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Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen van 
een onderneming die GEEN ondernemingsvaardigheden 

moet bewijzen

2. Gegevens van de onderneming

o Natuurlijk persoon : 

Naam:  ..............................................................................................Voornaam:  ......................................................................................

Rijksregisternummer of bisnummers:  .....................................................................................................................................................  

Indien u nog niet beschikt over een rijksregisternummer of een bisnummer: (gelieve een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen)

Geboortedatum : ....... ./. ........ /......... Geboorteplaats  :  ........................................................................................................................

Nationaliteit :  .............................................................................................................................................................................................

Gegevens in het buitenland:

Straat :  ................................................................................................................................ nr :  ............................Bus :  .........................

Postcode :  ...........................  Plaats :  ........................................................................... Land : ................................................................

Tel :  ..................................................................................................GSM : ...............................................................................................

E-mail : .............................................................................................Website :  .........................................................................................

Financiële gegevens van de natuurlijke persoon

Bankrekeningnummer :  ............................................................................................................................................................................

IBAN : ...............................................................................................  BIC :  ...............................................................................................

3. Adres briefwisseling ( in te vullen als het adres verschillend is van de woonplaats / maatschappelijke zetel)

Straat :  ................................................................................................................................ nr :  ............................Bus : ..........................

Postcode :  ............................................... Plaats :  ....................................................................................................................................  

Contactpersoon :

Naam :  .............................................................................................  Voornaam :  ....................................................................................

Tel :  ..........................................................GSM : .......................................................................................................................................

E-mail : .......................................................................................................................................................................................................

Startdatum van de activiteit :  ................ / ....................  / ....................

1. Startdatum 

o Rechtspersoon – vennootschap of organisatie zonder rechtspersoonlijkheid 

Maatschappelijke naam :  ..........................................................................................................................................................................

Ondernemingsnr. : ....................................................................................................................................................................................

Indien de (buitenlandse) vennootschap nog niet over een ondernemingsnummer beschikt, gelieve de onderstaande gegevens in te vullen:

Straat :  ................................................................................................................................ nr :  ............................Bus :  .........................

Postcode :  ...........................  Plaats :  ........................................................................... Land : ................................................................

Tel :  ..........................................................GSM : .......................................................................................................................................

E-mail : .............................................................................................Website :  .........................................................................................

Financiële gegevens van de vennootschap

Bankrekeningnummer  :  ...........................................................................................................................................................................

IBAN : ..................................................................................................................................  BIC :  ............................................................

Kapitaal :  ............................................................................................................................
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Opgelet  
Ik verklaar kennis genomen te hebben van volgende bepalingen: 

• Elke natuurlijke persoon die in België een zelfstandige activiteit uitoefent, dienst zich onmiddellijk aan te sluiten bij een Sociale Verzekeringskas voor 
Zelfstandigen en dit uiterlijk op de dag voorafgaand aan de aanvang van zijn zelfstandige activiteit ;

• De zelfstandige die een zelfstandige activiteit uitoefent waarvoor hij niet ingeschreven is in de Kruispuntbank van Ondernemingen, kan hiervoor bestraft 
worden :
• In geval van niet naleving van deze verplichtingen kan er een administratieve geldboete worden opgelegd van € 500 tot € 2000 per vastgestelde 

inbreuk ;
• De rechtspersonen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de administratieve geldboete opgelegd aan hun vennoten en mandatarissen.

Zaakvoerder (algemeen lasthebber) :

Naam:  ..............................................................................................Voornaam:  ......................................................................................

Rijksregisternummer of bisnummers:  .....................................................................................................................................................

Indien u nog niet beschikt over een rijksregisternummer of een bisnummer: (gelieve een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen)

Geboortedatum : ....... ./. ........ /......... Geboorteplaats  :  ........................................................................................................................

Nationaliteit :  .............................................................................................................................................................................................

Gegevens in het buitenland:

Straat :  ................................................................................................................................ nr :  ............................Bus :  .........................

Postcode :  ...........................  Plaats :  ........................................................................... Land : ................................................................

Leden (!!! Volledige lijst van ALLE leden in te vullen als er geen zaakvoerder benoemd is) :
(gebruik een bijkomend blad indien nodig door een groot aantal leden, creatie van bisnummers)

Rijksregisternr/Bisnr/ondernemingsnr Naam, Voornaam/ Maatschappelijke naam

4. Gegevens van de leden  (in te vullen als het gaat om een inschrijving van een organisatie zonder rechtspersoonlijkheid)

Benaming/ Uithangbord:  ..........................................................................................................................................................................

Adres van de vestigingseenheid  :

Straat :  ................................................................................................................................ nr :  ............................Bus :  .........................

Postcode :  ...........................  Plaats :  ........................................................................... Land : ................................................................

Tel :  ..................................................................................................GSM : ...............................................................................................

E-mail : .............................................................................................Website :  .........................................................................................

Opmerking : het adres van elke vestigingseenheid is publiekelijk zichtbaar in de Kruispuntbank van Ondernemingen zelfs 
indien het adres overeenkomt met het adres van uw woonplaats

Activiteiten die er uitgevoerd worden (zie pagina 4) :
Gegevens m.b.t. de andere vestigingseenheden (gelieve hier de adresgegevens evenals de omschrijving van de activiteiten te vermelden)

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Informatie over de vestigingseenheid (exploitatiezetel)



3

Ondernemingsloket Partena vzw (erkend bij KB van 11/06/2003)
Hoofdzetel: Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel – Postadres: postbus 22000, 1000 Brussel
Tel. : 02/549.73.00 - Fax : 02/223.73.79 - www.partena-professional.be
BTW: 408.661.790 - Rekeningnummer: 732-0048143-82 - IBAN : BE25 7320 0481 4382 - BIC: CREGBEBB

V.2019-1

6. Gegegvens van de mandaat houder

Tussenpersoonsnummer Partena Professional :  .....................................................................................................................................

Commerciële benaming/Maatschappelijke naam : .................................................................................................................................

Eventueel ondernemingsnummer :  .........................................................................................................................................................

Naam:  ..............................................................................................Voornaam:  ......................................................................................  

Straat :  ................................................................................................................................ nr :  ............................Bus :  .........................

Postcode :  ............................................... Plaats :  ....................................................................................................................................  

GSM : ..........................................................................................................................................................................................................

E-mail : .......................................................................................................................................................................................................

Verklaart te beschikken over een mandaat van de klant. Gelieve ons de volmacht samen met uw dossier te laten geworden.

Ik erken kennis te hebben genomen van de volgende informatie :

• Privacy :
• De persoonsgegevens die op dit formulier worden meegedeeld, zijn bestemd om te worden verwerkt door Partena 

Ondernemingsloket.
• Ik geef uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van mijn contactgegevens ten behoeve van de promotie van de 

diensten van de ondernemingen van Partena Professional en andere partners. Ik heb het recht om deze toestemming te 
allen tijde in te trekken door een verzoek met bewijs van mijn identiteit te richten aan Partena Professional, per brief naar 
DPO Office 45, Kartuizersstraat, 1000 Brussel of per e-mail aan privacy@partena.be.

• De genoemde verwerkingen worden verricht met naleving van de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming - GDPR).

• Op grond van deze reglementering heb ik een aantal rechten met betrekking tot mijn gegevens: ik heb het recht om 
informatie te ontvangen over de verwerking van mijn persoonsgegevens, deze te raadplegen, te laten verbeteren of in 
bepaalde gevallen te laten verwijderen, en ik heb het recht om de verwerking ervan te beperken.

• Gedetailleerde informatie over deze rechten en de uitoefening ervan kan ik vinden op de website van Partena 
Professional, onder de rubriek ‘Privacy’.

• Elke onjuiste of foutieve aangifte is strafbaar.
• Ik heb kennis genomen van de privacyverklaring betreffende de gegevensverwerking uitgevoerd door de KBO:

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/kruispuntbank-van-1

Opgemaakt te ……………………………………………………………………………………..  Op ......................................................................................

Naam……………………………………………………………………………………..  Voornaam ..........................................................................................

Hoedanigheid  ...........................................................................................................................................................................................

Handtekening,

Kruis aan wat past

o De financiële documenten moeten op naam van de klant worden opgemaakt en naar hem worden verstuurd

o De financiële documenten moeten op naam van de klant worden opgemaakt en naar de boekhouder worden gestuurd

o De financiële documenten moeten op naam van de boekhouders worden opgemaakt

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/kruispuntbank-van-1
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Uitgevoerde activiteiten
In het geval dat de NACE-codes niet werden bepaald op het moment van deze aangifte, verklaart ondergetekende akkoord te gaan met 
de NACE-codes die door het Ondernemingsloket worden bepaald op basis van de beschrijving van de activiteit in dit document.

NACE CODE Activiteiten die de onderneming hoofdzakelijk uitoefent

NACE CODE Activiteiten die de onderneming bijkomend uitoefent
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Ik erken kennis te hebben genomen van de volgende informatie :

• Privacy :
• De persoonsgegevens die op dit formulier worden meegedeeld, zijn bestemd om te worden verwerkt door Partena 

Ondernemingsloket.
• Ik geef uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van mijn contactgegevens ten behoeve van de promotie van de 

diensten van de ondernemingen van Partena Professional en andere partners. Ik heb het recht om deze toestemming te 
allen tijde in te trekken door een verzoek met bewijs van mijn identiteit te richten aan Partena Professional, per brief naar 
DPO Office 45, Kartuizersstraat, 1000 Brussel of per e-mail aan privacy@partena.be.

• De genoemde verwerkingen worden verricht met naleving van de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van 27 
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming - GDPR).

• Op grond van deze reglementering heb ik een aantal rechten met betrekking tot mijn gegevens: ik heb het recht om 
informatie te ontvangen over de verwerking van mijn persoonsgegevens, deze te raadplegen, te laten verbeteren of in 
bepaalde gevallen te laten verwijderen, en ik heb het recht om de verwerking ervan te beperken.

• Gedetailleerde informatie over deze rechten en de uitoefening ervan kan ik vinden op de website van Partena 
Professional, onder de rubriek ‘Privacy’.

• Elke onjuiste of foutieve aangifte is strafbaar.

Opgemaakt te ……………………………………………………………………………………..  Op ......................................................................................

Naam……………………………………………………………………………………..  Voornaam ..........................................................................................

Hoedanigheid  ...........................................................................................................................................................................................

Handtekening,

Kruis aan wat past

o De financiële documenten moeten op naam van de klant worden opgemaakt en naar hem worden verstuurd

o De financiële documenten moeten op naam van de klant worden opgemaakt en naar de boekhouder worden gestuurd

o De financiële documenten moeten op naam van de boekhouders worden opgemaakt
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Andere administratieve  
formaliteiten

Selecteer de administratieve formaliteiten die het Ondernemingsloket Partena voor u mag vervullen. 
Opgepast! Voor bepaalde formaliteiten moeten specifieke documenten worden ingevuld. Deze worden u ofwel voorgelegd 
tijdens uw bezoek ofwel naar u opgestuurd. 
(U moet het formulier “Volmacht aan het Ondernemingsloket” invullen als u de onderstaande formaliteiten selecteert).

o BTW identificatie 
è Hoofdactiviteit: .............................................................................................................................................................................
è Vermoedelijk jaarlijks omzetcijfer (excl. BTW), met uitsluiting van de in artikel 44 vrijgestelde activiteiten:
 .................................................. EUR
Dit omzetcijfer komt voort uit de activiteiten die:
o TOTAAL / o GEDEELTELIJK (*) of / o NIET bestaan uit de verkoop van:
o energieproducten bedoeld in art. 415 § 1 van de programmawet van 27/12/2004 (elektriciteit, brandstoffen, …)
o toestellen voor mobiele telefonie en/of computers (ook hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen)
o landvoertuigen met een motor, onderworpen aan de reglementering van de inschrijving

(*) Vermoedelijk jaarlijks omzetcijfer (excl. BTW), eigen aan deze verkoop :  ..................................................................EUR.

è Vermoedelijk jaarlijks omzetcijfer (excl. BTW) van de in artikel 44 van het BTW-Wetboek vrijgestelde activiteiten (verrichtingen 
onroerende goederen, bankverrichtingen, financiële verrichtingen, aanbieden verzekeringsproducten, …):  .........................EUR 
è Vermoedelijk jaarlijks bedrag van de vrijgestelde intracommunautaire leveringen :  ...................................................EUR 
è Gaat het om een overname van een handelsfonds ?  o JA  o NEEN : Indien JA, preciseer :

Ondernemingsnummer van de overdrager :  ........................................................................................................................

Naam of maatschappelijke benaming van de overdrager : …………….……………………………………………………………………………
……………………… .......................................................................................................................................................................

Overname van het handelsfonds :   o Volledig  o Gedeeltelijk

Overname van het saldo van de BTW-rekening-courant, geopend op naam van de overdrager :   o JA  o NEEN
è Gerealiseerde handelingen :
o  Uitsluitend handelingen, beoogd in artikel 44 van het BTW-Wetboek die geen recht op aftrek openen 

(belastingplichtigen zonder recht op aftrek)
o  Uitsluitend andere handelingen dan deze beoogd in artikel 44 van het BTW-Wetboek die geen recht op aftrek openen 

(gewone belastingplichtigen)
o  Voor een deel handelingen, beoogd in artikel 44 van het BTW-Wetboek die geen recht op aftrek openen en voor een 

deel andere handelingen die een recht op aftrek openen (belastingplichtigen met een gedeeltelijk recht op aftrek)
è BTW-regeling: 

o Gewone BTW-regeling met indiening van maandaangiften
o Gewone BTW-regeling met indiening van kwartaalaangiften
o Forfaitaire BTW-regeling – code(s): .......................................................................................... . 
o BTW-vrijstellingsregeling
o Ik opteer voor het in België belasten van de intracommunautaire verwervingen van goederen

o Andere specifieke regeling:
o Bijzondere regeling voor landbouwondernemers
o Regeling zonder recht op aftrek
o Regeling voor niet-belastingplichtige rechtspersonen
o Bijzondere regeling zonder indiening van BTW-aangiftes
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o Aanvraag eetwarenvergunning FAVV 
è De verkoop van uw voedingsmiddelen betreft (schrappen wat niet past):
o verse producten
o verpakte producten met een vervaldatum van 3 maanden (preciseer de aard van het voedingsmiddel):

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

o Een aanvraag van een neerlegging van een akte (oprichting)

o Aanvraag bij SABAM

o Aanvraag bij de Billijke Vergoeding

o Vergunning beenhouwer-spekslager

o Machtiging voor het uitoefenen van ambulante activiteiten  

o Machtiging voor het uitoefenen van kermisactiviteiten  

o Andere (te preciseren):   ...............................................................................................................................................................

o Aansluiting bij de Sociale Verzekeringskas voor zelfstandigen Partena Professional
o Voor uzelf
o Voor uw helper (echtgenoot, samenwonende partner, helper van de familie, andere
o Voor uw vennootschap (in het kader van de verplichting tot aansluiting voor de vennootschapsbijdrage)

o Stelt u al personeel te werk of bent u van plan om personneel aan te werven? 
o Onmiddellijke aanwerving van een medewerker waarvoor een inschrijving nodig is bij het Sociaal Secretariaat  
Partena Professional
o Aanwerving in de toekomst van een medewerker, informatie nodig over de voorwaarden waaraan als werkgever 
moet voldaan worden
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Volmacht aan het ondernemingsloket

De ondergetekende,  ......................................................................................................................................................................

Wonende te  ....................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

handelend

o In eigen naam

o in naam van  ........................................................................................................................................................ 

Met woonplaats te  ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................................

 

Geeft hiermee volmacht aan het Ondernemingsloket Partena Professionnal, Kartuizersstraat 45 te 1000 Brussel, om alle 

verrichtingen uit te voeren met betrekking tot 

o De BTW- identificatie,

o Een vergunningsaanvraag voor de verkoop van voedingsmiddelen bij het FAVV,

o Een vergunningsaanvraag beenhouwer-spekslager,

o Een machtigingsaanvraag voor het uitoefenen van ambulante activiteiten,

o Een machtigingsaanvraag voor het uitoefenen van kermisactiviteiten,

o Een aanvraag bij SABAM,

o Een aanvraag bij de Billijke Vergoeding,

o Andere: (te preciseren) :  ....................................................................................................................................

o De aansluiting bij de Sociale Verzekeringskas voor Zelfstandigen Partena,

o De aansluiting als werkgever bij het Sociaal Secretariaat van Partena

En dit enkel gebaseerd op de informatie die door de ondergetekende werd verschaft.

Opgemaakt te : …………………………………………………………………………………….. Op: ......................................................................... 

Naam: ……………………………………………………………………………………..  Voornaam:  ......................................................................................

Hoedanigheid: ...........................................................................................................................................................................................

Handtekening,
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