VERGELIJKENDE TABEL PER TYPE TOEGANG
Web interface (KBOwi)

Toepassing
Gebruikers

KBO Select

KBO XML-extracten

KBO Webservice

Overheden, besturen, diensten en andere instanties voor de uitvoering van hun wettelijke en/of reglementaire opdrachten
Alle gegevens over de geregistreerde entiteiten (hierna entiteiten genoemd) en hun vestigingseenheden die in de databank zijn
ingeschreven en die opgesomd zijn in het aanvraagformulier voor toegang (onder punt 8 “Bijlage” in dat formulier)
- Actieve en stopgezette gegevens

Gegevens

- Alleen raadpleging entiteit per
entiteit (vestigingseenheid per
vestigingseenheid (VE)) en op basis
van opzoekingscriteria zoals het
ondernemingsnummer/VEnummer, de benaming, het adres,
enz.

- Entiteiten en vestigingseenheden
opgedeeld in 6 groepen (actieve,
stopgezette en toekomstige)
- Geen historiek van de gegevens

Formaat van ontvangst

Type ontvangst

- Actieve en stopgezette
gegevens

- Volledig bestand (met alle
KBO-gegevens) en
wijzigingsbestand (gewijzigde
of onlangs nieuw ingevoerde
gegevens)

- Alleen raadpleging entiteit
per entiteit en op basis van
opzoekingscriteria zoals het
ondernemingsnummer, de
benaming, het adres en de
activiteiten.

- Codebestanden:
ondersteunende gegevens
(codetabellen)

- Links naar andere externe
bronnen (Belgisch Staatsblad,
werkgeversrepertorium,
balanscentrale, enz.)

Doel toepassing

- Actieve en stopgezette
gegevens

Raadplegen en opzoeken van
gegevens van de entiteit aan de
hand van een geavanceerde
zoekmotor

Mogelijkheid om zelf een lijst op te
maken met doelgerichte en
geavanceerde zoekopdrachten en
criteria.

Volledig bestand aangevuld
met dagelijkse updates
Mogelijkheid om bepaalde
gegevensgroepen te
selecteren volgens uw
persoonlijke behoeften

Integreren van onze
webservices in eigen
toepassingen zodat van
daaruit gegevens van KBO
opgevraagd kunnen worden

/

CSV (omzetbaar naar Excel) of XML

XML

SOAP-service (Simple Object
Access Protocol)

Online

Per e-mail of via een beveiligde FTPserver met toegangscode (login en
paswoord)

Beveiligde FTP-server met
toegangscode (login en
paswoord)

Online

VERGELIJKENDE TABEL PER TYPE TOEGANG
Toepassing

Web interface (KBOwi)
Realtime (online)

Frequentie levering

Frequentie update

Toegankelijkheid

KBO Select

KBO XML-extracten

KBO Webservice

Eenmalige levering mogelijk maar
ook keuze tussen wekelijks of
maandelijks

Dagelijks, van dinsdag tot
zaterdag

Realtime (online)

Onmiddellijk

Wekelijkse update + 1e dag van de
maand

Dagelijks, behalve op zondag
en maandag

Onmiddellijk

Onlinetoepassing

Onlinetoepassing

Via een beveiligde link:

Via een beveiligde link:

Onlinetoepassing gebaseerd
op een certificaat

https://kbo-bcewi.economie.fgov.be/kbo/index.jsf
Authenticatie:

https://kbo-bceselect.economie.fgov.be/kboselect/

Beveiligde FTP-server met
toegangscode (login en
paswoord)

- elektronische identiteitskaart

Authenticatie:

- token

- elektronische identiteitskaart

Door opzoeking

Per request

- token
Internetverbinding

Vereisten

Indien authenticatie via eID:

Indien authenticatie via eID:

- pincode bij de hand

- pincode bij de hand

- kaartlezer

- kaartlezer

- correcte software op computer
om kaartlezer te kunnen gebruiken

- correcte software op computer
om kaartlezer te kunnen gebruiken

Informaticaondersteuning is
noodzakelijk

Informaticaondersteuning is
noodzakelijk
De gebruiker heeft een eigen
toepassing

Gratis voor zover de gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke en/of reglementaire opdrachten van de vragende dienst.
Prijs

Toegangsaanvraag

Als u de gegevens wilt hergebruiken buiten het kader van de voornoemde opdrachten, raadpleeg onze webpagina over het hergebruik van
publieke gegevens (onder de rubriek “diensten voor iedereen”).
Formulier “Aanvraagformulier voor toegang tot gegevens KBO”
Handleiding “Hoe het toegangsaanvraagformulier invullen?”

