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e-Box Enterprise: de digitale brievenbus van uw onderneming 

De digitale transformatie is niet meer te stoppen, en ze gaat steeds sneller. De overheid werkt  
daarom steeds vaker aan digitale administratieve tools, zo ook de e-Box Enterprise, een veilige 
en handige elektronische brievenbus voor ondernemingen. Elke onderneming heeft er een 
maar niet elke onderneming maakt er gebruik van. Het is van belang uw e-Box te activeren 
aangezien de NBB vanaf januari 2022 de mededeling van de neerlegging van de jaarrekening 
alleen nog elektronisch naar de e-Box Enterprise stuurt.  

 
A. Quid? 

e-Box Enterprise centraliseert alle officiële communicatie tussen ondernemingen en 
overheidsinstellingen in één beveiligde elektronische brievenbus. U kent de eBox Enterprise 

wellicht al van uw communicatie met de RSZ.  

B. Welke documenten 

Indien Als u de eBox van uw onderneming (eBox Enterprise) heeft geactiveerd, dan ontvangt 
u voortaan langs die weg uw overheidsdocumenten. Alle document die u ontvangt zijn 
rechtsgeldig. Het gaat onder meer over vergunningen, attesten, aanslagbiljetten, 
subsidietoekenningen, de mededeling neerlegging jaarrekening, etc. Momenteel maken 
de  Federale Overheidsdiensten (FOD) zoals FOD Financiën of FOD Economie, federale 
overheidsinstellingen zoals RSZ, RIZIV of RVA, Vlaamse, Waalse of Brusselse 
overheidsinstellingen, en vele steden en gemeenten, al gebruik van de Box Enterprise. 

De lijst met deelnemende verzenders wordt binnenkort uitgebreid. Vanaf januari 2022 sluit ook 
de Balanscentrale van de Nationale Bank van België aan. De NBB stuurt vanaf dan de 
mededeling van de neerlegging van de jaarrekening alleen nog via elektronische weg naar uw 
e-Box Enterprise. Deze overheidsdocumenten zijn dus niet meer te verkrijgen via de post. 

Elke instelling die in e-Box Enterprise publiceert, bepaalt zelf een geldigheidsduur per 
documenttype. Dat kan bijvoorbeeld 6 maanden zijn. Als een document op het punt staat om 
te vervallen, krijgt u een waarschuwing. De documenten worden automatisch verwijderd uit e-
Box Enterprise zodra de geldigheidsduur verstreken is. 

Iedereen die verbonden is aan uw onderneming kan toegang krijgen tot e-Box Enterprise. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om werknemers, leden van de raad van bestuur of een bedrijfsleider. 
Wie toegang wil, moet wel een elektronische identiteitskaart of een itsme-account hebben. 
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Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 
 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website, waar wij u 
berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante wijzigingen in de fiscale 
regelgeving. 
- U kan de inhoud van deze rubrieken en online actualiteit in pdf-formaat raadplegen en 
downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze nieuwsbrief niet langer te 
ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com. 
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced 
als u deze online leest. 
 
Contactgegevens Bebotax 

Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM (2 lijnen):  
lijn 1: 0496/97.22.10 ;  
lijn 2: 0498/88.44.35 ; Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 
 
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar: 
 
Bebotax BV ovv BVBA 
Steenweg Deinze 124 B 
9810 Nazareth 
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