
Raadplegen Belgische 

ondernemingsgegevens door 

buitenlandse bestuursorganen 

 Algemeen 

De Kruispuntbank van 

ondernemingen is een databank 

waarin alle basisgegevens van 

ondernemingen en hun 

vestigingseenheden veraameld ainn  

Via kbopub economie fgov be 

kunnen buitenlandse 

bestuursorganen toegang kringen 

tot aowel de publieke aoekfuncties 

als de private aoekfuncties  Toegang 

tot de private aoekfuncties gaat 

enkel na een machtiging en een 

aanvraag  

 

Openbare gegevens 

Zoekcriteria 

Op basis van adresgegevens, de 

naam van geregistreerde 

entiteit/rechtspersoon of het 

ondernemings-vestigingsnummer 

kan toegang verkregen worden tot 

onderstaande gegevens   

 

Te raadplegen gegevens  

- Het ondernemingsnummer 

- De startdatum van de 

rechtspersoon 

- Het adres van de zetel 

- Het type van de entiteit (BVBA, 

NV,…) 

- Aantal vestingen van deze 

rechtspersoon 

 

 

 

 

- De zaakvoerders 

- Publicaties van de 

jaarrekeningen 

Via de openbare aoekfunctie is het 

dus niet mogelink om op naam van 

een natuurlink persoon te aoeken  

 

Niet-openbare gegevens 

Zoeken op naam 

Gelinkaardige aoekcriteria als bin 

openbare gegevens maar in principe 

is het ook mogelink om op naam van 

een natuurlink persoon te aoeken   

 

Te raadplegen gegevens 

Toegang tot deaelfde gegevens als 

bin de openbare aoekfunctie maar 

daarnaast ook toegang tot: 

- Lijst van rechtspersonen waar 

het subject bij betrokken is 

- Gegevens over wie de 

rechtspersoon 

vertegenwoordigt  

- Rechtstoestand van de 

onderneming, in 

faillissementsprocedure of niet 

- Gegevens over de 

achterliggende zaakvoering 

 

 

 

 

 

 

Toegang tot de private zoekfunctie 

voor buitenlandse gemeenten 

Voor toegang tot de private 

aoekfunctie is een voorafgaande 

machtiging van het Toeaichtscomité 

nodig  Dergelinke machtiging kan 

aan overheden en bestuursorganen 

gegeven worden indien die 

gegevens noodaakelink ainn voor de 

uitvoering van hun wettelinke of 

reglementaire opdrachten   

Hier wordt geen onderscheid 

gemaakt tussen Belgische en 

buitenlandse overheden waardoor 

buitenlandse bestuursorganen ook 

een aanvraag tot machtiging 

kunnen indienen en in principe ook 

de machtiging verkringen in het 

kader van het bestrinden van 

georganiseerde criminaliteit   

Een nuance hierbin is dat het enkel 

mogelink is om op naam te aoeken 

indien de buitenlandse gemeente 

tevens beschikt over het 

rinksregisternummer van de 

persoon  Dit nummer is echter in 

veel gevallen niet beschikbaar ainn 

voor buitenlandse gemeenten  

Buitenlandse bestuursorganen 

hebben geen toegang tot het 

Belgische Rinksregister en kunnen dit 

nummer dus ook niet achterhalen   

 

 

 

 

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html


 

 

T: +31 (0)88 16 87 380 

E: euriec rik limburg@politie nl 

W: www euriec eu 

Vragen of meer informatie?  

Neem dan contact op  

met het EURIEC 

Het aanvraagformulier 

Dit formulier is beschikbaar via de 

site van de Federale 

Overheidsdienst Economie  

Voorlopig is het formulier nog niet 

volledig aangepast naar aanvragen 

van buitenlandse bestuursorganen 

aangeaien onder meer het 

ondernemingsnummer van de 

overheid gevraagd wordt  Toch 

belet dit niet dat buitenlandse 

overheden dergelinke aanvragen 

kunnen doen  Een stap-voor-stap 

handleiding is beschikbaar op de 

website van het EURIEC  

 

https://euriec.eu/
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-administraties/kruispuntbank-van
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-administraties/kruispuntbank-van
https://euriec.eu/documentatie/

