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Beheersdienst van de KBO

Hoe vermeldt u het ondernemingsnummer en
vestigingsnummer?

Northgate II
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

Er bestaan duidelijke regels voor het gebruik van het ondernemings- en vestigingsnummer.

Wanneer?
Een onderneming moet haar ondernemingsnummer vermelden bij elk contact met administratieve en
rechterlijke overheden.
Overheidsdiensten moeten hun ondernemingsnummer gebruiken in hun contacten met andere
overheidsdiensten. In contacten met ondernemingen is vermelding van het ondernemingsnummer niet
verplicht maar sterk aanbevolen.
Het vestigingseenheidsnummer hoeft niet vermeld te worden. Op vestigingseenheden moet alleen
het ondernemingsnummer worden vermeld.

Waar?
Handels- en ambachtsondernemingen moeten hun ondernemingsnummer vermelden op
uitgaande stukken, gebouwen en vervoermiddelen. De volgende tabel geeft enkele voorbeelden
van die locaties.

Mededinging
Voorbeelden

Specifieke domeinen
Vademecum van de onderneming
Veiligheid van producten en
diensten

Over de FOD Economie

Uitgaande stukken

akten
facturen
aankondigingen
bekendmakingen
brieven
orders
e-mails
faxen
kastickets

Gebouwen waarin een handelsactiviteit wordt
uitgeoefend

winkels
marktkramen

Vervoermiddelen

vervoermiddelen voor ambulante handel
vervoermiddelen voor:

Ondernemerschap

burgerlijke bouw of utiliteitsbouw
reinigen van het interieur van gebouwen

Ondernemingen mogen het ondernemingsnummer via een sticker aanbrengen op documenten, gebouwen
en voertuigen. De wet bevat immers geen enkele aanduiding over de manier waarop het
ondernemingsnummer moet worden vermeld.
Overheidsdiensten moeten het ondernemingsnummer vermelden op elk willekeurig document
(bestelbon, briefwisseling, e-mail, fax …) dat van hen uitgaat.

Notatiewijze
De wijze waarop het ondernemingsnummer moet worden genoteerd, is afhankelijk van het type
onderneming.
Type onderneming

Te vermelden elementen

Voorbeeld

Niet-btw-plichtig

ondernemingsnummer

0123.456.789

Btw-plichtig

BTW + BE + ondernemingsnummer

BTW BE 0123.456.789

Kleine ondernemingen
vrijgesteld van btw

BTW + ondernemingsnummer

BTW 0123.456.789
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