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4. Reden van de definitieve stopzetting van de onderneming

Voorafgaande waarschuwing : De schrapping noteert het einde van de activiteiten van de onderneming.
Als uw onderneming over meerdere exploitatiezetels beschikt, dan worden die allemaal verplicht stopgezet. 
o Stopzetting van de activiteit
o Overlijden
o Faillissement
o Wijziging van de leden (voor de organisaties zonder rechtspersoonlijkheid)

o Overdracht van de onderneming aan de volgende overnemer :

Benaming  :  .................................................................................................................................................................................

Adres :  .........................................................................................................................................................................................

Ondernemingsnr van de overnemer :  .......................................................................................................................................

o Andere :  ...........................................................................................................................................................................................

Bijkomende  informatie: Indien u in het bezit bent van een leur- en/of kermiskaart, gelieve ons deze terug te bezorgen. U kunt ze 
opsturen naar het Ondernemingsloket van Partena, Postbus 22000 te 1000 Brussel.

Schrapping van een onderneming in de  
Kruispuntbank van Ondernemingen

1. Gegevens van de onderneming

Ondernemingsnummer :  ..........................................................................................................................................................................

Benaming :  ................................................................................................................................................................................................

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

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

2. 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 : .......................................................................................................................................................................................................

3. Stopzettingsdatum 

Definitieve stopzettingsdatum van de onderneming  :  .................................../ ............................... / ...........................

5. 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.
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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 
Partena » invullen als u de onderstaande formaliteiten selecteert.)

o Aanvraag tot stopzetten BTW

è Te schrappen vanaf  :  .................... / .....................  / .....................

è Behoudt u nog goederen van uw onderneming?   .....................................................................................................................
o Neen, alle goederen werden verkocht voor de stopzetting van de BTW-activiteit 
o Ja, ik behoud bepaalde goederen voor een waarde van  ....................................... EURO

è Zijn er nog schuldvorderingen ?  .................................................................................................................................................

o Neen o Ja, voor een bedrag van  .................................................................................... EURO

è Gaat de stopzetting van de activiteit gepaard met de overdracht van de handelszaak?

o Neen o Ja : naam van de overnemer :  ...................................................................................................................................

Adres :  .................................................................................................................................................................

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

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

è Aard van de overdracht :

o Totaal  o Gedeeltelijk

è Omvat de overdracht tevens de overdracht van het saldo van de op naam van de overdrager geopende BTW-rekening-
courant?

o Ja  o Neen

o Aanvraag tot stopzetting bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

è Te schrappen vanaf :  ..................... / .....................  / .....................

o Aanvraag tot neerlegging van akten

o Aanvraag bij SABAM

o Aanvraag bij Billijke Vergoeding

o Andere (te preciseren) ; ............................................................................................................................................................
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Volmacht aan het ondernemingsloket

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

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

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

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

handelend

o In eigen naam

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

Met hoofdzetel te  ............................................................................................................................................... 

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

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

 

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

verrichtingen uit te voeren met betrekking tot 

o Het schrappen van de BTW,

o Het schrappen bij het FAVV,

o De aanvraag bij SABAM,

o De aanvraag bij de Billijke Vergoeding,

o De aanvraag tot neerlegging van aktes bij de griffie van de handelsrechtbank,

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

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

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

Handtekening,
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Verklaring van stopzetting

U heeft alle activiteiten als zelfstandige stopgezet.

Teneinde het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen in de mogelijkheid te stellen de datum van de 
stopzetting van uw aansluiting vast te stellen, verzoeken wij u ons de verklaring op de keerzijde, ingevuld en ondertekend, 
terug te zenden, samen met een bewijsstuk dat de stopzetting staaft, d.w.z. :

• Indien u houder was van een ondernemingsnummer (vroeger handels- of ambachtsregister), zijn er twee mogelijkheden :

1. u heeft dit ondernemingsnummer reeds geschrapt : een attest van schrapping in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen, afgeleverd door het ondernemingsloket.

2. u heeft dit ondernemingsnummer nog niet geschrapt : de aanvraag tot schrapping in bijlage, ingevuld en 
ondertekend, overmaken.

• Indien u enkel titularis was van een B.T.W.-nummer : 
een getuigschrift afgeleverd door de B.T.W.-controleur van uw woonplaats.

• Indien u voor uw activiteit geen ondernemingsnummer nodig had en niet onderworpen was aan de B.T.W. : 
dient dit document naar ons teruggezonden te worden, nadat u uw handtekening hebt laten bekrachtigen door het 
gemeentebestuur.

• Indien u help(st)er was : 
een attest afgeleverd door de zelfstandige die u als help(st)er tewerkstelde.

• Indien u meewerkende echtgeno(o)t(e) was : 
een attest afgeleverd door de zelfstandige die u als meewerkende echtgeno(o)t(e) tewerkstelde.

• Indien u mandataris was in een vennootschap : 
een kopie van de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad of van het proces-verbaal van de algemene vergadering, waarin uw 
ontslag opgetekend werd.

• Indien u een werkend vennoot was : 
een uittreksel uit het aandelenregister met vermelding van de overdracht van uw aandelen.

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

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

Gelieve ons deze documenten onverwijld toe te sturen, zoniet zullen wij sociale bijdragen blijven innen.

Nationaal nummer :  ..................................................................................................................................................................................

A. Verklaring van stopzetting van bedrijvigheid

Ik ondergetekende,  ..................................................................................................................................................................................

geboren te ................................................................................................... op .........................................................................................

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

wonende te :  .............................................................................................................................................................................................

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

bevestig dat ik geen enkele zelfstandige beroepsbedrijvigheid of als helper meer uitoefen sedert ................................................., 
zelfs NIET van bijkomende aard.

Ik verbind mij ertoe de hervatting van elke andere zelfstandige activiteit onmiddellijk te melden.

Gedaan te ........................................................... op ....................................................................

Handtekening
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B. In te vullen vragenlijst

1. Oefent u op dit ogenblik een ander beroep uit? o Ja o Neen 
Indien ja, hetwelk ? .........................................................................................................................................................................

2. Oefent u een activiteit als zelfstandige uit in een andere lidstaat van de Europese Unie?  o Ja o Neen 
Indien ja, dewelke? ..................................................................................................................................................................

3. Hebt u uw zelfstandige bedrijvigheid gestaakt wegens gezondheidsredenen of invaliditeit?  o Ja o Neen

Is u meer dan 66% werkonbekwaam ? o Ja o Neen

Wenst u hierover gedocumenteerd te worden?   o Ja o Neen

4. Nam uw activiteit als zelfstandige een einde wegens faillissement?  o Ja o Neen

Zo ja, naam en adres van de curator : ........................................................................................................................................

Indien u ten minste één jaar onderworpen was als zelfstandige en uw activiteit stopgezet heeft wegens faillissement of 
ontbinding van een gerechtelijk akkoord na faillissement, kan u maximaal gedurende vier kwartalen uw rechten behouden 
op kinderbijslag en ziekteverzekering, zonder betaling van bijdragen.

Wenst u hierover gedocumenteerd te worden?  o Ja o Neen

5. Bent u ten minste één jaar zelfstandige wanneer u uw activiteit stopzet zonder van een gelijkstelling te kunnen genieten, 
dan mag u gedurende maximum 2 jaar de “voortgezette verzekering” aanvragen. U blijft dan, mits betaling van een 
bijdrage, verder het sociaal statuut der zelfstandigen genieten voor die periode.

Wenst u meer inlichtingen over deze “vrijwillige stortingen” ? o Ja o Neen

6. Indien u uw activiteit heeft stopgezet na uw 60ste verjaardag, kan u uw rechten op het pensioen en op de 
ziekteverzekering vrijwaren in het kader van de “voortgezette verzekering”, zonder dat de reden van de stopzetting 
daarvoor in aanmerking wordt genomen.

Wenst u op de hoogte gesteld te worden van de voordelen van deze verzekering, indien u de vereiste ouderdom bereikt 
hebt ?   o Ja o Neen

Zeer belangrijk ! 
Voor wat de punten 5 en 6 betreffen, moet de aanvraag gebeuren vóór het einde van het 2de kwartaal dat volgt op het 
kwartaal waarin de stopzetting zich heeft voorgedaan.

Handtekening,
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