HERGEBRUIK : VERGELIJKEND SCHEMA.

Voor wie over publieke gegevens van de geregistreerde entiteiten (hierna entiteiten genoemd) voor hergebruik wil beschikken, bestaan er drie
mogelijkheden :

-

Bestanden met het geheel van publieke gegevens beschikbaar voor hergebruik.
Public Search Web Services.
Open Data gegevensbestanden.

Zij verschillen onderling naar gelang het aangeboden formaat, de leveringsfrequentie, de verstrekte gegevens, de vergoeding, enz.
Om deze verschillen evenals de specifieke kenmerken van de diverse mogelijkheden te verduidelijken, werd een vergelijkend schema
opgesteld.

Eigenschappen
/ Diensten

Bestand met het geheel van publieke
gegevens voor hergebruik.

Doelpubliek

Entiteiten en particulieren

Entiteiten, particulieren en studenten

Entiteiten, particulieren en studenten

Hergebruik

Voor commerciële en niet-commerciële

Voor commerciële en niet-commerciële

Voor commerciële en niet-commerciële

doeleinden.

doeleinden.

doeleinden.

- De gegevens opgenomen in de catalogus

- De gegevens opgenomen in de catalogus

- De publieke gegevens opgenomen in de

Beschikbare gegevens

Public Search Web Services.

Gegevensbestand ‘Open Data’.

catalogus
- Zowel actieve als stopgezette gegevens.

- Actieve gegevens van de entiteit.
- Van de stopgezette entiteiten: gegevens actief

- Actieve gegevens van de actieve entiteiten.

op het moment van stopzetting.
- Gegevens met een begindatum in de toekomst
of stopgezette gegevens zijn niet beschikbaar.

- Geen gegevenshistoriek.

- Raadpleging enkel entiteit per entiteit en op
basis van zoekcriteria zoals het
ondernemingsnummer, de benaming, het adres
en de activiteiten.
Aangeboden formaat

xml-formaat

SOAP (Simple Object Access Protocol)-dienst

Volledig en wijzigingsbestand
Leveringsfrequentie

Iedere werkdag

csv-bestand
Volledig en wijzigingsbestand

Op aanvraag

Maandelijks

Frequentie van de
update

Iedere werkdag

Toegang

FTP-server beveiligd met toegangscode

Dagelijks, behalve op zondag en maandag.

Iedere maandag volgend op de eerste zondag
van de maand.

Via een beveiligde internetapplicatie.

(gebruikersnaam en paswoord).

FTP-server beveiligd met toegangscode
(gebruikersnaam en paswoord).

Prijs

75.000 euro per jaar.

50 euro voor 2000 zoekopdrachten.

Gratis.

Toegang aanvragen

Het Aanvraagformulier voor een Licentie is

Webapplicatie beveiligd d.m.v. aanmelding

Webapplicatie beveiligd d.m.v. aanmelding

beschikbaar op de website van de FOD

door de gebruiker :

door de gebruiker :

Economie

https://kbopub.economie.fgov.be/kbo-open-

https://kbopub.economie.fgov.be/kbo-open-

data/login?lang=nl

data/login?lang=nl

