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Aanvraag om wijziging van gegevens in Kruispuntenbank van Ondernemingen  

Naam en telefoonnummer eventuele tussenpersoon: ….…………………………………………………………….

Natuurlijk persoon                            Rechtspersoon  

Naam ondernemingshoofd/zaakvoerder :  ............................................................................................................  

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

Straat :  ..................................................................................  Nr. :  .....................................................................  

Postcode : .............................................................................  Gemeente :  .........................................................  

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

Mail :  .....................................................................................  Telefoon/gsm :  ....................................................  

Naam onderneming :  ............................................................  Ondernemingsnr. :  ..............................................  

Datum wijziging : ..................................................................................................................................................  
Indien adreswijziging: ga naar vak A 
Indien wijziging commerciële naam: ga naar vak B 
Indien wijziging activiteit: ga naar vak C 
Indien wijziging pers. ondernemersvaardigheden: ga naar vak D 

A. enkel in te vullen bij adreswijziging 

Oud adres exploitatiezetel:  straat :  ................................................................................  nr. :  ................  

postcode :  ...........................  gemeente :  ....................................................  

Nieuw adres exploitatiezetel: straat :  ................................................................................  nr. :  ................  

postcode :  ...........................  gemeente :  ....................................................  

Exploitatiezetel = Maatschappelijke zetel?   ja  neen 

B. enkel in te vullen bij wijziging commerciële naam 

Huidige commerciele naam :   ..............................................................................  (indien van toepassing) 

Nieuwe commerciele naam:  ..............................................................................  

C. enkel in te vullen bij wijziging activiteit 

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

Te schrappen handelsactiviteit(en) :  ....................................................................................................................  

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

Toe te voegen handelsactiviteiten(en) :  ...............................................................................................................  

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

Indien gereglementeerd beroep : bewijsvoering beroepskennis1 : 

wie2?  .............................................................................................................  
indien iemand anders dan ondernemingshoofd/zaakvoerder: 

- contract van lastgeving laten invullen 
- naam, adres, nationaal nr., nationaliteit noteren 

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

hoe3?  .............................................................................................................  
(documenten bijvoegen) 

Opm.  indien meerdere gereglementeerde beroepen worden uitgeoefend dienen bovenstaande 
gegevens voor elk beroep apart genoteerd te worden !!! 

avixi sociaal verzekeringsfonds vzw • caisse d’assurances sociales asbl

Mechelen • Zeutestraat 2B • B-2800 Mechelen • T 015 45 12 60 
Brugge • Torhoutsesteenweg 384 • B-8200 Brugge • T 050 40 65 65 
Brussel • Kolonel Bourgstraat 113 • B-1140 Evere • T 02 743 05 10  
Hasselt • Geraetsstraat 18 bus 2 • B-3500 Hasselt • T 011 22 27 46
info@avixi.be • www.avixi.be • ON/NE 0410268329 • RPR Antwerpen



Aanvraag wijziging in KBO / p.2 

D. enkel in te vullen bij wijziging pers. ondernemersvaardigheden 
Bewijsvoering bedrijfsbeheer : wie4?  ...................................................................................................  

indien iemand anders dan ondernemingshoofd/zaakvoerder : 
- contract van lastgeving laten invullen 
- naam, adres, nationaal nr., nationaliteit noteren 

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

hoe5? ...................................................................................................  
(documenten bijvoegen) 

Indien gereglementeerd beroep : bewijsvoering beroepskennis6 : 

wie7?  ...................................................................................................  
indien iemand anders dan ondernemingshoofd/zaakvoerder : 

- contract van lastgeving laten invullen 
- naam, adres, nationaal nr., nationaliteit noteren 

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

hoe8? ...................................................................................................  
(documenten bijvoegen) 

Omschrijving beroep :  .........................................................................  

Opm.  indien meerdere gereglementeerde beroepen worden uitgeoefend dienen bovenstaande 
gegevens voor elk beroep apart genoteerd te worden !!! 

Hierbij bevestigt ondergetekende dat het ondernemingsloket Eunomia hem/haar heeft ingelicht dat de zelfstandige 
die een zelfstandige activiteit uitoefent waarvoor hij niet ingeschreven is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, 
hiervoor kan bestraft worden krachtens de wet van 16 januari 2003 op de KBO, ofwel met dezelfde geldboete van het 
RSVZ als hierboven vermeld. 

Op grond van de gegevens op dit formulier vraag ik: 
- de wijziging van mijn gegevens in de KBO aan; 
- aangifte tot wijziging van een identificatie bij bevoegd BTW-controlekantoor. 

Plaats  ...................................................................................... datum  ................................................................  

Handtekening aanvrager   ................................................................................................................................  

Te bezorgen documenten : 

Bewijsvoering bedrijfsbeheer (bij wijziging pers. ondernemersvaardigheden, punt c) 
Bewijsvoering beroepskennis (indien gereglementeerd beroep) 
Volmacht btw  
Contract van lastgeving (indien bedrijfsbeheer of beroepskennis bewezen wordt door een derde)9 

Bijkomende documenten indien het gaat om een rechtspersoon: 

Kopie oprichtingsakte vennootschap  
Publicatie Belgisch staatsblad van de wijziging 



Aanvraag wijziging in KBO / p.3 

Bijkomende inlichtingen m.b.t. BTW 

1. Uw onderneming

  natuurlijk persoon (naam en voornaam) :  .................................................................................................................. 

  rechtspersoon/vennootschap (maatschappelijke benaming): ......................................................................................  

2. Wijzigingen van uw btw-gegevens

A Wijziging adres voornaamste administratieve zetel (belastingplichtigen gevestigd in België) 

huidig adres :  .......................................................................................................................................................  

nieuw adres :  .......................................................................................................................................................  

B.1. Belastingplichtigen niet gevestigd in België en voor btw-doeleinden geïdentificeerd via aansprakelijke vertegenwoordiger 

de benaming en/of adres (doorhalen wat niet past) van de aansprakelijke vertegenwoordiger in België werden als volgt 

gewijzigd :  

- ondernemingsnummer : .................................................................................................................................  

- naam en voornaam of maatschappelijke benaming :  .....................................................................................  

- volledige coördinaten : 

adres :  ...........................................................................................................................................................  

telefoon :  ....................................................................... fax :  .......................................................................  

e-mail : ...........................................................................................................................................................  

- vanaf (datum van uitwerking) :  ....................................... 

B.2. Belastingsplichtigen niet gevestigd in België  met rechtstreekse btw-identificatie 

Het communicatieadres in België voor de boeken en stukken werd als volgt gewijzigd: 

adres :  ...........................................................................................................................................................  

telefoon :  ....................................................................... fax :  .......................................................................  

e-mail : ...........................................................................................................................................................  

- vanaf (datum van uitwerking) :  ....................................... 

3. Wijzigingen van uw btw-activiteit

A. Aanvang nieuwe activiteit

- omschrijving :  ................................................................................................................................................  

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

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

- datum van aanvang :  .....................................................................................................................................  

-  hoofdactiviteit  nevenactiviteit 

B. Stopzetting activteit 

- omschrijving :  ................................................................................................................................................  

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

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

- datum van aanvang :  .....................................................................................................................................  

-  hoofdactiviteit   nevenactiviteit 



Aanvraag wijziging in KBO / p.4 

- Gaat de stopzetting gepaard met een overdracht? 

 ja (vul onderstaande gegevens in) 

 neen  
- Datum van overdracht : ..................................................................................................................................  

- Identiteit van de overnemer : 

ondernemingsnummer : .................................................................................................................................  
naam en voornaam of maatschappelijke benaming :  .....................................................................................  

volledig adres :  ..............................................................................................................................................  

telefoon: ............................................................  fax:  ....................................................................................  

C. De hiervoor vermelde wijzigingen hebben tot gevolg dat uw onderneming : 

uitsluitend handelingen zal verrichten andere dan deze beoogd in artikel 44 van het BTW wetboek die geen recht op 

aftrek verlenen (zij wordt gewone belastingplichtige met volledig recht op aftrek voor het geheel van haar 

economische btw-activiteit); 

OF voor een gedeelte handelingen zal verrichten beoogd in artikel 44 van het BTW wetboek die geen recht op 

aftrek verlenen en voor een gedeelte andere handelingen die wel recht op aftrek verlenen (zij wordt gemengde 

belastingplichtige met gedeeltelijk recht op aftrek); 

OF uitsluitend handelingen zal verrichten beoogd in artikel 44 van het BTW wetboek die geen recht op aftrek 

verleenden (zij wordt vrijgestelde belastingplichtige zonder recht op aftrek voor het geheel van haar economische 

btw-activiteit); 

en dat vanaf (datum van uitwerking) :  ..................................................................................................................  

4. Wijzigingen inzake of eerste kennisgeving van uw rekeningnummer voor btw-teruggave

A. Huidig rekeningnummer

bic:  .........................................................................  iban :  .................................................................................  

op naam van : 

ondernemingsnummer :  ..........................................  

naam :  ....................................................................  

B. Nieuw rekeningnummer 

bic:  .........................................................................  iban: ...................................................................................  

op naam van : 

ondernemingsnummer :  ..........................................  

naam :  ....................................................................  ............................................................................................  

volledig adres :  .......................................................  ............................................................................................  

telefoon :  ................................................................  fax :  ...................................................................................  

e-mail :  ...................................................................  ............................................................................................  

5. Aangever/aangeefster

persoon die de btw-hoedanigheid aanvraagt:  ...................................................................................................................  

familienaam:  .............................................................................  voornaam:  ...................................................................  

hoedanigheid:  ..................................................................................................................................................................  



Aanvraag wijziging in KBO / p.5 

Is de aangever een volmachthouder vreemd a/d onderneming: 

  JA (vul onderstaande gegevens in) 

  NEEN (ga naar vraag 6) 

Beschikt de aangever over een ondernemingsnummer?  

  JA:  .........................................................................  

(vul ond.nr in en ga nr 6) 

  NEEN (vul onderstaande gegevens in) 

maatschappelijke benaming :  ..............................................................................................................................  

straat :  ..........................................................................  nr. :  ..............................................................................  

postcode :  .....................................................................  gemeente:  ...................................................................  

tel :  ...............................................................................  fax :  .............................................................................  

e-mail :  ................................................................................................................................................................  

6. Plaats  .......................................................................................  Datum:  ........................................................................

Handtekening: 



Aanvraag wijziging in KBO / p.6 

1 Lijst van de gereglementeerde beroepen (01/09/2007) 

Volgende beroepen blijven behouden: 

20010 Slager-groothandelaar 
20034 Installateur-frigorist  
20035 Droogkuiser-verver 
20040 Restaurateur en traiteur-banketaannemer 
20043 Brood- en banketbakker 

3 nieuwe clusters: 

FIETSEN EN MOTORVOERTUIGEN 
20100 Motorvoertuigen intersectoraal 
20101 Rijwielen 
20102 Motorvoertuigen tot 3.5 ton 
20103 Motorvoertuigen boven 3.5 ton 
vervangt:  
012 Fietsmecanicien 
013 Bromfietsmecanicien  
014 Motorfietsmecanicien 
026 Garagehouder-hersteller 
029 Handelaar in tweedehandse autovoertuigen 
037 Carrossier-hersteller 
BOUW EN ELEKTROTECHNIEK 
20201 Ruwbouw 
20202 Stukadoor, cementeer- en    dekvloeractiviteiten 
20203 Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten 
20204 Dakdekker en waterdichting 
20205 Plaatsen/herstellen van schrijnwerk en glazenmaker 
20206 Algemeen schrijnwerk 
20207 Eindafwerking 
20208 Installatie CV, klimaat, gas en sanitair 
20209 Elektrotechniek 
20210 Algemeen aannemer 

vervangt: 
001 Aannemer schrijnwerker-timmerman  
002 Installateur in centrale verwarming  
003 Aannemer plafonneerder-cementwerker 
008 Aannemer van schilderwerken 
015 Aannemer van metsel- en betonwerken  
016 Aannemer-steenhouwer  
019 Aannemer-marmerbewerker  
021 Aannemer-tegelzetter  
022 Elektrotechnisch installateur  
023 Behanger-plaatser van wand- en vloerbekleding 
027 Aannemer van glaswerken  
030 Sanitair installateur-loodgieter  
031 Installateur van verwarming met gas met individuele toestellen 
032 Aannemer v. zinkwerken en metalen dakbedekkingen v. 
gebouwen  
033 Aannemer van niet-metalen dakbedekkingen van gebouwen 
039 Fabrikant-installateur van lichtreclames  
041 Aannemer voor het waterdichtmaken van bouwwerken  
042 Aannemer van slopingswerken 
PERSOONSVERZORGING 
20301 Kapper/kapster 
20302 Schoonheidsspecialiste 
20303 Voetverzorging 
20304 Masseur/masseuse 
20305 Opticien 
20306 Dentaaltechnicus 
20307 Begrafenisondernemer 
vervangt: 
006 Kapper  
011 Opticien-brillenmaker  
025 Technicus in tandprothese 
038 Begrafenisondernemer  
044 Schoonheidsspecialist 

2 indien natuurlijk persoon: ondernemingshoofd 
echtgenote of samenwonende partner 
loontrekkende 
zelfstandig helper (verwant tot in de 3de graad) 

indien rechtspersoon: zaakvoerder 
loontrekkende 
werkend vennoot 
bestuurder van besturende vennootschap 

3  diploma 
praktijkervaring 
vrijstelling bedrijf ouder dan 10/02/1998 
vrijstelling grote onderneming 
EG-verklaring 
eerder toegekend vestigingsgetuigschrift 

4  indien natuurlijk persoon: ondernemingshoofd 
echtgenote of samenwonende partner 
loontrekkende 
zelfstandig helper (verwant tot in de 3de graad) 

indien rechtspersoon: zaakvoerder 
bestuurder van besturende vennootschap 

5  idem (3) 

6 idem (1) 

7  idem (2) 

8  idem (3) 

9  naast contract van lastgeving moet steeds 2de bewijsstuk bezorgd worden m.b.t. de aangestelde: 
echtgenote of samenwonende partner: bijwijs van huwelijk en bewijs van samenwoonst via uittreksel dienst bevolking 
zelfstandig helper: attest sociaal verzekeringsfonds 
bewijs familieband tot 3de graad via uittreksel dienst bevolking 
loontrekkende: kopie van de arbeidsovereenkomst 
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