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I INLEIDING 

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) staat in voor de volgende taken: 

- het opnemen;  
- het bewaren; 
- het beheren; en  
- het ter beschikking stellen van informatie betreffende de identificatie van de 

geregistreerde entiteiten  

De beheersdienst KBO, opgericht binnen de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, 
Middenstand en Energie, is verantwoordelijk voor het beheer van de Kruispuntbank van 
Ondernemingen.  

De KBO bevat alle basisidentificatiegegevens van de geregistreerde entiteiten (verder 
entiteiten genoemd) en hun vestigingseenheden. Ze neemt de gegevens op van o.a. de 
griffies van de ondernemingsrechtbanken, van de ondernemingsloketten, van de B.T.W., 
van de R.S.Z. en wordt up to date gehouden door deze instellingen die er de gegevens 
invoeren, wijzigen en schrappen. Al deze bestaande gegevens uit de voornoemde 
bestanden brengt de Federale Overheidsdienst Economie samen in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen. 

In dit document worden eerst haar doel en doelpubliek besproken. Daarna wordt verder 
ingegaan op de KBO bestanden en hoe deze kunnen gedownload worden van de 
beschikbare FTP-server. Het laatste hoofdstuk tezamen met de bijlagen behandelen het 
datamodel waar in detail beschreven wordt hoe de bestanden opgebouwd zijn en wat de 
betekenis is van de verschillende velden die opgenomen zijn in de databestanden.  
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II DOEL EN DOELPUBLIEK 

Dit document is geschreven om het hergebruik van de publieke KBO gegevens toe te 
lichten. Het doel van dit document is om de technische context van de 
terbeschikkingstelling van de gegevens voor een hergebruik voor commerciële of niet-
commerciële doeleinden.  

In dit document worden de volgende onderwerpen verder toegelicht: 

- hoe een gebruiker toegang krijgt tot de gegevens voor een hergebruik voor 

commerciële of niet-commerciële doeleinden;  

- een gedetailleerde beschrijving van de velden die opgenomen worden in zowel de 

gegevens als de codes XML-bestanden. 

De licentienemer heeft de mogelijkheid om zelf programmatuur te ontwikkelen, op basis 
van het ter beschikking gestelde KBO bestand, om zo zelf de manier te bepalen waarop 
de gegevens getoond worden en om op basis van bepaalde criteria de relevante 
informatie te zoeken in de aangeleverde bestanden. De beschrijving van deze 
programmatuur valt buiten het bereik van dit document. 
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III HET PROCES  

het gegevensbestand wordt elke werkdag op de FTP-server ter beschikking gesteld. Dit 
zal gedurende 5 werkdagen toegankelijk blijven waarna het bestand verwijderd en 
gearchiveerd wordt. Naast het gegevensbestand zal ook het codebestand op dezelfde 
wijze ter beschikking gesteld worden. Om de licentienemer toe te laten om een beter 
zicht te verkrijgen op de datastructuur van deze bestanden, zullen tevens de 
respectievelijke XML Schema bestanden (KBO.xsd, Codes.xsd) ter beschikking gesteld 
worden op de FTP-server. Deze schemabestanden zullen de licentienemer ook toelaten 
om de dagelijks beschikbare bestanden te valideren op hun technische correctheid. 

Hierna wordt beschreven hoe de licentienemer toegang kan verkrijgen tot de FTP server 
van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Allereerst 
dient de licentienemer te beschikken over een applicatie die het mogelijk maakt om 
bestanden te downloaden van een beveiligde FTP-server (SFTP of FTP over SSH).  

Hierna wordt het downloadproces getoond aan de hand van de FileZilla applicatie die 
gratis ter beschikking wordt gesteld op de volgende website: http://filezilla-project.org/. 
Hierbij wordt opgemerkt dat dit open source software is die verdeeld wordt onder de 
voorwaarden van de GNU General Public License. 

De instellingen die dienen ingevuld te worden zijn de volgende: 

Host: ftps.economie.fgov.be 

Poort: 22 

Servertype: SSH File Transfer Protocol 

Inlogtype: Normaal 

 

 

 

 

http://filezilla-project.org/
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De in te vullen gebruikersnaam en het gerelateerde paswoord zijn diegene die de 
licentienemer ontvangen heeft door de beheersdienst van KBO. Eens alle gegevens 
correct ingevuld zijn dient op de ‘ok’ knop gedrukt te worden om de connectie met de 
FTP-server tot stand te brengen. 

Gedurende de allereerste connectie zal vervolgens het volgende scherm getoond 
worden. 

 

Hierbij dient gecontroleerd te worden dat de ‘vingerafdruk’ die in de boodschap getoond 
wordt overeenkomt met de volgende gegevens: 

ssh-rsa 1024 f9:ab:ed:0e:c7:b4:a2:fd:61:23:2f:8a:28:d2:67:9b 

Er kan enkel van uitgegaan worden dat een connectie wordt opgezet naar de correcte 
FTP-server indien deze gegevens overeenkomen. Door op ‘OK’ te drukken zal de 
connectie verder tot stand gebracht worden. 

Eenmaal het aanloggen gelukt is, wordt een overzicht getoond van de bestanden die te 
downloaden zijn. 
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IV HET DATABESTAND  

IV.1 Mogelijk herbruikbare data 

De onderstaande paragrafen beschrijven welke gegevens ter beschikking gesteld worden.  

De KBO bevat o.a. volgende gegevenselementen: 

- Ondernemingsnummers en vestigingseenheidsnummers. 

- Benamingen: namen , handelsnamen en afkortingen; 

- Adressen: adressen van de zetel, vestigingseenheidsadressen 

- Contactgegevens 

- Rechtsvormen en rechtstoestanden van de entiteit; 

- Functies uitgeoefend binnen de entiteit, evenals ondernemersvaardigheden; 

- Activiteiten, geïdentificeerd via NACEBEL codes; 

- Financiële gegevens: kapitaal, datum boekjaren , maand van de jaarvergadering en 

bankrekeningnummers; 

- Toelatingen  

- Hoedanigheden  

- Werkende vennoten1 

- Ambtshalve acties 

- Buitenlandse identificatiegegevens 

- Gegevens van bijkantoren geregistreerd in België voor buitenlandse 

rechtspersonen 

- Linken tussen entiteiten onderling en tussen een entiteit en haar vestigingen 

- Gegevens van vestigingseenheden 

Echter, niet alle gegevens kunnen hergebruikt worden voor commerciële of niet-
commerciële doeleinden en zullen dus niet in het databestand teruggevonden worden. 
Bij wet2 werd vastgelegd welke gegevens uit het KBO publiekelijk vrijgegeven kunnen 
worden. Gelieve de catalogus van gegevens te lezen om een gedetailleerd overzicht te 
bekomen van gegevens die herbruikbaar zijn. 

IV.2 De aangeleverde bestanden 

De gegevens worden aangeleverd in het eXtensible Markup Language (XML) formaat. 
XML is een standaard voor de representatie van gestructureerde gegevens in de vorm 
van platte tekst. Deze representatie is zowel machine leesbaar als leesbaar voor de mens. 
De data wordt hiërarchisch voorgesteld. 

Er worden door het KBO 3 XML-bestanden aangemaakt: 

- het Full bestand voor hergebruik zal de volgende benamingstructuur volgen: 

Dyyyymmdd.xml waarvoor yymmdd de datum is waarop het bestand aangemaakt 

werd. 

- het Wijzig bestand voor hergebruik zal de volgende benamingstructuur volgen: 

Dyyyymmdd.wijzig.xml waarvoor yymmdd de datum is waarop het bestand 

aangemaakt werd. 

 
1 Deze gegevens zullen beschikbaar zijn op een nader te bepalen datum 
2 Titel II van het Boek III van Wetboek van economisch recht 
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- het codebestand zal de volgende benamingstructuur volgen: 

Dyyyymmdd.codes.XML waarvoor yymmdd de datum is waarop het bestand 

aangemaakt werd.  

Het full bestand of wijzig bestand wordt samengebracht met het codebestand in een 
gecomprimeerd bestand, namelijk Dyymmdd.KBO.ZIP (yyyymmdd is de datum waarop 
het bestand aangemaakt wordt). Dit bestand wordt ter beschikking gesteld op de FTP-
server. Het full bestand staat in de subdirectory full, het wijzig bestand staat in de 
subdirectory delta. 

Daarnaast zullen ook de XML Schema bestanden voor zowel de codes (met name 
Codes.xsd) als de data (met name KBO.xsd) beschikbaar gesteld worden op de FTP server. 
Hiervoor zal er slechts een nieuwe versie ter beschikking gesteld worden van zodra er 
hieraan wijzigingen worden aangebracht door het KBO. 

IV.2.1 Het gegevensbestand 

Soorten gevensbestanden 

Er bestaan 2 soorten van gegevensbestanden: 

- Full bestand voor hergebruik 

- Wijzig bestand voor hergebruik 

Het full bestand voor hergebruik bevat alle vestigingseenheden en entiteiten uit de KBO-
databank. Het wijzig bestand bevat alleen die entiteiten en vestigingseenheden die 
gewijzigd en gecreëerd werden ten opzichte van het vorig aangeleverde wijzig bestand 
voor hergebruik  Dit zijn dan automatisch ook de wijzigingen t.o.v. een eventueel full 
bestand dat de dag voordien aangemaakt werd. 

Entiteiten/vestigingen 

In de gegevensbestanden wordt informatie aangeleverd aangaande: 

- Entiteiten 

- Vestigingseenheden 

Entiteiten worden aan vestigingen gelinkt d.m.v. de gegevensgroep linkedEnterprise van 
het type ‘001’. In de gegevensgroep entiteit worden de linken naar alle 
vestigingseenheden opgenomen, die gekoppeld zijn of gekoppeld waren aan de entiteit. 
De gegevensgroep vestigingseenheid bevat een link naar de entiteiten waartoe zij 
behoort of behoord heeft. 

Structuur van de  gevensbestanden 

De structuur van de gegevens in de wijzig bestanden voor hergebruik en full bestanden 
voor hergebruik is identiek. 

In annex 1 is een overzicht opgenomen van alle velden (nl. XML tags) die potentieel 
opgenomen kunnen zijn in de aangeleverde XML-bestanden. Voor elk veld wordt er 
eveneens aangegeven of dit al dan niet een verplicht veld is dat opgenomen dient te zijn 
in de XML bestanden.  

Als een gegeven gecodeerd is, dan wordt de naam van de codetabel weergegeven tussen 
vierkante haken. In deze codetabel bevinden zich de mogelijke waarden, die het veld kan 
aannemen. Meer informatie hierover wordt gegeven in de volgende sectie. 
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Historieken 

Zowel actieve als stopgezette gegevens zullen opgenomen worden in de 
gegevensbestanden. 

Voor volgende gegevensgroepen zal de volledige historiek opgenomen worden: 

EnterpriseNumbers 

Activities 

Addresses 

ContactInformations 

Authorizations 

BankAccounts 

Denominations 

FinancialDatas 

Functions 

Professions 

WorkingPartners3 

JurForms 

JurSits 

LinkedEnterprises 

Permissions 

ExOfficioExecutions 

ForeignIdentifications 

Branches 

Een historiek van een gegevensgroep wordt opgebouwd aan de hand van de 
ValidityPeriod. Een begindatum (Begin) en een einddatum (End) geven aan van wanneer 
tot wanneer een gegeven geldig was. 

Geannuleerde entiteiten/vestigingseenheden 

Wanneer een entiteit/vestigingseenheid aangeleverd in één van de vorige wijzig 
bestanden voor hergebruik, verwijderd wordt uit KBO, dan komt de 
entiteit/vestigingseenheid voor in het bestand voor hergebruik als “CancelledEnterprises” 
resp. “CancelledBusinessUnit”. 

Grootte 

Het wijzig bestand voor hergebruik bevat gemiddeld ongeveer 6000 entiteiten of 
vestigingen die gewijzigd zijn.  

Echter kan er occassioneel grote aantallen doorgestuurd worden, bijvoorbeeld bij 
migraties, gewijzigde wetgeving of het oplossen van een probleem. 

Hou dus rekening met een eventueel groot aantal gewijzigde data. 

 
3 Deze gegevens zullen beschikbaar zijn op een nader te bepalen datum 
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Verwerken bestand. 

Bij wijze van voorbeeld, wordt in annex 3 een manier beschreven om de gegevens te 
verwerken. 

IV.2.2 Het codebestand 

Zoals hiervoor vermeld werd, worden bepaalde gegevens in het gegevensbestand 
opgenomen in de vorm van codes. De betekenis van deze codes wordt beschreven in het 
code XML-bestand, dat eveneens beschikbaar gesteld wordt op de FTP-server. Er wordt 
met deze codes gewerkt om de grootte van de gegevensbestanden te beperken. Een 
overzicht van deze codevelden alsook hun betekenis wordt gegeven in annex 2. 

Hierbij is er één uitzondering binnen de gegevensgroep ‘address’ waarvoor de code niet 
in een apart codebestand opgenomen werd maar rechtstreeks in het gegevensbestand 
zelf. Dit betreft de XML tags ‘Code’ en ‘’NisCode’ die in het gegevensbestand opgenomen 
worden in de ta(a)l(en) van de gemeente. 

De structuur van elke code element is steeds vrijwel identiek. Dit bestaat normaal steeds 
uit: 

- de code zelf; 

- een omschrijving van de code in het Frans, Nederlands, Duits en Engels; 

- de geldigheidsperiode door middel van een begin- en een einddatum. 

Voor de volgende codetypes worden er echter bijkomende attributen opgenomen: 

- CountryCodes: hiervoor wordt ook de actuele ISO landcode opgenomen, in 

overeenstemming met de landcode van Binnenlandse Zaken; 

- FunctionCodes: hiervoor wordt ook het ‘type’ veld opgenomen, dat aanduidt of 

het om een juridische functie gaat (als veld waarde ‘1’ heeft) of dat het om 

ondernemingsvaardigheden gaat (als veld waarde ‘2’ heeft); 

- NacebelCodes: hiervoor wordt ook de versie van de Nacebel codes opgenomen, 

met name 2003 oftewel 2008. 

- PermissionCodes: hiervoor wordt ook  

o het ‘type’ opgenomen, dat aanduidt of het gaat om een toelating (waarde 

‘1’) of hoedanigheid (waarde ‘2’); 

o en de ‘administratiecode’ opgenomen, dat de administratie aangeeft die 

de hoedanigheid of toelating toekent. 

Codetabellen kunnen wijzigen: nieuwe codes kunnen er aan toegevoegd worden, codes 
kunnen stopgezet worden en beschrijvingen gecorrigeerd worden. Niettegenstaande dat 
de codetabellen niet zo onderhevig zijn aan veranderingen als de gegevens van de 
entiteiten zelf, is het toch essentieel dat elke verandering zo vlug mogelijk wordt 
doorgegeven. Daarom zullen de codetabellen geleverd worden met dezelfde periodiciteit 
als de entiteitsgegevens.  
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IV.2.2.1 Formaat 

Alle XML bestanden worden in UTF-8 geëncodeerd en kunnen karakters bevatten van 

meer als 1 byte. 
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V ANNEX 1: BESCHRIJVINGEN VAN DE XML VELDEN (TAGS) IN HET 

GEGEVENSBESTAND  

V.1 CommercialisationFileType 
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• Header, HeaderType, verplicht : Bevat algemene gegevens van het bestand voor 

hergebruik. 

o ExecutionDate, DateType, verplicht : datum waarop het bestand werd 

gegenereerd. 

o SequenceNumber, long(10), verplicht: Volgnummer van het extract. 

Wordt met één verhoogd bij elk nieuw wijzig extract. 

o ExtractVersion, string(6), verplicht: De versie van het extract. Wordt 

verhoogd bij elke nieuwe release. 

o ExtractType, string(1), verplicht: Het type van de extract. ‘F’ voor full 

extract en ‘D’ voor wijzig extract 

o ExtractBegin, TimeStampType, verplicht: De laagste timestamp die in het 

extract aanwezig is. 

o ExtractEnd, TimeStampType, verplicht: De hoogste timestamp die in het 

extract aanwezig is. 

• CancelledBusinessUnits, CancelledBusinessUnitNumberType, verplicht : Bevat de 

vestigingseeheden die geannuleerd werden  sinds de vorige generatie. 

o CancelledBusinessUnit, EnterpriseNumberType, 0…* : Het 

vestigingseenheidsnummer van de vestiging die geannuleerd werd. 

• CancelledEnterprises, CancelledEnterprisesType, verplicht : Bevat de entiteiten 

die geannuleerd werden sinds de vorige generatie 

o CancelledEnterprisesType, EnterpriseNumberType, verplicht  : Het 

entiteitsnummer ('Technical Key') van de entiteit die geannuleerd werd. 

• Enterprises, EnterprisesType, verplicht : bevat de entiteiten die gewijzigd zijn 

sinds de vorige generatie. 

o Enterprise, EnterpriseType, 0…* : Deze datastructuur groepeert gegevens 

van een entiteit. Met entiteit bedoelt men  

 - ofwel een entiteit natuurlijke persoon zoals bvb. zelfstandige 

handelaars 

 - ofwel rechtspersoon of vennootschap of vereniging zonder 

rechtspersoonlijkheid (bvb. vennootschappen, feitelijke verenigingen) 

 

Elke entiteit heeft op elk moment in zijn levenscyclus een 

rechtstoestand. 

 

Elke entiteit heeft op elk moment in zijn levenscyclus een adres / 

domicilie-adres en een naam. Voor entiteiten natuurlijke personen is de 

naam de officiële naam en de eerste voornaam van die natuurlijke 

persoon. 
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NB: Om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming wordt het adres van de zetel van een natuurlijke 

persoon entiteit niet opgegeven. 

 

Elke entiteit wordt uniek geïdentificeerd aan de hand van een 

entiteitsnummer. 

 

Elke entiteit heeft op elk moment in zijn levenscyclus een 

ondernemingsnummer. 

 

Zie EnterpriseType voor detail informatie. 

• BusinessUnits, BusinessUnitsType, verplicht : bevat de vestigingen die gewijzigd 

zijn sinds de vorige generatie. 

o BusinessUnit, BusinessUnit, 0…1 : De Vestigingseenheid data structuur 

groepeert de gegevens betreffende de vestigingseenheden van de 

entiteit. Een vestigingseenheid in KBO is een plaats die men geografisch 

gezien kan identificeren door een adres, waar ten minste een activiteit 

van de entiteit wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit wordt 

uitgeoefend;  

 

Vestigingseenheden hebben noch een rechtsvorm noch een 

rechtstoestand.                

 

Elke vestigingseenheid wordt uniek geïdentificeerd aan de hand van een 

vestigingseenheidnummer. 

• Footer, FooterType, verplicht : 

o NbrOfEnterprises, long(10), verplicht : aantal niet-geannuleerde entiteiten 

die in dit bestand voor hergebruik zijn opgenomen. 

o NbrOfBusinessUnits, long(10), verplicht : aantal niet-geanuleerde 

vestigingseenheden die in bestand voor hergebruik zijn opgenomen. 

o NbrOfCancelledEnterprises, long(10), verplicht : aantal geannuleerde 

entiteiten die in dit bestand voor hergebruik zijn opgenomen. 

o NbrOfCancelledBusinessUnits, long(10), verplicht: aantal geannuleerde 

vestigingseenheden die in dit bestand voor hergebruik zijn opgenomen. 
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V.2 EnterpriseType 
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• Nbr, EnterpriseNumberType, verplicht : Dit identificatienummer van de entiteit, 

het entiteitsnummer genoemd, is een uniek nummer dat toegekend werd aan de 

entiteit. Dit nummer komt overeen met het ondernemingsnummer op het 

moment van de creatie van de entiteit ('technical key'). Het entiteitsnummer is 

een nummer waarin geen betekenisvolle informatie is opgenomen.  

 

Structuur :  

Pos 1 tot 8 = volgnummer 

Pos 9 en 10 = controlecijfer, zijnde : 97 - modulo 97 

 

• EnterpriseNumbers, verplicht : zie EnterpriseNumberHistoryType 

 

• Type, string(1) [TypeOfEnterpriseCodes], verplicht : Geeft aan of de entiteit een 

entiteit natuurlijke persoon is of een rechtspersoon / entiteit zonder 

rechtspersoonlijkheid. 

 

Toegelaten waarden: 

 - 1 = entiteit natuurlijke persoon 

 - 2 = rechtspersoon of entiteit zonder rechtspersoonlijkheid 

• Validity, ValidityPeriod, verplicht 

o Begin, DateType, verplicht : De datum waarop de entiteit is opgericht.  

 

o End, DateType, optioneel: Datum waarop de entiteit is stopgezet of 

waarop ze geen rechtspersoonlijkheid meer heeft 

 

• CloseDate, DateType, optioneel : Datum van het afsluiten van een entiteit (in 

geval van dubbels). 

 

• Status, StatusType [StatusCodes], verplicht : Status van de entiteit binnen de 

'Kruispuntbank van ondernemingen' . 

 

• Capital, decimal(15) met 2 cijfers na de komma, optioneel : Het actuele kapitaal van 

de entiteit. Initieel is dit het kapitaal dat opgegeven wordt bij de oprichting van 

de entiteit. Dit kan verder geactualiseerd zijn, als er een kapitaalsverhoging of 

een kapitaalsverlaging uitgevoerd is. 

 

• Currency, string(3) [CurrencyCode], optioneel  : Muntcode waarin het opgegeven 

kapitaal uitgedrukt is, overeenkomstig de alfanumerieke ISO muntcode 

standaard. 

 

• Duration, long(4), optioneel : Indien de entiteit opgericht werd met een beperkte 

duurtijd, dan wordt deze duurtijd in aantal jaren opgenomen. Voor entiteiten van 

onbepaalde duur wordt dit gegeven niet ingevuld. 

 

• Denominations, verplicht : zie DenominationType 

 

• Addresses, verplicht: zie AddressType 

 



19 

 

• ContactInformations, verplicht: zie V.6 ContactInformationType 

 

• Jurforms, verplicht: zie JurformType 

 

• JurSits, verplicht: zie JurSitType 

 

• Activities, verplicht: zie ActivityType 

 

• BankAccounts, verplicht: zie BankAccountType 

 

• FinancialDatas, verplicht: zie FinancialDataType 

 

• Functions, verplicht: zie FunctionType 

 

• Professions, verplicht: zie ProfessionType 

 

• WorkingPartners, verplicht: zie WorkingPartnerType 

 

• Permissions, verplicht: zie PermissionType 

 

• Authorizations, verplicht: zie AuthorizationType 

 

• ForeignIdentification, verplicht: zie ForeignIdentificationType 

 

• Branches, verplicht: zie BranchType 

 

• LinkedEnterprises, verplicht: zie LinkedEnterpriseType 

 

• ExOfficioExecutions, verplicht: zie ExOfficioExecutionType 
 

V.3 EnterpriseNumberHistoryType 

 

EnterpriseNumbers, EnterpriseNumberHistoryType, verplicht : Deze datastructuur bevat 
de historiek van de ondernemingsnummers van de entiteit. 
Een entiteit kan doorheen zijn levensloop verschillende ondernemingsnummers 
toegekend krijgen. Hierbij gelden volgende regels: 

1) Een entiteit heeft tussen zijn begindatum (inclusief) en einddatum (inclusief) 

steeds exact één toegekend ondernemingsnummer op elk moment. 
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2) Een ondernemingsnummer kan nooit tegelijkertijd aan 2 entiteiten toegekend 

worden. 

 

• EnterpriseNumber, EnterpriseNumberType, verplicht : Het ondernemingsnummer 

dat aan deze entiteit toegekend is of was 

• Validity, ValidityPeriod, verplicht 

o Begin, DateType, verplicht : Begindatum van de toekenning van het 

ondernemingsnummer aan deze entiteit. 

o End, DateType, optioneel : Einddatum van de toekenning van het 

ondernemingsnummer aan deze entiteit. 

V.4 DenominationType 

 

Denomination, DenominationType, optioneel : De benaming data structuur bevat de 
benaming(en) van de entiteit, eventueel in verschillende talen indien van toepassing.  

Een entiteit heeft altijd een naam. 

• Type, string(3) [DenominationCodes], verplicht : Duidt aan welk type van naam het 

is. Vbn :  naam, afkorting, commerciële naam. 

 

Volgende regels gelden voor bepaalde types benamingen: 

1. Voor entiteiten natuurlijke persoon: 

▪ naam = naam + eerste voornaam natuurlijke persoon (verplicht) 

▪ geen afkorting 

2. Voor entiteiten rechtspersoon : 

▪ naam (verplicht) 

▪ afkorting (optioneel) 

▪ commerciële naam (optioneel) 
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3. Voor bijkantoren : 

▪ naam bijkantoor (optioneel) 

▪ afkorting (optioneel) 

4. Voor vestigingseenheden: 

▪ commerciële naam (optioneel) 

• Language, string(1) [LanguageCodes], verplicht : De taal waarin de benaming 

opgenomen is. 

• Name, string(192), verplicht : De benaming zelf Validity, ValidityPeriod, verplicht 

o Begin, DateType, verplicht : Begindatum van de benaming. 

o End, DateType, optioneel : Enddatum van de benaming. 

• ExOfficioExecutions, optioneel 

o ExOfficioExecution, ExOfficioExecutionType, verplicht : Deze structuur 

bevat de uitgevoerde ambtshalve acties op de benaming en/of de 

uitgevoerde ambtshalve acties op specifieke velden van de benaming. 

▪ Field, string(3) [FieldCodes], optioneel: In geval dat een ambtshalve 

actie betrekking heeft op een veld van de benaming, wordt hier 

gerefereerd naar het veld. .  

▪ Action, string (3) [ExOfficioActionCodes], verplicht: Geeft aan of het 

om een ambtshalve doorhaling, een ambtshalve inschrijving of 

een ambtshalve wijziging gaat.  

▪ Reason, string (3)[ReasonExOfficioActionCodes], verplicht: Geeft 

aan wat de aanleiding was voor het registreren van de 

ambtshalve actie. 

▪ Validity, ValidityPeriod, verplicht 

• Begin, DateType, verplicht : Begindatum van de 

ambtshalve actie. 

• End, DateType, optioneel : Einddatum van de ambtshalve 

actie. 
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V.5 AddressType 

 

 

Address, AddressType, optioneel : De adres data structuur bevat de adresgegevens van 
de entiteit, vestigingseenheid of bijkantoor. 

Elke entiteit, vestigingseenheid en bijkantoor heeft een adres. 

Voor het adres van een entiteit natuurlijke persoon is dit het domicilie-adres / 
hoofdverblijfplaats4. Voor een rechtspersoon of entiteit zonder rechtspersoonlijkheid is 
dit het adres van de zetel. 

 
4 Om te voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt het 
adres van de zetel van een natuurlijke persoon entiteit niet opgegeven.. 
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Vestigingseenheden en een bijkantoren hebben altijd Belgische adres. Entiteiten kunnen 
ook buitenlandse adressen hebben. 

De straatnamen voor Belgische adressen worden onder gecodificeerde vorm 
bijgehouden, en dit op basis van de straatcodes zoals vastgelegd door de gemeenten en 
beheerd door Binnenlandse zaken. 

• Type, string(3)[AddressCodes], verplicht :  Geeft aan om welk type adres het 

gaat.  

Voorbeelden :  

- Adres van de zetel / domicilie-adres 

- Adres van de vestigingseenheid 

- Adres van het bijkantoor. 

• Language, string(2), optioneel : Dit is de taalrol waaronder het adres werd 

opgenomen. 

• Street, optioneel : 

o Code, string(4), optioneel : Voor de straatnamen van Belgische 

gemeenten wordt gewerkt met een straatcode tabel om zo 

straatnamen te standaardiseren. Dit gegeven is de identificatiecode 

van de straat uit de gecodificeerde stratenbestand. De straatcode zelf 

is taalonafhankelijk. Dit wordt enkel gebruikt voor de straten uit 

België, niet voor buitenlandse adressen. Aandachtspunt : Het gebruik 

van straatcodes vangt aan bij de opstart van KBO. Voor overgenomen 

adressen van verschillende bronbestanden bij de opstart van KBO 

zullen nog geen straatcodes opgenomen zijn, tenzij ze ook bij de bron 

aanwezig waren. De bron van deze straatcodes zijn de gemeenten zelf. 

Het praktische beheer van deze codes is ondergebracht bij FOD 

Binnenlandse Zaken. KBO vertrekt dus van de straatcodetabel zoals 

deze ter beschikking gesteld wordt door FOD Binnenlandse Zaken. 

o Name, string(100), optioneel  : Genormaliseerde straatnaam bij het 

adres van de entiteit. Indien de straatcode opgegeven wordt, is de 

straatnaam deze uit de straatcodetabel, overeenkomstig één van de 

opgegeven talen die volgens de Belgische taalwetgeving mogelijk is. 

Indien de straatcode niet is ingevuld, is dit de straatnaam zoals deze 

ontvangen werd door de gegevensleverancier. 

• HouseNbr, string(11), optioneel : Huisnummer van het adres van de 

entiteit/vestigingseenheid/bijkantoor. 

• PostBox, string(10), optioneel : Busnummer van het adres van de 

entiteit/vestigingseenheid/bijkantoor. 

• PostCode, string(15), optioneel : Postcode van het adres van de 

entiteit/vestigingseenheid/bijkantoor. 

• Community, optioneel : Gemeente van het adres van de 

entiteit/vestigingseenheid/bijkantoor. 

o NisCode, string(5), optioneel : NIS code van de gemeente waar het 

adres van de entiteit/vestigingseenheid/bijkantoor gelegen is. 

INTN: Is enkel ingevuld voor Belgische gemeenten. 

o CommunityName, string(100), optioneel : Gemeentenaam van het 

adres van de entiteit/vestigingseenheid/bijkantoor. 
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• CountryCode, string(3) [CountryCodes], optioneel : Land van het adres van de 

entiteit. De landcodes hier opgenomen, zijn deze die ter beschikking gesteld 

worden door de FOD Binnenlandse Zaken, die zelf de standaard van het FOD 

Buitenlandse Zaken volgt. 

• State, string(3), optioneel : Voor sommige buitenlandse adressen dient een 

staat opgegeven te worden (o.a. voor Amerika). De staat onder gecodificeerde 

vorm kan hier opgegeven worden. Dit is niet van toepassing op Belgische 

adressen. 

• Details, string(40), optioneel : Voor adressen kan een supplementaire 

beschrijving gegeven te worden ter identificatie van het adres, voornamelijk 

voor correspondentie redenen. 

Voorbeeld: 

- namen van gebouwen : Vesalius, WTC building 

- namen van industrieterreinen: Airway park 

• Validity, ValidityPeriod, verplicht 

o Begin, DateType, verplicht : Begindatum van het adres. 

o End, DateType, optioneel : Einddatum van het adres. 

• TechnicalCreationReason, optioneel: code geeft technische reden van creatie 

aan.5 

• TechnicalStopReason, optioneel: code geeft technische reden van stopzetting 

aan.6 

• ExOfficioExecutions, optioneel 

o ExOfficioExecution, ExOfficioExecutionType, verplicht : Deze structuur 

bevat de uitgevoerde ambtshalve acties op het adres en/of de 

uitgevoerde ambtshalve acties op specifieke velden van het adres. 

▪ Field, string(3) [FieldCodes], optioneel: In geval dat een 

ambtshalve actie betrekking heeft op een veld van het adres, 

wordt hier gerefereerd naar het veld. .  

▪ Action, string (3) [ExOfficioActionCodes], verplicht: Geeft aan of 

het om een ambtshalve doorhaling, een ambtshalve inschrijving 

of een ambtshalve wijziging gaat.  

▪ Reason, string (3)[ReasonExOfficioActionCodes], verplicht: Geeft 

aan wat de aanleiding was voor het registreren van de 

ambtshalve actie. 

▪ Validity, ValidityPeriod, verplicht 

• Begin, DateType, verplicht : Begindatum van de 

ambtshalve actie. 

• End, DateType, optioneel : Einddatum van de 

ambtshalve actie. 

 

 
5 Wordt enkel gebruikt indien het adres om technische redenen ambtshalve gewijzigd werd. 
Bijvoorbeeld wanneer het adres gewijzigd is omdat (enkel) de NIS-code werd aangepast in het 
kader van een fusie van gemeentes. 
6 Wordt enkel gebruikt indien het adres om technische redenen ambtshalve gewijzigd werd. 
Bijvoorbeeld wanneer het adres gewijzigd is omdat (enkel) de NIS-code werd aangepast in het 
kader van een fusie van gemeentes. 
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V.6 ContactInformationType 

 

ContactInformation, ContactInformationType, optioneel : De contactgegeven data 
structuur bevat de contactgegevens van de entiteit 

Elke ContactInformation bevat 1 contactgegeven. Het type bepaalt welk soort 
contactgegeven het is: telefoonnummer, faxnummer, emailadres of website. 

Elke entiteit en/of vestiging kan steeds 0, één of meerdere (overlappende) 
contactgegevens hebben, zelfs van hetzelfde type. Ook kan het zijn dat eenzelfde 
contactgegeven meerdere keren voorkomt, maar met een verschillende periode van 
geldigheid. 

• Type, string(3) [ContactInformationType], verplicht :  Geeft aan om welk type 

contactgegeven het gaat. Voorbeelden:  

- Telefoonnummer 

- Faxnummer 

- Website 

- Emailadres 

• ContactData, string(254), verplicht: Het contactgegeven zelf. 

• Validity, ValidityPeriod, verplicht 

o Begin, DateType, verplicht : Begindatum van het adres. 

o End, DateType, optioneel: Einddatum van het adres. 
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V.7 JurFormType 

  

JurForm, JurFormType , optioneel: De rechtsvorm datastructuur duidt het soort entiteit 

aan dat kan opgericht worden. 

Een entiteit natuurlijke persoon heeft geen rechtsvorm. 

• Code, string(3) [JuridicalFormCodes], verplicht : Geeft de code van de 

rechtsvorm aan die van toepassing is op de rechtspersoon of entiteit zonder 

rechtspersoonlijkheid. 

• JurFormCAC, JurFormCACType, optioneel: bevat de rechtsvorm zoals die moet 

worden gelezen/beschouwd in afwachting van het inregelstellen van de 

statuten aan het wetboek van vennootschappen . 

o Code, string(3) [JuridicalFormCodes], verplicht: de code voor de 

rechtsvorm zoals die moet worden gelezen/begrepen in afwachting 

van het inregelstellen van de statuten met het WVV 

o Date, DateType, verplicht: de begindatum van de rechtsvorm zoals die 

moet worden gelezen/beschouwd, in afwachting van de 

overeenstemming van de statuten met het WVV.  

• Validity, ValidityPeriod, verplicht 

o Begin, DateType, verplicht : Begindatum van de rechtsvorm voor de 

rechtspersoon of entiteit zonder rechtspersoonlijkheid. 

o End, DateType, optioneel : Einddatum van de rechtsvorm voor de 

rechtspersoon of entiteit zonder rechtspersoonlijkheid. 

• ExOfficioExecutions, optioneel 

o ExOfficioExecution, ExOfficioExecutionType, verplicht : Deze structuur 

bevat de uitgevoerde ambtshalve acties op de rechtsvorm en/of de 

uitgevoerde ambtshalve acties op specifieke velden van de 

rechtsvorm. 

▪ Field, string(3) [FieldCodes], optioneel: In geval dat een 

ambtshalve actie betrekking heeft op een veld van de 

rechtsvorm, wordt hier gerefereerd naar het veld. .  
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▪ Action, string (3) [ExOfficioActionCodes], verplicht: Geeft aan of 

het om een ambtshalve doorhaling, een ambtshalve inschrijving 

of een ambtshalve wijziging gaat.  

▪ Reason, string (3)[ReasonExOfficioActionCodes], verplicht: Geeft 

aan wat de aanleiding was voor het registreren van de 

ambtshalve actie. 

▪ Validity, ValidityPeriod, verplicht 

• Begin, DateType, verplicht : Begindatum van de 

ambtshalve actie. 

• End, DateType, optioneel : Einddatum van de 

ambtshalve actie. 

V.8 JurSitType 

 

JurSit, JurSitType, optioneel : De rechtstoestand data structuur geeft aan in welke 
rechtstoestand de entiteit is op elk ogenblik in zijn levenscyclus. Rechtstoestanden van 
een entiteit kunnen in de loop van de tijd wijzigen. 

• Code, string(3) [JuridicalSituationCodes], verplicht : De code die de rechtstoestand 

van de entiteit weerspiegelt. 

VBN :juridische oprichting, normale toestand, sluiting van faillissement .... 

• Validity, ValidityPeriod, verplicht 

o Begin, DateType, verplicht : Begindatum van de betreffende 

rechtstoestand van de entiteit aan. 

o End, DateType, optioneel : Einddatum van de betreffende rechtstoestand 

van de entiteit aan. 

• Status, StatusType, verplicht : De status die de entiteit heeft/had tijdens de duur 

van de rechtstoestand. 

• Events, optioneel:  historiek van gebeurtenissen van de rechtstoestand 
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o Event, EventType, optioneel: Deze structuur bevat de gebeurtenissen van 

de rechtstoestand. 

▪ Code, string(2) [EventCodes], verplicht: Soort gebeurtenis 

▪ Validity, ValidityPeriod, verplicht 

• Begin, DateType, verplicht : Begindatum van de 

gebeurtenis 

• End, DateType, optioneel : Einddatum van de gebeurtenis. 

• Counter, integer (10), verplicht: Volgnummer van de rechtstoestand. 

V.9 FinancialDataType 

 
FinancialData, FinancialDataType : De Financiële gegevens data structuur bevat de 

financiële gegevens van de entiteit 

• Validity, ValidityPeriod, verplicht 

o Begin, DateType, verplicht Begindatum van de financiële gegevens. 

o End, DateType, optioneel : Einddatum van de financiële gegevens. 

• FiscalYearEnd, optioneel 

o Day, long(2), optioneel : Dag van de maand waarin het boekjaar van de 

entiteit eindigt. 

o Month, long(2), optioneel : Maand waarin het boekjaar van de entiteit 

eindigt. 

• MonthAnnMeeting, long(2), optioneel : Geeft maand waarin de jaarvergadering 

van de vennoten / aandeelhouders van de entiteit zal plaatsvinden 

• ExceptFiscalYear, optioneel   

o Begin, DateType, optioneel : De datum van het begin van het uitzonderlijk 

boekjaar. 

o End, DateType, optioneel : De datum van het eind van het uitzonderlijk 

boekjaar. 
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V.10 FunctionType 

  

Function, FunctionType, optioneel : De Functie data structuur bevat de mogelijke 
functies die natuurlijke personen en / of entiteiten uitoefenen in de entiteit. 

Natuurlijke personen in eigen naam OF natuurlijke personen die een entiteit 
vertegenwoordigen OF een andere entiteit op zich, kunnen functies vervullen in een 
entiteit. 

Het gaat om personen die bevoegd zijn om de entiteit te vertegenwoordigen (bv.: 
bestuurder, curator…) 

• Code, string(5) [FunctionCodes], verplicht : De code van de uitgeoefende functie. 

• FunctionCAC, FunctionCACType, optioneel: bevat de functie zoals die moet 

worden gelezen volgens de wet tot invoering van het WVV 

o Code, string(5) [FunctionCodes], verplicht : De code van de functie. 

o BeginDate, DateType, verplicht : bevat de datum vanaf wanneer de 

functie anders moet worden gelezen, zoals voorzien in de wet tot 

invoering van het WVV. 
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o EndDate, DateType, optioneel : bevat de datum tot wanneer de functie 

anders moet worden gelezen, zoals voorzien in de wet tot invoering van 

het WVV. 

• Validity, ValidityPeriod, verplicht 

o Begin, DateType, verplicht : Begindatum van de functie in de entiteit. 

o End, DateType, optioneel : Einddatum van de functie in de entiteit. 

• Counter, string(3), verplicht 

• EndReason, string(3) [StopReasonFunctionCodes], optioneel : Reden stopzetting 

van de functie.   

• HeldByPerson, optioneel :  

o Name, string(48), verplicht : Familienaam van persoon die de functie 

uitoefent in de entiteit.  

Dit gegeven is enkel ingevuld als het een natuurlijke persoon betreft die 

de functie in de entiteit uitoefent. 

o FirstName, string(50), optioneel : Eerste voornaam van de persoon die de 

functie uitoefent in de entiteit.  

Dit gegeven is enkel ingevuld als het een natuurlijke persoon betreft die 

de functie in de entiteit uitoefent. 

o PropertyManagementCompany, EnterpriseNumberType, optioneel: 

Wanneer de syndicus een natuurlijk persoon is, die deze activiteit op 

professionele basis uitoefent, het entiteitsnummer van zijn entiteit 

natuurlijk persoon. NB: Een natuurlijk persoon is een professioneel 

syndicus wanneer hij oprichter is van een entiteit natuurlijk persoon die 

één of meerdere vestigingen heeft met een actuele nacebel-code 68321 

(Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op 

contractbasis) of 68322 (Beheer van niet-residentieel onroerend goed 

voor een vast bedrag of op contractbasis). 

• HeldByEnterprise, optioneel :  

o ExecutingEnterprise, EnterpriseNumberType, verplicht : Het 

identificatienummer van de entiteit die de functie uitoefent ('technical 

key'). 

Dit geeft dus aan welke entiteit de functie uitoefent. 

Dit gegeven is ingevuld als het een entiteit rechtspersoon die de functie 

uitoefent. 

• ExOfficioExecutions, optioneel 

o ExOfficioExecution, ExOfficioExecutionType, verplicht : Deze structuur 

bevat de uitgevoerde ambtshalve acties op de functie en/of de 

uitgevoerde ambtshalve acties op specifieke velden van de functie. 

▪ Field, string(3) [FieldCodes], optioneel: In geval dat een ambtshalve 

actie betrekking heeft op een veld van de functie, wordt hier 

gerefereerd naar het veld. 

▪ Action, string (3) [ExOfficioActionCodes], verplicht: Geeft aan of het 

om een ambtshalve doorhaling, een ambtshalve inschrijving of 

een ambtshalve wijziging gaat. 

▪ Reason, string (3) [ReasonExOfficioActionCodes], verplicht: Geeft 

aan wat de aanleiding was voor het registreren van de 

ambtshalve actie. 

▪ Validity, ValidityPeriod, verplicht 
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• Begin, DateType, verplicht : Begindatum van de 

ambtshalve actie. 

• End, DateType, optioneel : Einddatum van de ambtshalve 

actie. 

 

 

V.11 ProfessionType 

 

Profession, ProfessionType, optioneel : De Professions data structuur bevat de mogelijke 
ondernemingsvaardigheden  die natuurlijke personen bewezen hebben voor de entiteit, 
alsook uitoefenaars ambulante activiteit en kermisuitbaters. 

Het gaat om  ondernemersvaardigheden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van 
bepaalde activiteiten. 

• Code, string(5) [FunctionCodes], verplicht : De code van de uitgeoefende 

beroepsbekwaamheid. 

• Exempted, string(1), optioneel : Vlag die aanduidt of er voor de 

ondernemingsvaardigheid al dan niet een vrijstelling bekomen werd.  

‘N’ (No): er werd geen vrijstelling bekomen  

‘Y’ (Yes): er werd een vrijstelling bekomen 

• Validity, ValidityPeriod, verplicht 

o Begin, DateType, verplicht : Begindatum van de 

ondernemingsvaardigheid, uitoefenaar ambulante activiteit of 

kermisuitbater 
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o End, DateType, optioneel : Einddatum van de ondernemingsvaardigheid, 

uitoefenaar ambulante activiteit of kermisuitbater 

• Counter, string(3), verplicht 

• EndReason, string(3) [StopReasonFunctionCodes], optioneel : Reden stopzetting 

van de ondernemingsvaardigheid, uitoefenaar ambulante activiteit of 

kermisuitbater. 

• HeldByPerson, optioneel :  

o Name, string(48), verplicht : Familienaam van persoon die de 

ondernemingsvaardigheid bewezen heeft,van de uitoefenaar ambulante 

activiteit of kermisuitbater 

o FirstName, string(50), optioneel : Eerste voornaam van de persoon die de 

ondernemingsvaardigheidbewezen heeft, van de uitoefenaar ambulante 

activiteit of kermisuitbater.  

• ExOfficioExecutions, optioneel 

o ExOfficioExecution, ExOfficioExecutionType, verplicht : Deze structuur 

bevat de uitgevoerde ambtshalve acties op de ondernemersvaardigheid 

en/of de uitgevoerde ambtshalve acties op specifieke velden ervan. 

▪ Field, string(3) [FieldCodes], optioneel: In geval dat een ambtshalve 

actie betrekking heeft op een veld van de 

ondernemersvaardigheid, wordt hier gerefereerd naar het veld. 

▪ Action, string (3) [ExOfficioActionCodes], verplicht: Geeft aan of het 

om een ambtshalve doorhaling, een ambtshalve inschrijving of 

een ambtshalve wijziging gaat. 

▪ Reason, string (3) [ReasonExOfficioActionCodes], verplicht: Geeft 

aan wat de aanleiding was voor het registreren van de 

ambtshalve actie. 

▪ Validity, ValidityPeriod, verplicht 

• Begin, DateType, verplicht : Begindatum van de 

ambtshalve actie. 

• End, DateType, optioneel : Einddatum van de ambtshalve 

actie. 
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V.12 WorkingPartnerType 

 

WorkingPartner, WorkingPartnerType, optioneel: De WorkingPartner data structuur bevat 
de werkende vennoten van de entiteit. Het gaat om vennoten die persoonlijk binnen de 
entiteit een reeële en regelmatige activiteit uitoefenen zonder zich in een band van 
ondergeschiktheid te bevinden ten aanzien van die entiteit en met het doel het kapitaal 
dat hun volledig of gedeeltelijk toebehoort te doen opbrengen 

• Validity, ValidityPeriod, verplicht 

o Begin, DateType, verplicht : Begindatum van de werkende vennoot. 

o End, DateType, optioneel : Einddatum van de werkende vennoot. 

• Counter, string(3), verplicht 

• EndReason, string(3) [StopReasonFunctionCodes], optioneel : Reden stopzetting 

van de werkende vennoot.   

• HeldByPerson, verplicht:  

o Name, string(48), optioneel : Familienaam van de werkende vennoot. 

o FirstName, string(50), optioneel : Eerste voornaam van de werkende 

vennoot. 

• ExOfficioExecutions, optioneel 

o ExOfficioExecution, ExOfficioExecutionType, verplicht : Deze structuur 

bevat de uitgevoerde ambtshalve acties op de werkende vennoot en/of 

de uitgevoerde ambtshalve acties op specifieke  velden ervan. 

▪ Field, string(3) [FieldCodes], optioneel: In geval dat een ambtshalve 

actie betrekking heeft op een veld van de werkende vennoot, 

wordt hier gerefereerd naar het veld  

▪ Action, string (3) [ExOfficioActionCodes], verplicht: Geeft aan of het 

om een ambtshalve doorhaling, een ambtshalve inschrijving of 

een ambtshalve wijziging gaat.  

▪ Reason, string (3) [ReasonExOfficioActionCodes], verplicht: Geeft 

aan wat de aanleiding was voor het registreren van de 

ambtshalve actie.  
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▪ Validity, ValidityPeriod, verplicht 

• Begin, DateType, verplicht : Begindatum van de 

ambtshalve actie. 

• End, DateType, optioneel : Einddatum van de ambtshalve 

actie. 

 

V.13 ActivityType 

 

Activity, ActivityType, optioneel : De Activiteit data structuur bevat een overzicht van de 
activiteiten (NACE codes) van de entiteit.  

Aangezien er geen eenvormigheid bestaat in het gebruik van activiteitscodes op het 
niveau van de federale overheid, worden de activiteitscodes uitgesplitst per 
instrumenterende administratie. Dit betekent dat verschillende instrumenterende 
administraties hun specifieke activiteitscodes kunnen gebruiken binnen KBO. 

• ParentEnterprise, EnterpriseNumberType, optioneel: In het geval een activiteit van 

een vestiging beschreven wordt, staat hier het entiteitsnummer ('technical key') 

van de entiteit waartoe de vestigingseenheid behoort 

• Nacebel, string(7) [NacebelCodes], verplicht : De NACEBEL-code van de activiteit. 

• Type, string(1) [TypeOfActivityCodes], verplicht : Duidt aan of de activiteit een 

hoofdactiviteit, een nevenactiviteit of een hulpactiviteit van de entiteit is. 

De mogelijke waarden zijn: 

0 = nevenactiviteit 

1 = hoofdactiviteit 

2 = hulpactiviteit 

• Version, string(4), verplicht : Versie van de NACE-nomenclatuur waarin de 

activiteit gecodeerd is. '2003' of '2008'. 
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• ActivityGroup, string(20) [ActivityGroupCodes], verplicht : Code soort activiteit. 

• Validity, ValidityPeriod, verplicht 

o Begin, DateType, verplicht Begindatum van de activiteit. 

o End, DateType, optioneel : Einddatum van de activiteit. 

• ExOfficioExecutions, optioneel 

o ExOfficioExecution, ExOfficioExecutionType, verplicht : Deze structuur 

bevat de uitgevoerde ambtshalve acties op de activiteit en/of de 

uitgevoerde ambtshalve acties op specifieke velden van de activiteit. 

▪ Field, string(3) [FieldCodes], optioneel: In geval dat een ambtshalve 

actie betrekking heeft op een veld van de activiteit, wordt hier 

gerefereerd naar het veld. .  

▪ Action, string (3) [ExOfficioActionCodes], verplicht: Geeft aan of het 

om een ambtshalve doorhaling, een ambtshalve inschrijving of 

een ambtshalve wijziging gaat.  

▪ Reason, string (3)[ReasonExOfficioActionCodes], verplicht: Geeft 

aan wat de aanleiding was voor het registreren van de 

ambtshalve actie. 

▪ Validity, ValidityPeriod, verplicht 

• Begin, DateType, verplicht : Begindatum van de 

ambtshalve actie. 

• End, DateType, optioneel : Einddatum van de ambtshalve 

actie. 

V.14 BankAccountType 

 

BankAccount, BankAccountType, optioneel : De Bankrekening data structuur bevat de 
bankrekeningnummers van de entiteit. 
Ook buitenlandse rekeningnummers worden opgeslagen. Het gewone formaat voor 
Belgische bankrekeningnummers wordt ook het IBAN formaat voor Belgische en 
buitenlandse rekeningnummers (die de banken hanteren bij internationale betalingen), 
bijgehouden. . 
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• UsagePurposeCode, string(3) [BankAccountCodes], verplicht : Het 

bankrekeningnummer wordt voor een bepaald doeleinden gebruikt. Dit wordt 

aangegeven door het gebruiksdoel. 

• Counter, string(6), verplicht 

• Number, string(12), optioneel : Het Belgisch bankrekeningnummer van de 

entiteit. Voor binnenlandse betalingen dient steeds het lokale rekeningnummer 

gebruikt te worden. 

• Iban, string(34), optioneel : Het IBAN (=International Bank Account Number) 

formaat van het bankrekeningnummer. 

Dit formaat wordt gehanteerd door de banken bij grensoverschrijdende 

betalingen binnen de Europese Unie. 

• Bic, string(11), optioneel : Bank Identifier Code. Dit is een code die gebruikt 

wordt om een bankt te identificeren bij grensoverschrijdende betalingen. 

• NonSepaAccount, string(34), optioneel : Bankrekening van buiten de SEPA-zone. 

(Single European Payment Area) 

• Validity, ValidityPeriod, verplicht 

o Begin, DateType, verplicht : Begindatum van de bankrekening. 

o End, DateType, optioneel : Einddatum van de bankrekening. 

V.15 PermissionType 

 

Permission, PermissionType, optioneel : De Toelating datastructuur bevat de 
verschillende toelatingen die toegestaan zijn aan de entiteit. 

Onder toelatingen verstaan we erkenningen, vergunningen, licenties,  ... die uitgereikt 
kunnen worden met de bedoeling bepaalde activiteiten te mogen uitvoeren.  

 

• ParentEnterprise, EnterpriseNumberType, optioneel: In het geval een toelating 

van een vestiging beschreven wordt, staat hier het entiteitsnummer ('technical 

key') van de entiteit waartoe de vestigingseenheid behoort. 

• Code, string(5) [PermissionCodes], verplicht : Identificatiecode van de toelating die 

van toepassing is op de entiteit. 
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• PhaseCode, string(3) [PermissionPhaseCodes], verplicht : Code van de fase waarin 

de toelating zich bevindt:specificeert in welke fase het dossier zich bevindt bij de 

instrumenterende overheid. 

• Duration, decimal(3) met 1 cijfer na de komma, optioneel : Geeft aan hoelang de 

toelating geldig is, indien de toelating een beperkte duur heeft.  

Voor toelatingen die een permanent karakter hebben wordt dit gegeven niet 

ingevuld. 

De duurtijd kan opgegeven worden in jaren en halve jaren. 

• Validity, ValidityPeriod, verplicht 

o Begin, DateType, verplicht : Begindatum van de toelating die effectief is 

verworven door / toegewezen aan de entiteit.  

Wanneer op moment van inschrijving niet geweten is wanneer de 

toelating effectief verschaft wordt aan de entiteit, dan is dit gegeven 

gelijk aan ’01.01.0001’. 

o End, DateType, optioneel : Einddatum van de toelating. 

• EndReason, string(3) [StopReasonPermissionCodes], optioneel : Reden stopzetting 

van de toelating. 

V.16 AuthorizationType 

 

Authorization, AuthorizationType, optioneel : De Hoedanigheid datastructuur bevat de 
verschillende hoedanigheden die toegestaan zijn door de administratie aan de entiteit. 

Het gaat om hoedanigheden waaronder de entiteit gekend is, zoals BTW-plichtige’, 
‘Werkgever’. 

Via de fase wordt het stadium van de hoedanigheid aangegeven, zoals 'in aanvraag', 
'geweigerd', 'toegekend', ... 

• Code, string(5) [PermissionCodes], verplicht : Identificatiecode van de 

hoedanigheid die van toepassing is op de entiteit. 

• PhaseCode, string(3) [PermissionPhaseCodes], verplicht Code van de fase waarin 

de hoedanigheid zich bevindt:specificeert in welke fase het dossier zich bevindt 

bij de instrumenterende overheid. 

• Duration, decimal(3) met 1 cijfer na de komma, optioneel : Geeft aan hoelang de 

hoedanigheid geldig is, indien de toelating een beperkte duur heeft.  
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Voor hoedanigheden die een permanent karakter hebben wordt dit gegeven niet 

ingevuld.  

De duurtijd kan opgegeven worden in jaren en halve jaren. 

• Validity, ValidityPeriod, verplicht 

o Begin, DateType, verplicht : Begindatum van de hoedanigheid die effectief 

is verworven door / toegewezen aan de entiteit.  

Wanneer op moment van inschrijving niet geweten is wanneer de 

hoedanigheid effectief verschaft wordt aan de entiteit, dan is dit gegeven 

gelijk aan ’01.01.0001’. 

o End, DateType, optioneel : Einddatum van de hoedanigheid. 

• EndReason, string(3) [StopReasonPermissionCodes], optioneel : Reden stopzetting 

van de hoedanigheid. 

V.17 ForeignIdentificationType 

 

ForeignIdentificationType, ForeignIdentificationType, optioneel : De buitenlandse 
identificatie gegevens datastructuur bevat de informatie over de buitenlandse entiteit. 

• CountryCode, String, Verplicht: iso landcode van het buitenlandse register. 

• RegistryCode,  String, Verplicht: buitenlandse registercode. 

• RegistryName,  String, Verplicht: naam van buitenlandse register. 

• RegistryentityNumber,  String, Verplicht: identificatie in het buitenlandse 

register. 

• Validity, ValidityPeriod, verplicht 

o Begin, DateType, verplicht : Begindatum van de buitenlandse identificatie.  

o End, DateType, optioneel : Einddatum van de buitenlandse identificatie. 
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V.18 BranchType 

 

BranchType, BranchType, optioneel : Deze structuur bevat de gegevens van een 
bijkantoor. 

• Id, verplicht: Identificatienummer van het bijkantoor.  

• Addresses, verplicht: zie AddressType.  

• Denominations, optioneel : zie DenominationType.  

• Validity, ValidityPeriod, verplicht 

o Begin, DateType, verplicht : Begindatum van het bijkantoor. 

o End, DateType, optioneel : Einddatum van het bijkantoor. 

• EndReason, string(3) [StopReasonEnterpriseCodes], optioneel : Reden stopzetting 

van het bijkantoor. 
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V.19 LinkedEnterpriseType 

 

LinkedEnterprise, LinkedEnterpriseType, optioneel : Deze structuur bevat de verbanden 
tussen de entiteit en andere entiteiten en tussen de entiteit en zijn vestigingseenheden. 

Voor de verschillende types linken dient afgesproken te worden wie de 'vader' rol op 
zich neemt en wie de 'kind' rol op zich neemt. 

Algemeen principe : 
- de 'vader' is diegene die de aanleiding is tot de actie 
- het 'kind' is het resultaat van de actie 

Voorbeelden: 

1. Link entiteit NP / RP - vestigingseenheid : 
 a. vader rel t.o.v. kind : entiteit NP / RP richt vestigingseenheden op 
 b. kind rel : vestigingseenheden worden opgericht door entiteiten NP / RP 

2. Link opslorping 
 a. vader rel t.o.v. kind : entiteit RP die opgeslorpt wordt  
 b. kind rel t.o.v. vader : entiteit RP die opslorpt. 

• Child, EnterpriseNumberType, verplicht : Het entiteitsnummer ('Technical Key') of 

het vestigingseenheidsnummer die de KIND rol vervult in de link tussen 

entiteiten/vestigingseenheden. 

• LinkType, string(3) [LinkEnterpriseCodes], verplicht : Code van het verband tussen 

twee entiteiten of tussen een entiteit en een vestigingseenheid. 

• Parent, EnterpriseNumberType, verplicht : Het entiteitsnummer ('Technical Key') 

of het vestigingseenheidsnummer die de VADER rol vervult in de link tussen 

entiteiten/vestigingseenheden. 

• EndReason, string(3) [StopReasonLinkedEnterpriseCodes], optioneel : Reden 

stopzetting van het verband tussen twee entiteiten of tussen een entiteit en een 

vestigingseenheid. 

• Validity, ValidityPeriod, verplicht 

o Begin, DateType, verplicht : Begindatum van het verband tussen de 

entiteiten/vestigingseenheden. 

o End, DateType, optioneel : Einddatum van de link tussen de entiteiten/ 

vestigingseenheden. 
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V.20 ExOfficioExecutionType 

 

ExOfficioExecution, ExOfficioExecutionType, optioneel: Deze structuur bevat de 

uitgevoerde ambtshalve acties op de entiteit/vestigingseenheid. 

• Field, string(3) [FieldCodes], optioneel: In geval dat een ambtshalve actie 

betrekking heeft op een veld, wordt hier gerefereerd naar het veld.  

• Action, string (3) [ExOfficioActionCodes], verplicht: Geeft aan of het om een 

ambtshalve doorhaling, een ambtshalve inschrijving of een ambtshalve wijziging 

gaat.  

• Reason, string (3)[ReasonExOfficioActionCodes], verplicht: Geeft aan wat de 

aanleiding was voor het registreren van de ambtshalve actie.  

• Validity, ValidityPeriod, verplicht 

o Begin, DateType, verplicht : Begindatum van de ambtshalve actie. 

o End, DateType, optioneel : Einddatum van de ambtshalve actie. 
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V.21 BusinessUnitType 

 
BusinessUnit¸ BusinessUnitType : De Vestigingseenheid data structuur groepeert de 
gegevens betreffende de vestigingseenheden van de entiteit. Een vestigingseenheid in 
KBO is een geografische plaats waarop of van waaruit ten minste één activiteit wordt 
uitgeoefend door entiteiten.  
                   
Deze geografische plaatsen zijn identificeerbaar aan de hand van een adres, gelegen in 
België.  
 
Vestigingseenheden hebben noch een rechtsvorm noch een rechtstoestand. 
                   
Elke vestigingseenheid wordt uniek geïdentificeerd aan de hand van een 
vestigingseenheidsnummer. 

• Number, EnterpriseNumberType, verplicht : Dit identificatienummer, het 

vestigingseenheidsnummer genaamd, is een uniek nummer dat toegekend wordt 

aan een vestigingseenheid.  Deze identificatie is een louter volgnummer waarin 
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geen betekenisvolle informatie is opgenomen. 

Interne opslagstructuur:  

       pos 1 tot 8 = volgnummer 

       pos 9 en 10 = controlecijfer, zijnde 97 - modulo 97 

 

Presentatiewijze op user interfaces en documenten : 9.999.999.999 

• Validity, ValidityPeriod, verplicht 

o Begin, DateType, verplicht : Begindatum van de vestigingseenheid. 

o End, DateType, optioneel : Einddatum van de vestigingseenheid, te weten 

datum waarop alle activiteiten van een vestigingseenheid zijn stopgezet. 

• EndReason, string(3) [StopReasonEnterpriseCodes], optioneel : Reden stopzetting 

van de vestigingseenheid. 

• Status, StatusType, verplicht: Duidt aan in welk stadium van zijn levenscyclus de 

vestigingseenheid is.  

Volgende statussen zijn voorzien: 

Actief (AC) 

Stopgezet (ST) 

Geannuleerd (AN) 

• Denominations, verplicht : zie DenominationType 

• Addresses, verplicht: zie AddressType 

• ContactInformations, verplicht: zie V.6 ContactInformationType 

• Activities, verplicht: zie ActivityType  

• Functions, verplicht: zie FunctionType 

• Permissions, verplicht: zie PermissionType 

• LinkedEnterprises, verplicht: zie LinkedEnterpriseType 

• ExOfficioExecutions, verplicht : zie ExOfficioExecutionType 
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VI ANNEX 2: BESCHRIJVINGEN VAN DE XML VELDEN (TAGS) IN HET 

CODEBESTAND  

Codetabel Beschrijving 

ActivityGroupCodes Codering voor het soort activiteit. 

AddressCodes Codering voor het type adres (adres, bijhuis, adres 
van de vestigingseenheid). 

AddressStrikeCodes Codering voor het type adres doorhaling 

BankAccountCodes Codering voor het gebruiksdoel van een 
bankrekening. 

ContactInformationType Codering van het type van contactinformatie 
(telefoonnummer, faxnummer, website, 
emailadres) 

CountryCodes Codering voor landen: de code geeft het land aan 
van een adres. 

CurrencyCodes Codering voor munteenheid waarin het kapitaal is 
uitgedrukt. 

DenominationCodes Codering voor type benaming  (naam, afkorting, 
commerciële naam). 

EventCodes Codering voor het type gebeurtenis die 
geregistreerd is op een rechtstoestand. 

ExemptedCodes Codering voor het soort vrijstelling 

ExOfficioActionCodes Codering voor het type ambtshalve actie 

FieldCodes Codering voor het veld van de ambtshalve actie 

FunctionCodes Codering voor functies van een entiteit: er 
worden hier twee soorten functies opgenomen: 
de juridische functies en de 
ondernemingsvaardigheden, uitoefenaar 
ambulante activiteit, kermisuitbater. 

JuridicalFormCodes Codering van de rechtsvorm van een 
rechtspersoon / entiteit zonder 
rechtspersoonlijkheid. 

Deze rechtsvormen worden gebruikt zowel voor 
rechtspersonen met rechtspersoonlijkheid als 
deze zonder rechtspersoonlijkheid. 
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JuridicalSituationCodes Codering voor de rechtstoestanden van een 
entiteit. 

LanguageCodes Codering van de talen die gebruikt worden in 
KBO voor benamingen en adressen. 

LinkedEnterpriseCodes Codering van soorten linken tussen entiteiten 
onderling en linken tussen entiteiten en 
vestigingseenheden. 

NacebelCodes Activiteitennomenclatuur volgens de standaard 
van NACEBEL codes (= een classificatiesysteem 
voor economische activiteiten). 

PermissionCodes Codering voor toelatingen en hoedanigheden. 

PermissionPhaseCodes Codering van de fase waarin een toelating of 
hoedanigheid zich bevindt. 

ReasonExOfficioActionCodes Codering voor de reden van de ambtshalve actie 

StatusCodes Codering voor de status van een entiteit of 
vestigingseenheid. Deze status duidt aan in welk 
stadium van zijn levenscyclus een entiteit of 
vestigingseenheid zich bevindt. 

StopReasonEnterpriseCodes Codering voor het type stopzetting van een 
vestigingseenheid.  

StopReasonFunctionCodes  Codering voor het type stopzetting van een 
functie of  de ondernemingsvaardigheden, 
uitoefenaar ambulante activiteit, kermisuitbater.  

StopReasonPermissionCodes  Codering voor het type stopzetting van een 
toelating of hoedanigheid.  

StopReasonLinkedEnterpriseCod
es 

Codering voor het type stopzetting van een 
verband tussen twee entiteiten.  

TypeOfActivityCodes Codering voor het type van de activiteit 
(hoofdactiviteit, nevenactiviteit, hulpactiviteit) 

TypeOfEnterpriseCodes Codering voor het type van de entiteit (natuurlijk 
persoon, rechtspersoon) 
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VII ANNEX 3: VERWERKEN VAN  BESTAND VOOR HERGEBRUIK  

Deze annex stelt een manier voor, voor het verwerken van de de bestanden voor 
hergebruik. Hierbij worden eerst alle entiteiten en vestigingen uit het het full bestand 
voor hergebruik geladen in een databank. De structuur van de databank is een 
weerspiegeling van de structuur van de gegevens in het bestand voor hergebruik. Daarna 
wordt beschreven hoe de databank kan onderhouden worden aan de hand van de wijzig 
bestanden voor hergebruik en dit in een JAVA-omgeving. 

VII.1. Initial load 

Dit doet men gebruik makende van het full bestand voor hergebruik. 

VII.1.1 Process 

Create DB
Bulk Insert

Data
Add

Indexes
Toevoegen 

foreign keys

 

VII.1.2 Creatie DB 

• Maak enkel de tabellen aan die je nodig hebt. Hoe minder data, hoe sneller het 

opladen zal gaan. 

• Gebruik geen foreign keys op dit moment. We gaan de data in bulk opladen en zal 

pas referentieel in orde zijn op het einde van het opladen. 

• Maak de indexes nog niet aan. Deze moeten continu herberekend worden, terwijl 

het inladen gebeurd. 

VII.1.3 Bulk insert data 

Het opladen van de data in het full bestand voor hergebruik moet in bulk gebeuren. Dit 

betekent dat we insert statements gaan bundelen en als 1 transactie naar de databank 

versturen.  

Bulk insert statements kan je makkelijk opbouwen op volgende wijze 
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Database

Parser

Queues

File parsing

Bulk inserts

ZIP

 

De parser is een kleine applicatie die de aangeleverde Full Zip kan inlezen als Stream. Het 

rechtstreeks inlezen van de zip, bespaart de extra stap van het unzippen. Aangezien de 

load vooral database-bounded is, is de overhead te verwaarlozen. 

Java voorziet hierin met de ZipInputStream 

Aangezien de file veel te groot is om in het geheugen te nemen (een full bestand voor 

hergebruik is ongeveer 28 gigabyte groot), moet gebruik gemaakt worden van een XML 

Stream reader om dit te verwerken. Streamers nemen telkens maar een klein deel waar 

van het bestand, waardoor ze niet veel geheugen nodig hebben. 

Java voorziet hierin met de standaard (sinds java 1.6) Stax libraries. 

De parser genereert entiteiten en stuurt deze op naar de verschillende queues per 

entiteit. Achter elke queue zit een worker, die bijvoorbeeld 1000 insert statements 

bundeld en dan pas doorstuurt naar de database. 

Het is wel opletten geblazen: de Parser mag niet te snel werken, zodat de queues niet 

kunnen volgen. Hij moet throttlen van zodra sommige queue’s niet kunnen volgen (en 

bijvoorbeeld al 100000 entiteiten achterlopen).  

Java maakt dit heel eenvoudig te bouwen door de java.util.concurrent standaard classes. 

Bulk inserts kunnen het best geschreven worden in volgende wijze: 

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/zip/ZipInputStream.html
http://stax.codehaus.org/
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INSERT INTO [table] 
( [field1], [field2], [field3] ) VALUES 
( '[value1.1]', '[value1.2]', '[value1.3]' ), 
( '[value2.1]', '[value2.2]', '[value2.3]' ), 
( '[value3.1]', '[value3.2]', '[value3.3]' ), 
etc. 

VII.1.4 Toevoegen indexes 

Indexes moeten minstens toegevoegd worden op de kolom van ENTERPRISE.NR en alle 

FK_ENT_NR (foreign keys) kolommen. 

Dit dient om full table scans te vermijden wanneer de foreign key constraints toegevoegd 

worden. 

Aangezien er tabellen zijn met veel rijen, is het aangewezen om op alle noodzakelijke 

tabellen de nodige indexes te leggen. 

De indexes berekenen kan een tijdje duren. 

VII.1.5 Toevoegen foreign keys 

Nadat alle data is opgeladen en de indexes zijn toegevoegd, kunnen de foreign keys 

toegevoegd worden. 

VII.1.6 Onderhouden van de gegevens in de databank 

Dit doet men aan de hand van het wijzig bestand voor hergebruik 

 

Stap 1: Verwerken van geannuleerde vestigingseenheden 

Op het  wijzig bestand voor hergebruik kunnen de uit KBO verwijderde 

vestigingseenheden worden teruggevonden onder de tag CancelledBusinessUnits. De 

hier vermelde vestigingseenheden moeten uit de databank verwijderd worden, samen 

met al hun gegevensgroepen. 

Stap 2: Verwerken van geannuleerde entiteiten 

Op het  wijzig bestand voor hergebruik kunnen de uit KBO verwijderde entiteiten worden 

teruggevonden onder de tag CancelledBusinessUnits. De hier vermelde 

vestigingseenheden moeten uit de databank verwijderd worden, samen met al hun 

gegevensgroepen. 

Stap 1
Geannuleerde 

vestigingseenheden

Stap 2
Geannuleerde 

entiteiten 

Stap 3
Nieuwe en 
gewijzigde 
entiteiten

Stap 4
Nieuwe en 
gewijzigde 

vestigingseenheden
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Stap 3: Nieuwe en gewijzigde entiteiten 

Onder de tags Enterprises kan men de gewijzigde en nieuwe entiteiten vinden. In dit geval 

controleert men eerst of de entiteit reeds opgenomen is in de databank. Indien men de 

entiteit terugvindt, dan gaat het over een gewijzigde entiteit, anders om een nieuwe. 

Entiteiten waarin iets gewijzigd is op entiteitniveau of ergens in zijn gegevensgroepen, 

zullen in hun volledigheid aanwezig zijn in het wijzig-extract. Dit betekent dat de 

gebruikers de entiteit in zijn geheel kunnen overnemen, door  

• eerst de bestaande gegevens te verwijderen en daarna de nieuwe te inserten,  

of 

• door de gegevens te vergelijken en te updaten. Gegevens die niet meer aanwezig 

zijn, bv een ontbrekend adres, zijn in KBO geannuleerd en moeten dus uit de 

databank verwijderd worden. 

Nieuwe entiteiten dienen in de databank geïnsert te worden. 

Stap 4: Nieuwe en gewijzigde vestigingseenheden 

Onder de tags BusinessUnits kan men de gewijzigde en nieuwe vestigingseenheden  

vinden. In dit geval controleert men eerst of de vestigingseenheid reeds opgenomen is in 

de databank. Indien men de vestigingseenheid terugvindt, dan gaat het over een 

gewijzigde vestigingseenheid, anders om een nieuwe. 

Vestigingseenheden waarin iets gewijzigd is op vestigingsniveau of ergens in zijn 

gegevensgroepen, zullen in hun volledigheid aanwezig zijn in het wijzig-extract. 

Gebruikers dienen de vestigingseenheid in zijn geheel over te nemen, dit door door  

• eerst de bestaande gegevens te verwijderen en daarna de nieuwe te inserten,  

of 

• door de gegevens te vergelijken en te updaten. Gegevens die niet meer aanwezig 

zijn, bv een ontbrekend adres, zijn in KBO geannuleerd en moeten dus uit de 

databank verwijderd worden. 

Nieuwe vestigingseenheden dienen aan de databank toegevoegd te worden. 

 


