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Licentie OPEN DATA: gebruiksvoorwaarden 
 

 

Artikel 1 – Voorwerp van de licentie 

1.1 In overeenstemming met artikel III.33 van het Wetboek van Economisch Recht stelt de 

Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen een reeks gegevens voor 

hergebruik ter beschikking. 

1.2 De onderhavige overeenkomst heeft als doel de licentienemers toe te laten publieke 

gegevens te delen, te wijzigen en te gebruiken zoals bepaald in de catalogus “open data 

bestand”, die op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

beschikbaar is. Daarnaast worden de toepasselijke rechten en verplichtingen op het 

hergebruik van deze gegevens verduidelijkt. 

 

Artikel 2 – Rechten en verplichtingen van de licentienemer 

2.1 De licentienemer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die hem 

ter beschikking worden gesteld. Hij is gehouden de verplichtingen zoals voorzien door de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) nr. 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van 

natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 

het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG), inclusief in 

geval van doorgifte van gegevens buiten de Europese Unie. Bijgevolg dient de 

licentienemer in het bijzonder een recht van bezwaar te garanderen aan de betrokken 

personen, alsook een recht van inzage en een recht op rectificatie. 

2.2 De licentienemer mag de persoonsgegevens niet gebruiken voor direct-marketing 

doeleinden, in overeenstemming met artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 juli 2008 

betreffende het hergebruik van publieke gegevens van de Kruispuntbank van 

Ondernemingen. 

2.3 De licentienemer mag de gegevens niet hergebruiken voor een ander doeleinde dan 

hetgene vermeld werd tijdens zijn inschrijving als gebruiker van de bestanden "opendata".  

2.4 Het hergebruik door de licentienemer mag niet strijdig zijn met de openbare orde en de 

goede zeden en mag evenmin nadeel toebrengen aan de belangen van de licentiegever.  
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2.5 De licentienemer dient zich steeds te gedragen als een goede huisvader betreffende het 

hergebruik van de KBO-gegevens.   

2.6 De licentie kent de licentienemer een persoonlijk en niet-exclusief recht toe op het 

hergebruik van informatie die hem ter beschikking wordt gesteld. Ze kent echter in geen 

geval intellectuele eigendomsrechten toe op de gegevens die ter beschikking worden 

gesteld. 

2.7 De licentienemer verbindt zich ertoe dat de gegevens ongewijzigd blijven en hun zin 

behouden. 

2.8 In het kader van het hergebruik verbindt de licentienemer zich ertoe de bron en de datum 

van de update van de gegevens te vermelden zonder dat die informatie als enige 

waarborg door de licentienemer wordt gegeven en als dusdanig kan worden 

geïnterpreteerd. 

2.9  De licentienemer neemt alle nodige technische, organisatorische en juridische 

maatregelen om de naleving van de overeenkomst te waarborgen of te doen waarborgen, 

ook door zijn personeel en klanten. 

 

Artikel 3 – Rechten en verplichtingen van de licentiegever 

3.1 De licentiegever stelt de licentienemer de gegevens ter beschikking die in de catalogus 

“open data bestand” zijn opgesomd. Deze catalogus is beschikbaar op de website van de 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.  

3.2 De licentiegever beschikt over alle intellectuele en andere rechten op de databank die 

voorvloeien uit de toepasselijke reglementering.  

 

Artikel 4 – Aansprakelijkheid 

4.1    De licentiegever kan niet aansprakelijk worden gehouden voor foutieve, ontbrekende of 

onregelmatige overgemaakte gegevens.  

De licentienemer aanvaardt dat de gegevens aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn die 

niet of niet onmiddellijk worden meegedeeld.   

4.2  De licentiegever kan niet aansprakelijk worden gehouden voor tijdelijke 

onbeschikbaarheid van de KBO-gegevens, in het bijzonder wanneer deze 

onbeschikbaarheid te wijten is aan het onderhoud van de databank, aan een feit dat de 

licentiegever redelijkerwijze niet kon voorkomen of aan handelingen van een derde.  
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4.3    De licentiegever kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de wijze waarop KBO-

gegevens zijn doorgegeven aan derden of hergebruikt worden door de licentienemer, in 

combinatie met andere gegevens. Hij zal evenmin aansprakelijk worden gehouden voor 

eender welke schade die de licentienemer of derden hierdoor zouden lijden.    

 

Artikel 5 – Leveringsmodaliteiten 

5.1 De licentiegever zal de gegevens bedoeld in artikel 3.1 ter beschikking stellen in 

overeenstemming met de voorwaarden en waarborgen van de overeenkomst. In het 

bijzonder zal de licentiegever de gegevens onder de vorm van CSV-bestanden ter 

beschikking stellen van de licentienemer op de website 

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

5.2 De gegevens worden elke eerste zondag van de maand en ten laatste op maandag 

geüpdatet. 

 

Artikel 6 – Technische modaliteiten 

De technische modaliteiten worden bepaald in het cookbook dat beschikbaar is op de 

website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. 

Artikel 7 – Prijs 

De in het “open data bestand” opgenomen gegevens worden gratis ter beschikking 

gesteld. 

 

Artikel 8 – Duur van de overeenkomst 

De overeenkomst wordt voor onbepaalde duur gesloten. 

 

Artikel 9 – Wijziging 

9.1  De licentiegever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst aan te passen, 

met name naargelang van de wijzigingen in de toepasselijke regelgeving zonder dat de 

licentienemer een schadeloosstelling kan eisen. Indien binnen een periode van 

vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de datum van kennisgeving van de wijzigingen de 

licentienemer aangeeft deze niet te willen aanvaarden, kan de licentiegever de 

overeenkomst bij gewone kennisgeving onmiddellijk en zonder tussenkomst van de 
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rechtbank beëindigen. Bij afwezigheid van een antwoord van de licentienemer wordt de 

wijziging geacht aanvaard te zijn. 

9.2 In de veronderstelling dat ontwikkelingen die met name verbonden zijn aan het formaat, 

de wijziging van de databank- of bestandsstructuur en/of de evolutie van de modaliteiten 

voor de terbeschikkingstelling van de gegevens, technische aanpassingen van de 

apparatuur van de licentienemer vereisen, kunnen de bijkomende kosten die hieruit 

zouden voortvloeien in geen geval ten laste van de licentiegever worden gelegd. De 

licentienemer kan in dat opzicht geen schadeloosstelling noch een vergoeding opeisen. 

 

 

Artikel 10 – Beëindiging 

10.1  Op een gemotiveerde vraag van één van de partijen kunnen de partijen in 

gemeenschappelijk akkoord beslissen de overeenkomst te beëindigen. 

10.2  De licentiegever kan een einde stellen aan de overeenkomst wanneer de andere partij 

manifest haar contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De beëindiging van de 

overeenkomst geeft de licentienemer geen recht op enige schadeloosstelling.  

10.3 De licentiegever behoudt zich het recht voor een einde te stellen aan de overeenkomst op 

voorwaarde dat hij een opzegtermijn van een maand in acht neemt, met name naar 

aanleiding van wijzigingen in de toepasselijke regelgeving.  

10.4. De licentiegever behoudt zich het recht voor een einde te stellen aan de overeenkomst 

indien een rechterlijke beslissing dit eist. 

10.5 De licentiegever stelt automatisch een einde aan de overeenkomst indien de gegevens 

gedurende een jaar niet werden geladen. 

 

Artikel 11 – Overdraagbaarheid en onderaanneming  

De rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst kunnen geheel noch 

gedeeltelijk aan een derde worden afgestaan of in onderaanneming worden gegeven. 

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht  

De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.  
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Artikel 13 – Bevoegde rechtbank en verjaringstermijn 

13.1 In geval van een geschil betreffende de overeenkomst zullen de partijen te goeder trouw 

onderhandelen om tot een minnelijke schikking te komen. Indien dergelijke schikking 

onmogelijk blijkt, stemmen de partijen ermee in het geschil voor te leggen aan de exclusieve 

rechtsmacht van de rechtbanken te Brussel. 

13.2  Elke actie overwogen door de licentienemer jegens de licentiegever verjaart na 

twee (2) jaar, met ingang van de datum waarop de gegevens ter beschikking werden 

gesteld, die aan de basis liggen van de actie. 

 

Artikel 14 – Varia 

In geval van nietigheid of niet-toepasbaarheid van een bepaling zal deze de geldigheid van 

de overige bepalingen van de overeenkomst niet beïnvloeden. De partijen zullen alles in 

het werk stellen om deze bepaling te vervangen door een evenwaardige, geldige bepaling. 


