
                                                                           
 
 

Kruispuntbank van Ondernemingen 

My Enterprise 

Aanwijzing gevolmachtigde 
 

Met dit formulier kan in het kader van My Enterprise volmacht worden gegeven aan een derde om alle gegevens die over 

de geregistreerde entiteit (hierna entiteit) in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn opgenomen,  te consulteren en in 

voorkomend geval, in te schrijven, wijzigen, doorhalen of de verbetering ervan te vragen1.  

  

1. Definitie van de volmacht 

 

De volmachtgever geeft aan zijn gevolmachtigde een volmacht waarmee deze alle gegevens die over de entiteit in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen opgenomen zijn, kan inkijken en, in voorkomend geval, kan inschrijven, wijzigen, 

doorhalen of de verbetering ervan vragen. 

Deze volmacht betreft enkel dit aspect van de rechtsrelatie tussen de volmachtgever en de gevolmachtigde.  Door deze de 

volmacht te geven, verliest de volmachtgever niet de mogelijkheid om zelf de gegevens van zijn entiteit in te kijken en te 

corrigeren. 

In geval van een aanvraag tot verbetering van een entiteitsgegeven, zal de gevolmachtigde geen verklaring op erewoord 

kunnen afleggen in de plaats van de volmachtgever wanneer dit als verantwoordingsstuk is vereist.   

 

2. Kunnen een dergelijke volmacht geven: 

 

- De oprichter van een “geregistreerde entiteit natuurlijke persoon” of diens wettelijke vertegenwoordiger. 

- Iedereen die in een “geregistreerde entiteit rechtspersoon” een functie uitoefent die het hem mogelijk maakt om in naam 

en voor rekening van deze laatste te handelen (zie op de site de “lijst van de functies die de machtiging verlenen om de 

geregistreerde entiteit te vertegenwoordigen”). 

 

 

Dit formulier moet ingevuld en door beide partijen ondertekend worden en  samen met een 

 kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van beide partijen opgestuurd worden naar: 

 

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

Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen 

My Enterprise 

North Gate II 

Koning Albert II-laan 16 

1000 Brussel 

 

OF 

 

kbo-bce-functions@economie.fgov.be 

 

 

Met uw vragen kunt u telefonisch terecht op het nummer 02 277 64 00 (Helpdesk KBO) 

Elke werkdag van 9 tot 16 uur 

  

                                                 
1 Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 april 2010 tot bepaling van de regels voor en de aard van de 

inschrijvingen die de geregistreerde entiteiten onder elektronische beveiligde vorm kunnen meedelen aan de Kruispuntbank van 

Ondernemingen. 

mailto:kbo-bce-functions@economie.fgov.be


                                                                           
 

My Enterprise Aanwijzing gevolmachtigde 

FORMULIER 

 

1. Geldigheidsduur 

De volmacht is ten vroegste geldig vanaf de datum van elektronische registratie door de beheersdienst van de 

Kruispuntbank van Ondernemingen en is: 

- Van onbepaalde duur 

- Van bepaalde duur, tot en met …./…./…. (dag/maand/jaar). 

(schrappen wat niet past) 

 

2. Identificatie van de volmachtgever 

Naam: ...................................................................................................................................................................................  

Voornaam: ............................................................................................................................................................................  

Rijksregisternummer:  ..........................................................................................................................................................  

Rijksregister-bis (eventueel): ................................................................................................................................................  

Adres (enkel in te vullen wanneer u niet over een rijksregister- of bisnummer beschikt): 

Straat: …………………………………………………………………………………………….. Nr…..… Bus ............... 

Postcode:....................................................  Gemeente: ……………………………………… Land: ………………..…... 

 

Functie uitgeoefend in de entiteit: ........................................................................................................................................  

 

E-mailadres:  .........................................................................................................................................................................  

Tel: ........................................................................................................................................................................................  

 

 

Ondernemingsnummer van de entiteit waarvoor een volmacht wordt gegeven: ..................................................................  

Benaming van de entiteit: .....................................................................................................................................................  

 

Ik ondergetekende, optredend als volmachtgever, geef de gevolmachtigde de toelating om de gegevens over de hoger 

vermelde entiteit in te kijken en in voorkomend geval in te schrijven, te wijzigen, door te halen of de verbetering ervan te 

vragen2. 

  

                                                 
2 Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 april 2010 tot bepaling van de regels voor en de aard van de 

inschrijvingen die de geregistreerde entiteiten onder elektronische beveiligde vorm kunnen meedelen aan de Kruispuntbank van 

Ondernemingen. 



                                                                           

Wettelijke bepalingen: 

- De artikelen 1984 tot 2010 van het burgerlijk wetboek betreffende de volmacht zijn van toepassing 

- Persoonlijke levenssfeer: de behandeling van uw persoonsgegevens door de FOD Economie, en meer bepaald door de beheersdienst 

van de Kruispuntbank van Ondernemingen, is enkel bedoeld als toepassing van My Enterprise.  U hebt altijd het recht op toegang en 

verbetering van uw gegevens en dit in overeenstemming met de wet van 08 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

 

My Enterprise Aanwijzing gevolmachtigde 

 

3. Identificatie van de gevolmachtigde 

 

De volmacht moet verplicht aan een natuurlijke persoon worden gegeven. 

Naam: ...................................................................................................................................................................................  

Voornaam: ............................................................................................................................................................................  

Rijksregisternummer: ...........................................................................................................................................................  

Rijksregisternummer-bis (eventueel):...................................................................................................................................  

Adres (enkel in te vullen wanneer u niet over een rijksregister- of bisnummer beschikt): 

Straat: .............................................................................................................................................. Nr…… Bus:.................. 

Postcode:....................................................  Gemeente:  ..........................................................  Land: …..……….………... 

 

E-mailadres: ..........................................................................................................................................................................  

Tel: ........................................................................................................................................................................................  

 

 

Ik ondergetekende, optredend als gevolmachtigde, aanvaard de hoger vermelde volmacht.   

 

 

Gedaan te  .............................................................................................................................................................................  

Datum  ..................................................................................................................................................................................  

 

 

Handtekening van de volmachtgever,  Handtekening van de gevolmachtigde, 

 

 

 

 

 

ENKEL FORMULIEREN, ONDERTEKEND DOOR BEIDE PARTIJEN EN SAMEN MET EEN KOPIE VAN 

DE VOOR- EN ACHTERZIJDE VAN HUN IDENTITEITSKAART, ZULLEN WORDEN AANVAARD. 

 


