
1. Wat is een SIREN/SIRET- 
nummer?

SIREN- en SIRET-nummers zijn Franse num-
mers ter identificatie van een onderneming. 
Deze nummers worden toegekend na een 
aanvraag tot registratie. 

Een SIREN-nummer is een 9-cijferig  
nummer welke bevestigt dat uw bedrijf  
in Frankrijk geregistreerd staat, en is  
opgenomen in de nationale bedrijvengids: 
Répertoire National des Entreprises. 

Het SIRET-nummer komt overeen met de  
9 cijfers van het SIREN-nummer gevolgd 
door een NIC-code van 5 cijfers. De NIC-code 
is een verwijzing naar het hoofdkantoor of 
de verschillende nevenvestigingen van een 
onderneming. Elke onderneming heeft  
één SIREN-nummer, maar evenveel SIRET- 
nummers als vestigingen. 

Een APE-code (Code d’Activité Principale)  
wordt toegevoegd om de belangrijkste  
bedrijfsactiviteit van de onderneming aan  
te geven.   

De SIREN/SIRET-nummers worden toegekend  
door het INSEE (Institut National de la 
Statistique et des Etudes Economiques) en 
worden meegedeeld door het CFE (Centre 
de Formalités des Entreprises Compétent). 
Alle ondernemingen zijn geregistreerd in 
het Sirene register (Système d’Identification 
du Répertoire des Entreprises et de leurs 
Etablissements).

Gaat u zakendoen in Frankrijk, dan is het verkrijgen van een SIREN/
SIRET-nummer nuttig. Een SIREN/SIRET-nummer wordt algemeen 
aanbevolen omdat het nummer het adres, de activiteit en het profiel 
van het bedrijf certificeert. In dit document beschrijven wij wat  
SIREN/SIRET-nummers zijn, wanneer u een nummer nodig heeft  
en hoe u een nummer verkrijgt. 

Wat is een SIREN/SIRET-nummer  
en waarom heb ik het nodig? 
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2. Waarom heb ik een SIREN/
SIRET-nummer nodig?   

Een SIREN/SIRET-nummer is in 99% van  
de gevallen verplicht om zaken te doen in 
Frankrijk, met name voor aanbestedingen.  
Er zijn gevallen waarin, afhankelijk van de 
grootte van het bedrijf en de aanbesteding, 
het SIRET-nummer niet verplicht is. Het  
aanvragen van een SIREN/SIRET-nummer 
wordt echter sterk aanbevolen.

Wanneer u een bedrijf in Frankrijk inschrijft, 
ontvangt u een Kbis-uittreksel (uittreksel van 
de Franse Kamer van Koophandel). Individuele 
ondernemers verkrijgen een K-uittreksel door 
dezelfde procedure te volgen. Een Kbis geeft 
informatie over de activiteit van de onderne-
ming en bevat de volgende gegevens: naam, 
SIREN-nummer, APE-code, rechtsvorm, bedrag 
van het maatschappelijk kapitaal, etcetera. Met 
een Kbis kan een ondernemer of onderneming 
de inschrijving in het register verantwoorden 
en zo het juridisch bestaan bewijzen.

Dit document is nuttig in vele situaties, bijvoor-
beeld bij het openen van een zakelijke bank-
rekening, het kopen van materiaal bij een leve-
rancier, of bij het zakendoen met de overheid. 

Wanneer u meedoet aan een aanbesteding, 
dient u een dossier in met alle informatie die 
door de opdrachtgever wordt gevraagd. Aan-
gezien de overdracht van documenten van de 
documenten vaak het enige contact moment 
met de koper is, dient bijzondere aandacht aan 
de documentatie te worden besteed om aan  
te tonen dat het bedrijf de behoeften correct 
heeft geïdentificeerd en een serieuze part-
ner is. Het wordt daarom aanbevolen om een 
Kbis-uittreksel met vermelding van een SIREN/
SIRET-nummer mee te sturen.     

3. Hoe kom ik aan een  
SIREN/SIRET nummer?  

Het verkrijgen van een SIREN/SIRET-nummer 
in Frankrijk is een proces dat geduld en voor-
bereiding vereist. 

Dien een registratieformulier in bij één van 
de zes CFE-netwerken van het departement 
waar uw hoofdkantoor is gevestigd. Uw CFE 
is afhankelijk van de aard van uw activiteit 
(commercieel, ambachtelijk, agrarisch, of 
liberaal), de juridische status en de locatie.

Volg deze stappen:
1. Maak een account aan via de website: 

www.formalites.entreprises.gouv.fr 
2. Klik op “déclarer”.
3. Maak een account aan als u zich voor  

de eerste keer aanmeldt, of log in via  
“se connecter”

4. Klik op “déclarer un formalité des  
entreprises” 

Vanaf hier kunt u de Engelse taal kiezen:
5. Klik op “créer une entreprise” of “start a 

business”.

Als u niet zeker weet welke rechtsvorm  
u moet kiezen, raden wij u aan contact  
op te nemen met een accountant. De 
Netherlands Business Council France  
kan u in contact brengen met Nederlands-
talige accountants die u kunnen onder-
steunen bij het kiezen van de juiste juridi-
sche en fiscale structuur. 

De volgende officiële documenten  
zijn vereist: 
- Postadres in Frankrijk
- Volledige juridische en fiscale structuur
Een bankrekening in Frankrijk wordt  
aanbevolen, maar is niet verplicht. 

Uw SIREN/SIRET-nummer wordt verstrekt 
nadat u het bedrijf heeft geregistreerd. Het 
duurt twee tot drie weken om een SIREN/ 
SIRET-nummer te ontvangen.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen 
met een CFE organisatie, afhankelijk van de 
aard van uw activiteit.

https://www.formalites.entreprises.gouv.fr


- Een individuele ondernemer of een vennootschap 
(EURL, SARL, SA - SAS, SNC) die een commerciële  
activiteit uitoefent.

- Een individuele ondernemer of een vennootschap  
die een ambachtelijke activiteit uitoefent.

- Een individuele ondernemer of onderneming  
met als hoofdactiviteit landbouwactiviteiten.

- Een vrije beroepsbeoefenaar

- Een onderneming die personeel in dienst heeft  
waarvan de inschrijving niet door een andere CFE 
wordt behandeld (administratie, lokale overheid,  
vakbond, ondernemingsraad, vereniging).

- Een zelfstandige kunstenaar: literair en drama,  
muzikaal en choreografisch, audiovisueel en  
cinematografisch, fotografisch en grafisch.

- Huis-aan-huis verkoper die zijn of haar activiteit op 
onafhankelijke wijze uitoefent en niet is ingeschreven 
bij de RCS of het speciale register van handelsagenten.

- Een civiele of niet-commerciële onderneming  
(vrije praktijkvennootschap...).

- Een openbare industriële en commerciële instelling 
(Epic) of een overheidsinstantie.

- Een handelsagent.

- Een economisch samenwerkingsverband (EIG) of een 
Europees economisch samenwerkingsverband (EEIG).

- Onderneming of organisatie die niet bij een andere 
CFE is aangesloten en geen andere dan statistische 
en fiscale verplichtingen heeft (en geen personeel in 
dienst heeft).

- Beroepsbeoefenaren die in groepsverband werkzaam 
zijn, met of zonder rechtspersoonlijkheid (joint ventu-
res, mede-eigendom, verenigingen zonder personeel 
die zijn onderworpen aan fiscale verplichtingen, trusts).

- Individuele en niet-beroepsmatige verhuurders van 
gemeubileerde goederen, niet ingeschreven in het 
Handels- en Bedrijvenregister (RCS).

- Individuele verhuurders van roerende goederen die 
niet zijn ingeschreven in het RCS (autoverhuurders, 
fondsenverhuurders).

- Eigenaren van schepen.

- Bedrijven voor het vervoer van goederen over water  
of coöperatieve waterondernemingen.

Chambre de commerce et d’industrie (CCI)
Kamer van koophandel en industrie

Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA)
Kamer van Ambachten en Nijverheid

Chambre d’agriculture
Kamer van Landbouw

Urssaf ou caisse générale de Sécurité sociale

Greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de 
grande instance statuant commercialement
De griffiers van de commerciële rechtbanken

Service des impôts aux entreprises
Dienst voor bedrijfsbelastingen

Greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de 
grande instance statuant commercialement hors DOM; 

Service des Impôts aux entreprises dans les DOM 

Chambre de la Batellerie Artisanale (CNBA)  
Nationale Kamer van Ambachtelijke Schippers

chambres-agriculture.fr

www.urssaf.fr/portail/home/votre-urssaf/contacts-telephoniques.html

www.cnba-transportfluvial.fr

lannuaire.service-public.fr/navigation/sie

www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/le-greffe.html

www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/le-greffe.html

www.impots.gouv.fr/professionnel/jexerce-dans-
les-dom-page-en-cours-de-creation

annuairecma.artisanat.fr

www.cci.fr/contact

Meer informatie vindt u hier: www.insee.fr/fr/information/1972060 

4. Met welke CFE moet u contact opnemen volgens uw activiteit  

Uw professionele activiteit Uw CFE
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5. Wat verkrijgt u aan het 
einde van het proces?  

- Een door het INSEE toegekende  
SIREN/SIRET-nummer en APE-code

- De toekenning van een intracommunautair 
BTW-nummer door de dienst voor bedrijfs-
belastingen (SIE), dat essentieel is voor alle 
handelstransacties binnen de Europese Unie. 

- Registratie in het Handels- en Bedrijven-
register (RCS) voor handelsactiviteiten, 
registratie in het Speciaal Register van 
Handelsagenten (RSAC) voor handels-
agenten, of registratie in het Repertorium 
van Ambachten (RM) voor ambachtelijke 
activiteiten.

Meer informatie: 
Nederlandse ambassade in Frankrijk: www.nlinfrankrijk.nl  
Netherlands Business Council France: www.nlbc.fr

https://www.nlinfrankrijk.nl/
https://www.nlbc.fr

