen?   

Kies alle voor u geldende mogelijkheden: 
• De uit te voeren controles kunnen niet efficiënt gebeuren.  
• Het is niet altijd mogelijk om eventuele fraude van entiteiten vast te stellen.  
• Het is niet altijd mogelijk om de belastbare periode van de entiteit te bepalen.  
• Het is niet altijd mogelijk om de buitenlandse entiteiten correct te selecteren.  
• De faillissementen kunnen niet altijd gedetecteerd worden.  
• De vertegenwoordiger(s) van de entiteit kan/kunnen niet altijd correct geïdentificeerd worden.  
• Het adres van de entiteit en/of deze van de vestigingseenhe(i)d(en) kan/kunnen niet gebruikt 

worden want ze zijn niet geactualiseerd.  
• Gegevenslijsten kunnen niet correct worden opgesteld omdat sommige gegevens ontbreken.  
• De belastingplichtigen van een bepaalde tax kunnen niet altijd correct worden geïdentificeerd.  
• Het is niet altijd mogelijk om gegevens van KBO te vergelijken met andere gegevensbronnen.  
• Op het niveau van de entiteit kan/kunnen, de activiteitensector(en), waarin de entiteit één of meer 

activiteiten uitoefent, niet altijd worden geïdentificeerd (omdat de activiteitencodes ontbreken of 
onjuist zijn).  

• Het kapitaal van de entiteit kan niet gebruikt worden want het is onjuist.  
• Het is niet altijd mogelijk om contact op te nemen met de entiteit via e-mail of telefoon omdat de 

contactgegevens ontbreken of verouderd zijn.  
• Op het niveau van de vestigingseenhe(i)d(en) zijn de vermelde activiteiten te talrijk en weinig 

betrouwbaar. Ze kunnen daarom niet worden gebruikt.  
• Door het ontbreken van gegevens of de foutieve aard van de gegevens, is het niet altijd mogelijk om 

de entiteiten waarvoor een nieuwe regelgeving van toepassing is, correct te selecteren en hen 
daarover te informeren.  

• Overige:  

 
22. Hoe vaak meldt u aan de helpdesk van de KBO vastgestelde kwaliteitsproblemen?    

Kies één van de volgende mogelijkheden: 

Beantwoord deze vraag alleen voor de items die u geselecteerd heeft in vraag 14b (Welke gegevens of 
gegevensgroep(en) gebruikt u?  Opgelet, het kan 1 à 2 seconden duren vooraleer het hokje aangevinkt 
is) 

Beantwoord deze vraag alleen voor de items die u niet geselecteerd heeft in vraag 14b (Welke gegevens 
of gegevensgroep(en) gebruikt u?  Opgelet, het kan 1 à 2 seconden duren vooraleer het hokje aangevinkt 
is.) 
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• nooit  
• zelden  
• soms  
• geregeld  

 
23. Bent u op de hoogte dat er acties worden uitgevoerd om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren 

en dat deze acties op de website van de KBO worden gepubliceerd?   
• Ja  
• Nee  

Deze vragenlijst is strikt vertrouwelijk. 

Hartelijk dank voor uw deelname. 

 

Indien u later gecontacteerd wilt worden over deze enquête, gelieve dan een e-mail te sturen naar 
volgend adres: kbo-bce-project-projet@economie.fgov.be. 

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om contact met u op te nemen in verband met de enquête. Het 
wordt niet langer bewaard dan nodig is in het kader van de enquête. 

 

Verstuur uw vragenlijst. 

Bedankt om de vragenlijst in te vullen. 
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Bijlage 2: details van vraag 11 
 
• Update van gegevens (creëren van entiteit, registratie, wijziging, correctie en doorhaling van 

gegevens), met inbegrip van de registratie van belastingplichtigen (soms geïntegreerd in applicaties). 
• Verkrijgen van adressen (huisnummer controleren), activiteiten, VE-gegevens (raadpleging en 

opzoeking). Verkrijgen van de volledige lijst van op het grondgebied gevestigde entiteiten 
(handelaren) met contactgegevens. Verkrijgen van namen, bijkantoren, KBO-uittreksel, 
begin/einddatum van de entiteit, RR-nummer. Verkrijgen van informatie over vrije beroepen of 
ambachten. 

• Inning van vorderingen (fiscale of niet-fiscale)/fiscale controles. 
• Snelle toegang tot het Belgisch Staatsblad (statuten) en/of de jaarrekeningen van de Nationale Bank 

van België (NBB). 
• Verkrijgen van (correcte) informatie over entiteiten of om ze op te zoeken (met inbegrip van 

kennisname van geactualiseerde gegevens over entiteiten om hun geldige documenten te kunnen 
overhandigen) of om hen te verifiëren (al dan niet door de entiteit doorgegeven). 

• Om het KBO-nummer van ondernemingen of hun status te kennen (om te weten of de entiteit actief 
is). 

• Om met entiteiten te communiceren (entiteiten op de hoogte brengen van bepaalde acties, een 
oproep doen op nieuwe ondernemers), brieven verzenden/publiceren naar/vanuit de  eBox van de 
onderneming. 

• Aanmaken van nummers voor buitenlandse entiteiten/identificeren van buitenlandse 
vennootschappen. 

• Btw-nummer van een entiteit opzoeken of info verkrijgen (het btw-nummer voor bestellingen 
bepalen). 

• Repertorium van werkgevers RSZ/ opzoeken werkgever. 
• Terugvordering van gedane kosten bij vaststelling van zwartwerk/terugvordering van kosten 

gemaakt bij de vaststelling van zwartwerk. 
• Eigen dossiers verrijken. 
• Met het oog op de afgifte van VE-certificaten. 
• Input voor de interne gebruikers van de FOD Economie, E8 = ADS, BeStat, StatBel ... 
• Om vragen van administraties of burgers te kunnen behandelen. 
• Opstellen van proces-verbaal. 
• Inbrengen en up-to-date houden van btw-eenheden (enkele malen per jaar). 
• btw-plichtig of niet (“Deltalijst”). 
• Databeheer/masterdata. 
• Geschiedenis controleren. 
• Pedagogisch doel in het kader van een cursus over rechtspersonen. 
• Oprichting en bijwerking van VME (Vereniging van mede-eigenaars). 
• Voor het opleggen van boetes. 
• Voor het samenstellen van dossiers. 
• Om een ontvangen betaling aan de juiste entiteit toe te wijzen. 
• In het kader van een correcte toepassing van doelgroepsverminderingen bij de RSZ-aangiften. 
• Inning van socialezekerheidsvorderingen. 
• Valideren van statistische gegevens via een steekproef. 
• Sociale controle: voorbereiding van dossiers voor sociale controleurs/om onze inspecteurs te helpen 

wanneer zij verschillen zien in bijvoorbeeld Dolsis (onze eigen werkomgeving) en de KBO. 
• Overheidsopdrachten. 
• Ontwikkeling van toepassingen met gebruikmaking van webdiensten/implementatie van 

instrumenten met gebruikmaking van de KBO-webdiensten. 
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Bijlage 3: details van vraag 20 
Hier volgen de details van vraag 20. Voor een betere zichtbaarheid/meer duidelijkheid zijn de 
antwoorden van de respondenten gegroepeerd. 

 
1. Kwaliteit van de gegevens  

a. Update en controles  
• Heel wat velden worden verkeerd gebruikt, sommige gegevens werden op de verkeerde plaats 

ingevuld, veel gegevens ontbreken (lege velden). 
• Voorstel: bepaalde velden verplicht stellen bij de inschrijving of in te vullen in de loop 

van de maand via de KBO, en voor bepaalde gegevens (naam, adres, enz.) voorzien in 
een unieke letterkast door de in elk veld in te vullen gegevens te verduidelijken of door 
voorbeelden te geven. 

• Vertragingen bij het coderen kunnen gevolgen hebben voor ondernemers. 
• Voorstel: vertragingen bij het coderen verhelpen (snellere en frequentere updates van 

de gegevens). Maak dagelijkse of regelmatige, snellere en nauwkeuriger updates: 
adressen, status, bankrekeninggegevens en rechtstoestand. Zo is er bijvoorbeeld een 
tijdsverschil tussen de publicaties in het Belgisch Staatsblad en de gegevens van de 
KBO. 

• Gegevens die dateren van de upload (vóór 2003) en die niet meer zijn bijgewerkt en onvolledig zijn. 
• Voorstellen:  

• Contact opnemen met de VE om de gegevens te laten bijwerken (stopzetting VE, bijwerking 
van activiteiten, ...). 

• Nagaan of er een VE aanwezig is voor niet-commerciële vennootschappen naar privaatrecht 
(ontbreekt vaak). 

• De kwaliteit van de gegevens verbeteren en ontbrekende gegevens (missings) aanvullen. 
• Voorstellen:   
• Het e-mailadres en het telefoonnummer van de entiteiten "natuurlijke persoon" of 

"rechtspersoon" vermelden (vaak). 
• Voldoende informatie in de "historiek"-tabbladen geven. 
• Het rijksregistratienummer dat begint met 999 voor de GENP’s corrigeren. 
• De nodige actualiseringen doorvoeren voor buitenlandse entiteiten die in het 

buitenland zijn gesloten, maar niet in de KBO. 
De verbeteringen zijn lopende voor Frankrijk, Luxemburg en Nederland. 

• Iets doen aan het buitensporige aantal NACEBEL-activiteiten. 
• Een aantal kwaliteitscontroles op gegevens invoeren/versterken.  

• Voorstellen:  
• Onjuiste of inconsistente gegevens schrappen voordat ze in de KBO worden 

gecodeerd/opgenomen (bv. grondig onderzoek van door de onderneming doorgestuurde 
gegevens). 

• Het bestaan van het adres bij de overdracht van het hoofdkantoor of de VE controleren (te 
veel niet-bestaande adressen) (vaak). 

• De registratie van functies controleren die worden uitgeoefend door een rechtspersoon, 
vertegenwoordigd door een permanente vertegenwoordiger. 
De controles zijn al uitgevoerd.  

• De controles op de annulering van de doorhaling als gevolg van de niet-indiening van 
jaarrekeningen gedurende 3 opeenvolgende jaren versterken (strengere controles). De 
juistheid van die jaarrekeningen moet eerst worden geverifieerd. 

• Bepaalde data-initiators controleren. 
• De KBO-dienst moet zich richten op "quality management". 
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• Voorstellen:  
• Actief zoeken naar inconsistenties en fouten in zijn gegevens en onmiddellijk maatregelen 

nemen om ze te corrigeren.  
• Proactief zijn; snelle/juiste correctie van onnauwkeurigheden door het team dat anomalieën 

moet wegwerken. 
• De controles op het creëren van dubbele vermeldingen versterken. 
• Andere 

• Vertalingen verifiëren. 
• De laatste veranderingen en stopgezette bedrijven (bv. faillissement) markeren. 
• De weergaven standaardiseren (sommige velden zijn soms in hoofdletters/kleine 

letters, beide; kies voor bijvoorbeeld NAAM, voornaam). 
• Indicatoren van foutieve/niet langer geldige gegevens toevoegen. 

 

b. Sensibiliseringscampagne voor entiteiten en initiators/beheerders 
• (Vaak) Gegevens worden niet voldoende bijgewerkt en zijn niet volledig. 

• Voorstellen:  
• Campagnes organiseren om gegevens bij te werken (door ondernemingen en overheden die 

gegevens initiëren).  
• Alle initiators/beheerders herinneren aan het belang van bepaalde gegevens voor de 

processen van andere administraties. 
• Ervoor zorgen dat de initiators informatie snel en volledig invoeren (griffies worden vaak met 

de vinger gewezen). 
• Sommige initiators worden geblokkeerd bij het uitvoeren van updates, omdat zij wachten op 

een actie van een andere administratie. 
• De initiators van gegevens (zoals griffies, curatoren of EOL's) bewust maken van het belang 

van correcte/volledige actualisering van gegevens (bv. contactgegevens) (frequent). De 
loketten vragen om de juistheid van de verstrekte gegevens te controleren.  

• De initiators van gegevens aanmoedigen om de kwaliteit van de verstrekte informatie te 
verbeteren via gerichte acties. 

• Het aantal actualiseringscampagnes voor gegevens door de bedrijven zelf opvoeren (frequent). 
• Regelmatig contact opnemen met alle entiteiten om hen te verplichten de juistheid van hun 

gegevens te controleren. 
• Entiteiten beter informeren over de mogelijkheden en toegevoegde waarde van het kosteloos 

wijzigen van hun gegevens via My Enterprise. 
• Misschien moet er meer interactie komen met de ondernemingen zelf, zodat zij zich meer 

bewust worden van het bestaan van de KBO en de noodzaak om hun gegevens bij te werken.  
• Burgers sensibiliseren voor het belang van correcte KBO-gegevens. 
• De verplichting meedelen om ten minste één vestigingseenheid te registreren. 

 

c. Input van belanghebbenden bij de KBO mogelijk maken 
• Organisatie van een rondetafelgesprekkenl met de meeste belanghebbenden (gebruikers en 

initiators/beheerders van gegevens) om enerzijds de moeilijkheden die de meeste gebruikers 
ondervinden, aan te pakken en anderzijds de praktische oplossingen te verzamelen die het vaakst 
door hen worden voorgesteld, om zo de werking van de KBO te verbeteren (raadpleging en 
codering). 

De KBO heeft al bilaterale besprekingen en werkgroepen gepland. 
• Mogelijkheid voor autoriteiten die gebruik maken van de KBO om geconstateerde fouten te melden 

met het oog op de correctie ervan. 

Die mogelijkheid bestaat al. Neem hiervoor contact op met de KBO-helpdesk. 
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Voorbeeld: een gerant heeft ontslag genomen (einddatum in de functies) maar is nog steeds opgenomen 
als beheerder basiskennis bedrijfsbeheer. Ander voorbeeld: een begindatum in het Belgisch Staatsblad 
die niet overeenstemt met die in de KBO. 
• Lokaal verzamelde informatie moet kunnen worden gerapporteerd; alle fouten en tekortkomingen 

moeten via een onlineformulier kunnen worden gemeld; de gemeenten moeten derhalve kunnen 
bijdragen aan de voorbereiding/bijwerking van de gegevens, zodat zij dat niet langer intern hoeven 
te doen met basistools zoals een Excel-sheet, enz. 

• Mogelijkheid van ambtshalve inschrijving van ontbrekende of onjuiste gegevens door de diensten 
die controles uitvoeren, of een onlineformulier waarop een verklaring kan worden afgelegd dat 
onjuiste gegevens zijn opgesteld. 

• Lokale autoriteiten de mogelijkheid geven om gegevens rechtstreeks te corrigeren wanneer zij 
fouten ontdekken. 

• Een centraal meldpunt oprichten waar burgers kunnen melden dat gegevens over entiteiten in de 
KBO verouderd zijn. 

 

d. Interfederale samenwerking versterken/ontwikkelen/verbeteren  
• De samenwerking met verschillende bronnen als RVA, Nationale Bank van België, enz. verbeteren. 
• De samenwerking tussen overheidsdiensten verbeteren (gegevens moeten kunnen worden 

gecorrigeerd op basis van vaststellingen in het veld door een andere dienst). 

 

e. De procedures voor het bijwerken van gegevens vereenvoudigingen/verduidelijken 

Voor bepaalde rechtsvormen is het vaak moeilijk te bepalen met welke dienst contact moet worden 
opgenomen. 

 
2. Bestaande gegevens  

 
• Activiteiten   

• Gebrek aan precisie en controle (frequent). 
• Herziening van de NACEBEL-codes, die niet meer met de economische realiteit 

overeenstemmen, en invoering van een nieuwe, actuelere nomenclatuur, waarin 
rekening wordt gehouden met nieuwe beroepen (frequent). 

• Uniformering van het gebruik van de NACEBEL-codes op alle niveaus (7 cijfers voor 
btw) en registratie van activiteitencodes tussen toepassingen (KBO, RSZ en BTW). 

• Verbetering van de registratie van activiteiten op VE-niveau (te veel) door het aantal 
toegestane activiteiten te beperken (+ boete indien te veel of indien de activiteit niet 
wordt uitgevoerd). 

• Registratie van alle activiteitencodes voor elke entiteit (entiteitsniveau). 
• Toevoeging van de NACEBEL-code die in de nationale rekeningen wordt gebruikt. 
• Duidelijke aanduiding van de hoofdactiviteit. 
• Moeilijkheid voor sommige inspectiediensten om de verschillende ondernemingen te 

filteren op basis van hun activiteiten. 
• Alleen invoering van de werkelijk uitgevoerde activiteiten en geen eindeloze lijst van 

NACEBEL-codes. 
• Opzetten van een systeem dat het mogelijk maakt te controleren of de btw-codes echt 

verband houden met de werkelijk verrichte activiteiten. 
• Mogelijkheid bieden om handelsactiviteiten bij te werken via My Enterprise. 
• Controle van bedrijven met meer dan één btw-hoofdactiviteit. 
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• Contactgegevens 
• Verplicht maken om contactgegevens in te voeren (heel vaak), vooral het 

telefoonnummer en e-mailadres van de contactpersoon voor de entiteit  
• Geen contactgegevens van bedrijven delen (voor gebruik door administraties). 
• Contactgegevens van wettelijke vertegenwoordigers, curatoren en voorlopige 

bewindvoerders registreren/toevoegen. 

 
• Functies 

• De transcriptie van de functies verbeteren (slecht getranscribeerd). 
• Ontbrekende functies toevoegen. 

Actie al aan de gang.  
• In de KBO-webinterface de functies kunnen visualiseren die een bedrijf in andere 

vennootschappen vervult, zoals dat het geval is voor personen. 

Bestaat al – onder voorwaarden. 
• De registratie van functies, die door een rechtspersoon worden uitgeoefend, verifiëren 

aangezien de permanente vertegenwoordiger niet altijd wordt ingeschreven. 

Er wordt al actie ondernomen: een recurrente lijst wordt behandeld en de griffies hebben herhaaldelijk 
instructies gekregen. 

• In het algemeen, de kwaliteit van die gegevens verbeteren (veel ontbrekende gegevens 
van vóór 2003).   

• De curatorfunctie automatisch stopzetten wanneer een faillissement wordt 
ingetrokken. 

• De einddatum van een functie correct aangeven. 
• Een efficiëntere manier vinden om de gegevens bij te werken van een entiteit waarvan 

de enige wettelijke vertegenwoordiger is overleden. 
• Indien een wettelijke vertegenwoordiger ontslag neemt, controleren of andere 

gegevens niet hoeven te worden bijgewerkt (adres, ondernemersvaardigheden ...). 
• Controle op VVZRL's (Vennootschap of Vereniging Zonder RechtspersoonLijkheid) met 

nog maar 1 functiehouder  
Adressen 

• Dubbele vermeldingen 
• De registratie van valse adressen voorkomen en de bijwerking automatiseren (adressen 

zijn soms niet meer geldig). 
• De bijwerking gratis maken om het proces te bevorderen, vooral voor VE's + 

verduidelijken (velen creëren een nieuwe VE). 

Al mogelijk dankzij My Enterprise. 
• Adressen uniformeren. 

Gepland in het BEST-project. 
• Ervoor zorgen dat de adressen in de KBO up-to-date zijn.  
• De inschrijving van het adres van het hoofdkantoor verplicht maken. 

Dat is reeds het geval, maar er wordt geen boete gegeven voor niet-naleving. 
• De overeenstemming met het Rijksregister controleren. 

De bijwerking/synchronisatie van gegevens gebeurt via een batch. De controles zijn al uitgevoerd. 
• Het zou nuttig zijn als zowel ondernemingen als burgers zich tot de gemeente kunnen 

wenden, zodat wij hun huisnummers kunnen toekennen. Dat zou ons ook in staat stellen 
om de toegewezen huisnummers op te volgen. 
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• Het adres van de entiteit natuurlijk persoon wijzigt door verhuizing. Het adres van de 
VE mee aanpassen, indien dat van toepassing is.  

Het domicilieadres komt niet altijd overeen met het VE-adres, en zelfs als dat wel het geval is, betekent 
een wijziging van het woonadres niet altijd dat het VE-adres moet worden gewijzigd. 

 
• Buitenlandse vennootschappen 

Buitenlandse entiteiten verifiëren via VIES, buitenlands identificatienummer, naam en adres updaten, RT 
in buitenland vermelden. 

 
• Vestigingseenheid 

• Verbetering van de kwaliteit van VE-gegevens (VE’s van GENP's ontbreken vaak). 
• Betere update van die gegevens (adressen, oude VE's, namen en volledige 

contactgegevens), ook in geval van overdracht. 
• Controleren of elk bijkantoor ook een VE-registratie heeft. 

 
• Rechtstoestanden 

• De tekortkomingen i.v.m. faillissementsbeëindigingen verhelpen: hoewel de openingen 
van een faillissement goed zijn gecodeerd, ontbreken de faillissementssluitingen zeer 
vaak. 

Er loopt al een actie met de FOD Justitie en de inspectiedienst van de FOD Economie. 
• Het feit wijzigen dat natuurlijke personen na een faillissementssluiting automatisch naar 

de normale toestand terugkeren. 
• Hierdoor kan de entiteit een nieuwe activiteit starten. 
• De informatie over de beslissingen van de ondernemingsrechtbanken die niet 

automatisch in de KBO worden opgenomen, verbeteren.  
• De status van de entiteit regelmatig bijwerken: veel entiteiten hebben een actieve 

status, ook al zijn ze al lang niet meer actief. 
• Voor de kwalificatie van de rechtstoestand is het absoluut noodzakelijk een bijlage te 

hebben waarin de oorsprong van de wijziging wordt toegelicht. 

 
• Ondernemersvaardigheden 

• Beter bijwerken (zeer vaak niet up-to-date). 
• Verificaties uitvoeren (helemaal geen verificaties). 

 
• Doorhalingen 

• De procedure voor het doorhalen van adressen verkorten (te lange procedure). 
• Proactief zijn: het doorhalen van adressen moet proactief gebeuren en niet alleen op 

vraag van een derde partij. 
• Ondernemingen die niet in orde zijn, sneller schrappen. 

 
• Bankrekening 

De mogelijkheid toevoegen om meerdere rekeningnummers in te voeren. 

Dat is al het geval. 

 
3. Historiek van de gegevens 
• Belang van gegevenshistoriek (frequent). 
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• Voorstel: ervoor zorgen dat de adreshistoriek wordt aangevuld en bijgehouden, ook als 
de wijziging via My Entreprise is doorgevoerd. 

• De datum weergeven waarop een gegeven werd ingevoerd (niet alleen de begindatum). 
• De wijziging van de einddata van activiteiten of zetels niet mogelijk maken (probleem met 

belastingen). 
• Geeft ook problemen voor inspectiediensten. 
• Veranderingen in "rechtstoestand" markeren (bv. bedrijf eerst in faillissementssluiting, dan weer 

actief... : moet direct zichtbaar zijn). 

 
4. Voorstellen tot wijziging van de wetgeving  
• Het verstrekken van een e-mailadres en een telefoonnummer verplicht stellen, zodat wij 

gemakkelijker contact kunnen opnemen met overtredende bedrijven. 
• Verplichting om contactgegevens op te geven bij wijzigingen en automatische verificatie van het 

bestaan ervan. 
• Omdat een adequate weergave van de activiteiten van de entiteit van essentieel belang is voor elk 

beleid (dat is ook gebleken tijdens de coronacrisis), moet de verandering van activiteiten vlot en 
gratis verlopen, zodat de nauwkeurigheid ervan kan worden afgedwongen. Bovendien moet 
duidelijk zijn dat het gebruik van onjuiste codes niet in overeenstemming is met de wet. Momenteel 
zijn die gegevens onbruikbaar (te veel activiteiten en onbetrouwbaar op VE-niveau), aangezien de 
entiteiten vragen om de registratie van de activiteiten die zij van plan zijn uit te voeren en niet van 
die welke zij daadwerkelijk uitvoeren. 

• De activiteitencodes laten invoeren door professionals (sociale secretariaten) en niet door de 
onderneming zelf.  

• Het onmogelijk maken een KBO-nummer toe te kennen indien basisgegevens zoals het VE-adres en 
contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer) niet zijn opgegeven, of in het algemeen weigeren 
een ondernemingsnummer te registreren wanneer een onvolledig dossier wordt ingediend, totdat 
het voldoet aan de wettelijk vastgestelde criteria.     

• Het invullen van alle velden verplicht maken bij de registratie aan het loket. 
• Sommige initiatoren van het proces verwijderen (bv. de griffies vervangen door een elektronische 

toepassing). 
• Ambtshalve inschrijving en doorhaling van gegevens mogelijk maken. 
• De wetgeving zodanig wijzigen dat entiteiten hun gegevens gemakkelijk kunnen 

wijzigen/corrigeren.  
• Eventueel het grote publiek de gelegenheid bieden om op fouten te wijzen en misschien zelfs 

bepaalde gegevens te bevestigen. 
• Alle vennoten verplicht opgeven (met inbegrip van hun rijksregisternummer en een kopie van de 

identiteitskaart). Dat is zeer belangrijk voor het opsporen van fraude! Buitenlandse bedrijfsleiders 
en adressen zijn meestal niet meer te achterhalen door het ontbreken van die informatie. 

• Verplichting om alle bankrekeningnummers te verstrekken in geval van wijziging/aanpassing. Soms 
zijn er verschillende rekeningen en wordt er slechts één doorgegeven. 

• De overdracht van bepaalde wijzigingen of de stappen voor het doorhalen van gegevens gratis 
maken. 

• Andere manieren vinden om gegevens in de KBO bij te werken dan op basis van de goodwill van 
ondernemers. 

• Een systeem ontwikkelen om de update van gegevens te automatiseren, bijvoorbeeld op basis van 
de indiening van jaarrekeningen, belastingaangiften, enz. 

• De terugwerkende kracht van datums in de wijziging van gegevens verbieden (datum van wijziging 
moet worden vermeld). 

• De registratie van gegevens met terugwerkende kracht verbieden (of op zijn minst niet vóór het 
lopende jaar). 



 

 

64 

 

• De prijs van de door de EOL's verrichte transacties aanpassen. De grootste klacht i.v.m. de loketten 
is de prijs. 

• Het bijwerken van hun gegevens toegankelijker maken voor entiteiten (minder kosten). 
• De uitschrijving bij de KBO gratis maken (de hoge kosten motiveren ondernemers niet om het nodige 

te doen wanneer zij hun activiteit stopzetten). 
• De kosten voor wijziging van activiteitengegevens afschaffen of aanzienlijk verminderen, vooral om 

ze bruikbaar te maken (aangezien ze meestal fout of verouderd zijn). 
• Registratie door de autoriteiten en niet door de EOL's: mogelijkheid van gratis wijziging voor 

ondernemers, anders nemen zij de stappen niet vanwege de kosten (gratis om de BTW-
hoedanigheid te stoppen, maar betalend om de entiteit bij een EOL stop te zetten, en geen sanctie). 

• Bepaalde formaliteiten verplicht maken: 
• Bestudering van het probleem in verband met het stopzetten van entiteiten die niet willen betalen 

om de nodige formaliteiten te vervullen. 
• Invoering van boetes voor ontbrekende of onjuiste gegevens van een bedrag dat hoog genoeg is om 

de betrokkenen te "motiveren". 
• De entiteiten verplichten hun gegevens bij te werken op straffe van boetes. 
• Te veel entiteiten verhuizen en maken hun verandering van statutaire zetel niet bekend: voorzien in 

sancties voor niet-publicatie binnen 15 dagen na de verandering + versnellen van de procedures 
voor ambtshalve doorhaling. 

 
5. Vragen om opleidingen 
• Een echte opleiding (volledig, gedetailleerd en zeer pragmatisch) in het gebruik van de KBO 

(raadpleging en codering) organiseren, omdat de juridische logica van de KBO niet altijd gemakkelijk 
te begrijpen is.   

• Betere opleiding van de EOL-medewerkers in BTW-aangelegenheden; er worden vaak grote fouten 
gemaakt met ernstige gevolgen voor de belastingplichtige. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een 
BTW-nummer, het geven van verkeerde informatie over vrijstellingen aan hun klanten (BTW-
plichtig of niet, vrijstelling voor kleine bedrijven, enz.). 

• Opleidingen/infosessies verstrekken over de door de KBO aangeboden gegevens. 

 
6. Communicatie  
• De communicatie verbeteren (onbekende helpdesk en gebrek aan informatiekanaal). 
• Alle gegevenswijzigingen doorgeven. 
• Gebruikers informeren wanneer gegevens uit andere databases worden toegevoegd. 

 
7. Technische of functionele verbeteringen via KBO-toepassing 

 
• KBO Select 

• De interface verbeteren (gebruiksvriendelijker maken) door verklarende menu's 
rechtstreeks in de toepassing te integreren. 

• Het maken van lijsten praktischer maken. 
• Opleiding geven in het gebruik van KBO Select. 
• De mogelijkheid toevoegen om op regio te zoeken. 
• Namen en adressen taalonafhankelijk maken bij het opzoeken. 
• De afkorting van de rechtsvorm toevoegen. 
• Excel-exports voorstellen (voorbeeld: lijst van vertegenwoordigers van een VME). 
• De naam en het adres (van het hoofdkantoor) van bedrijven toevoegen in de VE-

exports. 
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• De gemeenten moeten in staat zijn de gegevens te verwerken, te filteren, à la carte 
gegevensbanken te vormen die kunnen worden opgeslagen in de vorm van "Mijn 
gegevensbanken", die gegevens te exporteren, ze te kunnen gebruiken in online 
gegevensbanken om bijvoorbeeld een lokaal repertorium van bedrijven, handelszaken, 
enz. samen te stellen. 

 
• KBOwi 

• Zoekmogelijkheden toevoegen. 
• De zoekmachine voor buitenlandse entiteiten verbeteren. 
• De presentatie van zoekresultaten verbeteren. 
• De KBOwi-raadpleging mobiel toegankelijk maken of een mobiele applicatie 

ontwikkelen (Android/IPhone). 
• De opmaak/lay-out van KBOwi verbeteren, want die is niet overzichtelijk voor een leek, 

tenzij de handleiding wordt gelezen. 
• Meer details verstrekken: bv. links naar de publicaties van het Staatsblad over 

bedrijfsleiders, adressen van filialen, holdings van ondernemingen. 
• Het zoeken naar natuurlijke personen via de KBO verbeteren wanneer het 

rijksregisternummer of het BIS-nummer niet beschikbaar is.  
• De opzoeking op naam verbeteren, dat een reeks ondernemingsnummers oplevert die 

sterk verschillen van de ingevoerde naam. Ook het zoeken naar een bedrijf op naam 
levert vaak geen resultaten op omdat de spelling van de naam net iets anders is dan de 
echte naam. 

• De bestaande links tussen een entiteit en haar wettelijke vertegenwoordiger(s) 
verbeteren (zie bv. https://openthebox.be/search%20pour%20d'autres%20services). 

• De data beschikbaar stellen van de laatste wijzigingen aan gegevens en door wie ze 
werden aangebracht (met historiek), ook voor gegevens die werden gewijzigd via My 
Enterprise. Wijzigingen met terugwerkende kracht "vertekenen" de economische 
realiteit.  

• De functionaliteiten in verband met de eenvoudige zoekopdracht verbeteren; het 
resultaat is altijd hoger dan de werkelijkheid omdat er veel dubbele vermeldingen zijn, 
hetzij resultaten zonder naam maar met een identiek ondernemingsnummer (die 
resultaten staan altijd op de laatste bladzijden, hetzij verschillende namen (eenmaal de 
voornaam van de natuurlijke persoon en eenmaal de naam van de vestiging). 

Meerdere dezelfde tabs naast elkaar kunnen openen (meerdere entiteiten of vestigingen kunnen 
openen naast elkaar). 

• Ergonomisch probleem: 
• (Frequent) Frequente verbrekingen van de verbinding, KBOwi soms ontoegankelijk, 

identificatie soms moeilijk (veel fouten, opnieuw moeten beginnen). 
• Geen gebruiksvriendelijke interface, vervelende navigatie => moet gemoderniseerd worden. 
• Ergonomisch probleem: veel klikken, veel handelingen verrichten voor sommige coderingen 

(voorbeeld: geen automatische overgang van de cursor naar het volgende vrije veld, geen 
mogelijkheid om verschillende toelatingen/vaardigheden tegelijk in te voeren). 

• Moeilijkheid om over te schakelen van de ene entiteit naar de andere wanneer u een 
particuliere ondernemer bent: u moet alles afsluiten en vervolgens weer inloggen. 
Terugknop laten functioneren (paar keer vermeld). 

 
• My Enterprise  

• Een vak "Opmerkingen" toevoegen waarin entiteiten specifieke opmerkingen kunnen 
maken. 

• Belangrijkste klachten over selfservice: kwaliteit van de gegevens. 

https://openthebox.be/search%20pour%20d'autres%20services
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• Selfservice voorkomen, codering alleen door initiators, om gebreken in de gegevens te 
vermijden. 

 
• Public Search  

• Meer zoekcriteria aanbieden en ze flexibeler maken (bijvoorbeeld mogelijkheid om 
alleen te zoeken op postcode of straat). 

• De mogelijkheid bieden om entiteiten per categorie op te zoeken (horeca, menselijke 
diensten, medische diensten, winkels, enz.) 

• Zoekopdrachten op trefwoord toestaan (bijvoorbeeld: nachtwinkel) (bestaat al via nace 
Search). 

• De mogelijkheid toevoegen om te zoeken naar wettelijke vertegenwoordigers (om na 
te gaan of een persoon in meerdere entiteiten is opgenomen). 

• De verplichting opheffen om na verschillende opzoekingen te bewijzen dat men geen 
robot is. 

• Wat leesbaarheid en afdrukken (schermen) betreft, moeten sommige belangrijke 
elementen zoals het ondernemingsnummer en de naam gemakkelijker te lezen zijn (bv. 
iets groter en vetgedrukt). Het zou helpen als sommige dingen in PDF of Excel konden 
worden omgezet. 

• Het zoeken op adressen verbeteren, want dat is niet efficiënt. Vb. door het mogelijk te 
maken op straatnaam te zoeken. Het mogelijk maken om via Public Search te zoeken 
op basis van de straatnaam zonder huisnummer (nu alleen met huisnummer). 

• Mogelijkheid om via KBO Public Search een direct overzicht/complete lijst te krijgen 
van vennoten (met name vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA, 
GCV, VOF, etc....), inclusief hun datum van toetreding tot de vennootschap en hun 
datum van uittreding.  Evenals de versterking van de controles op de identiteit van de 
bij de vennootschap betrokken personen, bijvoorbeeld via eID wat betreft natuurlijke 
personen als vennoten. 

• In het algemeen, de PS-zoekmodules verbeteren. 

 
• Andere niet-identificeerbare toepassingen 

• Gemeenten de mogelijkheid bieden om een snelle en betrouwbare extractie van nieuwe 
actieve vestigingseenheden op hun gemeentelijk grondgebied te verkrijgen. 

• Onjuiste formulering van de rechtstoestanden van ondernemingen (faillissement, PGR, 
stopzetting van de activiteit, enz.) in de lijst die aan de SPW is toegezonden. 

• Gegevens die zijn gewijzigd naar aanleiding van een verzoek van de AD Economische 
Inspectie (zoals de VE en/of de datum van vertrek van een werknemer) 
bewaren/kunnen traceren om een precieze datum te kunnen vaststellen van een door 
het bedrijf en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger gepleegde inbreuk. 

• Het zoeken op "naam" in een regio verbeteren; de postcode is soms te specifiek. 
• Gebruikers waarschuwen met een pictogram dat betekent "opgelet: deze gegevens zijn 

mogelijk niet meer actueel, aangezien de entiteit ze niet heeft aangepast".  
• De koppeling tussen de sluiting van een VE en de sluiting van de entiteit automatiseren 

wanneer er slechts één VE is? In de geautomatiseerde signalen aan de FOD wordt geen 
melding gemaakt van de sluiting van een VE - hetgeen overeenkomt met de stopzetting 
van een activiteit - door een natuurlijk persoon (gevolgen voor de btw-plicht). 

 
• Aanvullende informatie/nieuwe gegevens  

• Informatie verkrijgen over de annulering van bepaalde gegevens (wanneer en waarom?). 
• De lijst van erkende bedrijvencentra moet gemakkelijk toegankelijk zijn op de KBO-

website. 
• Uitbreiding van informatie uit griffieregisters, bv.: verbod na rechterlijke beslissing. 
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• Een lijst van alle bankrekeningen zou een pluspunt zijn. 
• Een bestand toevoegen met bankrekeningnummers en het mogelijk maken een 

banknummer in te geven en de houder te vinden. 
• Voorzien in een contactpunt voor de uitwisseling van informatie, om een gebrek aan 

gegevens over buitenlandse bedrijven of hun wettelijke vertegenwoordiger en het 
identificatienummer van het buitenlandse orgaan (bv. urssaf ...) aan te vullen. 

• Bij vermoeden van adresfraude: vraag om huurovereenkomst. 
• Meer informatie over verwervingen in de KBO. 
• Toevoeging van gegevens over het welzijnsbeleid (IDPBW). 
• Toevoeging van informatie over overnames van entiteiten in de KBO. 
• Contactpersoon bij KBO voor RSZ om de uitwisseling te verbeteren. 

Link naar vonnissen i.v.m. verbod op ondernemen via RRnr. van natuurlijke personen – hieraan 
stopzetting van de functie in andere ondernemingen linken. 

• Sociaal verzekeringsfonds (???). 
• Erkende diploma's + benadrukken en koppelen aan 

ondernemersvaardigheden/toelatingen. 
• Databank van verbods-pv’s (informatie die voor de initiatoren bijna onmogelijk te 

verkrijgen is). 
• Markeren wanneer er een vals diploma of certificaat is. 
• Het volledige RSZ-nummer bij de index opnemen. 
• Meer informatie geven over de links tussen entiteiten. 
• Een digitaal dossier aanmaken met de via My Enterprise gewijzigde informatie. 
• Een vennootschapsregister creëren dat de links legt tussen vennootschappen met een 

gemeenschappelijk aandeelhouderschap. 
• Mogelijkheid om de entiteitstypes "natuurlijk persoon" en "rechtspersoon" uit te 

breiden tot een bijkomend type "organisatie zonder rechtspersoonlijkheid" en om voor 
de VVZRL’s een onderscheid te maken tussen partnerschappen en echte verenigingen. 

• Een algemene historiek toevoegen met de wijzigingen die een entiteit heeft 
aangebracht. 

• Het onderscheid tussen zelfstandige als hoofd- of bijberoep in de KBO toevoegen. 
• Een lijst bijhouden van bekende fictieve adressen en stromannen, zodat ze niet meer 

geregistreerd kunnen worden. 
• De KBO moet ook openbare informatie over het UBO bevatten. 
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Bijlage 4: Lexicon afkortingen 
AAPD (FOD Financiën): Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie 

ADS: Algemene Directie Statistiek 

BS: Belgisch Staatsblad 

BTW: belasting op de toegevoegde waarde 

CVOA: coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid 

DMFA: de multifunctionele aangifte bevat de loon- en arbeidstijdgegevens van alle werknemers die bij 
een werkgever tewerkgesteld zijn gedurende een bepaald kwartaal 

DWH: datawarehouse 

E: entiteit 

EOL: erkend ondernemingsloket 

GCV: gesloten commanditaire vennootschap  

GENP: geregistreerde entiteit natuurlijk persoon 

GERP: geregistreerde entiteit rechtspersoon 

GOB: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel 

IDPBW: Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk 

NACE: staat voor "Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté 
Européenne" ("Statistische naamgeving van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap") 

NBB : Nationale Bank van België 

NSSO: National Social Security Office  

PGR: procedure voor gerechtelijke reorganisatie 

RR: Rijksregister 

RSZ: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

RVA : Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 

SPW: Service public de Wallonie 

Status AC:  status "actief" 

UBO (register): "Ultimate Beneficial Owners" of “uiteindelijk begunstigden” van een vennootschap of 
andere juridische entiteit 

VE: vestigingseenheid 

VIES (databank): “VAT Information Exchange System” is het door de EU-lidstaten opgezette systeem 
voor de uitwisseling van BTW-informatie 

VKBO: Verrijkte Kruispuntbank voor Ondernemingen 

VME: Vereniging van Mede-eigenaars 

VOF: vennootschap onder firma 

VVZRL: vennootschap of vereniging zonder rechtspersoonlijkheid 
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