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1. Inleiding 
De release 40.0 van de KBO zal in mei 2022 (geplande datum) in productie worden gezet. 

Deze update omvat aanpassingen in de gegevensstructuur, die hieronder worden toegelicht. 

2. WVV en aanpassingen op niveau van de 
rechtsvormen en functies  

De wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 
(WVV) heeft een reeks wijzigingen doorgevoerd, die met name betrekking hebben op 
rechtsvormen en functies. 
Deze wet voorziet dat vanaf een bepaalde datum sommige rechtsvormen en functies (binnen 
bepaalde rechtsvormen) anders moeten worden beschouwd/gelezen, zelfs vóór het neerleggen 
van de statuten om te voldoen aan de bepalingen van het WVV en/of, wat de functies betreft, 
zelfs vóór het neerleggen van de benoemings- of verlengingsakte.  

Daarom zal de KBO voor bepaalde rechtsvormen en functies de rechtsvorm/functie toevoegen 
zoals die moet worden gelezen/beschouwd, alsook de datum vanaf wanneer dit moet gebeuren 
en,  indien van toepassing, de datum tot wanneer (alleen voor functies). 

2.1. Rechtsvormen 
Zoals hierboven vermeld, moeten bepaalde rechtsvormen vanaf een bepaalde datum en vóór de 
neerlegging van de statuten anders worden beschouwd/gelezen. 

Er zullen dus nieuwe gegevens (velden) m.b.t. rechtsvormen aan de bestaande gegevensstructuur 
“JurForm” worden toegevoegd: 

• “ JuridicalFormCAC”: komt overeen met de rechtsvorm (beschrijving optioneel) zoals die 
moet worden beschouwd/gelezen, in afwachting van het inregelstellen van de statuten 
met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). 

Twee gegevens zullen ook worden toegevoegd aan de nieuwe subgroep van gegevens 
“ JuridicalFormCAC”. 

- FormCode: omvat de code voor de rechtsvorm zoals die moet worden 
gelezen/beschouwd, in afwachting van het inregelstellen van de statuten met het WVV; 

- CACDate: bevat de begindatum van de rechtsvorm zoals die moet worden 
gelezen/beschouwd, in afwachting van van het inregelstellen van de statuten met het 
WVV. 

Opgelet: in de structuur “JuridicalFormCAC” worden slechts de gegevens m.b.t. de in het blauw 
weergegeven rechtsvormen ingevuld. Voor de geelgekleurde rechtsvormen is het echter 
onmogelijk om uit de bestaande rechtsvorm één overeenkomstige “nieuwe” rechtsvorm eruit af te 
leiden. 

 

Als gebruiker hoeft u deze velden niet in te vullen bij het invoeren van de request. Het gaat hier 
om bijkomende informatie die u verstrekt wordt wanneer de in de KBO ingeschreven rechtsvorm 
of functie de bepalingen van de wet tot invoering van het WVV niet nakomt. 
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2.2. Wettelijke functies 
Vanaf een bepaalde datum en zelfs vóór de neerlegging van de statuten en/of van de benoemings-
/verlengingsakte, moeten bepaalde functies binnen bepaalde rechtsvormen anders worden 
gelezen/beschouwd. 

 

Er zullen dus nieuwe gegevens (velden) m.b.t. functies aan de bestaande gegevensstructuren 
“FunctionType” en “EnterpriseFunctionType“ worden toegevoegd: 

• “FunctionCAC”: hier vindt u de functie (facultatieve beschrijving) zoals die moet worden 
gelezen volgens de wet tot invoering van het WVV, voor de functies die nog niet werden 
aangepast. 

Drie gegevens zullen dus worden toegevoegd aan de subgroep van gegevens “FunctionCAC”: 

- Type: bevat de code van de functie zoals die anders moet worden gelezen zoals voorzien 
in de wet tot invoering van het WVV; 

- CACBeginDate: bevat de datum vanaf wanneer de functie anders moet worden gelezen 
zoals voorzien in de wet tot invoering van het WVV; 

- CACEndDate : bevat de datum tot wanneer de functie anders moet worden gelezen zoals 
voorzien in de wet tot invoering van het WVV.  Dit gegeven is optioneel. 
 

 

Hieronder vindt u een tabel met de betrokken functies. 
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