
 
Richtlijnen van de FOD Economie inzake de verplichte vermelding van het 
ondernemingsnummer, het vestigingseenheidsnummer en het 
bankrekeningnummer 

 
 
Hoe wordt het ondernemingsnummer gevormd ? 
 
Voor bestaande ondernemingen met een BTW-nummer, wordt dat nummer het 
ondernemingsnummer. Hetzelfde geldt voor het nummer in het nationaal 
rechtspersonenregister.  

Het BTW-nummer of nationaal nummer wordt voorafgegaan door een index 0. Hoewel de 
wetgeving uitdrukkelijk stelt dat deze index niet vermeld moet worden, is het toch aangewezen 
dat wel te doen. Dit artikel werd immers ingelast om te beletten dat tegen 1 januari 2005 alle 
bestaande ondernemingen hun briefpapier e.d. moeten aanpassen. 
 
De wet voorziet niet dat het ondernemingsnummer voorafgegaan moet worden door het voluit 
geschreven woord “ondernemingsnummer” of enige afkorting ervan, zoals dat vroeger wel 
voorzien was voor het handelsregisternummer.  

 

Hoe wordt het vermeld? 

BTW-hoedanigheid 

Voor wat de correlatie met de hoedanigheid als belastingplichtige betreft, kunnen zich drie 
situaties voordoen:  

• Een ondernemer zonder BTW-hoedanigheid: enkel het ondernemingsnummer dient te 
worden vermeld.  

• Een ondernemer met BTW-hoedanigheid:  

-  met landencode BE: de vermelding “BTW BE” gaat het ondernemings- nummer 
vooraf 

- zonder landencode BE: de vermelding ‘BTW’ gaat het ondernemingsnummer vooraf 
 
Omdat er nog maar één nummer vermeld moet worden, is er geen gevaar tot verwarring.  
 
Uitgaande stukken en bedrijfsgoederen 
 
Het ondernemingsnummer moet zichtbaar vermeld zijn op gebouwen, marktkramen en 
vervoermiddelen. Dit is niet voorzien voor de facturen, aankondigingen, bekendmakingen, 
brieven, orders en andere stukken. Het spreekt echter voor zich dat ook hier het 
ondernemingsnummer zichtbaar vermeld moet worden. Zo is het vermelden van het nummer in 
een lichtgrijze getinte kleur die moeilijk leesbaar is, niet aanvaardbaar.  
 
Nota van KMO Direct vzw : Let wel: wat de bedrijfsvoertuigen betreft, bepaalt het ontwerp van 
nieuwe programmawet (te verschijnen ergens eind december) dat de verplichte vermelding van 
het ondernemingsnummer zou wegvallen.  Wordt dus vervolgd ! 
 
 
 
 
 
 
 

 ondernemingsnummer 1 



 
De ondernemingen en vestigingseenheden die op 1 juli 2003 als handels- of 
ambachtsondernemingen bij de overheid geregistreerd zijn, hebben tijd tot 1 januari 2005 om  
de verplichtingen na te leven. De bestaande BTW-plichtige ondernemingen zullen geen 
specifieke actie moeten ondernemen, omdat het ondernemingsnummer meestal al als BTW-
nummer in de hierboven vermelde vorm wordt vermeld op hun documenten. Het volstaat de 
eventuele vermelding van het woord “handelsregister” of de afkorting ‘HR’ of ‘RC’, gevolgd door  
het inschrijvingsnummer, te schrappen bij het herdrukken van de betreffende documenten. Dit 
kan echter nog gebeuren na 1 januari 2005. Voor nieuwe ondernemingen (opgericht na 1 juli 
2003)  zijn deze verplichtingen onmiddellijk van toepassing. 
 
Voor de verplichte vermeldingen op de vennootschapsakten, bepaald in artikel 78 van het 
Wetboek van Vennootschappen, werd oorspronkelijk niet uitdrukkelijk in een overgangsperiode 
voorzien. Men diende er lange tijd vanuit te gaan dat ook hier impliciet een uitstel tot 1 januari 
2005 verleend is. 
Om alle verwarring te vermijden werd dit standpunt door artikel 391 van de Programmawet van 
22 december 2003 bevestigd. Dit artikel wijzigt artikel 65 van de KBO-wet van 16 januari 2003 
en voorziet eveneens in een overgangsperiode tot 1 januari 2005. 
 
 
Andere momenteel nog bestaande nummers 
 
Bovenvermelde regeling doet geen afbreuk aan de  door andere wetgevingen opgelegde 
verplichtingen inzake vermelding van andere nummers, zoals onder meer het geval is  voor  
verzekeringstussenpersonen (vermelding van het inschrijvingsnummer in het register van de 
tussenpersonen op het briefpapier en alle andere documenten)6 of voor rijscholen. 
 
In uitvoering van de KBO-wet zullen deze afzonderlijke nummers op termijn verdwijnen. Op dat 
ogenblik zal worden beslist hoe de betreffende specifieke erkenning op documenten zal moeten 
vermeld worden. Uiteraard zal dan altijd de noodzakelijke overgangsperiode voorzien worden. 
 
Nummer vestigingseenheid KBO 
 
De wet voorziet niets voor de vermelding van het vestigingseenheidsnummer. 
 
Deze vestigingseenheidsnummers moeten dan ook niet op de ondernemingsdocumenten 
vermeld staan en evenmin op het uitstalraam of op voertuigen.  
 
Bankrekeningnummers 
 
De ondernemingsdocumenten moeten ook de domiciliëring vermelden van ten minste één 
rekening waarvan de onderneming houdster is bij een in België gevestigde kredietinstelling die 
geen gemeentelijke spaarkas is en waarop de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het 
toezicht op de kredietinstellingen van toepassing is. Het enige verschil met de oude tekst 
bestaat er in dat de Post niet meer afzonderlijk wordt vermeld. 
 
Aan de wijze waarop bankrekeningnummers moeten vermeld worden op de betreffende 
documenten is in verhouding tot vroeger niets gewijzigd. 

                                                      
6 Wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van 
verzekeringen, B.S., 14 juni 1995. 
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Schema
 

 

 
Voor alle ondervermelde ondernemingen, inclusief VZW’s, die geïdentificeerd 
zijn als BTW-belastingplichtige dient het ondernemingsnummer te worden 
voorafgegaan door de vermelding “BTW BE”. 
  
Ondernemingen met een BTW-identificatienummer zonder het prefix BE, mogen 
de letters BE uiteraard niet vermelden. In dit geval wordt het ondernemings-
nummer enkel voorafgegaan door de vermelding “BTW”. 
 
Ondernemingen die niet BTW-plichtig zijn, dienen enkel het 
ondernemingsnummer te vermelden. 
 
Onderneming natuurlijke persoon 
Vroeger: 
BTW   BE  123.345.678 
H.R.  Niv. 87.255 
 

Nieuw: 
BTW  BE  0123.456.789  
Of 
BTW  0123.456.789  
ZIE OPMERKING ONDERAAN ! 

Handelsvennootschappen –rechtspersonen 
Vroeger: 
BTW   BE 123.456.789 
H.R. Brussel 256.687 

Nieuw: 
BTW  BE  0123.456.789  
RPR Brussel 
Of 
BTW    0123.456.789  
RPR Brussel 
ZIE OPMERKING ONDERAAN! 

Burgerlijke vennootschappen en VZW’s 
Vroeger: 
RBV Gent 45.266 
 

Nieuw: 
0123.456.789 
RPR Gent 
 
(V.Z.W.’s zonder BTW- hoedanigheid hebben geen 
verplichting tot vermelding, doch het stelsel dat 
voor burgerlijke vennootschappen van toepassing 
is, kan hier op een vrijwillige basis nagevolgd 
worden.) 

Vestigingseenheden
Vroeger: 
 
Het handelsregisternummer van iedere 
vestigingseenheid moest vermeld worden op het 
uitstalraam, de voertuigen, …. 
 

Nieuw: 
 
De zichtbare vermelding van het 
ondernemingsnummer op het uitstalraam van iedere 
vestiging of op de voertuigen volstaat. 
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Vermelding bankrekeningnummers 
 
Inzake de vermelding van bankrekeningnummers op ondernemingsdocumenten en facturen is niets 
gewijzigd ! 
 
Voorbeelden van enkele geldige vermeldingen: 
 
 Bankrekening: 001-2345678-99 
 Fortis – 250-2345678-99 
 KBC – 437-2345678-99 
 ING  - 310-2345678-99 

 
Het adres van de bankinstelling moet niet vermeld worden.  
 
Bij elke grensoverschrijdende facturering van goederen en diensten binnen de Gemeenschap moet een 
leverancier die betaling door overmaking accepteert aan zijn klanten, in uitvoering van Verordening 
2056/2001,  zijn IBAN en de BIC van zijn instelling meedelen: 
 
Voorbeeld: 
 
Bank: 539-0075470-34 
IBAN: BE 68 5390 0754 7034 
BIC: BANKBEBB 

  
 
OPGELET  !!   Afwijking inzake BTW 
 
De BTW-administratie vraagt de ondernemingen om tot en met 31/12/2005 het 
ondernemingsnummer uitgedrukt in 9 cijfers te gebruiken voor het nakomen van hun 
declaratieve verplichtingen (BTW-aangiften, klantenlistings, intracommunautaire 
opgaven, enz.). Vanaf 1/1/2006 tot 31/12/2007 zal bij wijze van overgang zowel het 
ondernemingsnummer uitgedrukt in 9 als in 10 cijfers geldig kunnen worden gebruikt. 
Op 1/1/2008 (onder voorbehoud) zal vervolgens worden overgegaan naar een 
definitieve regeling waarbij de 10 cijfers verplicht worden 
 
Ook voor de intracommunautaire handelingen wordt er een dergelijke overgangs-
regeling voorzien. De ondernemingen worden gevraagd om tot en met 31/3/2005 het 
ondernemingsnummer uitgedrukt in 9 cijfers te gebruiken voor hun transacties met 
andere lidstaten. In tegenstelling tot wat betreft de louter Belgische handelingen zal de 
overgangsregeling tijdens dewelke beide formaten kunnen worden gebruikt, hier dus 
reeds starten op 1/4/2005. Ook voor de intracommunautaire handelingen zal op 
1/1/2008 (onder voorbehoud) worden overgegaan naar een definitieve regeling waarbij  
de 10 cijfers verplicht worden.  
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