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Juiste en actuele informatie in de KBO geeft uw onderne-
ming een positief imago. Het vereenvoudigt een groot deel 
van uw administratieve stappen.

Houd de controle over uw gegevens!
De toepassing My Enterprise biedt u op een eenvoudige en 
gebruiksvriendelijke manier rechtstreeks toegang tot de 
gegevens van uw onderneming in de KBO. Een aantal van 
die gegevens beheert u zelf, 24 uur/24, overal en gratis!

Daarnaast kunnen door u aangewezen personen via 
My Enterprise op beveiligde wijze toegang krijgen tot de 
prvégegevens van uw onderneming (met hun elektroni-
sche identiteitskaart of een burgertoken).

Uw gegevens zijn zichtbaar 
Heel wat gegevens van uw onderneming in de KBO zijn 
openbaar. Dat betekent dat ze zowel voor overheidsdien-
sten als voor privé-instellingen (zoals banken) toeganke-
lijk zijn. Zelfs uw klanten kunnen ze raadplegen …

Het is dus belangrijk dat u ervoor zorgt dat deze informatie 
correct is. My Enterprise helpt u om uw gegevens gemak-
kelijk elektronisch te updaten.

www.myenterprise.be

Hier volgen enkele situaties waarin anderen uw onder-
nemingsgegevens raadplegen:

• de btw-administratie baseert haar gegevens op die 
van de KBO. Zo bespaart iedereen tijd (administratie-
ve vereenvoudiging);

• de DIV gebruikt de KBO om de juistheid van de aan-
vragen voor inschrijving van bedrijfsvoertuigen na te 
gaan; 

• banken gebruiken de openbare gegevens van de KBO 
om bepaalde aangiften te checken;

• sommige particulieren doen een beroep op de KBO 
om bijvoorbeeld een betrouwbare vakman of een 
erkende aannemer te zoeken;

• ondernemingen verifiëren via de KBO de solvabiliteit 
van hun leveranciers of medecontractanten.

Gebruik My Enterprise en zorg ervoor dat uw informatie 
correct is. U kunt er alleen maar baat bij hebben!

Praktische informatie

Toegang tot My Enterprise via:
www.myenterprise.be

Bij gebruiksproblemen, contacteer de helpdesk van de 
Kruispuntbank van Ondernemingen:

Tel: +32 (0)2 277 64 00

E-mail: helpdesk.kbo-bce@economie.fgov.be

Meer informatie over de KBO:
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/
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Sinds 2003 zijn alle identificatiegegevens van onderne-
mingen (natuurlijke personen, rechtspersonen, vereni-
gingen en overheidsdiensten) gebundeld in een door de 
FOD Economie beheerde centrale databank, de Kruis-
puntbank van Ondernemingen (KBO).
Ook uw onderneming is er dus in te vinden! Of uzelf als u 
een zelfstandige natuurlijk persoon bent.
Elke onderneming en zelfstandige beschikt over een on-
dernemingsnummer. Dit nummer is de unieke identifica-
tiesleutel van uw onderneming in de KBO.

Alles wat over uw onderneming ge-
weten moet zijn 

Behalve de identiteitskaart van uw onderneming (naam, 
adres van de maatschappelijke zetel, rechtsvorm, rechts-
toestand, activiteiten, contactgegevens, bankrekenin-
gen,  …) bevat de KBO eveneens informatie over de ver-
antwoordelijken van de onderneming en over wat deze 
onderneming mag doen. Ook de gegevens van alle vesti-
gingen van de onderneming zijn opgenomen (kantoren, 
ateliers, magazijnen, …).
Bovendien is de KBO gekoppeld aan andere officiële data-
banken zoals het Belgisch Staatsblad, de Balanscentrale, 
het bestand van erkende ondernemers, het RSZ-werkge-
versrepertorium, enz.
Kortom, ze fungeert als authentieke bron voor alle infor-
matie over uw onderneming. 042-17

Kruispuntbank 
van Ondernemingen
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Algemene informatie  
in de KBO 

 Contactgegevens van uw onderneming

 Activiteiten, vertegenwoordigers, machtigingen, …

 Bankrekeningen

 Vestigingseenheden

Voordelen van  
My Enterprise 

 Administratieve vereenvoudiging

 Up-to-date gegevens

 Gebruiksvriendelijke interface

 Gratis en overal toegankelijk

Gegevens van externe bronnen 
in de KBO 

 Jaarrekeningen

 Sociale toestand (RSZ)

 Erkenningen, accreditaties, …

 Statutaire documenten

Voordelen van  
correcte gegevens 

 Meer visibiliteit

 Transparantie

 Goede reputatie

 Betrouwbaarheid

Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marc Delporte - Ondernemingsnummer: 0314.595.348


