LEGAL

Onze juridische dossiers helpen u
bij het nagaan van de wettelijke
situatie van een onderneming.
Om een adres te valideren,
een vergunning te controleren
of de erkenning van een aannemer te checken, om de mandaten van de leden van de raad
van bestuur te bekijken, om de
formele en informele banden
tussen ondernemingen te
verifiëren, enz. Een groot aantal
juridische professionals en
administraties raadplegen onze
dossiers om hun eigen dossiers aan te
vullen.

De lijst van aktes
U kunt snel en eenvoudig de aktes raadplegen die door een vennootschap
gepubliceerd worden in de Bijlagen van
het Belgisch Staatsblad.

WETTELIJKE
INFORMATIE
HULPMIDDELEN
VOOR EFFICIENT
RISICOBEHEER

Het wettelijk dossier

“De hele administratieve
en wettelijke
‘identiteitskaart’
van ondernemingen
in één klik, met
voorgeschiedenis!”

Dit rapport werd opgesteld met en voor advocaten en gerechtsdeurwaarders en situeert de
onderneming in zijn wettelijk kader en zijn historische evolutie. Het rapport analyseert gegevens
uit verschillende officiële bronnen en geeft u een
beknopt verslag van de financiële situatie van
het bedrijf.

Het KBO-dossier
Dit dossier is uitsluitend gebaseerd op gegevens
afkomstig van de Kruispuntbank van
Ondernemingen en geeft u de huidige wettelijke
situatie van een onderneming (waaronder het
unieke ondernemingsnummer en de commerciële vestigingen).
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HET WETTELIJK DOSSIER: INHOUD

IDENTIFICATIE

• Toestand van de onderneming
• Ondernemingsnummer
• BTW nummer
• Maatschappelijke benaming
• Adres
• Juridische vorm
• Oprichtingsdatum
• Hoofdactiviteit

• BTW-plichtig
• RSZ-nummer
• Paritair comité
• Tewerkgesteld personeel
• Telefoon - gsm - email

KENMERKEN
• Inschrijvingen geregistreerde aannemers
• Toelatingen: BTW, RSZ, handelsonderneming,
bedrijfsbeheer

OPRICHTING & FINANCIËLE BANDEN
• Oprichtingsakte, juridische vormen, kapitaal & oprichter
• Gekende aandeelhouders
• Gekende deelnemingen

KERNCIJFERS
• Datum neerlegging
• Algemene Vergadering
• Aard van de rekening
• Begindatum van de jaarrekeningen
• Sluiting van de jaarrekening
• Omzet
• Bruto toegevoegde waarde

• Bedrijfsopbrengsten
• Bedrijfsubsidies
• Personeelskosten
• Resultaat voor fin. lasten & belastingen
• Bedrijfsresultaat
• Eigen Vermogen
• Schulden op meer dan één jaar
• Schulden op ten hoogste één jaar
• Totaal van de passiva

JURIDISCHE INCIDENTEN
• Vonnissen - Datum, Type, ...
• Dagvaardingen - Type, Datum, Rechtbank
• Extra detailgegevens

EVOLUTIE
• Publicatiedatum
• Akte
• Beeld van akte

• Vorige benaming(en)
• Vorig adres(sen)

RAAD VAN BESTUUR
• Naam, Functie, Verwante Raad van Bestuur

VESTIGINGEN & BIJKOMENDE OPTIES
• Gegevens per vestiging

• Vorige leden raad van bestuur
• Dossier van het handelsregister
• Sectoriëel rapport & NB publicaties

Bronnen:
KBO - Kruispuntbank van ondernemingen
NBB - Nationale Bank van België
RSZ - Rijksdienst van de Sociale Zekerheid
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