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Licentieovereenkomst 

TUSSEN 

 

Enerzijds, 

 

De Belgische Staat (Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie), 
ondernemingsnummer 0314. 595.348 

Vooruitgangstraat 50 
1210 BRUSSEL 

vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Clercq, adviseur-generaal 

 

Hierna aangeduid als de “licentiegever”, 

 

EN 

 

Anderzijds, 

 

xxxxxx 
 
vertegenwoordigd door xxxxx, xxxxxx 

 

Hierna aangeduid als de “licentienemer”,  

 

Alle contactpartijen worden hierna individueel aangeduid als “partij” en gezamenlijk als “de 

partijen”. 



 
                                               

 

 

 2 

OVERWEGENDE DAT  

(A) De Kruispuntbank van Ondernemingen (hierna aangeduid als de “KBO”) binnen de Federale 
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie werd opgericht met als doel de 
administratieve procedures opgelegd aan geregistreerde entiteiten (hierna: entiteiten) te 
vereenvoudigen en de werking van de overheidsdiensten efficiënter te organiseren; 

(B) De KBO belast is, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, met 
het opnemen, het bewaren, het beheren en het ter beschikking stellen van de gegevens die 
betrekking hebben op de identificatie van de entiteiten; 

(C) De Koning, op grond van artikel III.33 van het Wetboek van economisch recht, bij koninklijk 
besluit van 18 juli 2008 betreffende het hergebruik van publieke gegevens van de 
Kruispuntbank van Ondernemingen, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 maart 
2014 (hierna: het “Besluit”) vastgelegd heeft welke gegevens van de KBO voor hergebruik 
mogen worden doorgegeven alsook volgens welke modaliteiten en voorwaarden die ter 
beschikking mogen worden gesteld.  

 

IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

 

Artikel 1 Definities 

Voor de toepassing van de overeenkomst verstaat men onder:   

1.1 Beheersdienst: de dienst binnen de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie, belast met het beheer van de KBO; 

1.2 Niet-commercieel hergebruik: het gebruik van KBO-gegevens door natuurlijke personen of 
rechtspersonen voor niet-commerciële doeleinden;   

1.3 Eindgebruikers: de klanten van de licentienemer die de KBO-gegevens op hun beurt niet 
verder doorverkopen; 

1.4 KBO-gegevens: de gegevens die betrekking hebben op de identificatie van de entiteiten 
ingeschreven in de KBO; 
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1.5 Overeenkomst: de huidige licentieovereenkomst met inbegrip van de eventuele bijlagen; 

1.6 Persoonsgegevens: alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon overeenkomstig de definitie voorzien in artikel 4.1 van de Verordening 
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 
(algemene verordening gegevensbescherming).
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Artikel 2 – Voorwerp van de licentie 

2.1 De overeenkomst heeft tot doel enerzijds de voorwaarden vast te leggen die de 
licentienemer dient na te leven bij het niet-commercieel hergebruik van de KBO-gegevens 
opgesomd in bijlage 1 en anderzijds de bijzondere voorwaarden vast te leggen volgens 
dewelke deze gegevens ter beschikking worden gesteld door de Beheersdienst. 

 

Artikel 3 – Rechten en verplichtingen van de licentienemer 

3.1 De licentie wordt uitsluitend verleend met het oog op een niet-commercieel hergebruik 
zoals bedoeld in bijlage 2.  

3.2 De licentienemer kan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
licentiegever KBO-gegevens verstrekken aan andere klanten dan de eindgebruikers.  

3.3 Het niet-commercieel hergebruik mag niet strijdig zijn met de openbare orde of de goede 
zeden en mag eveneens geen nadeel toebrengen aan de belangen van de licentiegever.  

3.4 De licentienemer dient zich steeds te gedragen als een goede huisvader betreffende het 
hergebruik van de KBO-gegevens. 

3.5 De rechten van de licentienemer voortvloeiend uit de overeenkomst zijn niet-exclusief. 

3.6 De licentienemer dient onverwijld de licentiegever op de hoogte te brengen wanneer hij in 
het kader van de overeenkomst andere dan de in bijlage 1 opgesomde gegevens ontvangt 
en dient zich te onthouden van ieder gebruik van dergelijke gegevens. 

3.7 De licentienemer zal alle nodige technische, organisatorische en juridische maatregelen 
nemen om de naleving van de overeenkomst te waarborgen of te doen waarborgen, ook 
door zijn personeel en klanten. 

 

Artikel 4 – Rechten en plichten van de licentiegever 

4.1 De licentiegever stelt de licentienemer de in bijlage 1 opgesomde, en geactualiseerde, 
gegevens ter beschikking.  

4.2 De licentiegever behoudt zich de rechten voor die niet in artikel 3 zijn voorzien.  

4.3 De licentiegever beschikt over alle intellectuele en andere rechten op de databank die 
voortvloeien uit de toepasselijke regelgeving.   
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Artikel 5 – Aansprakelijkheid 

5.1 De licentiegever zal naar alle redelijkheid alles in het werk stellen om de KBO te 
verwezenlijken en voortdurend te actualiseren. De licentiegever kan niet aansprakelijk 
worden gehouden voor foutieve, ontbrekende of onregelmatige KBO-gegevens.  

De gegevens worden verstrekt in de staat waarin ze in de KBO zijn ingeschreven op het 
moment van de verstrekking. De licentienemer aanvaardt dat de gegevens vanaf hun 
inschrijving in de KBO aan wijzigingen onderhevig kunnen zijn die niet of niet onmiddellijk 
aan de KBO worden meegedeeld.   

5.2 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.  

5.3 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.    

5.4 De licentienemer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die hem 
door de Beheersdienst ter beschikking worden gesteld met het oog op een niet-
commercieel hergebruik.  Hij moet, inclusief in geval van doorgifte van gegevens buiten de 
Europese Unie, zowel de algemene verordening gegevensbescherming als het Besluit en de 
wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens respecteren. 

 

Artikel 6 – Leveringsmodaliteiten 

De licentiegever zal de KBO-gegevens ter beschikking stellen in overeenstemming met de 
voorwaarden en waarborgen van de overeenkomst. In het bijzonder zal de licentiegever de 
KBO-gegevens ter beschikking stellen van de licentienemer in het formaat en op de 
tijdstippen vastgelegd in bijlage 3. 

 

Artikel 7 – Prijs 

 Een vergoeding, zoals vastgelegd in bijlage 4, wordt betaald door de licentienemer voor het 
niet-commercieel hergebruik van de KBO-gegevens opgesomd in bijlage 1.  
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Artikel 8 – Betalingsmodaliteiten 

8.1 De licentienemer verbindt zich ertoe om het bedrag van de vergoeding te betalen binnen de 
dertig (30) dagen volgend op de ontvangst van de desbetreffende factuur. 

8.2 In geval van wanbetaling in hoofde van de licentienemer,  

- zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn van 
acht (8) % per jaar ten behoeve van de licentiegever; 

- heeft de licentiegever het recht de terbeschikkingstelling van KBO-gegevens te schorsen 
overeenkomstig artikel 10.2. 

  

Artikel 9 – Duur van de overeenkomst 

9.1 De overeenkomst treedt in werking op de datum waarop beide partijen de overeenkomst 
hebben ondertekend. 

 

9.2 De overeenkomst wordt voor de duur van één jaar gesloten.  

 

Artikel 10 – Schorsing 

10.1 De uitvoering van de overeenkomst kan worden geschorst indien een rechterlijke beslissing 
dit eist, in geval van overmacht of enig ander voorval waarvan men redelijkerwijze kan 
erkennen dat dit onafhankelijk is van de wil van de licentiegever. De licentiegever zal de 
licentienemer over een dergelijke schorsing zo spoedig mogelijk informeren.  

De overeenkomst is uitgesteld voor een overeenkomstige periode als de duur van de 
schorsing, voor zover deze laatste de duur overschrijdt van tien (10) openstaande 
achtereenvolgende dagen. 

10.2 Indien de licentienemer de voorwaarden van de overeenkomst niet respecteert, kan de 
licentiegever de uitvoering van zijn verplichtingen tijdens de duur van het gebrek schorsen. 
Indien de ernst van het gebrek de voortzetting van de overeenkomst redelijkerwijze 
onmogelijk maakt, kan de licentiegever de overeenkomst beëindigen in overeenstemming 
met artikel 11.2 

10.3 Op een gemotiveerde vraag van één van de partijen kunnen de partijen in 
gemeenschappelijk akkoord beslissen de overeenkomst te schorsen. 
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Artikel 11 – Beëindiging 

11.1  Zonder afbreuk te doen aan artikel 10.1 neemt de overeenkomst met het volste recht een 
einde bij het verstrijken van haar duurtijd. 

11.2 Iedere partij kan ten allen tijd, na het versturen van een gemotiveerde en aangetekende 
ingebrekestelling en zonder tussenkomst van de rechtbank, een einde stellen aan de 
overeenkomst wanneer de andere partij manifest haar contractuele verplichtingen niet is 
nagekomen, waardoor redelijkerwijze de voortzetting van de overeenkomst niet meer 
mogelijk is. Wat in het bijzonder een dergelijk gebrek vormt in hoofde van de licentienemer, 
is het gebruik van de KBO-gegevens voor andere doeleinden dan deze voorzien in de 
overeenkomst. Indien de licentienemer één of meerdere voorwaarden van de overeenkomst 
niet naleeft, zal de beëindiging van de overeenkomst door de licentiegever geen recht geven 
op enige schadeloosstelling voor de licentienemer. 

 

Artikel 12 – 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 zonder 
voorafgaand schriftelijk akkoord van de licentiegever. 

 

Artikel 13 – Toepasselijk recht 

De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de algemene verordening 
gegevensbescherming.  

 

Artikel 14 – Bevoegde rechtbank en verjaringstermijn 

14.1 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 Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. 

14.2 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. 
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Artikel 15 – Varia 

15.1 Geen wijziging aan de overeenkomst zal geldig of bindend zijn voor de partijen indien ze niet 
door hen geschreven en ondertekend is.  

15.2 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.  

15.3 Elke kennisgeving die krachtens de bepalingen van de overeenkomst dient te worden 
gegeven, zal schriftelijk gebeuren. 

15.4 De licentienemer duidt één enkele persoon aan voor alle contacten met de Beheersdienst.  

15.5 De licentiegever behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de overeenkomst aan te passen in 
functie van de wijzigingen in de toepasselijke regelgeving. Indien binnen een periode van 
dertig (30) 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 
rechtbank beëindigen. Bij afwezigheid van een antwoord van de licentienemer wordt de 
wijziging geacht aanvaard te zijn. 

 

Overeenkomst opgemaakt te Brussel in twee originele exemplaren, waarvan iedere partij verklaart 
één exemplaar te hebben ontvangen. 
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Voor de licentiegever, 

Ann DE CLERCQ 

 

Plaats/Datum 

Brussel 

 

Handtekening 

 

Voor de licentienemer, 

 

 

Plaats/Datum 

 

 

Handtekening 

 

 



 
                                               

 

 

 10 

LIJST VAN BIJLAGEN 

Bijlage 1 Opsomming van de gegevens 

Bijlage 2 Beschrijving van de nagestreefde niet-commerciële doeleinden 

Bijlage 3 Formaat en periodiciteit van de terbeschikkingstelling van de 
gegevens 

Bijlage 4 Vergoeding  

 



 
                                               

 

 

 11 

 

Bijlage 1 – Opsomming van de gegevens  

 

 
 

Catalogus van alle herbruikbare gegevens 
 
 
 
 
I) BESCHIKBARE GEGEVENS OP HET NIVEAU VAN DE GEREGISTREERDE 

ENTITEIT 
 
* Basisidentificatiegegevens 
 
 
- Ondernemingsnummer 
 - ondernemingsnummer 
 - begindatum 
 - einddatum 
  
 
- Type geregistreerde entiteit 
 
 
- Benaming: 
 - type 
 - taal 
 - naam1 
 - begindatum 
 - einddatum 
 
 
- Zetel: 
 
De gegevens met betrekking tot de zetel zijn niet beschikbaar voor geregistreerde entiteiten-
natuurlijke personen.  
 

- straat 
- straatcode (voor adres in België) 

 
1 Voor geregistreerde entiteiten-natuurlijke personen, is dit de naam en voornaam. 
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- nummer 
- bus 
- postnummer –gemeente  
- gemeentecode 
- land 
- Staat 
- begindatum van het adres 
- einddatum van het adres 
- begindatum – technische adreswijziging2 
- einddatum – technische adreswijziging3 
- extra adres 
- doorhaling van het adres- begindatum - einddatum 

 
 
- Contactgegevens: 
 - type 
 - begindatum 
 - einddatum 
 
 
- Algemene informatie: 

- begindatum  
- stopzettingsdatum 
- afsluitingsdatum (in geval van “dubbels”) 
- duur van de entiteit 
- in voorkomend geval, het kapitaal en de munteenheid 

 
 
- Ambtshalve doorhaling: 
 - type (van ambtshalve doorhaling) 
 - begindatum 
 - einddatum 
  
 
- Rechtsvorm: 
 - rechtsvorm 
 - begindatum 
 - einddatum 
 
 
- Rechtstoestand: 

- rechtstoestand  
- status 

 
2 Dit veld is aanwezig wanneer de aangebrachte wijziging aan het adres van technische aard is, namelijk 
wanneer de wijziging gekoppeld is aan een code die gebruikt wordt in de adresgegevens ingeschreven in de 
Kruispuntbank van Ondernemingen. 
3 Idem als voetnoot 2. 
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- begindatum  
- einddatum 

 - gebeurtenis 
 - datum van de gebeurtenis 
  
 
 
- Financiële informatie: 

- jaarvergadering 
- begindatum van het uitzonderlijk boekjaar 
- einddatum van het uitzonderlijk boekjaar 
- einddatum van het boekjaar 

 
 
* Functies 
 
 
Alle functies die in KBO ingeschreven worden zijn beschikbaar, met uitzondering van de 
vertegenwoordiger van de BTW-eenheid (code 00004) en de contactpersoon EDRL (code 10500). 

- functietype 
- naam - voornaam 
- ondernemingsnummer 
- begindatum 
- stopzettingsdatum  
- reden stopzetting 
 
 

* Ondernemersvaardigheden4 
 

- type ondernemersvaardigheid 
- naam - voornaam 
- begindatum 
- einddatum  
- reden stopzetting 
- vermelding vrijstelling van ondernemersvaardigheden 
 
 
 
 
 
 

 
4 De ondernemersvaardigheden betreffen alleen de ondernemingen zoals bedoeld in de Programmawet van 
10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap.  De gegevens betreffende 
“leurhandel” (20046) en “kermisuitbater” (00006) zijn niet beschikbaar 
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* Werkende vennoten5 
 
 

- naam - voornaam 
- begindatum 
- einddatum 
- reden stopzetting 
 
 

* Activiteiten 
 
 

- soort 
- Nacebel 
- versie 
- type (hoofd – neven- hulp) 
- begindatum 
- stopzettingsdatum  

 
 
* Bankrekening 
 
 
 - gebruik 
 - Belgisch bankrekeningnummer 
 - IBAN of niet-SEPA nummer 
 - BIC 
 - begindatum 
 - einddatum 
 
 
* Hoedanigheid 
        
 
       - type hoedanigheid 
            - fase 
       - begindatum 
 - duur 
       - stopzettingsdatum  
 - reden stopzetting 
 
 

 
5 Deze gegevens zullen beschikbaar zijn vanaf een nog nader te bepalen datum. 
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* Toelatingen  
 
 
Alle in KBO ingeschreven toelatingen onderworpen aan openbaarmaking zijn beschikbaar. 
 

- type toelating 
            - fase 
       - begindatum 
 - duur 
       - stopzettingsdatum  
 - reden stopzetting 
 
 
 
* Buitenlands identificatienummer 
 
 

- land van het buitenlandse register 
- naam van het buitenlandse register 
- identificatienummer in het buitenlandse register 
- begindatum 
- einddatum 

 
 
* Link tussen geregistreerde entiteiten  
 
 
Alle linken, ingeschreven in de KBO, zijn beschikbaar met uitzondering van de link “ wordt 
overgedragen naar”  (code 005) 
 
 - gelinkte entiteit 
 - soort link 
 - gelinkte entiteit 

- begindatum 
 - einddatum 
 - reden stopzetting van de link 
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II) BESCHIKBARE GEGEVENS OP HET NIVEAU VAN DE BIJKANTOREN 
 
*Basisidentificatiegegevens 
 
 
- Benaming van het bijkantoor 

- type 
- taal 
- naam 
- begindatum 
- einddatum 

 
 
- Adres van het bijkantoor 

- straat 
- straatcode 
- nummer  
- bus 
- postnummer – gemeente 
- gemeentecode 
- begindatum van het adres 
- einddatum van het adres 
- begindatum – technische adreswijziging6 
- einddatum – technische adreswijziging7 
- extra adres 
- doorhaling van het adres – begindatum - einddatum 

 
 
- Algemene informatie:  

- begindatum 
- einddatum 
- status 
- reden stopzetting 

 
     
 

 
6 Idem als voetnoot 2 
7 Idem als voetnoot 2  
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III) BESCHIKBARE GEGEVENS OP HET NIVEAU VAN DE 
VESTIGINGSEENHEDEN 
 
*Basisidentificatiegegevens 
 
 
- Vestigingseenheidsnummer 
 
 
- Benaming van de vestigingseenheid 

- type 
- taal 
- naam 
- begindatum 
- einddatum 

 
 
- Adres  

- straat 
- straatcode 
- nummer  
- bus 
- postnummer – gemeente 
- gemeentecode 
- landcode 
- begindatum van het adres 
- einddatum van het adres 
- begindatum – technische adreswijziging8 
- einddatum – technische adreswijziging9 
- extra adres 
- doorhaling van het adres – begindatum - einddatum 

 
 
-  Contactgegevens 
 - type 
 - begindatum 
 - einddatum   
 
 
 
 
 

 
8 Idem als voetnoot 2 
9 Idem als voetnoot 2  
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- Algemene informatie:  
- begindatum 
- einddatum 
- status 
- ondernemingsnummer van de entiteit gelinkt aan de vestigingseenheid 
- begindatum en einddatum van de link tussen de entiteit en de vestigingseenheid 
- reden stopzetting 

 
 
 
* Activiteiten 
 
 
 - soort 

- Nacebel 
- versie 
- type (hoofd – neven – hulp) 
- begindatum 
- stopzettingsdatum  

 
 
 * Toelatingen  
 
 
Alle in KBO ingeschreven toelatingen onderworpen aan openbaarmaking zijn beschikbaar. 
 

- type toelating 
            - fase 
       - begindatum 
 - duur 
       - einddatum  
 - reden stopzetting 
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Bijlage 2 – Beschrijving van de nagestreefde niet-commerciële doeleinden 
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Bijlage 3 – Formaat en periodiciteit van de terbeschikkingstelling van de gegevens 

 

De dag na de ondertekening van de overeenkomst door beide partijen, krijgt de licentienemer 
toegang tot alle gegevens die onder bijlage 1 worden opgesomd.  

Een eerste volledig bestand (full extract) wordt ter beschikking gesteld.  Verder zijn de bestanden 
met de wijzigingen elke dag, behalve op zondag en maandag, beschikbaar.  
 
Een volledig bestand wordt eveneens ter beschikking gesteld op elke eerste zaterdag van de 
maand.  

De gegevensbestanden worden vanaf 7 uur en ten laatste om 10 uur ter beschikking gesteld op de 
ftp-server van de FOD Economie. 

Deze blijven ter beschikking gedurende vijf werkdagen. De vijfde dag wordt het bestand 
verwijderd en gearchiveerd (om 17 uur). 
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Bijlage 4 – Vergoeding 

Overeenkomstig het ministerieel besluit van 6 november 2008 betaalt de licentienemer een 
jaarlijkse forfaitaire vergoeding van 75.000 euro, te storten op de rekening vermeld op de 
ontvangen factuur. 

 


	TUSSEN

