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De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank bij de FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie waarin alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden zijn opgeslagen aan de hand van een uniek ondernemingsnummer. De KBO beoogt de administratieve procedures voor ondernemingen te vereenvoudigen dankzij een éénmalige gegevensinzameling en een doeltreffender organisatie van de overheidsdiensten. De beheersdienst
KBO, een dienst binnen de stafdienst ICT van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie,
bewaart de gegevens, stelt ze open en bewaakt de kwaliteit ervan.
Het Rekenhof voerde een audit uit bij de KBO en stelde daarbij twee onderzoeksvragen.
1.	Waarborgt het institutioneel en organisatorisch kader de kwaliteit van de werking van de
KBO?
2. Realiseert de KBO de vooropgezette doelstellingen?
In antwoord op de eerste onderzoeksvraag stelt het Rekenhof vast dat het organisatorisch en
institutioneel kader alsnog niet voldoende garanties biedt voor een kwaliteitsvolle werking van
de KBO.
Afhankelijk van de verrichting, de rechtsvorm en de activiteiten moeten de ondernemingen verschillende organisaties (zogenoemde initiatoren) contacteren om gegevens in te voeren, wat
complex is. De beheersdienst heeft nauwelijks de bevoegdheid om deze initiatoren te evalueren
en beschikt niet over instrumenten om hun werking bij te sturen.
De regelgeving definieert strikt welke gegevens er in de KBO zitten en wie ze invoert en rechtzet.
Beter zou zijn dat alleen de principes in de wet worden ingeschreven en de praktische afspraken
en verantwoordelijkheden met gegevensbeheerders en initiatoren in overeenkomsten worden
opgenomen. Een dergelijke soepelere reglementering biedt de beheersdienst meer ruimte om
de organisatie van de KBO en de kwaliteit van de gegevens te verbeteren.
De elektronische invoertoepassingen worden nog te weinig gebruikt. Het Rekenhof beveelt aan
ze maximaal te ontwikkelen en het gebruik ervan te stimuleren of zelfs te verplichten, bijvoorbeeld eDepot door de notarissen. Elektronische toepassingen veroorzaken echter ook een hoger
risico inzake kwaliteit van die gegevens. De beheersdienst moet samen met de gegevensbeheerders en initiatoren onderzoeken in welke mate gegevens in de KBO moeten worden geregistreerd
en/of aanvullend gecontroleerd. Het Rekenhof vraagt ook te onderzoeken in welke mate belemmeringen voor de tijdige en correcte invoer van informatie in de KBO, o.m. de registratiekosten
die ondernemingen moeten betalen, kunnen worden verminderd.
Overheidsdiensten weten niet dat ze fouten in de KBO moeten melden en verklaren dat de procedure hiervoor onbekend, onduidelijk of tijdrovend is. De beheersdienst registreert de fouten
die hij zelf behandelt adequaat en volgt ze ook op, maar doet dit niet voor de fouten die andere
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initiatoren moeten oplossen. Inzicht in de omvang, aard en behandeling van foute gegevens ontbreekt nu grotendeels.
De beheersdienst heeft verschillende acties uitgevoerd om de kwaliteit te verbeteren, in samenwerking met initiatoren. Deze acties hebben het nodige effect en moeten worden voortgezet in
overleg met de gegevensbeheerders, de initiatoren en de gebruikers. De nodige middelen moeten hiervoor wel ter beschikking zijn.
De ondernemingen moeten op hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gegevens in de
KBO worden gewezen. De ondernemer staat in voor de gevolgen als gegevens niet, laattijdig of
foutief worden ingevoerd. Als hij niet ingaat op de vraag tot correctie en de KBO dat ambtshalve
zelf moet doen, moet ze de bestaande sancties effectief toepassen. Een koninklijk besluit met de
regels voor ambtshalve inschrijving en wijziging moet nog worden uitgewerkt.
Als antwoord op de tweede onderzoeksvraag besluit het Rekenhof dat de doelstellingen van
administratieve vereenvoudiging voor de ondernemingen, het efficiënter maken van overheidsdiensten en de bevordering van het gebruik en hergebruik van overheidsinformatie gedeeltelijk
worden bereikt.
De audit toont aan dat de federale en regionale overheidsdiensten en –instellingen heel wat alternatieve informatiebronnen gebruiken, omdat de informatie niet tijdig of volledig in de KBO
ter beschikking is.
Een overheidsdienst mag aan een onderneming geen gegevens vragen die al in de KBO zitten.
Dat only-onceprincipe is zeer moeilijk te handhaven. De administratieve last voor de ondernemingen is dankzij de KBO verminderd, maar niet volledig weggenomen. Voor een stuk is dit de
verantwoordelijkheid van de ondernemingen zelf. Als zij hun gegevens in de KBO niet laten overeenstemmen met de werkelijkheid, kunnen de overheidsdiensten het only-onceprincipe niet toepassen en moeten ze de ondernemingen bevragen.
Om het gebruik van de KBO-gegevens te bevorderen heeft de beheersdienst heel wat toepassingen ontwikkeld om ze te ontsluiten voor de verschillende gebruikers. Er werd vooral gewerkt
aan publieke toepassingen. Op de webtoepassing Public Search na is het gebruik meestal zeer
beperkt. Dat kan liggen aan de beperkte bekendheid ervan, aan de beperkte inhoud, de wijze
van consulteren of het betaalbaar stellen van sommige gegevens. Ook de toepassingen voor de
overheidsdiensten en het nut voor hun eigen organisatie zijn te weinig bekend. De ondersteuning
vanuit de beheersdienst KBO wordt algemeen als zeer goed beschouwd.
De beheersdienst moet nagaan in welke mate zowel de toepassingen voor overheidsdiensten
als publieke toepassingen moeten worden verbeterd of aangepast. Hij moet de ondernemingen
en alle gebruikers beter inlichten over de inhoud, de toepassingen en de voordelen van de KBO.
Ook de rol die de gebruikers kunnen spelen om de kwaliteit van de KBO te verbeteren moet in
de verf worden gezet. Meer bepaald moeten de overheidsdiensten worden gewezen op het onlyonceprincipe en op de verplichting fouten te melden.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1

Doel van de audit

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een gegevensbank bij de FOD Economie,
KMO, Middenstand en Energie. Ze bevat alle basisgegevens van ondernemingen en hun
vestigingseenheden, opgeslagen aan de hand van een uniek ondernemingsnummer. Per onderneming worden een honderdtal gegevens verzameld. Eind 2014 telde ze 1.569.068 actieve ondernemingen en 1.278.215 vestigingen. De KBO vervangt het vroegere handelsregister.
De KBO werd opgericht bij wet van 16 januari 2003. Ze beoogt de administratieve procedures voor ondernemingen te vereenvoudigen dankzij een éénmalige gegevensinzameling en
een doeltreffender organisatie van overheidsdiensten. Ondernemers hoeven gegevens maar
één keer door te geven aan de overheid en overheidsdiensten kunnen sneller en efficiënter
werken omdat ze met zekerheid beschikken over de meest actuele en nauwkeurige gegevens over ondernemingen.
De FOD Economie wenst de KBO ook beter te ontsluiten en de exploitatie van de gegevens
uit te breiden, omdat dat het ondernemerschap zou stimuleren. De grote hoeveelheid informatie in de databank staat niet alleen ter beschikking van de overheidsdiensten, maar
ook van alle burgers, ondernemingen en private organisaties. Die doelstelling van de FOD
vloeit voort uit de Europese richtlijn van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie.
De beheersdienst KBO (hierna beheersdienst), een dienst binnen de stafdienst ICT van
de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, bewaart de gegevens, stelt ze open en
bewaakt de kwaliteit ervan. Hij beheert de informatie die hij zelf invoert en kan in beperkte mate de andere informatie corrigeren. De verantwoordelijkheid voor de invoer van
de gegevens in de KBO ligt bij door de wet vastgestelde gegevensbeheerders (o.a. federale
overheidsdiensten en openbare instellingen van de sociale zekerheid). Die kunnen de operationele invoer van de gegevens toevertrouwen aan andere diensten (initiatoren genaamd).
Belangrijke initiatoren zijn de griffies van de rechtbanken van koophandel en de ondernemingsloketten.
Of de KBO haar doelstellingen kan realiseren, hangt af van de kwaliteit van de gegevens
en mogelijkheden en regels voor de raadpleging ervan. Het Rekenhof wil met deze audit
nagaan in welke mate het institutionele en organisatorische kader de kwaliteit van de gegevens in de KBO waarborgt en of de doelstellingen van administratieve vereenvoudiging,
een efficiënter overheidsapparaat en de ontsluiting van de KBO worden verwezenlijkt.
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1.2

Onderzoeksvragen

Het Rekenhof formuleerde twee onderzoeksvragen met telkens drie subvragen.
1	
Waarborgt het institutioneel en organisatorisch kader de kwaliteit van de werking van
de KBO?
1.1	Waarborgt de regelgeving de correcte invoer of wijziging van gegevens in de KBO?
1.2	Beschikt de beheersdienst KBO over de financiën en het personeel om haar opdrachten uit te voeren?
1.3	Bevorderen de procedures van de beheersdienst KBO de kwaliteit van de ingevoerde gegevens?
2	
Realiseert de KBO de vooropgezette doelstellingen?
2.1	Draagt de KBO bij tot een administratieve vereenvoudiging voor de ondernemingen?
2.2 Verhoogt de KBO de efficiëntie van overheidsdiensten?
2.3 Wordt het (her)gebruik van de KBO-gegevens bevorderd?

1.3

Onderzoeksmethode

Het Rekenhof heeft beleids- en beheersdocumenten geanalyseerd en ambtenaren van de
beheersdienst geïnterviewd. Daarnaast werden ook enkele actoren en gebruikers van de
KBO of instanties die ze vertegenwoordigen geïnterviewd (griffie van de Nederlandstalige rechtbank van koophandel van Brussel, Unie van de Ondernemingsloketten, Verrijkte
Kruispuntbank voor Ondernemingen, Banque-Carrefour d’échange de données, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Dienst Administratieve Vereenvoudiging, de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid).
Voorts heeft het Rekenhof een enquête gehouden bij federale en regionale overheidsdiensten die gegevens uit de KBO gebruiken bij de uitvoering van hun opdracht. De enquête
peilde naar de reden voor het gebruik van de KBO-gegevens, de eventuele vastgestelde
gebreken en de acties die de overheidsdienst moet ondernemen (en de kosten hiervoor) om
deze gebreken op te vangen, zoals eigen controles via het Belgisch Staatsblad, het opvragen
van gegevens bij de ondernemingen zelf, het nemen van een licentie op een private dataaanbieder enz. (bijlage 1).
Ook is er bij de griffies een korte rondvraag gedaan naar de eventuele achterstand bij de
invoer van de gegevens in de KBO, de oorzaken ervan en de oplossingen hiervoor.
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1.4

Procedure

9 juli 2014

Aankondiging van de audit bij de minister van
Economie, Consumenten en Noordzee en de voorzitter
van het directiecomité van de FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie

September 2014 tot januari 2015

Uitvoering van de audit

13 mei 2015

Verzending van het voorontwerp van verslag naar de
voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie,
KMO, Middenstand en Energie

13 juni 2015

Ontvangst van de repliek van de beheersdienst van de
KBO

1 juli 2015

Verzending van het ontwerpverslag naar de minister van
Werk, Economie en Consumenten

24 juli 2015

Antwoord van de minister
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Hoofdstuk 2

Werking van de KBO
2.1

Institutioneel en organisatorisch kader

2.1.1 Oprichting en wettelijke basis
De KBO is opgericht door de wet van 16 januari 20031. Ze werd op 1 juli 2003 operationeel en
is sindsdien de authentieke bron2 voor identificatiegegevens over ondernemingen en hun
vestigingseenheden.
De KBO moest een antwoord bieden op de versnippering van ondernemingsgegevens.
Naast het toenmalige handelsregister waarin nieuwe ondernemingen werden ingeschreven, hielden ook de kamers van ambachten en neringen en verschillende overheidsdiensten
informatie bij, elk met een eigen identificatienummer van de onderneming. Die werkwijze was belastend voor ondernemingen omdat ze meermaals dezelfde informatie moesten
geven. Daarnaast konden er tegenstrijdigheden sluipen in de gegevens van verschillende
overheidsdiensten. Daarom koos de overheid ervoor de gegevens samen te brengen in een
centrale databank, de KBO, waarbij de ondernemingen konden worden geïdentificeerd aan
de hand van een uniek ondernemingsnummer. De KBO nam de functie van het vroegere
handelsregister over en de ondernemingsloketten3 namen onder meer de taken van de kamers van ambachten en neringen voor de controle op de toegang tot een beroep over. De
KBO is een kruispuntbank omdat er ook verwijzingen of links in kunnen worden opgenomen naar andere databanken.
Om de KBO als authentieke bron te laten functioneren is het noodzakelijk dat ze zo veel
mogelijk wordt gebruikt. Daarom verplicht de KBO-wet het gebruik van het ondernemingsnummer in de betrekkingen die de ondernemingen hebben met de administratieve en
rechterlijke overheden, en ook in de betrekkingen tussen overheidsdiensten onderling. De
overheidsdiensten moeten de nodige maatregelen nemen zodat het ondernemings- en vestigingseenheidsnummer toegang geeft tot zowel de gegevens in de KBO als tot die in hun
repertoria en geautomatiseerde bestanden. Als overheidsdiensten de KBO-gegevens mogen
raadplegen, mogen ze die niet meer opvragen bij de ondernemingen.

1

2

3

Wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het
handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen. Deze wet
werd herhaaldelijk aangepast en is uiteindelijk afgeschaft door de wet van 17 juli 2013 houdende invoeging van
Boek III “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen “, in het Wetboek van Economisch Recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van Economisch Recht. Die integreerde de
bepalingen inzake de KBO in het Wetboek van Economisch Recht (verder KBO-wet genoemd).
Een authentieke bron is een database die door een opgelegde overeenkomst (meestal een wet of reglementering)
ertoe gemachtigd en verplicht is betrouwbare gegevens in te zamelen, te beheren en ter beschikking te stellen van
gemachtigde derden die deze gegevens verplicht moeten gebruiken.
Een ondernemingsloket is een door de overheid erkend aanspreekpunt waar de ondernemingen terecht kunnen
voor administratieve verrichtingen bij de start van een commerciële activiteit of vrij beroep.
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De zogenaamde Only-Oncewet van 5 mei 2014 4 verplicht nogmaals de federale overheden
het ondernemingsnummer te gebruiken om ondernemingen en rechtspersonen te identificeren.
Ook op het regionale niveau werd het gebruik van authentieke gegevensbronnen verplicht
of werden de nodige structuren ingevoerd om het gebruik ervan te bevorderen. Het decreet
van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer verplicht de
Vlaamse overheidsdiensten de authentieke bron (dus ook de KBO-gegevens) te gebruiken.
Die verplichting geldt echter niet voor de lokale overheden. Het samenwerkingsakkoord
van 23 mei 20135 regelt voor het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap de elektronische
gegevensuitwisseling en het bepalen van de authentieke bronnen.
Ten slotte honoreert het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013 over de Europese dienstenrichtlijn6 het only-onceprincipe: de ondertekenende partijen verbinden zich ertoe bij
de ondernemingen geen informatie, attesten, stukken of gegevens op te vragen die al beschikbaar zijn bij één van de andere partijen. De Europese dienstenrichtlijn schrijft voor
dat elke dienstverlener via één aanspreekpunt alle procedures en formaliteiten moet kunnen afwikkelen. Bij dit centrale aanspreekpunt moet hij ook alle relevante informatie kunnen verkrijgen. Deze taken werden in België aan de ondernemingsloketten toegewezen. De
KBO wordt gebruikt als referentiedatabank. Vergunningen, erkenningen en toelatingen
worden erin geregistreerd. Het samenwerkingsakkoord is in werking getreden maar wacht
nog op uitvoering 7.
De KBO bevat een schat aan informatie voor de burgers, ondernemingen en private organisaties om hun eigen doelstellingen te verwezenlijken. Daarom moet het hergebruik
van de KBO-gegevens buiten de overheid, door commerciële ondernemingen en niet-commerciële organisaties, worden bevorderd. Hiermee wordt ook gevolg gegeven aan de Europese richtlijn van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie. Die
richtlijn verplicht hergebruik niet, maar stelt er een aantal eisen aan. In 2013 hebben de
Raad en het Europees Parlement een herziening van de richtlijn goedgekeurd, die tegen
18 juli 2015 moest zijn geïmplementeerd in nationale wetgeving8. De belangrijkste wijziging
is dat als een overheidsinstelling gegevens openbaar ter beschikking stelt, dat automatisch
impliceert dat ze ook mogen worden hergebruikt.

4

5
6

7
8

Wet houdende verankering van het principe van de unieke gegevensinzameling in de werking van de diensten en
instanties die behoren tot of taken uitvoeren voor de overheid en tot vereenvoudiging en gelijkschakeling van
elektronische en papieren formulieren.
Samenwerkingsakkoord tussen het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap over het opstarten van een gemeenschappelijk initiatief om gegevens te delen en over het gemeenschappelijk beheer van dit initiatief.
Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van
de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten
op de interne markt.
Een centraal overlegorgaan en een gemeenschappelijke erkenningscommissie ontbreken nog. Het kwaliteitscomité werd nog niet uitgebreid.
Richtlijn 2013/37/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot wijziging van Richtlijn 2003/98/EG
inzake het hergebruik van overheidsinformatie om te zetten in nationaal recht tegen 18 juli 2015. Eind juli 2015 was
dit voor de federale overheid nog niet gebeurd.
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2.1.2 Organisatie en beleid
De KBO wordt beheerd door de beheersdienst KBO, een onderdeel van de stafdienst ICT
van de FOD Economie. Daarnaast beschikt de voorzitter van de FOD over een orgaan, het
steering KBO, dat jaarlijks alle beslissingen over de KBO coördineert op directieniveau en
waarin alle diensten van de FOD die bij de KBO betrokken zijn, vertegenwoordigd zijn.
In de beleidsbrieven van de ministers komen over de jaren heen drie centrale thema’s terug
met betrekking tot de KBO:
• de oprichting van een eenheidsloket als aanspreekpunt voor alle ondernemingen;
• het volledig elektronisch beheer van dossiers van oprichting en wijzigingen van ondernemingen of vzw’s;
• het beheer van de KBO (meer gegevens van een betere kwaliteit en een betere ontsluiting van die gegevens).
Het managementplan 2012-2018 van de voorzitter van de FOD bevat vier doelstellingen
voor de KBO: verdere ontwikkeling, aandacht voor kwaliteit, uitbreiding van de ontsluiting
en uitbouw van de communicatie.
De beheersdienst maakt jaarlijks een operationeel plan op, na besprekingen met de voorzitter van de FOD en het kabinet van de minister. Het operationeel plan heeft niet altijd
dezelfde structuur: soms worden de projecten volgens thema’s geordend, soms wordt een
stand van zaken gemaakt van de uitvoering of neemt het de vorm aan van een prioriteitenlijst, zoals in 2015. Daardoor kunnen de operationele plannen moeilijk met elkaar worden
vergeleken, zeker omdat de uitvoering van de projecten van het vorige jaar niet altijd wordt
beoordeeld. De beheersdienst bespreekt wel regelmatig de recente werking en verwezenlijkingen, de voornaamste actuele knelpunten en problemen en de mogelijke oplossingen
voor de toekomst.
Elk van de zes diensten binnen de beheersdienst heeft zijn planning en operationele interne doelstellingen (bijvoorbeeld binnen een bepaalde termijn een antwoord formuleren).
De diensten rapporteren maandelijks via mails op basis van een aantal indicatoren. De
projecten van de KBO worden intern opgevolgd.
2.1.3 Financiële middelen
De jaarlijkse uitgaven van de KBO bedragen ongeveer 5 miljoen euro en zijn de laatste vijf
jaar vrij stabiel gebleven.
In de begroting van de FOD Economie bevinden de middelen zich op vier verschillende
plaatsen. Allereerst zijn er de middelen op een specifieke begrotingspost voor de KBO (organisatieafdeling 31). Die bedragen ongeveer 0,5 miljoen euro per jaar.
Vervolgens zijn er middelen op een begrotingsfonds9 (organisatieafdeling 32). De inkomsten komen uit de commercialisering van de gegevens van de KBO en bedragen jaarlijks
0,6 miljoen euro. Hiervan wordt meestal maar 0,5 miljoen euro gebruikt voor informatica-

9

Opgericht door de programmawet van 23 december 2009 en daarna opgenomen in de KBO-wet. Het fonds dient
voor de ontwikkeling van de KBO en voor de verbetering en optimalisatie van haar werking en haar gebruik.
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uitgaven10. Het overschot kan worden overgedragen naar het volgende jaar, maar vanaf de
begroting 2014 mogen de reserves op begrotingsfondsen niet meer worden benut. Het saldo
van het fonds bedroeg op 1 januari 2015 1,3 miljoen euro.
De grootste uitgaven voor de KBO zijn die voor personeel en ICT. Die zitten verweven in
de begroting van de stafdienst ICT (organisatieafdeling 30). De administratie kan de juiste
uitsplitsing ICT – KBO niet geven zodat de exacte kosten van de KBO niet kunnen worden
berekend. Het Rekenhof raamt deze uitgaven op 4 miljoen euro11.
Ten slotte zijn er kredieten bij de dienst KMO-beleid van de FOD Economie om de werking
van de KBO te ondersteunen (enkele tienduizenden euro). De laatste jaren werd dit krediet
bijna niet gebruikt.
De recente besparingen zorgen er vooral voor dat nieuwe projecten worden uitgesteld. Vaste kosten zijn immers moeilijker te beperken. De vaste kosten zijn bovendien toegenomen
door de verviervoudiging sinds 2013 van de kostprijs voor de consultaties van het Rijksregister (van 50.000 euro naar 200.000 euro). Een raadpleging van het Rijksregister kost een vast
forfait, zodat een frequente raadpleging om de identificatiegegevens en dus de kwaliteit van
de KBO te verbeteren, tot een hogere factuur leidt. Voor de gegevens uit de KBO – ook een
authentieke bron - betalen de administraties echter niet. Het regeerakkoord van 9 oktober 2014 kondigt aan dat de gegevens van het Rijksregister gratis aan de overheden zullen
worden geleverd. Dit is nog niet uitgevoerd.
2.1.4 Personeel
Het directiecomité van de FOD stelt een personeelsplan op voor de volledige dienst ICT
waar de beheersdienst een onderdeel van is. In het personeelsplan van 2014 was er geen
ruimte voor aanwervingen of promoties.
De laatste vijf jaar is het personeelsbestand stabiel gebleven. Er is een lichte daling van
niveau D ten voordele van niveau C. Het Rekenhof heeft geen aanwijzingen gevonden dat
het personeelsaantal niet voldoet maar de gevolgen van de aangekondigde besparingen zijn
nog niet bekend.

10 Parl.St.Kamer, 25 november 2009, DOC 52 2278/1, ontwerp van programmawet, p.121.
11 Verhouding van VTE van de beheersdienst/ VTE van de hele dienst ICT voor de personeelsuitgaven.
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•
•

alle rechtspersonen naar Belgisch recht 13;
alle natuurlijke personen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen naar buitenlands en internationaal recht die in België economisch actief zijn of zich
volgens de Belgische wetgeving in de KBO moeten registreren14.

Daarnaast bevat de KBO ook de vestigingseenheden. Dat zijn plaatsen die geografisch kunnen worden geïdentificeerd via een adres waar of van waaruit ten minste een activiteit van
de onderneming wordt uitgeoefend.
Beide worden via een uniek identificatienummer geïdentificeerd en worden aan elkaar gelinkt. Er worden gegevens bijgehouden over de onderneming en ook over de vestigingen,
onder andere de benaming, het adres van de maatschappelijke zetel en de vestigingen, de
contactgegevens, algemene informatie, de rechtsvorm, de rechtstoestand, financiële informatie (bv. kapitaal), de functies, de ondernemingsvaardigheden15, de activiteiten, de bankrekening, de hoedanigheden, de toelatingen en de historiek van de gegevens.

12 Zie artikel III.16 van de KBO-wet voor de uitvoerige definitie.
13 Zowel rechtspersonen van de openbare als private sector.
14 Vanaf 30 juni 2009 moeten ook ondernemingen naar privaat recht die geen commercieel doel nastreven zich inschrijven in de KBO met de hoedanigheid “niet-handelsonderneming naar privaat recht”. Het betreft zowel ondernemingen rechtspersonen als natuurlijke personen (zelfstandigen) die een vrij, intellectueel of dienstverlenend
beroep uitvoeren.
15 De ondernemersvaardigheden hebben betrekking op een basiskennis bedrijfsbeheer en eventueel, afhankelijk van
de beroepssector, een beroepsbekwaamheid.
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Naast gegevens die in de KBO zelf worden geregistreerd bevat de KBO ook links (of koppelingen) met andere databanken. Voor informatie uit andere authentieke bronnen is de
beheersdienst voorstander van koppelingen. Dat stemt volgens de dienst ook meer overeen
met de functie van de KBO als een kruispuntdatabank. Naast links met het Rijksregister
en het Bisregister 16 voor de identificatiegegevens van natuurlijke personen zijn ondertussen
volgende links mogelijk:
• op ondernemingsniveau: publicaties in het Belgisch Staatsblad; de publicaties van de
jaarrekeningen bij de Nationale Bank van België; het werkgeversrepertorium van de
RSZ; de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen;
• op vestigingsniveau: Foodweb, dat o.m. de toelatingen ingeschreven bij het Federaal
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen bevat.
De links hebben als voordeel dat ze steeds actuele gegevens weergeven. Het nadeel is dat de
gegevens niet in de KBO zitten en dus niet kunnen worden opgenomen in de bestanden die
aan gebruikers ter beschikking worden gesteld.
De KBO is geen kruispuntbank zoals bijvoorbeeld de Kruispuntbank Sociale Zekerheid
(KSZ). Die vormt een knooppunt waarlangs de verschillende diensten binnen de sociale
sector informatie kunnen uitwisselen. De KSZ beheert zelf geen data. De beheerder van de
informatie blijft steeds de bron van deze gegevens. De KBO beheert wel zelf gegevens en
vraagt dus maar in beperkte mate informatie uit authentieke bronnen op. De beheersdienst
benadrukt dat het niet de bedoeling is de KBO uit te bouwen tot een datawarehouse dat
alle ondernemingsgegevens uit de KBO en alle andere authentieke bronnen bevat om die
vervolgens te verspreiden. De KBO verkiest zijn kruispuntfunctie te benutten.
Via een koninklijk besluit, overlegd in de ministerraad en na advies van een Toezichtscomité, kunnen andere gegevens voor de identificatie van ondernemingen of van gemeenschappelijk belang voor meerdere overheidsdiensten aan de KBO worden toegevoegd.
Het Rekenhof heeft weinig informatie gevonden die erop wijst dat de KBO moet worden
verruimd. Zo antwoordde 19 % van de federale en regionale overheidsdiensten in de enquête wel dat in de KBO bepaalde gegevens ontbraken, maar hadden de meeste suggesties betrekking op informatie die eigenlijk in andere externe bestanden zitten zoals de Nationale
Bank van België (NBB) of de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en waarnaar de KBO
een link heeft opgenomen. Het probleem is dus veeleer dat de betrokkenen onvoldoende
de links of de inhoud van de andere authentieke gegevensbronnen kennen of het moeilijk
vinden zelf de gegevens op te vragen en te kruisen met eigen gegevens.
Er bestaat wel een vraag naar informatie over het aandeelhouderschap of de eigenaars van
een onderneming, onder andere in het kader van de strijd tegen de fraude. In antwoord
daarop verwees de beheersdienst naar besprekingen binnen de FOD Economie over de mogelijke oprichting van een elektronisch centraal aandelenregister waarnaar de KBO een

16 Het Bisregister bevat personen die bij de Belgische socialezekerheidsinstellingen bekend zijn, maar die niet zijn
ingeschreven in het rijksregister. Die personen krijgen een rijksregisternummer-BIS dat op dezelfde wijze is samengesteld als het gewone rijksregisternummer. Die informatie wordt bijgehouden door de KSZ en wordt ook
overgenomen in de KBO als deze personen ook een onderneming oprichten of hierin een functie uitoefenen.
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link zou kunnen opnemen. Dit project werd echter niet uitgevoerd en er werd ook niet
overwogen die informatie in de KBO op te nemen.

2.3

Invoer van gegevens in de KBO

2.3.1 Rol van de gegevensbeheerders en initiatoren
Het koninklijk besluit van 26 juni 2003· wijst de overheidsdiensten aan die de gegevens van
de KBO moeten inzamelen en actualiseren. Het koninklijk besluit maakt daarbij een onderscheid tussen gegevensbeheerders en initiatoren.
•

•

Een gegevensbeheerder is een openbare dienst, instelling, natuurlijke persoon of rechtspersoon waaraan taken van openbare dienst of van algemeen belang zijn toevertrouwd,
die verantwoordelijk is voor de unieke inzameling en de actualisering van de gegevens
en die ten opzichte van diegenen die hem die gegevens verschaffen, de redelijke en gepaste maatregelen treft om de juistheid van die gegevens te waarborgen.
Een initiator is een openbare dienst, instelling, natuurlijke persoon of rechtspersoon
waaraan taken van openbare dienst of van algemeen belang zijn toevertrouwd en die,
onder toezicht van een gegevensbeheerder en volgens diens instructies, gegevens rechtstreeks in de KBO mag inbrengen of wijzigen.

Het koninklijk besluit omschrijft enerzijds strikt een aantal gegevensbeheerders en hun
verantwoordelijkheden maar laat anderzijds toe dat iedere openbare dienst, instelling, natuurlijke persoon of rechtspersoon waaraan taken van openbare dienst of van algemeen belang zijn toevertrouwd, kan worden gedefinieerd als gegevensbeheerder voor gegevens over
machtigingen, vergunningen, erkenningen of hoedanigheden of voor identificatiegegevens
van ondernemingen en vestigingen waarvoor nog geen gegevensbeheerder is aangeduid.
In het KB werden alleen de griffies van de rechtbanken van koophandel als een initiator
aangewezen. Elke gegevensbeheerder kan echter zelf een initiator aanwijzen of zelf de gegevens invoeren. Ook de beheersdienst kan op vraag van een gegevensbeheerder die rol op
zich nemen. Dat doet hij bijvoorbeeld voor de FOD Buitenlandse Zaken. Hij voert zelf ook
kwaliteitsacties uit (zie 2.5.4).
2.3.2 Gegevensbeheerders en initiatoren
Uit tabel 1 blijkt dat de FOD Economie, met als initiator de ondernemingsloketten, de belangrijkste invoerder is in de KBO (bijna 50 %), gevolgd door de FOD Financiën (de btwdiensten) en de FOD Justitie (de griffies van de rechtbanken van koophandel) die beide
ongeveer 21 % van de gegevens invoerden in 2014. Naast de invoer via de initiatoren vraagt
de KBO ook rechtstreeks informatie van natuurlijke personen op uit het Rijksregister en het
Bisregister bij de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ).
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Tabel 1 – Belang van de gegevensbeheerders en hun initiatoren (aantallen gegevens en procentueel
aandeel)
Gegevensbeheerder

Initiator

FOD Economie

2013

%

2014

%

784.599

47,1 %

883.004

48,5 %

778.921

46,7 %

867.094

47,6 %

Diensten FOD Economie

3.965

0,2 %

14.170

0,8 %

Beroepsverenigingen

1.713

0,1 %

1.740

0,1 %

412.454

24,7 %

388.260

21,3 %

405.340

24,3 %

381.444

20,9 %

Kadaster

3.649

0,2 %

3.180

0,2 %

Hypotheekkantoren

2.421

0,1 %

2.730

0,1 %

Andere diensten

1.044

0,1 %

906

0,0 %

352.371

21,1 %

382.347

21,0 %

Griffies rechtbanken van
koophandel

330.311

19,8 %

351.307

19,3 %

Andere diensten (rechtelijke organisatie)

5.605

0,3 %

3.453

0,2 %

13.216

0,8 %

20.905

1,1 %

3.239

0,2 %

6.682

0,4 %

Ondernemingsloketten

FOD Financiën
Btw

FOD Justitie

Notarissen: eDepot
Ondernemingen: eGriffie
RSZ

RSZ

57.180

3,4 %

73.984

4,1 %

Alle beheerders

Beheersdienst KBO

51.825

3,1 %

81.929

4,5 %

Geen

Private Search

7.341

0,4 %

10.451

0,6 %

FOD Binnenlandse
Zaken

DIBISS

1.362

0,1 %

2.087

0,1 %

FOD P&O

FOD P&O

91

0,0 %

88

0,0 %

Totaal

17

1.667.223 100,0 %

1.822.150 100,0 %

Bron: Beheersdienst KBO
Afhankelijk van de verrichting (creatie van een onderneming-rechtspersoon of -natuurlijke
persoon, creatie van een vestiging, wijziging van een adres enz.) en de rechtsvorm moet een
onderneming verschillende initiatoren contacteren of kan ze zelf de nodige aanpassingen
doen via de toepassing Private Search (bijlage 2). Dat maakt het complex en sluit niet uit dat
bepaalde stappen worden vergeten.
In grote lijnen kan een onderscheid worden gemaakt tussen ondernemingen-rechtspersonen en ondernemingen-natuurlijke personen. Een onderneming-rechtspersoon
(921.921 einde 2014 en 44.281 oprichtingen in 2014) kent een scheiding tussen het vermogen van de onderneming en het vermogen van de ondernemers. Dit zijn voornamelijk nv’s,
bvba’s, vzw’s en stichtingen. In de meeste gevallen leggen ze een jaarrekening neer bij de
Nationale Bank van België. Ze worden grotendeels in de KBO opgenomen door de griffie (of
eDepot en eGriffie: zie verder). De onderneming-natuurlijke persoon (647.147 einde 2014 en
53.129 oprichtingen in 2014) kent geen scheiding tussen het vermogen van de onderneming

17 DIBISS is de fusie vanaf 1 januari 2015 tussen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) en de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ).
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en het vermogen van de oprichter. Het zijn vooral eenmanszaken en bepaalde buitenlandse
ondernemingen. Ze worden vooral in de KBO opgenomen door de ondernemingsloketten.
Hierna wordt dieper ingegaan op deze twee initiatoren.
Griffies rechtbanken van koophandel
Binnen vijftien dagen na ondertekening van de onderhandse of authentieke oprichtingsakte van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid moeten de oprichters deze aktes
neerleggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel (23 griffies). Die kent
een ondernemingsnummer toe en voert de gegevens uit de oprichtingsakte (statutaire gegevens zoals maatschappelijke zetel, functies, benaming, juridische toestand, rechtsvorm)
en eventuele wijzigingen (bv. adreswijzigingen, wijzigingen van de rechtsvorm of het bestuursorgaan) in de KBO in. De griffies voeren ook vonnissen (van ontbinding, faillissement,
gerechtelijke reorganisatie enz.) in. Een initiële of wijzigende akte neerleggen kost respectievelijk 261,97 euro of 153,67 euro voor een vennootschap en 181,38 euro of 122,94 euro voor
een vereniging. Van de gegevens wordt 51 % ingevoerd door de Vlaamse griffies, 26 % door
de Brusselse en de centrale administratie en 23 % door de Franstalige griffies.
Twee toepassingen verlichten de taken van de griffies. In beide gevallen worden gegevens
ingevoerd zonder tussenkomst van de griffies:
• De notarissen beschikken sinds midden 2006 over de toepassing eDepot. Daarmee kunnen ze oprichtingsakten van vennootschappen automatisch neerleggen bij het Belgisch
Staatsblad. Op basis daarvan worden ondernemingsgegevens automatisch in de KBO
geregistreerd.
• Voor verenigingen en ondernemingen die via een onderhandse akte worden opgericht,
kan een gevolmachtigde deze akte neerleggen en in het Belgisch Staatsblad laten publiceren via de toepassing eGriffie. Ook hier worden de gegevens automatisch in de KBO
geregistreerd. Het is de bedoeling dat ook wijzigingen via deze weg zullen kunnen worden doorgegeven. De invoer is geregeld door het koninklijk besluit van 25 april 2014 18.
Om het gebruik van deze toepassingen te stimuleren werd de kostprijs voor de elektronische neerlegging van de oprichtingsakte verlaagd naar 211,63 euro voor ondernemingen en
131,04 euro voor verenigingen.
De taak van de griffies is beperkt tot de oprichting en de statutaire wijzigingen. Ook de
elektronische toepassingen zijn daartoe beperkt. Een rechtspersoon moet zich na de oprichting nog wenden tot een ondernemingsloket om o.a. de activiteiten, hoedanigheden,
ondernemingsvaardigheden, machtigingen en vestigingen in te geven en moet eventueel
ook een btw- of RSZ-hoedanigheid aanvragen.
Ondernemingsloketten
De acht ondernemingsloketten kennen de ondernemingen-natuurlijk persoon en ook bepaalde buitenlandse ondernemingen een ondernemingsnummer toe en halen de gegevens

18 Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van
Vennootschappen, wat de elektronische invoer van gegevens door derden in de Kruispuntbank van Ondernemingen betreft.
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in het Rijksregister of Bisregister op. Ze kijken de ondernemingsvaardigheden19 en machtigingen van de persoon of van zijn aangestelde na20. Ze kennen een aantal hoedanigheden
toe (handelsonderneming, niet-handelsonderneming en ambachtsonderneming), zorgen
voor de inschrijving en stopzetting van de vestigingseenheden en kennen de NACE-codes21
toe die de activiteiten omschrijven. Ondernemingen kunnen bij hen terecht om gegevens te
wijzigen en administratieve formaliteiten te vervullen. Dit verklaart het hoge aantal acties
uitgevoerd door de ondernemingsloketten. Het ondernemingsloket is dan ook aangeduid
als zogenoemd één-loket in het kader van de Europese dienstenrichtlijn.
De minister bevoegd voor de Middenstand kent de erkenning als ondernemingsloket toe
voor vijf jaar als het ondernemingsloket de basisvoorwaarden uit het lastenboek vervult.
De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie oefent de administratieve en financiële
controle op de loketten uit en kan via de minister sancties opleggen gaande van een administratieve boete tot een schorsing of intrekking van de erkenning. Tot dusver werden
dergelijke sancties niet genomen.
De ondernemingsloketten hebben maar beperkte controlemogelijkheden. Zo kunnen ze de
inschrijving van een onderneming maar in enkele gevallen weigeren22.
De ondernemingsloketten worden gefinancierd via vergoedingen voor hun dienstverlening. Afhankelijk van de aard van de vergoeding mogen ze die volledig behouden of moeten ze een gedeelte doorstorten naar de FOD Economie. Zo mogen ze de vergoeding voor
inschrijvingen, wijzigingen en doorhalingen volledig behouden. Die bedroeg op 1 januari 2014 82,50 euro.
2.3.3 Knelpunten bij de invoer van gegevens
2.3.3.1 Beperkingen bij de griffies
In externe studies23 en in parlementaire vragen24 werd de correctheid van de ingevoerde gegevens en de snelheid van de invoer door de griffies ter discussie gesteld. De beheersdienst
houdt daarover echter geen beheersinformatie bij (zie verder) waardoor het moeilijk is de
draagwijdte van dit probleem vast te stellen.

19 Ondernemingsvaardigheden hebben betrekking op een basiskennis bedrijfsbeheer en eventueel een beroepsbekwaamheid.
20 Dit gebeurt alleen voor de commerciële ondernemingen.
21 Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes.
22 Ze kunnen de inschrijving slechts weigeren als een van de volgende documenten ontbreekt:
• het attest dat een basiskennis bedrijfsbeheer of beroepsbekwaamheid bewijst (vestigingswet);
• de machtiging voor het voeren van ambulante handel (leurhandel) of het uitbaten van een kermisattractie;
• de vergunning voor beenhouwer-spekslager;
• de beroepskaart die niet-Belgen nodig hebben om in België een zelfstandige activiteit uit te oefenen.
Voor andere vergunningen (eetwarenvergunning, erkenning aannemer openbare werken enz.) kan het loket de
inschrijving niet weigeren.
23 Simon Vander Elst en Filip De Rynck, Lokale besturen als participanten in een interbestuurlijk e-government. Casestudie van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, december 2011, p.
49. Ter beschikking op www.vvsg.be.
24 Vragen aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over de KBO, Parl. St. Kamer, CRIV 53 COM 306,
5 oktober 2011, p. 48 en Parl. St. Kamer, QRVA 52 042, 24 november 2008, p. 429.
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De gebruikers melden aan de beheersdienst geregeld verschillen tussen gegevens in de KBO
en die in de aktes. Ook de beheersdienst constateerde bij een test met gegevens van de vennootschapsbelasting dat er 763 statutaire gegevens in het Staatsblad werden gepubliceerd
maar niet in de KBO (periode maart – september 2011). Een test van begin 2006 (over een
periode van 2 maanden) kwam uit op 303 fouten. In sommige gevallen is de fout te wijten
aan fouten in de akte zelf25. De griffies moeten immers niet controleren of de vermeldingen
voor de KBO correct werden opgegeven26. De juistheid of volledigheid van de gegevens die
de griffies invoeren, kan dus niet worden gegarandeerd. Dat is ook het geval voor de invoeringen via eGriffie of eDepot.
Het Rekenhof heeft de griffies bevraagd om de snelheid van de invoer van gegevens te beoordelen. Een kwart van de griffies rapporteerde bij de invoering van de oprichtingen en
de wijzigingen bij ondernemingen een achterstand van 14 tot 40 dagen. Bij de invoer van
de vonnissen is er, uitgezonderd één griffie, geen achterstand. Wat dit laatste betreft stelde
de beheersdienst al vast dat er bij de invoer van faillissementsvonnissen geen belangrijke
verschillen zijn tussen de datum van deze vonnissen en de invoerdatum in de KBO.
De oorzaak van de problemen ligt vooral bij de personeelsbezetting in bepaalde griffies. Die
staat niet in verhouding tot het aantal verrichtingen. Als het personeel verder vermindert
of het aantal verrichtingen verder toeneemt, zal de achterstand groeien, waardoor maatregelen moeten worden genomen27.
Als oplossing wijzen de griffies voornamelijk naar een verdere informatisering. Uit tabel
2 blijkt dat het gebruik van de toepassingen eDepot en eGriffie tussen 2013 en 2014 wel
toenam maar er nog veel ruimte bestaat voor verbetering. Zo zouden ook statuutswijzigingen meer elektronisch kunnen gebeuren. Niet alleen het gebruik van deze toepassingen
moet worden gepromoot of zelfs verplicht (vb. eDepot), maar ook de mogelijkheden ervan
moeten worden uitgebreid. Zo dringen de griffies aan op de volledige digitalisering van het
rechtspersonenregister. Tot nu toe is dit beperkt tot de oprichting en de neerlegging van
een akte en moet ook nog manueel een dossier worden bijgehouden voor bijvoorbeeld de
wijzigingen. Omdat de griffies ook regelmatig fouten vaststellen bij de invoer via eGriffie
pleiten zij ervoor bij een verdere automatisering meer aandacht te besteden aan de ondersteuning bij de invulling van de gegevens door derden.

25 Bv. postcodes die niet overeenkomen met officiële postcodes.
26 Omzendbrief van 2 juni 2005 betreffende de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen zonder
winstoogmerk, van stichtingen van openbaar nut, van internationale verenigingen zonder winstoogmerk en van
private stichtingen en omzendbrief van 28 december 2007 betreffende de openbaarmaking van akten en stukken
van handelsvennootschappen en van burgerlijke vennootschappen met handelsvorm.
27 Zo dreigde de Franstalige rechtbank van koophandel van Brussel in een brief van 21 november 2014 aan de beheersdienst KBO ermee de invoer van de gegevens in de KBO stop te zetten om het tekort aan personeel voor de
verwerking van vonnissen op te vangen. Na overleg met de beheersdienst werd dit voornemen ingetrokken. In juli
2015 werden nieuwe aanwervingen bij de FOD Justitie aangekondigd. De impact daarvan voor de invoer in de KBO
is nog niet bekend.

26

Tabel 2 – Overzicht van enkele operaties in de KBO voor eDepot, eGriffie en de griffies (*)
Initiator
Operaties in KBO/jaar

eDepot
2013

eGriffie

2014

2013

Griffie

2014

2013

2014

Bekendmaken van een ondernemingrechtspersoon

97

4

0

0

639

465

Correctie van begin- of einddatum van
een onderneming

54

47

48

18

1.101

1.444

6

14

29

33

71.582

71.355

Creatie van een onderneming- rechtspersoon

6.330

10.515

1.618

3.315

23.316

19.971

Neerlegging van oprichtingsakte

6.270

9.978

1.544

3.313

11.087

8.672

459

346

0

2

62.711

79.681

Creatie van een functie

Statuutswijziging

(*) Alleen die operaties worden getoond waar eDepot en eGriffie voorkomen. In totaal geven
de griffies verrichtingen in via een 32-tal soorten operaties.
Bron: Beheersdienst KBO
De beheersdienst bepleitte in haar visienota voor 2015 als oplossing dat de ondernemingsloketten de taken van de griffies zouden overnemen, wat een verdere informatisering niet in
de weg staat. Veel griffies staan niet weigerachtig tegenover deze overdracht van bevoegdheden voor zover het volledige rechtspersonenregister naar de FOD Economie kan worden
overgedragen en daar kan worden gecentraliseerd. De overdracht heeft als bijkomend voordeel dat het de oprichting van een rechtspersoon eenvoudiger maakt.
Een dergelijke bevoegdheidsoverdracht vraagt echter wettelijke aanpassingen. Ook zal aandacht moeten worden besteed aan de financiering van de loketten. Die moet voldoende
zijn om de goede werking van die loketten te verzekeren, maar mag de ondernemingen
niet afschrikken om noodzakelijke wijzigingen te melden. Zo moeten ondernemingen ook
het tarief van 82,5 euro betalen om een stopzetting te melden, en nog eens apart voor elke
vestiging. Dat kan hen ertoe aanzetten deze wijzigingen niet te melden. Daarnaast moet
ook worden onderzocht of de ondernemingslokketten niet meer mogelijkheden moeten
krijgen om inschrijvingen te weigeren als ondernemingen bepaalde verplichtingen niet naleven. Als de ondernemingsloketten meer bevoegdheden krijgen, moeten ook de inhoud en
reikwijdte van de controles op die loketten worden uitgebreid om te garanderen dat ze hun
activiteiten naar behoren uitvoeren.
2.3.3.2 KBO als authentieke bron
De KBO is voor een gedeelte van de gegevens erin niet de authentieke bron. Zo is bij rechtspersonen het Belgisch Staatsblad de authentieke bron voor het maatschappelijke adres van
een onderneming en de functies. Alleen de informatie uit het Staatsblad kan worden tegengeworpen aan derden. Als de kwaliteit van de gegevens in de KBO niet voldoet en er dus een
risico is dat de informatie in beide bronnen niet overeenstemt, moeten de gebruikers ze dus
in het Belgisch Staatsblad nakijken. Voorstellen van de beheersdienst om de KBO als ‘de’
authentieke bron te beschouwen en vanuit de KBO het Staatblad aan te vullen, lagen zeer
moeilijk in de discussies met de FOD Justitie.
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Verschillen tussen beide bronnen kunnen worden vermeden door toepassingen te gebruiken waarmee gegevens in een keer en in dezelfde vorm worden meegedeeld aan het Belgisch
Staatsblad en de KBO. Dergelijke toepassingen, zoals eGriffie en eDepot, moeten verder
worden gestimuleerd en ontwikkeld. Ook nieuwe toepassingen moeten dat principe volgen.
De beleidsnota administratieve vereenvoudiging van 28 november 2014 geeft hier prioriteit
aan28.
2.3.3.3 Reglementair kader van de KBO
Volgens de beheersdienst is de keuze voor bepaalde initiatoren en gegevensbeheerders gebaseerd op de regel dat degene die beschikt over de informatie en ze kan controleren, ze ook
inbrengt. Zo worden de papieren statutaire aktes op de griffies neergelegd en bijgehouden;
de informatie erin wordt dan ook door de griffies ingebracht en aangepast. De rechtbanken
van koophandel brengen faillissementen in. De btw-diensten creëeren de btw-hoedanigheid en btw-activiteit en passen die aan op basis van de informatie waarover ze beschikken.
Wie verantwoordelijk is voor welke gegevens en wie wat invoert, is volgens het Rekenhof
vrij strikt in de regelgeving opgenomen. Nieuwe gegevensbeheerders om de ondernemingen en vestigingen te identificeren en in te voeren zijn slechts mogelijk als voor dat type van
ondernemingen nog geen gegevensbeheerder was aangewezen in het koninklijk besluit van
26 juni 2003. Van de bestaande organisatie kan zonder aanpassing van het koninklijk besluit niet worden afgeweken. Dat kan leiden tot inertie en tijdverlies bij de rechtzetting van
fouten. In principe moeten ondernemingen voor het ingeven, corrigeren of wijzigen van gegevens zich wenden tot die dienst (de initiator) die verantwoordelijk is voor deze gegevens
en kan dit niet worden toegewezen aan andere overheidsdiensten. Ook de beheersdienst
kan slechts in de specifieke gevallen door de regelgeving bepaald of voor gegevens die dateren vóór hun opname in de KBO, aanpassingen uitvoeren. Op deze principes worden in de
praktijk uitzonderingen toegestaan, echter wel zonder wettelijke basis29.
Het Rekenhof spreekt zich niet uit over de uiteindelijke aanwijzing van bepaalde gegevensbeheerders en initiatoren. Het wijst er slechts op dat de gekozen organisatie ertoe moet
leiden dat gegevens correct en snel in de KBO worden ingevoerd of gewijzigd en dat bij een
gebrek aan voldoende medewerking die organisatie vlot moet kunnen worden aangepast.

2.4

Ontsluiting van de KBO

De beheersdienst heeft een aantal toepassingen ontwikkeld om de ondernemingsgegevens
ter beschikking te stellen van de gebruikers, m.n. toepassingen voor administraties, voor
ondernemingen en voor een ruim publiek. De verschillende toepassingen staan op de website van de FOD Economie en worden in bijlage 3 toegelicht.
De KBO stelt overheidsdiensten gegevens ter beschikking die ze nodig hebben om hun opdrachten uit te voeren. Dat gebeurt via vier verschillende toegangen: de webinterface van
de KBO (KBOwi), KBO XML-extracten, KBO Web Services en KBO Select. Overheidsdien-

28 Parl.St.Kamer, 28 november 2014, DOC 54 0558/027 p.6.
29 Zo voert de beheersdienst dringend functies in op vraag van ondernemingen na een controle van de publicaties in
het Belgisch Staatsblad.
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sten moeten een aanvraag indienen30 die de beheersdienst onderzoekt en waarvoor hij in
specifieke gevallen31 het advies van het Toezichtscomité vraagt. Dat comité werd opgericht
binnen de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Via de toepassing Private Search kunnen actieve ondernemingen sinds maart 2010 hun eigen gegevens in de KBO raadplegen en bepaalde gegevens invoeren, wijzigen of stopzetten.
Dit kan gebeuren door de persoon die een wettelijke functie uitoefent in de onderneming
en door de mandatarissen van de onderneming. De gegevens die de onderneming zelf kan
invoeren of wijzigen (bijlage 4), zijn strikt gedefinieerd in de regelgeving 32.
De KBO-gegevens worden ook opengesteld voor het publiek en niet-overheidsinstellingen,
zowel voor niet-commerciële als commerciële doeleinden. Dat vloeit voort uit de doelstelling de KBO beter te ontsluiten en ook uit de Europese richtlijn inzake het hergebruik
van overheidsinformatie. De publieke gegevens kunnen enerzijds vrij online geconsulteerd
worden (Public Search) en anderzijds worden verkregen en hergebruikt op basis van een
licentie.
Ten slotte kan ook iedereen een uittreksel van de inschrijving van een commerciële onderneming verkrijgen bij een ondernemingsloket. Dat uittreksel kost 12 euro. De betrokken
onderneming zelf krijgt bij een inschrijving, wijziging of doorhaling één gratis uittreksel.

2.5

Kwaliteitsverbetering

Voor een authentieke bron is de kwaliteit van de gegevens heel belangrijk. Er moeten zo
weinig mogelijk fouten worden gemaakt en fouten moeten zo snel mogelijk worden gecorrigeerd. Dat is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de onderneming zelf. Daarnaast is ook de gegevensbeheerder verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens die
de initiator heeft ingebracht. Vervolgens waakt een kwaliteitscomité over de kwaliteit van
de KBO. Ten slotte bewaakt ook de beheersdienst als algemeen beheerder de kwaliteit.
2.5.1 Verantwoordelijkheid van de onderneming
In de eerste plaats zijn de ondernemingen zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de
invoer in de KBO en voor de rechtzetting van fouten. De KBO-wet legt de ondernemingen33
op zich tijdig en correct in te schrijven vóór de aanvang van hun activiteiten en bij opening
van een nieuwe vestigingseenheid. Alle wijzigingen en de beëindiging van de activiteiten of
sluiting van een vestigingseenheid moeten binnen een maand worden geregistreerd.
De onderneming is verantwoordelijk voor de gevolgen van het niet, laattijdig of fout invoeren van gegevens in de KBO. Dat kan ertoe leiden dat een beroep onwettig wordt uit-

30 De procedure van deze aanvraag wordt bepaald door het koninklijk besluit van 19 juni 2003 houdende de nadere
regelen voor de toegang van de overheden, besturen, diensten of andere instellingen tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen.
31 Het betreft onder meer het rijksregisternummer en informatie over de toelatingen, erkenningen en vergunningen
waarover de onderneming beschikt in zoverre deze niet onderhevig zijn aan bepalingen inzake publiciteit alsook
de aanvragen voor die toelatingen, erkenningen en vergunningen.
32 Koninklijk besluit van 22 april 2010 tot bepaling van de regels voor en de aard van de inschrijvingen die de ondernemingen onder elektronisch beveiligde vorm kunnen meedelen aan de Kruispuntbank van Ondernemingen.
33 Ondernemingen met handelshoedanigheid of niet-handelshoedanigheid naar privaat recht.
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geoefend of dat een milieuvergunning niet meer geldig is omdat een adreswijziging niet
is doorgegeven. Als een onderneming niet is ingeschreven in de KBO als handels- of ambachtsonderneming, kan dat ertoe leiden dat een rechtbank een vordering onontvankelijk
verklaart. Dit kan ook bij een vordering in verband met een activiteit waarvoor de onderneming op de datum van de inleiding niet is ingeschreven of die niet valt onder het maatschappelijk doel waarvoor de onderneming op deze datum is ingeschreven.
2.5.1.1 Sancties
Om ondernemingen ertoe aan te zetten hun gegevens tijdig en correct in te voeren, bestaan
sancties34. De sancties worden niet opgelegd door de beheersdienst KBO, maar door de Economische Inspectie van de FOD Economie. In het kader van haar thematische onderzoeken,
controles op vraag van andere diensten binnen de FOD Economie (zoals de beheersdienst)
of op basis van externe klachten, gaat ze de naleving van de KBO-wet na. Tabel 3 toont het
aantal onderzoeken en de resultaten ervan in de periode 2011-2013. De processen-verbaal
van vaststelling kunnen leiden tot een strafrechtelijke geldboete of, als het parket niet vervolgt, tot een administratieve geldboete35. Het aantal processen-verbaal van vaststelling is
zeer beperkt. De beheersdienst onderzoekt momenteel of de sancties meer kunnen worden
toegepast, onder andere als hij zelf ambtshalve aanpassingen moet doorvoeren.
Tabel 3 – Aantal onderzoeken en aantallen PV ’s van vaststelling en van waarschuwing
Jaar

Onderzoeken

PV vanvaststelling

PV van waarschuwing

2011

1.008

310

4

2012

3.541

365

125

2013

1.392

391

305

Bron: Algemene Directie Economische Inspectie
2.5.1.2 Doorhaling in de KBO
Als gegevens onjuist zijn of ontbreken omdat de onderneming de vereiste formaliteiten niet
vervult, kan de beheersdienst op twee manieren een ambtshalve doorhaling uitvoeren.
Ten eerste kan zij een doorhaling uitvoeren, meestal van een adres of soms een ondernemersvaardigheid, na een klacht van particulieren of na een onderzoeksverslag van de
politie. Als de onderneming niet binnen een bepaalde termijn reageert op de klacht of het
onderzoeksverslag kan de beheersdienst het gegeven doorhalen. In 2013 en 2014 heeft de
beheersdienst jaarlijks nagenoeg 400 ondernemersvaardigheden en ruim 7.000 adressen
van ambtswege doorgehaald. De beheersdienst wenst op termijn de doorhalingen van
ambtswege nog uit te breiden met andere velden (bv. de functies).

34 De sancties variëren van een niveau 1 tot 4. Zo wordt een gebrek aan inschrijving, de uitoefening van een activiteit
of uitbating van een vestiging waarvoor niet is ingeschreven en het niet doorgeven van een wijziging binnen een
termijn van 1 maand gestraft met een sanctie van niveau 2, dit is een strafrechtelijke geldboete van 50 tot 500 euro
of een administratieve geldboete van 25 tot 250 euro.
35 De initiële KBO-wet van 2003 bevatte sancties voor het niet-naleven van de wettelijke bepalingen. In de praktijk
werden die echter nooit afgedwongen. Met de opname van de wet van 2003 in het wetboek van economisch recht
werden de sancties ondergebracht in Boek XV, dat specifiek gewijd is aan de rechtshandhaving. Hierdoor beschikt
de Economische Inspectie over efficiëntere middelen om de overtredingen te bestraffen.
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Ten tweede gebeurt een ambtshalve doorhaling op eigen initiatief van de beheersdienst,
zonder dat de onderneming vooraf moet worden gehoord of geïnformeerd. De KBO-wet
bepaalt vijf situaties:
1°	De oprichter van een onderneming-natuurlijke persoon is meer dan zes maanden
overleden (in 2013 waren er 2.959 doorhalingen, in 2014 4.063).
2° en 3°	De afsluiting van de vereffening of de beslissing tot sluiting van de verrichtingen
van het faillissement van een onderneming-rechtspersoon is minstens sinds drie
maanden uitgesproken (in 2013 waren er 13.398 doorhalingen, in 2014 14.878).
4°	De onderneming heeft drie jaar geen jaarrekening neergelegd (in 2013 waren er
97.810 doorhalingen, in 2014 4.771). Deze doorhaling gebeurt automatisch op basis
van de bestanden van de Nationale Bank van België. De doorhaling kan worden ingetrokken als de onderneming de jaarrekeningen alsnog neerlegt en de administratieve boete(n) betaalt. De intrekking van de doorhaling wordt ook in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd.
5°

De onderneming voldoet cumulatief aan de volgende vijf criteria:
1.	sinds drie jaar geen actieve hoedanigheden, activiteiten of vestigingseenheden in de KBO;
2. geen actieve status;
3. niet beschikken over lopende toelatings- of hoedanigheidsaanvragen;
4. sinds zeven jaar geen enkele wijziging in de KBO;
5.	geen enkele andere publicatie dan die van de jaarrekeningen in het Belgisch
Staatsblad of haar bijlagen hebben opgenomen.

Deze procedure kon om technische redenen nog niet worden uitgevoerd.
De doorhalingsgronden 1° tot 3° zijn louter administratief; de doorhalingen dienen enkel
om de KBO in overeenstemming te brengen met de werkelijke situatie. Doorhalingsgronden 4° en 5° zijn ingevoerd door de wet van 15 juli 2013 houdende dringende bepalingen
inzake fraudebestrijding.
Door de ambtshalve doorhaling in de KBO mag de vennootschap geen activiteiten meer
uitoefenen (op straffe van strafrechtelijke vervolging) en zal de rechter haar vorderingen in
rechte ambtshalve onontvankelijk verklaren.
De gegevens van ondernemingen die werden doorgehaald omdat ze geen jaarrekeningen hadden ingediend, blijven toegankelijk, zowel voor de administratie als voor de burger (via Public
Search), omdat die ondernemingen juridisch blijven bestaan. Er wordt alleen medegedeeld
dat ze werden doorgehaald wegens de niet-naleving van dit criterium. Voor de gewone gebruiker is de betekenis ervan niet altijd duidelijk (is de onderneming betrouwbaar of niet)36.

36

Het Rekenhof merkte dit al op in zijn verslag Aanpak van belastingplichtigen die geen aangifte indienen, 2012, p. 52.
Ter beschikking op www.rekenhof.be.
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De beheersdienst wil in 2015 de databank en de verschillende gebruikerstoepassingen aanpassen zodat meer gegevens technisch kunnen worden doorgehaald. Daarnaast bepaalt de
KBO-wet ook dat de beheersdienst zelf ondernemingen ambtshalve kan inschrijven of gegevens kan wijzigen. Een nog op te stellen koninklijk besluit moet de nadere regels daarrond bepalen.
2.5.1.3 Alternatieve middelen
De beheersdienst wil de ondernemingen hun verplichtingen laten nakomen door ze te verplichten bij een aangifte aan een overheid (bv. de vennootschapsbelasting) de juistheid
van de KBO-gegevens te bevestigen. Daarnaast zou de toekenning van een aangevraagd
voordeel (vb. een subsidie) kunnen worden geweigerd als de ondernemingsgegevens ontbreken of fout zijn. Voor deze initiatieven moeten echter verschillende overheden intensief
samenwerken en heel wat regelgeving worden aangepast.
2.5.2 Rol van de gegevensbeheerders en initiatoren
Zoals vermeld in 2.3.1 zijn de gegevensbeheerders verantwoordelijk voor de gegevens die
hun initiatoren invoeren. Die verantwoordelijkheid kunnen ze in principe niet toevertrouwen aan een andere overheidsdienst.
De kwaliteit van de invoer zal beter zijn als de initiator een belang heeft bij de invoer, er gestructureerd overleg is tussen de gegevensbeheerder en initiator en de gegevensbeheerder
toezicht uitoefent op de ingevoerde gegevens van zijn initiator. Op dat vlak bestaat er een
wezenlijk verschil tussen de ondernemingsloketten en de griffies.
Zo is de invoer van gegevens in de KBO een kerntaak van de ondernemingsloketten, waarvoor ze worden betaald. Ze worden gecontroleerd door de FOD Economie en kunnen worden gesanctioneerd als hun werking niet beantwoordt aan de eisen. Ze hebben dus een duidelijk (financieel) belang bij een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de ondernemingen. Ze
worden ook ondersteund door de FOD Economie, die om de twee maanden vergadert met
hen en met vertegenwoordigers van de beheersdienst. Tijdens die vergaderingen worden
verschillende thema’s (waaronder problemen met de KBO) besproken en worden zo nodig
oplossingen of acties voorgesteld.
De griffies daarentegen voeren gegevens in de KBO in omdat ze daartoe wettelijk verplicht
zijn, maar ze hebben er niet echt belang bij dat de KBO goed is ingevuld. Vergoedingen komen niet de griffies zelf ten goede en het werk voor de KBO is geen kernactiviteit. De FOD
Justitie (de gegevensbeheerder) stuurt de griffies niet aan en controleert de gegevensinvoer
niet.
Het gebrek aan controle en toezicht bestaat ook voor andere gegevensbeheerders die zelf of
via een initiator gegevens ingeven. De beheersdienst stelt vast dat bepaalde beroepsverenigingen die de FOD Economie als initiator heeft aangewezen om erkenningen en toelatingen
in de KBO in te voeren37, deze informatie niet regelmatig updaten. Andere beroepsvereni-

37 Accountants en belastingsconsulenten, boekhouders, dierenartsen, notarissen, advocaten van de Orde van de
Vlaamse Balies, psychologen en vastgoedmakelaars. Deze groep zal licht uitbreiden door enkele protocollen (o.a.
met het Instituut van de Auto-Experts, de FOD Binnenlandse Zaken) die in de loop van 2014 door de beheersdienst
werden opgesteld maar nog moeten worden uitgevoerd.
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gingen bezorgen deze toelatingen en erkenningen via een weblink (bv. artsen via de databank van beoefenaars van gezondheidsberoepen) en staan volledig zelf in voor de kwaliteit
van hun gegevens.
Het aantal gegevensbeheerders en initiatoren zal nog uitbreiden. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst van 17 juli 2013 zullen ook de gewesten of gemeenten toelatingen in de KBO kunnen invoeren. Deze nieuwe gegevensbeheerders en initiatoren zullen
goed moeten worden gecontroleerd om de kwaliteit te bewaken.
De beheersdienst kan fouten wel vaststellen en de betrokken dienst vragen ze recht te zetten,
maar heeft geen enkele formele bevoegdheid van toezicht, evaluatie en sanctionering. De
dienst heeft recentelijk wel met een aantal organisaties protocolakkoorden gesloten, maar die
regelen voornamelijk de taakverdeling, met slechts een engagement om tegen een bepaalde
tijd kwalitatieve gegevens aan de beheersdienst te leveren of in de KBO in te voeren.
2.5.3 Rol van het kwaliteitscomité
In 2006 werd een comité opgericht dat belast is met de kwaliteit van de gegevens in de
KBO en van de werking ervan (hierna kwaliteitscomité)38. In het kwaliteitscomité overleggen de gegevensbeheerders. Het heeft als opdracht de strategische KBO-projecten met een
interdepartementaal bereik te onderzoeken en op te volgen, de gegevensbeheerders en de
initiatoren te coördineren en de relaties met de andere authentieke bronnen te verzorgen.
Het is duidelijk dat dit kwaliteitscomité een platform is waar alle gegevensbeheerders elkaar ontmoeten. De belangrijkste gegevensbeheerders zijn (bijna) altijd aanwezig. De verslagen van het kwaliteitscomité tonen aan dat de opdracht redelijk wordt vervuld maar dat
er enkele minpunten zijn. Zo zetten sommige leden punten op de agenda (bv. de RSZ) maar
gebeurt dat in het algemeen volgens de beheersdienst te weinig. In verhouding wordt veel
meer aandacht besteed aan de acties en procedures van de beheersdienst, dan aan die van
de andere initiatoren. Zo bepaalt de regelgeving dat het comité aanbevelingen kan geven
aan iedereen die taken uitvoert in verband met de KBO. In de praktijk zijn die aanbevelingen zeer beperkt en voornamelijk gericht naar de beheersdienst zelf. Het nut ervan als
instrument wordt dan ook ter discussie gesteld. Sommige besproken problemen lijken ook
pas laat in acties te resulteren. Zo werd in december 2006 door de RSZ al gewezen op de
noodzaak om voor elke plaats waar werknemers worden tewerkgesteld, een vestiging te
definiëren, maar werden de acties hiervoor pas in 2014 opgestart om klaar te zijn voor de
toekenning van de RSZ-korting.
Het kwaliteitscomité werd bij de integratie van de KBO-reglementering in het Wetboek van
Economisch Recht hernoemd tot een strategisch comité, omdat de bevoegdheden ruimer
zijn dan kwaliteitsbewaking. Het houdt zich ook bezig met de verbetering van de algemene
werking van de KBO en het stimuleren van het gebruik ervan. Daarnaast zou het comité
door het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013 worden uitgebreid met vertegenwoordigers
van de gemeenschappen en gewesten en de lokale besturen (wat nog niet is gebeurd). Deze

38 Koninklijk besluit van 13 februari 2006 tot oprichting van en tot vastlegging van de samenstelling en de werkingsregelen van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen
en van de werking ervan.
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wijzigingen leiden ertoe dat het koninklijk besluit dat de werking van het kwaliteitscomité
regelt, nog moet worden herzien.
2.5.4 Rol van de beheersdienst
2.5.4.1 Algemeen
De beheersdienst beschikt over verschillende instrumenten om de kwaliteit van de KBOgegevens te verbeteren.
Naast de ambtshalve doorhalingen (zie punt 2.5.1.2) is er nog een andere hefboom om de
kwaliteit van de KBO op peil te houden. Elke belanghebbende kan aan de beheersdienst
een wijziging of doorhaling vragen van bepaalde gegevens in de KBO en alle overheidsdiensten zijn verplicht foutieve of ontbrekende gegevens te melden aan de beheersdienst. Die
melding kan via verschillende kanalen: speciale mailboxen van de beheersdienst, de mailbox van medewerkers van de beheersdienst of het contact center van de FOD Economie39
(in 2013 28.025 vragen in verband met de KBO).
Als de onderneming zelf een fout signaleert of als de fout is gemaakt door een initiator, zet
de beheersdienst ze zelf recht als de fout bestond vóór het opladen van de basisgegevens
van de onderneming in de KBO (respectievelijk 1 juli 2003 voor de handelsondernemingen
of 30 juni 2009 voor de niet-handelsondernemingen), op basis van de bewijskrachtige stukken (bv. uittreksel van het Belgisch Staatsblad). Als de fout dateert van na het opladen van
de gegevens, moet de verantwoordelijke initiator ze rechtzetten. De wet bepaalt immers dat
elke initiator bevoegd blijft voor de gegevens waarvoor hij werd aangeduid. Dat leidt wel tot
tijdsverlies bij de aanpassing van de fouten (zie 2.3.3.3).
Het Rekenhof merkt op dat de beheersdienst de dossiers die hij doorstuurt naar initiatoren
niet consequent registreert en opvolgt, in tegenstelling tot de dossiers die hij zelf behandelt. Zo stuurt hij de fouten die de FOD Financiën meldt, gewoon door naar de betrokken
griffies. Dit belemmert de monitoring van de kwaliteit van de gegevensbeheerders.
Van de 143 bevraagde overheidsdiensten gaven 99 aan problemen te ondervinden met
gegevens (velden) van de KBO. Hoewel de overheidsdiensten hiertoe verplicht zijn, gaf
58,6 % aan fouten niet te melden. 29,3 % mailt fouten, 3 % meldt fouten telefonisch en
17,2 % gebruikt diverse kanalen (bv. de onderneming vragen zelf de nodige rechtzettingen
te doen). Als reden om de problemen niet te rapporteren, haalden de administraties ongeveer drie op vier keer de procedure aan: ofwel waren ze niet op de hoogte (48 %), ofwel
was ze niet duidelijk (21 %) of was ze tijdrovend en complex (3 %). In 4 % van de gevallen
zeggen de administraties dat ze fouten niet melden omdat ze toch niet worden rechtgezet. Op verzoek van het Rekenhof verwijzen de formulieren voor de toegangsaanvragen
nu wel naar de meldingsplicht.

39 Het contact center is het eerste aanspreekpunt voor de ondernemingen. Specifieke vragen van het contact center
worden doorgestuurd naar de helpdesk van de beheersdienst. De administraties contacteren rechtstreeks de helpdesk van de beheersdienst.
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De beheersdienst ontwikkelt ook projecten en jaarlijkse actieplannen, voor zover de middelen aanwezig zijn, om de kwaliteit van de invoer en van de gegevens zelf te verbeteren:
• In eenmalige acties, eventueel in samenwerking met een andere initiator (de FOD Financiën, RSZ enz.) worden bepaalde gegevens in de KBO rechtgezet (manueel op basis
van lijsten of automatisch via batchprogramma’s).
• In overleg met de bevoegde initiatoren worden automatische periodieke ex-post controles (batches) ontwikkeld om anomalieën uit te zuiveren.
• De invoertoepassingen worden technisch verbeterd: geautomatiseerde invoercontrole
(bv. minimum aantal functies afhankelijk van de rechtsvorm), automatische foutboodschappen en verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid.
• Via mailing en promotie worden de ondernemingen gesensibiliseerd om bij de initiator
de juiste gegevens te laten registreren of het – zo mogelijk – via Private Search zelf te
doen (adresgegevens en contactgegevens).
• De initiatoren (bv. de griffies) krijgen ondersteuning via vorming en handleidingen.
Die projecten worden intern door de beheersdienst en ook in het kwaliteitscomité opgevolgd.
2.5.4.2 Specifieke acties van de beheersdienst
In de enquête vroeg het Rekenhof de overheidsdiensten de gegevensvelden aan te duiden
waar ze werden geconfronteerd met fouten of onvolledigheden die een impact hebben op
de efficiëntie van hun activiteiten. Van de 143 overheidsdiensten rapporteerden 99 een of
meer probleemvelden, op niveau van de onderneming en op het niveau van de vestiging
(figuur 2).

Die projecten worden intern door de beheersdienst en ook in het kwaliteitscomité
opgevolgd.
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Adresgegevens
Adresgegevens worden zowel op het ondernemings- als het vestigingsniveau bijgehouden.
Het adres op ondernemingsniveau is voor een rechtspersoon het maatschappelijke adres uit
de authentieke of onderhandse akte. Het wordt ingevoerd door de griffies of via eDepot of
eGriffie (ongeveer 45.000 nieuwe in 2014). Het adres van de onderneming van een natuurlijke persoon (ongeveer 53.000 nieuwe in 2014) is het domicilieadres/hoofdverblijfplaats
van de natuurlijke persoon in het Rijksregister. Een adreswijziging bij een ondernemingnatuurlijke persoon gebeurt gratis door de gemeente in het Rijksregister en wordt automatisch door het Rijksregister naar de KBO doorgezonden, waarin de wijziging automatisch
wordt uitgevoerd.
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Het vestigingsadres van commerciële en niet-commerciële ondernemingen wordt door het
ondernemingsloket ingevoerd en moet bij een wijziging door de onderneming worden aangepast. Sinds 25 juni 2010 kunnen de ondernemingen ook adreswijzigingen van vestigingseenheden onmiddellijk invoeren via Private Search.
Het adres wordt het meest door de overheidsdiensten geciteerd als probleemveld. Het probleem ligt in zowel foute als ontbrekende gegevens. De tussenkomst van de initiatoren
biedt hier weinig garanties. Zo gebruiken de griffies een vooraf ingevuld formulier en geven ook de ondernemingsloketten aan dat zij de correctheid van een vestigingsadres niet
kunnen controleren. Ondernemingen moeten 82,5 euro betalen aan de ondernemingsloketten om een vestiging in te voeren. Dat kan deels de ontbrekende vestigingsadressen
verklaren. Elektronische toepassingen zoals Private Search leiden wel tot een technisch
correcte invoer, maar garanderen niet dat wijzigingen waarheidsgetrouw zijn. Daarnaast
is ook de laattijdige wijziging van de adressen een probleem. Een adreswijziging van een
onderneming-natuurlijk persoon door verhuizing heeft altijd vertraging wegens de procedure (aanvraag, controle wijkagent, aanpassing in Rijksregister en doorzending vandaar
naar de KBO). Ook de inschrijving van de statutaire wijzigingen door de griffies loopt soms
achterstand op.
Gezien de omvang van het gemelde probleem is het niet verwonderlijk dat van alle suggesties over (beter) te controleren gegevens 26,8 % betrekking heeft op het adres en dat de
overheidsdiensten via diverse alternatieve kanalen de juiste informatie proberen te verkrijgen (14 diensten op 143 ondervragen de onderneming, 13 onderzoeken het Belgisch Staatsblad, 5 consulteren andere niet nader gedefinieerde bronnen).
De kwaliteitsacties van de beheersdienst, o.a. in samenwerking met de FOD Financiën en
de RSZ, waren gefocust op het juist coderen van vooral de straatnamen40. De straatcode
ontbrak bij de opstart van de KBO in 2003. Wat die coderingen betreft staat de beheersdienst al ver. Op 10 december 2014 waren er nog maar 467 adressen die een stopgezette NIScode bevatten (waarvan 273 geen enkele straatnaam bevatte wat de correctie bemoeilijkt)
en 8.104 zonder NIS-code.
Daarnaast zet de beheersdienst ook invoerfouten in adressen recht die hem worden meegedeeld of geeft hij die door aan de initiator en bestaat er een procedure om onterechte of
fictieve adressen na een klacht door te halen.
De beheersdienst kan echter niet ontbrekende adressen op eigen initiatief aanvullen of de
juistheid van adresgegevens controleren. Daarom zouden de ondernemingen meer mogelijkheden moeten krijgen om adresgegevens aan te passen en moeten de bestaande mogelijkheden meer worden gepromoot.
Contactgegevens
Contactgegevens zijn het e-mailadres, het telefoon- en faxnummer en het webadres. Contactgegevens zijn zgn. declaratieve gegevens waarop geen controle is vereist. De onderne-

40 De straatnamen voor Belgische adressen worden onder gecodificeerde vorm bijgehouden en beheerd door de FOD
Binnenlandse Zaken (NIS-code). Die FOD doet ook op regelmatige tijdstippen herschikkingen: gemeentes worden
gesplitst, straten krijgen nieuwe nummering, enz. Hierdoor worden straatcodes afgeschaft en nieuwe gecreëerd.
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ming kan ze zelf wijzigen via Private Search of via zijn ondernemingsloket (alleen voor
commerciële en niet commerciële ondernemingen). Ondernemingen zijn tot nu toe slechts
verplicht deze gegevens in te (laten) voeren in de KBO voor zover ze beschikbaar zijn. Het
Rekenhof stelt vast dat er weinig e-mailadressen van ondernemingen (2 % op ondernemingsniveau en 5 % op het vestigingsniveau) worden vermeld in de KBO. Volgens de beheersdienst zijn ondernemingen weigerachtig omdat ze vrezen voor misbruik (bv. meer
spam).
Betrouwbare e-mailadressen in de KBO maken het mogelijk gemakkelijk, goedkoop, betrouwbaar en snel te communiceren. Ook bepaalde toepassingen zoals de e-facturatie maken gebruik van e-mailadressen. Van de 143 respondenten vinden echter slechts 15 dat de
contactgegevens een verplicht veld zou moeten zijn.
Het federaal regeerakkoord van 9 oktober 2014 stelt dat het e-mailadres moet worden
gemeld in de KBO. Dat zal dan als officieel e-mailadres van een onderneming/vestiging
worden erkend en als publiek gegeven opgenomen in de opendatabestanden, de publicsearchtoepassing, bestanden voor hergebruik enz. Verschillende mogelijkheden om te kunnen communiceren met de ondernemingen worden onderzocht. De uitvoering ervan zal
echter juridische en technische aanpassingen vergen.
Rechtstoestand
Uit zijn gesprekken met enkele initiatoren en vertegenwoordigers van gebruikers leidt het
Rekenhof af dat er bij de rechtstoestand voornamelijk problemen zijn met de juistheid van
de informatie over de stopzetting van een onderneming. Dit is belangrijk bij de toekenning
van overheidsopdrachten, het opleggen van een belasting enz.
Voor ondernemingen in de vorm van een rechtspersoon voeren de griffies van de rechtbank
van koophandel volgens de respondenten de sluiting van een faillissement of vereffening
niet of niet tijdig in. Op basis van de vaststellingen van de beheersdienst en de enquête bij
de griffies (zie punt 2.3.3.1) zou dit momenteel voornamelijk een perceptieprobleem zijn.
Ondernemingen in de vorm van een natuurlijke persoon (de ‘eenmanszaken’) moeten zich
voor hun definitieve stopzetting wenden tot het ondernemingsloket. De vergoeding die ze
daarvoor moeten betalen kan daarbij een rem vormen, zoals ook is vastgesteld bij het melden van adresgegevens.
Voor de stopzetting van een onderneming natuurlijke persoon en een vennootschap of
vereniging zonder rechtspersoonlijkheid moeten alle vestigingen, hoedanigheden en overeenkomende activiteiten (RSZ, btw enz.) worden opgeheven. Dat maakt een stopzetting
vrij complex en zorgt soms voor extra kosten omdat een ondernemingsloket een vestiging
slechts tegen betaling kan stopzetten 41.
De acties van de beheersdienst om de juiste rechtstoestand te waarborgen, zijn divers
en bestaan uit manuele aanpassingen en batches (bv. de invoering van vereffeningen en
faillissementen op basis van de publicaties in het Belgisch Staatsblad, de stopzetting van

41 Alleen vzw’s kunnen via Private Search (gratis) een vestiging stopzetten.
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activiteiten als de corresponderende hoedanigheden zijn stopgezet, de stopzetting van ondernemingen-natuurlijke personen als alle hoedanigheden zijn stopgezet, de procedures
van ambtshalve doorhaling enz.). Het probleem hierbij is dat de onderneming niet altijd
juridisch wordt stopgezet (bv. bij rechtspersonen). De stopzetting moet dan blijken uit de
doorhaling van bepaalde gegevens op vestigings- of ondernemingsniveau.
Ondanks deze acties blijven overheidsdiensten voor de rechtstoestand een beroep doen
op alternatieve bronnen zoals het Belgisch Staatsblad (15 op 143 antwoorden) of externe leveranciers van handelsinformatie (4 op 143 antwoorden). Verdere informatisering kan een
oplossing zijn. Zo zouden de vonnissen die de griffies elektronisch doorsturen naar het Belgisch Staatsblad ook automatisch kunnen worden opgenomen in de KBO. Ook kunnen de
overheidsdiensten nog meer worden geïnformeerd over de inhoud van de KBO, vooral over
hoe ze bepaalde gegevens (zoals doorhalingen) moeten interpreteren.
Activiteiten: NACE-code
De KBO bevat een overzicht van de economische activiteiten van een onderneming op basis
van de NACE-codes. De Europese activiteitennomenclatuur (NACE) vormt het referentiekader voor statistieken over de economische activiteiten in Europa. De NACE-BEL is de
Belgische nomenclatuur van economische activiteitennomenclatuur. De NACE-codes zijn
in de KBO een verplicht veld.
Op het niveau van de onderneming kennen de RSZ of DIBISS en de Btw-diensten een
NACE-code toe voor respectievelijk de activiteiten als werkgever en de activiteiten waarvoor de onderneming btw-plichtig is. De code wordt bepaald door de hoofdactiviteit en kan
verschillen voor RSZ/DIBISS of Btw-diensten 42.
Op het niveau van de vestiging geeft de onderneming NACE-codes op voor alle economische activiteiten die ze in die vestiging uitvoert. De codes worden vooral door de ondernemingsloketten ingevoerd43. Daarop is bijna geen controle. Ondernemingsloketten mogen
de inschrijving van een activiteitencode enkel weigeren in bepaalde gevallen44. Er is geen
controle op alle andere vergunningen die pas na de inschrijving moeten worden verkregen.
Slechts enkele tienden van een procent van alle NACE-codes worden ingevoerd via Private
Search45.
De NACE-code wordt gebruikt om de onderneming te contacteren in verband met een activiteit die ze uitvoert (bv. het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen kan ermee alle ondernemingen contacteren die met voedsel te maken hebben) of om
premies toe te kennen op basis van de hoofdactiviteit. De activiteiten van ondernemingen
zijn echter moeilijk correct in te schatten op basis van de NACE-codes. Ofwel zijn de codes
te ruim en is een bijkomende opdeling nodig46 ofwel hebben de ondernemingen ook codes

42 Zo classificeren de Btw-diensten universiteiten bij horeca op basis van de aanwezigheid van een restaurant.
43 De beheersdienst KBO voert enkel activiteiten in als correctie van een anomalie. Ook RSZ, DIBISS en de FOD P&O
schrijven activiteiten in.
44 Zie voetnoot 22.
45 Mag alleen gebeuren door niet-handelsonderneming privaat recht en vzw’s ( bijlage 4).
46 Bv. bakkerijen bevatten zowel de ambachtelijke als de industriële bakkerijen; bij zuivel zitten zowel ondernemingen die zuivel ophalen of verwerken als cafetaria’s die zelf ijs maken; voor nachtwinkels is er geen aparte code.

KRUISPUNTBANK VAN ONDERNEMINGEN (KBO) / 39

opgegeven voor activiteiten die ze nog niet uitvoeren. Ondernemingen laten bij aanvang
zoveel mogelijk NACE-codes invoeren om dure wijzigingen achteraf te vermijden. Elke toevoeging of schrapping kost immers geld. Dat maakt de informatie minder nuttig en heeft
tot gevolg dat overheidsdiensten ondernemingen moeten aanschrijven (6 op de 143 respondenten vragen de onderneming hun NACE-code). De beheersdienst zet voornamelijk bepaalde activiteiten in de KBO stop (als een corresponderende hoedanigheid is stopgezet),
wat het probleem niet oplost.
Voor een oplossing is de beheersdienst afhankelijk van andere beslissingen. Het zou gemakkelijker zijn als een onafhankelijke instantie één NACE-code zou bepalen die alle administraties kunnen gebruiken (en de ondernemingen zo nodig bij die instantie kunnen
betwisten). De Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie bepaalt zo’n code en
bewaart die in een eigen databank. Die databank kan slechts beperkt worden geraadpleegd
vanwege de statistische geheimhouding. Een alternatief is dat de wet zou verplichten dat
slechts activiteiten worden opgenomen in de KBO die werkelijk worden uitgeoefend. De
betaling voor een inschrijving of wijziging van de codes kan worden aangepast. Van de
143 respondenten vroegen 9 een betere controle van de activiteiten.
Functies
Natuurlijke personen in eigen naam of ondernemingen kunnen functies vervullen in een
onderneming, zoals bestuurder, zaakvoerder, oprichter, curator enz. Voor vzw’s en nv’s zijn
er altijd minimum twee actieve oprichtersfuncties nodig. Zowel de initiator als de code
van de functie hangt af van de rechtsvorm. Niet alleen de actuele functies in een onderneming worden bijgehouden, maar ook de historiek ervan. In de praktijk worden de functies
voornamelijk ingevoerd, gewijzigd en stopgezet door de griffies, de ondernemingsloketten
(behalve stopzetting) en in mindere mate de beheersdienst. De rol van eDepot en eGriffie
is verwaarloosbaar bij de creatie van een functie.
Veel administraties moeten de functies kennen om hun taken te kunnen uitvoeren. Zo
moet de RSZ ze kennen om erop toe te zien dat alleen de bevoegde personen een erkend
sociaal secretariaat of een dienstverrichter mandateren om het personeelsbestand te beheren, de aangiftes in te vullen enz. Sommige functies houden ook een hoofdelijke aansprakelijkheid in voor de betaling van bepaalde bijdragen of belastingen. Bij overheidsopdrachten
moet de overheid weten wie de onderneming mag verbinden. Recent zijn de functies (bv.
bestuurders, zaakvoerders enz.) zichtbaar gemaakt in Public Search, waardoor ook voor het
grote publiek de KBO transparanter en relevanter is geworden.
Het probleem is dat veel functies ontbreken. Op 18 december 2014 had 20,4 % van de actieve
ondernemingen (320.026 op 1.569.068) geen enkele functie ingeschreven. 24 % daarvan
zijn bvba’s, 8 % nv’s, 15 % vzw’s, 17 % buitenlandse ondernemingen en 22 % verenigingen
van mede-eigenaars. Daarnaast hebben 8.590 vzw’s of nv’s maar één functie ingevuld terwijl het er minstens twee moeten zijn. In al deze cijfers zijn wel doorgehaalde ondernemingen opgenomen. Zo zijn 71.570 bvba’s en nv’s ambtshalve geschorst omdat ze drie jaar geen
jaarrekening hebben afgelegd.
De meeste van die functies ontbreken al van bij de initiële upload in 2003 vanuit de verschillende authentieke bronnen: 233.729 van de 322.099 (73 %) actieve ondernemingen (juni
2014). Ook na 2003 zijn er nog gemiddeld 7.000 ondernemingen zonder functie per jaar
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ingevoerd. Daarvan is 69 % ingevoerd door de FOD Financiën (juni 2014). Het gaat vooral
om verenigingen van mede-eigenaars. De functie van syndicus is immers niet bekend bij
hun oprichting. Logisch zou zijn dat de hypotheek-bewaarkantoren, die initiator zijn voor
de verenigingen van mede-eigenaars, ook initiator zijn voor de functie van syndicus maar
volgens de beheersdienst wijzen ze dit dat af vanwege van de werklast.
Op het vlak van functies zijn de acties van de beheersdienst vooral gericht op:
• de invoering van de ontbrekende functies op basis van een bestand dat een externe
leverancier van handelsinformatie aanlevert, na verificatie van die gegevens in het Belgisch Staatsblad. Er gaat minder aandacht naar de ondernemingen die ambtshalve zijn
doorgehaald. Dergelijke acties zijn zeer arbeidsintensief. Daarom worden in 2015 slechts
functies aangevuld voor bvba’s, nv’s en instellingen uit de publieke sector;
• het stimuleren van de medewerking van de griffies om ook voor de ondernemingen die
al bestonden voor 2003, bij verlenging, verbetering of stopzetting van functies deze gegevens in de KBO in te voeren. Ook die acties zijn arbeidsintensief omdat de oude bestaande functies maar kunnen worden ingevoerd op basis van een rijksregisternummer
en een startdatum en dus enig opzoekingswerk vereisen;
• waar mogelijk andere initiatoren toelaten wijzigingen te doen: zo mag de RSZ op basis
van een samenwerkingsprotocol RSZ-KBO na akkoord van de FOD Justitie gegevens
van functies binnen vennootschappen, vzw’s en stichtingen invoeren of verbeteren, wat
volgens de beheersdienst nog niet in de prakrijk werd gebracht;
• de aanpassing van logische controles bij de invoer zodat een minimum aantal functies
afhankelijk van de rechtsvorm moet worden ingevoerd.
Ondanks deze acties blijft de functie een probleemveld waarvoor overheidsdiensten vaak
extra moeten opzoeken. Zo gaven 31 van de 143 respondenten aan via alternatieven te zoeken, voornamelijk via het Belgisch Staatsblad of via vragen aan de ondernemingen zelf.
Andere velden
De respondenten meldden daarnaast een aantal probleemvelden waar de beheersdienst
geen kwaliteitsacties onderneemt of waar het moeilijk is de aard van het gemelde probleem
duidelijk te definiëren. Enkele voorbeelden:
• Op het ondernemings- en vestigingsniveau rapporteert 18 % en 10 % van de respondenten problemen met de benaming. Wellicht gaat het om invoerfouten, ontbrekende
namen of moeilijkheden bij de selectie van vennootschappen op basis van de naam.
• Respectievelijk op het ondernemings- en vestigingsniveau meldden 13 % en 6 % van de
respondenten een probleem met de links tussen ondernemingen en/of de vestiging. Mogelijk ontbreken bepaalde vestigingen bij ondernemingen. De beheersdienst probeert
samen met de RSZ ondernemingen die ook werkgever zijn, ertoe te brengen hun ontbrekende vestigingen in de KBO in te geven 47. Toch blijven er nog veel ondernemingen

47 De gewesten zijn sinds 1 juli 2014 bevoegd voor het toekennen van kortingen op de RSZ voor bepaalde doelgroepen. Om deze kortingen toe te passen moet het sociaal secretariaat weten in welk gewest de werkgever actief is.
Dit gebeurt op basis van de vestigingseenheid (plaats van tewerkstelling) in de KBO. Slechts een 300-tal ondernemingen liepen in het derde kwartaal van 2014 de korting mis. Nu zijn problemen nagenoeg opgelost.
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bestaan zonder vestiging48. Dat komt o.m. doordat de initiatoren voor de oprichting van
een rechtspersoon (griffies) en zijn vestiging(en) (ondernemingsloketten) verschillen.
Het bankrekeningnummer is slechts voor 4 % van de overheidsdiensten een probleem,
maar wordt toch door 7 % van die diensten op alternatieve wijze opgezocht (voornamelijk bij de ondernemingen zelf).

Om deze problemen te duiden is meer informatie nodig. Belangrijk is de suggestie van ruim
23 % van de respondenten om een forum te creëren waarop problemen, vragen, suggesties
enz. van gebruikers aan bod kunnen komen. Het gebrek aan participatie door de gebruikers
kwam ook al in enkele vergaderingen van het kwaliteitscomité aan bod maar heeft tot dusver niet geleid tot actie. Dat kan worden betreurd omdat, buiten de problemen gemeld aan
het contactcentrum of de helpdesk, het KBO-beleid voornamelijk wordt gestuurd vanuit de
ervaringen aan de invoerzijde (overleg met de gegevensbeheerders in het kwaliteitscomité,
overleg met de ondernemingsloketten enz.).
2.5.4.3 Evaluatie van de acties van de beheersdienst
Uit de vergelijking van de problemen die de respondenten melden met de acties van de beheersdienst, blijkt dat deze dienst de laatste jaren enorme inspanningen heeft geleverd om
de kwaliteit van de KBO te verbeteren. Daarbij probeert hij zich te focussen op de belangrijkste ondernemingsgegevens. Die inspanning wordt gewaardeerd door alle betrokkenen
die het Rekenhof tijdens zijn onderzoek contacteerde.
De analyse toont aan dat het werk nog niet af is en verdere kwaliteitsacties moeten worden
uitgevoerd. Van de respondenten beklemtoont 24 % dat ook. Er moeten echter niet alleen
kwaliteitsacties worden uitgevoerd. Van de respondenten vraagt 29 % meer controles (voornamelijk adresgegevens) en wijst 23 % op gegevens (voornamelijk contactgegevens) die zouden moeten worden verplicht.

48 Eind 2014 waren er 426.693 actieve ondernemingen zonder vestiging in de KBO waarvan 34.778 bvba’s en
10.435 nv’s. Een gedeelte hiervan zijn oude ondernemingen die gedeeltelijk ambtshalve kunnen zijn doorgehaald.
Jaarlijks worden er echter ook een groot aantal nieuwe ondernemingen zonder vestiging gecreëerd hoewel de
opname van een vestiging al werd verplicht vanaf een wetswijziging van 20 maart 2009.
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Hoofdstuk 3

Realisatie van de
doelstellingen van de KBO
In dit hoofdstuk formuleert het Rekenhof een antwoord op drie vragen:
1.
Wordt het (her)gebruik van de KBO-gegevens bevorderd?
2.	Verhoogt de KBO de efficiëntie van overheidsdiensten? Concreet: gebruiken de
overheidsdiensten nog eigen middelen om de vereiste gegevens afzonderlijk te verzamelen, te registreren en actueel te houden?
3.	Draagt de KBO bij tot een administratieve vereenvoudiging voor de ondernemingen; is meer bepaald de eenmalige gegevensinzameling of het only-onceprincipe
gerealiseerd?
Het Rekenhof beantwoordt deze vragen op basis van een enquête bij de federale en regionale overheidsdiensten en -instellingen, aangevuld met informatie van de beheersdienst.

3.1

Bevordering van het gebruik en hergebruik van de KBO

Om de administratieve vereenvoudiging en verbetering van de efficiëntie van overheidsdiensten te realiseren, moeten de KBO-gegevens daadwerkelijk worden gebruikt. Daarom
ontwikkelde de beheersdienst verschillende ontsluitingstoepassingen en stelde ze die ter
beschikking aan de gebruikers (zie punt 2.4 en bijlage 3).
3.1.1 Toepassingen voor overheidsdiensten
Het Rekenhof ging na in welke mate de overheidsdiensten daadwerkelijk toegang hebben
gevraagd tot de toepassingen van de KBO. De onderstaande tabel geeft een overzicht tot
augustus 2014 van het aantal toegangen die zowel de gebruikers als de initiatoren hebben
aangevraagd.
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Tabel 4 – Overzicht van gevraagde toegangen

Aanvrager

KBOwi

KBO
Select

KBO
XMLextract

KBO
Web
Services

Web
services
Public
Search

Lijsten op
aanvraag

Totaal

FOD/POD

68

16

11

24

5

3

127

Overheidsbedrijven en -instellingen
(alle rechtsvormen
en entiteiten)

41

17

22

20

0

4

104

Gemeenschappen
en gewesten

51

11

19

9

0

0

90

Ondernemingsloketten en sociale
secretariaten

21

22

0

10

2

0

55

Beroepsfederatie

14

7

0

4

0

0

25

114

87

47

7

0

2

257

6

2

4

1

0

0

13

315

162

103

75

7

9

671

Steden en gemeenten (+politiezones)
Provincies
Totaal
Bron: Beheersdienst KBO

In verhouding tot de federale overheidsdiensten vragen de diensten van de regionale overheden weinig toegang tot de KBO. Ook vanuit de lokale overheden is er in verhouding tot
hun totale aantal (o.a. 589 gemeenten) een beperkte vraag naar de KBO-toepassingen.
Een verleende toegang tot een toepassing leidt bovendien niet altijd tot een effectief gebruik ervan. In de enquête werd daarom gevraagd in welke mate de verschillende specifieke
toepassingen voor overheidsdiensten en enkele publieke toepassingen49 worden gebruikt.

49 De toepassingen Open Data en bestanden voor hergebruik werden niet bevraagd omdat overheidsdiensten ze in
de praktijk niet gebruiken.
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Figuur 3 – Gebruik van de KBO-toepassingen door federale en regionale overheidsdiensten en -instelFiguur 3 – Gebruik
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Van de 164 toegangen voor KBO Select die eind 2014 werden toegekend,
Concreet valt het beperkte gebruik van KBO Select op, hoewel veel overheidsdiensten er in
het verleden toegang tot hebben gevraagd. Dat blijkt uit bijkomende cijfers van de beheersdienst. Van de 164 toegangen voor KBO Select die eind 2014 werden toegekend, hebben
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slechts 73 diensten de nodige formaliteiten50 vervuld om effectief toegang te krijgen tot de
toepassing. Van de 91 diensten die hun toegang tot KBO Select uiteindelijk niet gebruikten,
is 83 % een gemeente of sociaal secretariaat.
Het beperkte gebruik van de toepassingen kan het gevolg zijn van een gebrekkige gebruiksvriendelijkheid (zie onderstaande figuur 4). Bijna 40 % van de gebruikers van KBO Select
rapporteerde die namelijk als negatief (geen of matige gebruiksvriendelijkheid). De toepassing wordt beschouwd als te complex (verschillende afzonderlijke bestanden, onduidelijkheid over het gebruik van de filterparameters), te beperkt (maximaal tienduizend records
per bevraging, dus slechts een gedeeltelijk zicht), en te tijdrovend (o.a. responstijden).
Daarentegen scoren alle andere toepassingen op gebruiksvriendelijkheid “aanvaardbaar”
of “goed tot zeer goed”.
Figuur 4 – Gebruiksvriendelijkheid KBO-toepassingen (procentueel)
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Bron: Rekenhof
Een beperkt aantal respondenten zag verbetermogelijkheden op het vlak van gebruiksvriendelijkheid (14 %) en consultatie (10 %). Vooral de opzoekmogelijkheden en in mindere
mate de navigatie binnen de toepassingen (KBOwi) zijn voor verbetering vatbaar.
Het Rekenhof merkt op dat uit de cijfers in figuur 3 niet eenduidig kan worden afgeleid
dat de KBO onvoldoende wordt gebruikt. Er bestaan immers alternatieve gegevensbronnen
en toepassingen die KBO-gegevens overnemen en ze verder ontsluiten voor overheidsgebruikers. Zo neemt de Verrijkte Kruispunt voor Ondernemingen (VKBO) van de Vlaamse
overheid, een deel van de KBO-gegevens over en verrijkt ze met tewerkstellingsgegevens
afkomstig van de RSZ, met jaarrekeninggegevens van de NBB en met specifieke adresgegevens volgens een CRAB-model51. De databank wordt vervolgens via specifieke toepassingen
gelijkaardig aan die van de KBO ontsloten voor de Vlaamse overheidsdiensten en -instellingen en de Vlaamse lokale overheden.

50 Om toegang te krijgen moet men zich eerst registreren aan de hand van een e-Gov-profiel op www.belgium.be. Na
de registratie moet de veiligheidsbeheerder van de aanvragende dienst een KBO-rol toekennen.
51 CRAB staat voor Centraal Referentieadressenbestand op basis waarvan elk adres geografisch wordt gelokaliseerd.
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Ook andere overheden nemen dergelijke initiatieven. Zo is de BCED (Banque-Carrefour
d’échange de données) sinds 1 januari 2014 operationeel. Deze dienstenintegrator moet op
het niveau van Wallonië en de Franse Gemeenschap de uitwisseling van gegevens uit authentieke bronnen en tussen verschillende overheidsinstanties organiseren en bevorderen.
Ook hier wordt informatie van de KBO overgenomen.
Daarnaast bestaan er nog ICT-dienstenleveranciers die gegevens van de KBO of bijvoorbeeld van de VKBO opnemen in hun eigen toepassingen, waarna de overheidsdiensten ze
tegen betaling kunnen gebruiken.
Op die manier hebben heel wat overheidsdiensten via diverse kanalen toegang tot verschillende databanken die gedeeltelijk dezelfde informatie bevatten. De KBO is echter de
authentieke bron voor de basisgegevens van de ondernemingen. Deze situatie is niet optimaal maar het gevolg van ontwikkelingen die binnen de verschillende beleidsniveaus niet
voldoende werden afgestemd. Toch biedt deze evolutie een meerwaarde omdat dergelijke
toepassingen onvermijdelijk leiden tot een stijgend gebruik van ondernemingsgegevens.
Uit gesprekken met vertegenwoordigers van de VKBO en de BCED blijkt dat het moeilijk is
van de ingeslagen weg af te wijken, omdat de uitwisseling van gegevens ook voor hen een
beleidsprioriteit vormt. Wel wijzen ze op het belang van een goede datakwaliteit van de
KBO-gegevens aangezien die integraal worden overgenomen.
3.1.2 Toepassingen voor de ondernemingen
Voor de toepassing Private Search is alleen actuele informatie voorhanden over het aantal
acties dat de ondernemingen erin uitvoeren en niet over de zuivere raadplegingen. De cijfers in tabel 5 tonen aan dat er zeker nog ruimte bestaat voor verbetering. Voor alle operaties samen is het aandeel van de toepassing toegenomen van 0,4 % in 2013 tot 0,6 % in 2014.
In 2014 wordt Private Search al bij vijf operaties gebruikt voor 6 % tot 13 % van de invoer,
maar veel mogelijkheden zijn nog onvoldoende benut, zoals de creatie van een vestiging of
een activiteit.
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Tabel 5 – Aantal operaties ingegeven via Private Search in 2014
Aard van de operatie
Stopzetting van een benaming
Correctie van een adres
Wijziging van een bankrekening

Private
Search

Alle
invoer

%
Private
Search

71

538

13,2 %

4.047

40.272

10,0 %

298

3.675

8,1 %

2.858

41.933

6,8 %

Wijziging van een benaming

510

8.469

6,0 %

Creatie van een benaming van een vestiging

327

12.373

2,6 %

Correctie van een bankrekening

110

5.108

2,2 %

Correctie van een benaming

266

18.121

1,5 %

1.059

123.684

0,9 %

76

13.560

0,6 %

223

75.436

0,3 %

Correctie van een activiteit

55

20.417

0,3 %

Herneming van een vestiging

10

4.173

0,2 %

422

205.778

0,2 %

4

2.431

0,2 %

Stopzetting van een bankrekening

44

35.799

0,1 %

Stopzetting van een vestiging

69

60.678

0,1 %

Stopzetting van een activiteit

2

79.877

0,0 %

10.451

1.822.154

0,6 %

Wijziging van een adres

Creatie van een vestiging
Correctie van begin- of einddatum van een onderneming of
vestiging
Creatie van een bankrekening

Creatie van een activiteit
Wijziging van een activiteit

Totaal
Bron: Beheersdienst KBO
Het beperkte gebruik heeft verschillende oorzaken.

De huidige toepassing is vrij complex voor de ondernemingen. In de herschreven versie
(New Private Search) zal de gebruiker in de gevallen dat hij zelf geen correctie mag uitvoeren, worden begeleid in de keuze van de juiste initiator of zal hem worden gevraagd een
elektronisch formulier in te vullen zodat de beheersdienst de gegevens kan invoeren.
Het beperkte gebruik is ook te verklaren omdat de ondernemingen Private Search, net als de
toepassingen voor de overheidsdiensten, niet kennen. Het communicatieplan 2014-2015 bevat acties om de ondernemingen te wijzen op de voordelen van de KBO en de noodzaak
KBO-gegevens aan te passen. Dat zal onder meer gebeuren in het kader van de aangepaste
versie van de toepassing waarvan de opstart eind 2015 gepland is. De precieze acties waren
bij het afsluiten van deze audit nog niet bekend.
Ten slotte moet erop worden gewezen dat de ondernemingen beperkt zijn om zelf via Private Search wijzigingen uit te voeren (zie bijlage 4). Dat houdt in dat ondernemingen voor een
groot aantal verrichtingen nog altijd andere initiatoren, zoals de ondernemingsloketten of
de beheersdienst, moeten inschakelen. De mogelijkheden van Private Search moeten dus
worden uitgebreid. Omdat, buiten het bestaan van logische invoercontroles, de onderne-
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mingen zelf instaan voor de invoer van correcte gegevens, zal een goede begeleiding nodig
zijn.
3.1.3 Toepassingen voor iedereen
3.1.3.1 Raadpleegtoepassing Public Search
Van alle toepassingen wordt Public Search het meest gebruikt.
Figuur 5 – Gemiddeld maandelijks gebruik Public Search 2009-2014
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Bron: Beheersdienst KBO
Een uitzonderlijk hoog aantal sessies en raadplegingen52 in september en oktober verklaren
de hoge cijfers voor 2013. Het aantal raadplegingen ligt in de buurt van 4 miljoen per maand.
3.1.3.2 Toepassingen voor hergebruik
Er bestaan drie toepassingen die toelaten de KBO-gegevens te hergebruiken: Open Data,
Web Services Public Search en de bestanden voor hergebruik. De toepassingen verschillen
onderling in formaat, leveringsfrequentie, verstrekte gegevens, vergoeding enzovoort (zie
ook bijlage 3).
Deze toepassingen moeten worden gezien in het licht van de Europese richtlijn van 17 november 2003 (herzien in 2013) inzake het hergebruik van overheidsinformatie. Die had
voornamelijk tot doel het hergebruik te faciliteren en zo het economische potentieel van de
informatie ten volle te benutten.
Pas sinds de invoering van de KBO-reglementering in 2013 in het Wetboek van Economisch Recht geldt dit hergebruik voor zowel commerciële als niet-commerciële doeleinden.
De toepassingen Open Data en Web Services Public Search zijn in 2014 ter beschikking
gesteld. Zowel de gegevens voor hergebruik als de regels voor hun terbeschikkingstelling
worden volgens artikel III.33 van de KBO-wet geregeld via een koninklijk besluit, dat wordt
opgesteld na advies van het Toezichtscomité.

52 De Beheersdienst verwijst naar enkele kleine en grote cyberaanvallen.

50

Open Data
Deze toepassing stelt maandelijks bestanden van de KBO gratis ter beschikking voor hergebruik na een elektronische inschrijving en aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden. Het
betreft een beperkte set van publieke gegevens van alle actieve ondernemingen en vestigingseenheden. Deze open data zijn operationeel sinds mei 2014. Op zeven maanden zijn er
793 geregistreerde gebruikers en is het bestand 2.132 keer gedownload. Voor een definitief
oordeel over het gebruik is het echter nog te vroeg.
De inhoud van de toepassing Open Data is beperkt tot de basisidentificatiegegevens (naam,
adres en contactgegevens) en de activiteiten van de onderneming en haar vestigingen inclusief haar rechtstoestand en rechtsvorm. De beheersdienst handelt voorzichtig bij deze
nieuwe vorm van gratis aanbieden van grote bestanden, omdat hij ook rekening moet houden met de impact ervan op de verkoop van gecommercialiseerde bestanden.
Web Services Public Search
Deze toepassing is een afgeleide van KBO Web Services en is sinds mei 2014 beschikbaar.
Ze maakt het mogelijk de gegevens uit Public Search (met uitzondering van de links naar
andere databanken) te raadplegen vanuit de toepassing van de gebruiker. Het gebruik van
deze dienst is mogelijk na elektronische registratie, de aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden en betaling van een vergoeding (50 euro per 2.000 requests). Ondanks deze lage
prijs is de belangstelling (gemeten over een periode van zeven maanden) laag. Slechts
129 gebruikers registreerden zich, waarvan zeven betalende opzoekingen deden, en 44 pakketten werden aangekocht voor een totale opbrengst van 2.200 euro.
Bestand met alle publieke gegevens beschikbaar voor hergebruik
Nadat een specifieke aanvraag tot hergebruik van gegevens is onderzocht, een licentieovereenkomst is afgesloten en de licentieprijs van 75.000 euro is betaald, kan dagelijks een bestand worden verkregen met zowel de actieve als de stopgezette ondernemingen, inclusief de
volledige historiek van hun gegevens, zowel voor commercieel als niet-commercieel gebruik.
In het begin (2008) konden alleen commerciële bedrijven een licentie krijgen. Een externe
consultant raamde in zijn analyse de prijs op 100.000 euro. De vergoeding was gebaseerd op
de extra kosten voor de commercialisering van de gegevens verhoogd met een gemiddeld
rendement van 15-20 %, zonder rekening te houden met de historische kosten en investeringen van de KBO. In 2014 werd het hergebruik ook open gesteld voor niet-commerciële
gebruikers en werd de jaarlijkse licentieprijs verlaagd tot 75.000 euro, voornamelijk als
compensatie omdat een deel van de KBO-data gratis beschikbaar werd gemaakt via Open
Data. Begin 2015 zouden zes ondernemingen een licentie hebben genomen tegenover zeven
in de voorgaande jaren. Het zijn voornamelijk ondernemingen die handelsinformatie en/of
ondernemingsgegevens tegen betaling ter beschikking stellen.
De opbrengsten van de commercialisering worden op het begrotingsfonds van de KBO aangerekend. De verlaging van de licentieprijs zou een daling van 175.000 euro voor het fonds
betekenen. Daarom kreeg ze pas een positief advies van de minister van Begroting wanneer
de daling zou worden gecompenseerd door inkomsten van andere licentieovereenkomsten
en inkomsten uit Web Services Public Search. De compensatie is weinig realistisch gezien
de daling van het aantal licentienemers van zeven naar zes en de beperkte inkomsten bij de
Web Services Public Search.
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Heel wat overheidsdiensten, op alle bestuursniveaus, doen een beroep op ondernemingen
die tegen betaling53 handelsinformatie aanbieden (30 respondenten of 21,1 %). Dat kan er
zeker toe leiden dat de totale kostprijs de licentiebedragen die de KBO ontvangt meermaals
overstijgt. Commerciële handelsinformatie wordt het meest gebruikt omwille van de nood
aan financiële informatie (o.a. de uitgebreide financiële analyses), informatie over functies
en aandeelhouderschap en over de rechtstoestand. Voor een groot deel is dat informatie
van de overheid zelf (KBO, NBB, Belgisch Staatsblad enz.) die de handelsinformatiebedrijven soms sneller en meer gestructureerd aanbieden.
Door de kwaliteit van de KBO te verbeteren en eventueel de informatie die erin wordt opgenomen, uit te breiden, zou het gebruik van dergelijke dure alternatieven kunnen afnemen.
Ook het aanbieden van meer gekruiste informatie (uit verschillende bronnen) op vraag van
gebruikers, bijvoorbeeld van de federale dienstenintegrator54, kan hierbij nuttig zijn (naar
het voorbeeld van de VKBO en de BCED).
Er zou kunnen worden onderzocht in welke mate de federale overheid (via de KBO, de federale dienstenintegrator, in samenwerking met de andere regionale overheden enz.) dezelfde
diensten mag of moet verlenen als de private dienstverleners. In eerste instantie kan worden nagegaan hoe ze als een dienst voor de verschillende overheidsdiensten kan fungeren,
maar misschien ook als volwaardige mededinger op de markt.
3.1.4 Ondersteuning door de beheersdienst
De beheersdienst biedt ondersteuning aan gebruikers van de KBO via:
• een algemeen contactcenter van de FOD Economie;
• een helpdesk van de KBO die zich voornamelijk richt op de overheidsdiensten, maar ook
meer specifieke vragen beantwoordt;
• de internetsite met handleidingen en toelichtingen;
• de ICT-dienst van de FOD Economie.
Het aantal vragen over de KBO aan het contactcenter nam tussen 2009 en 2013 sterk toe van
13.199 tot 28.025. In 2009 had nog geen 10 % van de vragen betrekking op de KBO, terwijl
dat in 2013 bijna 27 % was. Deze evolutie vloeit voort uit een betere bekendheid van de KBO
en haar toepassingen en uit het feit dat ondernemingen soms gegevens moeten aanpassen
of aanvullen (bv. de noodzakelijke creatie van een vestiging in het geval van een werkgever).
Uit de enquête van het Rekenhof blijkt dat ook de overheidsdiensten gebruik maken van
KBO-ondersteuning; 7 % gebruikt de ondersteuning regelmatig, 36 % af en toe en 57 % nooit.
Er zijn daarbij licht verschillende cijfers voor diensten die de toepassingen specifiek voor
overheidsdiensten gebruiken en zij die alleen publieke toepassingen gebruiken. In het eerste geval zijn de cijfers voor “regelmatig”, “af en toe” en “nooit” respectievelijk 10 %, 43 % en
47 %, in het tweede gevalzijn ze 2 %, 17 % en 81 %. De reden hiervoor ligt in de iets grotere
53 Zes respondenten gaven samen een bedrag van 210.000 euro aan waarvan een per kwartaal 15.500 euro betaalt
om onbeperkt handelsinformatie te kunnen raadplegen. De andere respondenten konden geen exacte kosten aangeven.
54 Zie de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator. De Federale Overheidsdienst bevoegd voor Informatie- en Communicatietechnologie vervult de opdracht van federale
dienstenintegrator.
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Figuur 6 – Wijze van gebruik van de KBO-ondersteuning
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Het merendeel van de betrokkenen doet rechtstreeks beroep op de helpdesk van de KBO
(figuur 6). De post “andere” betreft onder meer informatie van een tussenkomende interne
dienst of persoon of een rechtstreeks contact met een medewerker van de KBO.
Over de ondersteuning is 83 % van de respondenten tevreden (64 %) tot zeer tevreden
(19 %). 16 % is enigszins tevreden en slechts 1 % helemaal niet tevreden. Er zijn enkele aandachtspunten: een tijdige communicatie van wijzigingen bij de gegevensuitwisseling, de
nood aan enige stabiliteit daarbij, informatie over de inhoud, de actoren en controles van de
KBO, de snelheid van de behandeling van vragen of gemelde fouten en de feedback erover
en ten slotte, in mindere mate, de handleidingen.

3.2

Verhoging van de efficiëntie van de overheidsdiensten

Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat de KBO wordt geraadpleegd om verschillende redenen, maar voor het grootste deel om kruisingen uit te voeren met gegevens uit
andere informatiebronnen, om de naleving van bepaalde verplichtingen en voorwaarden
te controleren en om een eigen ondernemingsbestand aan te maken (figuur 7). De KBO
vormt ook een belangrijke bron om belastingen of speciale heffingen te innen (bv. vennootschapsbelasting en belasting voor niet-inwoners voor rechtspersonen, vennootschapsbijdrage enz.) en om controles voor te bereiden. De diverse motieven onderstrepen het belang
van een goede kwaliteit van de KBO.
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Figuur 7 – Aantal aangehaalde motieven voor het gebruik van de KBO
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Figuur 8 – Motieven gebruik eigen ondernemingsbestand (aandeel respondenten per motief)
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In veel gevallen blijkt het gebruik van een eigen ondernemingsbestand onvermijdelijk; onder
meer
•
•
•

omdat het wettelijk verplicht is de gegevens te kunnen uitwisselen met derden (bv. een
gegevensuitwisseling tussen het RSVZ en de socialeverzekeringsfondsen);
omdat bepaalde gegevens bijvoorbeeld om privacyredenen slechts intern mogen worden
bijgehouden;
wegens andere redenen van technische of praktische aard.
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In veel gevallen blijkt het gebruik van een eigen ondernemingsbestand onvermijdelijk; onder meer:
• omdat het wettelijk verplicht is de gegevens te kunnen uitwisselen met derden (bv. een
gegevensuitwisseling tussen het RSVZ en de socialeverzekeringsfondsen);
• omdat bepaalde gegevens bijvoorbeeld om privacyredenen slechts intern mogen worden
bijgehouden;
• wegens andere redenen van technische of praktische aard.
In 62,1 % van de gevallen geven de respondenten ook aan dat de voor de dienst noodzakelijke gegevens niet in de KBO aanwezig zijn. Dat is deels logisch omdat in de KBO alleen
authentieke gegevens worden opgenomen. Het is wel een minpunt dat respondenten een eigen bestand bijhouden om juiste informatie te registreren in afwachting dat de KBO wordt
aangepast (19,5 %) of wegens een beperkte beschikbaarheid
van deVAN
KBO
(16,1 %).
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Het gebrek aan tijdige of onvolledige informatie leidt ertoe dat 93 van de 143 overheidsdiensten substantieel een beroep doen op een of meerdere alternatieve informatiebronnen. Het
gaat dan over een bevraging van de ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, de Nationale
Bank van België (balanscentrale), externe leveranciers van handelsinformatie, de VKBO of
een andere bron (figuur 9).
Figuur 9 – Aandeel respondenten die gebruik maken van alternatieve gegevensbronnen55
Figuur 9 – Aandeel respondenten die gebruik maken van alternatieve gegevensbronnen55
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beheersdienst vaak acties onderneemt om de kwaliteit te verbeteren (zie ook punt 2.5.4.2.).
55 De VKBO werd slechts eenmaal aangeduid. De reden hiervoor is dat de gemeenten niet bevraagd werden en dat er
weinig enquêtes van de Vlaamse overheid werden ontvangen in verhouding tot het totaal.
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s tatuten enz.) betreft het eigenlijk informatie die de KBO doorgaans bevat en waarvoor de
beheersdienst vaak acties onderneemt om de kwaliteit te verbeteren (zie ook punt 2.5.4.2.).
Figuur 10 – Gegevens opgevraagd bij alternatieve bronnen (aantal vermeldingen door respondenten)
Figuur 10 – Gegevens opgevraagd bij alternatieve bronnen (aantal vermeldingen door respondenten)
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Diffusie van ondernemingsdatabanken bij lokale besturen: een verkennend onderzoek, Hogeschool Gent, p. 26.

56 Hogeschool Gent, Diffusie van ondernemingsdatabanken bij lokale besturen: een verkennend onderzoek, p. 26.
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aangeeft dat de doelstelling wel is behaald, meldt 51,9 % dat ze niet volledig maar voldoende
is behaald en bijna een kwart dat ze gedeeltelijk, maar niet voldoende is bereikt (figuur 11).
Hoewel drie kwart van de ondervraagden de KBO positief tot licht positief beoordeelt, blijft
er nog marge voor verbetering.
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Bij de verschillende antwoorden wijzen de respondenten er voornamelijk op dat de kwaliteit
van de KBO-gegevens gebrekkig is (62,7 %) en dat bepaalde gegevens ontbreken (17,9 %).
Er zijn dus op dit vlak extra inspanningen nodig (kwaliteitsacties) of er moet worden nagedacht over meer structurele aanpassingen die leiden tot een betere input van informatie in
de KBO om de meerwaarde voor de overheidsdiensten te verbeteren.

3.3

Only-onceprincipe

Het respecteren van het only-onceprincipe, het principe dat overheidsdiensten ondernemingen niet mogen bevragen voor gegevens die al in de KBO zitten, is zeer moeilijk controleerbaar. Er is in de regelgeving geen mechanisme opgenomen om overtredingen op dit
principe te melden.
In realiteit worden de ondernemingen nog altijd ruim ondervraagd. Zo doet 36,4 % van de
respondenten nog steeds een beroep op de ondernemingen zelf om gegevens op te vragen
(zie figuur 10). Het betreft vooral adresgegevens, de bankrekening en de functies (mandaten) binnen de onderneming, gegevens die normaal correct in de KBO aanwezig zouden
moeten zijn.
De administratieve last voor de ondernemingen is dankzij de KBO verminderd, maar zeker
niet volledig weggenomen. Dit is echter deels de verantwoordelijkheid van de ondernemingen zelf. Indien zij hun gegevens in de KBO niet laten overeenstemmen met de werkelijke
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en juiste toestand, kunnen de overheidsdiensten het only-onceprincipe niet toepassen en
moeten ze de ondernemingen bevragen. Dat is zeker het geval indien geen andere bronnen
kunnen worden geraadpleegd.
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Hoofdstuk 4

Conclusies en aanbevelingen
4.1

Conclusies

4.1.1

Waarborgt het institutioneel en organisatorisch kader de kwaliteit van de werking van de KBO?
Een goede kwaliteit van de KBO is essentieel om het effectieve gebruik ervan door overheidsdiensten te garanderen. Het organisatorische en institutionele kader biedt hier echter
onvoldoende garanties voor.
De KBO is de authentieke bron voor identificatiegegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden, maar niet voor de ondernemingsgegevens die uit het Belgisch Staatsblad
worden overgenomen. Daarom moeten overheidsdiensten, zeker wanneer ze twijfelen aan
de kwaliteit van de gegevens uit de KBO, ook het Staatsblad raadplegen. Daardoor daalt de
toegevoegde waarde van de KBO.
De regelgeving definieert vrij strikt welke gegevens de KBO bevat en wie ze invoert en
rechtzet. Aan de gegevensbeheerders en initiatoren (de griffiediensten) die in de regelgeving aangewezen zijn, kan niet zomaar worden voorbij gegaan. Afhankelijk van de aard
van de verrichting en de rechtsvorm moeten de ondernemingen verschillende initiatoren
contacteren. Zo moet een rechtspersoon zich, na de oprichting van een onderneming via de
griffie, eGriffie of eDepot, nog wenden tot een ondernemingsloket om bepaalde informatie
in te voeren. Deze procedures zijn complex.
De regelgeving bepaalt ook dat in principe steeds de bevoegde initiator fouten of onvolledigheden moet rechtzetten. Ook wanneer die initiator faalt (zie de achterstanden bij bepaalde griffies), kan moeilijk worden afgeweken van de procedure.
De elektronische toepassingen eDepot, eGriffie en Private Search worden op dit moment
nog te weinig gebruikt. Deze toepassingen kunnen nochtans de werklast van bepaalde initiatoren (zoals de griffies) evenals de administratieve last voor de ondernemingen verlichten. Doordat de informatie die de onderneming zelf invoert, wettelijk beperkt is, wordt het
gebruik van Private Search geremd.
De beheersdienst van de KBO is nauwelijks bevoegd om de kwaliteit van de initiatoren te
evalueren en beschikt niet over instrumenten om hun werking bij te sturen. Zo bestaat er
binnen de FOD Economie toezicht op de ondernemingsloketten, maar is er geen toezicht
op de griffies door de FOD Justitie en ook niet op de verschillende overheden en beroepsorganisaties die toelatingen, vergunningen en erkenningen invoeren in de KBO. Initiatoren
op hun beurt, kunnen de juistheid van de gegevens die ondernemingen aanleveren moeilijk
controleren.
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Alle overheidsdiensten, ondernemingen en andere belanghebbenden kunnen fouten melden, waarna ze via specifieke procedures worden rechtgezet. Overheidsdiensten geven aan
niet te weten dat ze fouten moeten melden en verklaren dat de procedure hiervoor ongekend, onduidelijk of tijdrovend is. De beheersdienst registreert en volgt wel de fouten die
ze zelf behandelt adequaat op, maar niet de fouten die andere initiatoren moeten oplossen.
Het is daardoor moeilijk vast te stellen hoeveel fouten voor welke initiator worden gemeld
en wat er vervolgens mee gebeurt.
De beheersdienst heeft verschillende kwaliteitsacties uitgevoerd (in samenwerking met andere initiatoren) op verschillende domeinen: activiteiten, adressen, rechtstoestand enz. en
zal ook in de toekomst verdere acties en verbeteringen voorstellen (bv. e-mailadressen en
functies verplicht maken). De gebruikers kunnen geen feedback geven (bv. via een forum),
waardoor de beheersdienst de acties of wijzigingen in de KBO moeilijk kan afstemmen op
hun behoeftes. Verder ontbreekt ook een koninklijk besluit voor de ambtshalve inschrijving
en wijziging van gegevens.
Zowel de werkingsmiddelen als het personeelsbestand van de KBO-beheersdienst bleven
de laatste vijf jaar stabiel. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat de middelen niet zouden
volstaan. Toch kunnen besparingen en dalende inkomsten van licenties de druk opvoeren,
wat het aantal en de timing van kwaliteitsacties negatief kan beïnvloeden.
Ten slotte is de kwaliteit van de KBO-gegevens in de eerste plaats een verantwoordelijkheid
van de ondernemingen zelf. De ondernemer staat in voor de gevolgen van het niet, laattijdig
of foutief invoeren van gegevens (bv. de onwettige uitvoering van het beroep). De Economische Inspectie van de FOD Economie kan ondernemingen die niet zorgen voor een correcte
invoer van gegevens in de KBO bestraffen, wat overigens weinig gebeurt. De beheersdienst
kan de ondernemingen in de KBO ook doorhalen. De betekenis en de gevolgen van die
doorhaling zijn echter niet duidelijk voor de gebruiker.
4.1.2 Realiseert de KBO de vooropgezette doelstellingen?
De KBO zorgde voor de centralisatie van de ondernemingsgegevens en het gebruik van een
uniek ondernemingsnummer. De doelstellingen inzake administratieve vereenvoudiging
voor de ondernemingen, het efficiënter maken van de overheidsdiensten en het gebruik
en hergebruik van overheidsinformatie te bevorderen, worden echter niet geheel bereikt.
Dat is enerzijds toe te schrijven aan kwaliteitsproblemen, waardoor gebruikers alternatieve
informatiebronnen consulteren, en anderzijds aan het aanbieden van toepassingen zonder
die voldoende te promoten en af te stemmen op de behoeftes van de gebruikers.
De doelstelling om de overheidsdiensten efficiënter te doen werken is niet volledig behaald.
Zo blijkt uit de enquête bij de federale en regionale overheidsdiensten en -instellingen dat
het gebrek aan tijdige of onvolledige informatie ertoe leidt dat ze alternatieve informatiebronnen gebruiken zoals een bevraging van de ondernemingen, het Belgisch Staatsblad, de
Nationale Bank van België, externe leveranciers van handelsinformatie enz. Voor een groot
deel zou de KBO deze informatie moeten bevatten, zij het in een meer toegankelijke vorm.
De kosten voor het gebruik van alternatieve bronnen zouden kunnen worden verminderd,
als er nog meer wordt geïnvesteerd in de kwaliteit en de inhoud van de KBO en de organisatie van de KBO hiertoe de nodige garanties biedt. Zolang het risico bestaat dat bijvoorbeeld
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de gegevens van de notariële en onderhandse oprichtingsaktes, de wijzigingen ervan of de
vonnissen m.b.t. de rechtstoestand niet tijdig of correct in de KBO worden ingevoerd, en
zolang het Belgisch Staatsblad de authentieke gegevensbron blijft, zullen de overheidsdiensten die laatste blijven raadplegen.
Het respecteren van het only-onceprincipe, het principe dat ondernemingen niet mogen
worden bevraagd voor gegevens die al in de KBO aanwezig zijn, is moeilijk controleerbaar
en afdwingbaar. Regels daarvoor (bv. sancties) zijn overigens niet in de regelgeving opgenomen. De administratieve last voor de ondernemingen is dankzij de KBO verminderd, maar
niet volledig weggenomen. De ondernemingen dragen hiervoor zelf deels verantwoordelijkheid: indien zij hun gegevens in de KBO niet laten overeenstemmen met de werkelijke
en juiste toestand, kunnen de overheidsdiensten het only-onceprincipe niet toepassen en
moeten ze de ondernemingen bevragen. Dat is zo wanneer geen andere bronnen voorhanden zijn.
Om het gebruik en hergebruik van de KBO gegevens te bevorderen heeft de beheersdienst
heel wat toepassingen ontwikkeld, voornamelijk publieke toepassingen. Zo werd de inhoud
van de toepassing Public Search uitgebreid en werden de toepassingen Open Data en Web
Services ontwikkeld. Toch is het gebruik van de publieke toepassingen, Public Search uitgezonderd, zeer beperkt. De beperkte bekendheid bij de gebruikers (te recent), de beperkte
inhoud, de wijze waarop de gebruikers de toepassingen kunnen raadplegen, of de financiële
bijdrage voor sommige gegevens zijn hiervoor mogelijke redenen.
Voor de toepassingen voor de overheidsdiensten vormt het gebrek aan kennis bij de gebruikers over het bestaan en het nut voor de eigen organisatie, het belangrijkste probleem. In
het verleden werden de toepassingen te weinig gepromoot. Vooral het beperkte gebruik van
KBO Select valt hierbij op.
Het communicatieplan 2014-2015 van de beheersdienst bevat acties afgestemd op de verschillende gebruikers, maar de acties zijn voorlopig nog te vaag om hun impact te beoordelen. De Beheersdienst richt zich in het communicatieplan ook tot ondernemers, wat samen
met de herwerkte toepassing Private Search kan leiden tot een stijgend gebruik ervan.
De gegevens die iedereen gratis in bestandsvorm kan downloaden, zijn beperkt. Voor een
uitgebreider databestand is een jaarlijkse licentie vereist die moet worden gekocht via een
externe verstrekker van handelsinformatie. De beperkte mogelijkheden om gericht en
goedkoop gegevens te verkrijgen, belemmeren mogelijk de doelstelling over het hergebruik
van overheidsinformatie.
De ondersteuning van de beheersdienst KBO wordt als zeer goed beschouwd. De beheersdienst tracht de toepassingen aan te passen op basis van de opmerkingen van de initiatoren
(bv. bevraging griffies).
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4.2

Aanbevelingen

Het Rekenhof is van oordeel dat de KBO op drie vlakken kan worden verbeterd: kwaliteit,
promotie en gebruiksvriendelijkheid.
4.2.1 Kwaliteit van de KBO
Het Rekenhof beveelt de minister aan de beheersdienst de nodige bevoegdheden en middelen te geven om de activiteiten van de initiatoren in het kader van de KBO te evalueren
en eventueel bij te sturen. In dit kader beveelt het Rekenhof ook aan de activiteiten van de
initiatoren beter op te volgen. Het is nu heel moeilijk vast te stellen welke initiator hoeveel
fouten maakt, hoeveel fouten naar wie worden doorgestuurd en wat er mee wordt gedaan.
Aansluitend kan worden overwogen om de reglementering te versoepelen, waarbij alleen de
belangrijke principes in de wet worden ingeschreven en de praktische afspraken en verantwoordelijkheden worden opgenomen in overeenkomsten met gegevensbeheerders of initiatoren. Dit biedt de beheersdienst een grotere vrijheid om de organisatie van de KBO en de
kwaliteit van de gegevens te optimaliseren.
Het Rekenhof vraagt de minister en de administratie te onderzoeken hoe belemmeringen
voor de tijdige en correcte invoer van informatie in de KBO, onder meer de vergoeding die
ondernemingen moeten betalen aan de ondernemingsloketten, kunnen worden weggenomen. Een beslissing over de al of niet verplichte opname van sommige gegevens in de KBO
dringt zich op.
Het Rekenhof maant de minister en de administratie aan, samen met de FOD Justitie, de
elektronische toepassingen maximaal te ontwikkelen, en zo mogelijk notarissen verplichten eDepot te gebruiken, het gebruik van eGriffie en Private Search stimuleren en uitbreiden van de gebruiksmogelijkheden. Het gebruik van de elektronische toepassingen kan
zorgen voor een volledige overeenstemming tussen de gegevens uit de KBO en het Belgisch
Staatsblad. Ook de toepassing waarmee de vonnissen automatisch worden gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad moet zodanig worden aangepast, dat de publicatie in de KBO automatisch plaatsheeft.
Elektronische toepassingen leiden tot een snellere invoer en wijziging van gegevens, maar
omvatten ook een hoger risico voor de kwaliteit van die gegevens. De beheersdienst zal
samen met de gegevensbeheerders en initiatoren moeten onderzoeken in welke mate gegevens aanvullend moeten worden gecontroleerd.
De beheersdienst moet de ondernemingen op hun verantwoordelijkheid wijzen. Indien een
onderneming de nodige correcties niet wil uitvoeren en de beheersdienst daarom de nodige
rechtzettingen moet uitvoeren, moeten de bestaande sancties effectief worden toegepast.
Wat die rechtzettingen betreft, moet de minister nog een koninklijk besluit uitwerken met
de voorwaarden en regels voor ambtshalve inschrijving en wijziging.
De kwaliteitsacties van de beheersdienst hebben effect en moeten zeker worden voortgezet. De beheersdienst zal echter in overleg met de gegevensbeheerders, de initiatoren en de
gebruikers (of vertegenwoordigers hiervan) moeten nagaan welke acties nog noodzakelijk
en prioritair zijn. De nodige middelen moeten hiervoor wel ter beschikking zijn.
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4.2.2 Promotie van de KBO
De beheersdienst moet zowel de ondernemingen als alle gebruikers beter inlichten over
de inhoud, de toepassingen en de voordelen van de KBO. Ook de rol die de gebruikers zelf
kunnen spelen om de kwaliteit van de KBO te verbeteren moet worden benadrukt. Meer
bepaald moeten de overheidsdiensten worden gewezen op het only-onceprincipe en op de
verplichting fouten te melden. Op een gebruikersforum zouden gebruikers problemen kunnen melden, oplossingen delen en worden geïnformeerd over de KBO.
4.2.3 Gebruiksvriendelijkheid van de toepassingen in de KBO
De beheersdienst moet nagaan in welke mate de toepassingen voor overheidsdiensten,
zoals de toepassing KBO Select, moeten worden behouden of aangepast. Hij moet hierbij overleggen met zowel de gebruikers, als met die overheidsdiensten die KBO-gegevens
verder ontsluiten voor eindgebruikers (o.a. de regionale overheden). Hij moet de recente
publieke toepassingen Open Data en Web Services Public Search blijven opvolgen. Bij aanhoudend beperkt gebruik zijn alternatieve oplossingen nodig die beter aansluiten bij de
Europese doelstelling inzake hergebruik van overheidsinformatie.

4.3

Antwoord van de minister

De minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, antwoordde (bijlage 5) dat het auditverslag nuttig is bij de optimalisering van de KBO in het
verlengde van het regeerakkoord. Hij benadrukt dat de regering de opdrachten van de KBO
wenst te versterken. Daarbij zouden de processen van de KBO vanuit het standpunt van
de eindgebruiker (de onderneming) worden vereenvoudigd. Zo zouden de nieuwe processen voor inschrijvingen en wijzigingen in de KBO transparanter, eenvoudiger en minder
administratief belastend zijn en zou zoveel mogelijk digitaal worden afgehandeld. Voorts
erkent de minister dat de kwaliteit van de gegevens in de KBO moet worden verbeterd en
dat de KBO zich meer moet positioneren als enige en echte authentieke bron voor ondernemingsinfo. Deze optimaliseringen worden door de beleidscel Consumentenbescherming
en Economische Reglementeringen begeleid en opgevolgd.

Bijlagen
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Bijlage 1
Enquête van de federale en regionale overheidsdiensten en -instellingen
Inhoud van de enquête
Via een enquête gericht aan federale en regionale overheidsdiensten wenste het Rekenhof
een overzicht te krijgen over het gebruik van de KBO door deze diensten. Concreet werden
vragen gesteld over:
• de motieven voor het gebruik van de KBO;
• het gebruik van de toepassingen van de KBO en hun gebruiksvriendelijkheid;
• het gebruik van de ondersteuning vanuit de beheersdienst en de waardering hiervan;
• het bestaan van gegevensvelden met fouten en/of onvolledigheden die een impact hebben op de efficiënte werking van de overheidsdienst;
• de wijze waarop fouten worden gemeld of, indien niet, de reden daartoe;
• de alternatieve bronnen die worden geconsulteerd om KBO-gegevens te controleren of
ontbrekende gegevens aan te vullen en hun kostprijs;
• de motieven voor het behoud van een eigen ondernemingsbestand;
• de realisatie van de doelstelling van een efficiëntere werking toegepast op de overheidsdienst;
• eventuele suggesties ter verbetering.
Doelpubliek
Op basis van een overzicht van verleende toegangen tot de toepassingen van de KBO werd
de vragenlijst opgestuurd naar 77 leidinggevende ambtenaren van federale en regionale
overheidsdiensten en instellingen (41 federaal, 9 in Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG),
7 in de Vlaamse gemeenschap en 20 in het Waals gewest en de Franse gemeenschap). De
diensten die volgens de gegevens van de beheersdienst een toegang hadden tot één van de
toepassingen voor administraties werden in de mail vermeld (174 diensten in het totaal)
met de bedoeling dat die diensten elk afzonderlijk een antwoord op de vraag zouden insturen. Dit vereenvoudigde de taak van de leidinggevende en zo was het Rekenhof zeker dat
alle diensten die gebruik maken van de KBO werden bereikt.
Resultaat
Van 55 leidinggevenden (33 federaal, 3 BHG, 4 Vlaamse gemeenschap en 14 Waals gewest en
de Franse gemeenschap) werden in totaal 147 ingevulde vragenlijsten ontvangen, wat een
vrij hoge responsgraad is (70 % van de leidinggevenden). Vier ontvangen vragenlijsten werden uiteindelijk niet verwerkt omdat de betrokken dienst de KBO niet of niet rechtstreeks
gebruikte.

Rechtspersonen
opgericht via
onderhandse akte

Griffies rechtbanken
van koophandel
(gegevensbeheerder
= FOD Justitie)

Natuurlijke personen
handels- en ambachtsondernemingen en de
niet-handelsondernemingen
privaat recht

Invoer verenigingen
van mede-eigenaars

DIBISS
(gegevensbeheerder =
FOD Binnenlandse
Zaken)

Invoer RSZ-hoedanigheid en RSZ-activiteiten
indien onderneming = werkgever en
tevens inschrijving van bepaalde types
ondernemingen of vestigingen indien
ze nog niet met een RSZ-hoedanigheid
bestaan (vb. werkgevers van huispersoneel, enz.)

Invoer
buitenlandse
ondernemingen
met vastgoed
in België

FOD P&O
(gegevensbeheerder)

Invoer en beheer
van de federale
overheidsdiensten
en hun vestigingen

Inschrijving provinciale en
plaatselijke overheidsdiensten
(inclusief politie), hun vestigingen en hun
hoedanigheid en activiteiten als werkgever

Inschrijving van natuurlijke personen
handels- en ambachtsondernemingen en de
niet-handelsondernemingen privaat recht alsook
bepaalde buitenlandse ondernemingen en registratie,
actualisatie en stopzetting van vestigingseenheden,
hoedanigheden, ondernemersvaardigheden,
activiteiten en aanvragen tot hoedanigheid of toelating

Optie: Elektronische neerlegging,
inschrijving en publicatie via eGriffie

Inschrijving en wijziging gegevens op
ondernemingsniveau van rechtspersonen en bepaalde
buitenlandse ondernemingen + registratie van vonnissen
(faillissementen, gerechtelijke reorganisaties, enz.)

Invoer Btw-hoedanigheid en Btw-activiteiten
+ identificatie en inschrijving van bepaalde ondernemingen
(vb. verenigingen en ondernemingen zonder
rechtspersoonlijkheid) niet opgenomen in de KBO maar wel
onderworpen aan de Btw

Btw
(gegevensbeheerder
= FOD Financiën)

RSZ
(gegevensbeheerder)

Ondernemingsloketten
(gegevensbeheerder =
FOD Economie)

Optie: Elektronische
neerlegging, inschrijving
en publicatie authentieke
akte via eDepot

Notarissen

Rechtspersonen
opgericht via
authentieke akte

Hypotheekkantoren
(gegevensbeheerder
= FOD Financiën)

Kadaster
(gegevensbeheerder
= FOD Financiën)

Beheerdienst KBO
(gegevensbeheerder =
FOD Economie + alle die
taken toewijzen)

Optreden als initiator op
verzoek van gegevensbeheerders +
registraties vanuit
de eigen opdracht als beheerder
van de KBO (o.a. invoer van
correcties, ambtshalve
doorhalingen, enz.)

KBOwi en KBO
Webservices (zie
bijlage 3)

Identificatiegegevens
natuurlijke personen
aanwezig in de KSZ
(Bis-register)

KSZ
(gegevensbeheerder)

Raadpleging
mogelijk via 9
toepassingen (zie
bijlage 3)

Besturen,
overheidsinstellingen
en beroepsverenigingen
(diverse gegevensbeheerders)

Invoer van toelatingen
en vergunningen

KBO

Private Search
(zie bijlage 3)

Alle
ondernemingen
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Bijlage 2

Overzicht van de invoer in de KBO

Vanaf

Omschrijving

Midden
2012

KBO Select

Webtoepassing voor toegang tot
(eventueel gefilterde) gegevens
in vooraf bepaalde gegevensgroepen.

Webinterface voor de raadpleging, invoering of wijziging in
de KBO van de gegevens van
een bepaalde onderneming of
vestiging.

Bijna alle gegevens (basisidentificatiegegevens57,
functies, hoedanigheden,
toelatingen (inclusief aanvragen), activiteiten) van ondernemingen en vestigingen
die worden aangeboden via
zes afzonderlijke ‘datamarts58’
ofwel gegevensgroepen. Er
worden zo afzonderlijk gegevens verschaft over actieve,
stopgezette en toekomstige
ondernemingen en vestigingseenheden.

Alle gegevens over ondernemingen en hun vestigingseenheden ongeacht de status
van de onderneming (actief,
stopgezet, bekendgemaakt
of juridisch gecreëerd) en ook
de historiek van bepaalde
gegevens.

Beschikbare gegevens

Idem

Na goedkeuring van de aanvraag door de beheersdienst
kan na de creatie van een eGov-profiel en de aanvaarding
van de gebruiksvoorwaarden
online toegang worden verkregen op een beveiligde server via
eID of met een federaal token
(burgertoken).

Toegang

De gegevens van de
zes datamarts zijn niet
combineerbaar. (De
gebruiker moet deze
dus zelf samenvoegen).
Niet alle gegevens
(geen ambtshalve
doorhalingen, ondernemingsvaardigheden
…).Bevragingen zijn
beperkt tot 10.000 lijnen.Geen historiek van
de gegevens.

Gegevens kunnen
slechts onderneming
per onderneming worden opgevraagd.

Nadelen

57 Benaming, adres en contactgegevens, algemene en financiële informatie, rechtstoestand, rechtsvorm en ambtshalve doorhaling.
58 Een datamart is een verzameling van gegevens, vergelijkbaar met een datawarehouse, maar meestal met een kleinere hoeveelheid aan gegevens en vaak ingericht voor een specifiek doel.

1 juli 2003

KBOwi

Toepassingen voor overheidsdiensten

Naam
toepassing

Overzicht van de KBO-toepassingen

Bijlage 3
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2005 (?)

Maart 2010

KBO Web
Services

Vanaf

KBO XMLextracten

Naam
toepassing
Beschikbare gegevens

Via web services kunnen realtime
gegevens op automatische wijze
worden uitgewisseld tussen de
KBO en andere externe gegevensbestanden.
Alle ondernemingsgegevens
en gegevens van hun vestigingseenheden ongeacht het
statuut van de onderneming
(dus zowel van actieve, stopgezette, bekendgemaakte of
juridisch gecreëerde ondernemingen). Ook de historiek van
bepaalde gegevens (adressen,
benamingen, activiteiten
enz.).

Het ter beschikking stellen van
Alle gegevens over de onderde (gewijzigde) KBO-gegevens
nemingen en hun vestigingsonder de vorm van XML-bestan- eenheden.
den. Er worden twee soorten
extracten aangemaakt: een
integrale kopie of een bestand
met de wijzigingen sinds de
vorige versie. Daarnaast is er een
bestand met de omschrijving
van gebruikte codes.

Omschrijving

Na goedkeuring van de aanvraag door de beheersdienst
kan toegang worden gekregen
tot één of meerdere web services van de KBO.

De bestanden zijn van dinsdag
tot vrijdag beschikbaar op
een beveiligde server en zijn
toegankelijk op basis van een
verkregen login en een wachtwoord na goedkeuring van de
toegangsaanvraag.

Toegang

Tussenkomst en ondersteuning van informatici
noodzakelijk. Eigen toepassing noodzakelijk.

Tussenkomst van informatici noodzakelijk om
de gegevens te importeren (bv. in de eigen
toepassing).

Nadelen
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Vanaf

Maart 2010

In productie
vanaf januari 2005 (gecommuniceerd in de
brochure
“Eén sleutel
opent alle
deuren”)

Raadpleging van de ondernemingsgegevens een per een
via een websitetoepassing op
basis van het ondernemings- of
vestigingseenheidsnummer, de
naam, activiteit of adresgegevens.

Een webtoepassing waarmee
actieve ondernemingen hun
eigen gegevens uit de KBO kunnen raadplegen en indien nodig
zelfs bepaalde gegevens kunnen
invoeren, wijzigen of stopzetten.

Omschrijving

Alle publieke gegevens
(basisidentificatiegegevens59,
functies, hoedanigheden,
ondernemingsvaardigheden,
toelatingen, activiteiten en
linken) van actieve ondernemingen en hun vestigingen
inclusief de gegevens van
stopgezette ondernemingen,
voor zover deze actief waren
op het ogenblik van de stopzetting.

Alle gegevens van de onderneming of vestigingseenheid
kunnen worden geraadpleegd. Bepaalde gegevens
kunnen worden ingevoerd,
gewijzigd of stopgezet naargelang van het soort ondernemingen (alle ondernemingen,
niet-handelsondernemingen
naar privaat recht, vzw’s).

Beschikbare gegevens

Geen formaliteiten

Alleen de wettelijke functiehouders van een onderneming
hebben automatisch toegang
tot de toepassing via hun eID
of token. Deze toegang geeft
hen het recht om gegevens
te raadplegen, aan te passen
of te verbeteren. Er kan een
volmacht worden gegeven aan
een derde die dezelfde rechten
krijgt.

Toegang

59 Benaming, adres en contactgegevens, algemene en financiële informatie, rechtstoestand, rechtsvorm en ambtshalve doorhaling.

Public
Search en
KBO Public
Search
mobile

Toepassingen voor iedereen

Private
Search,
toepassing
wordt herschreven.

Toepassingen voor ondernemingen

Naam
toepassing

Onderneming/vestiging slechts een per
een te consulteren.
Geen commercieel
of niet-commercieel
hergebruik toegestaan.
Niet alle gegevens van
de KBO, geen inactieve
ondernemingen, geen
historische gegevens.

Complexe toepassing
voor de onderneming.
Mogelijkheden tot
invoeren, wijzigen en
stopzetten zijn beperkt.

Nadelen
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Toepassing om de publieke
KBO-gegevens op aanvraag
te raadplegen vanuit de eigen
toepassing. Men kan op verschillende wijzen opzoekingen
doen: op basis van het ondernemingsnummer of van het
vestigingseenheidsnummer
(VE); op basis van de benaming
of naam van de onderneming of
van de VE; op basis van het adres
van de onderneming of van de
VE; op basis van de ingeschreven
activiteiten van de onderneming
of van de VE.

Het dagelijks beschikbaar stellen
van een bestand met alle gegevens, wijzigingen en codes voor
(commercieel of niet commercieel) hergebruik op basis van een
betalende licentie.

Web Service Mei 2014
Public
Search

Hergebruik
van KBOgegevens

2008

Het maandelijks beschikbaar
stellen van bestanden van de
KBO met publieke gegevens (ofwel een volledig bestand of een
bestand met wijzigingen).

Mei 2014

Open Data

Omschrijving

Vanaf

Naam
toepassing

Zowel alle actieve als stopgezette gegevens van ondernemingen en hun vestigingen en
dit ongeacht het statuut van
de onderneming (alle actieve,
stopgezette, bekendgemaakte of juridisch gecreëerde
ondernemingen).

Publieke actieve gegevens
(basisidentificatiegegevens,
functies, ondernemingsvaardigheden, hoedanigheden,
toelatingen, activiteiten en
links tussen ondernemingen)
van actieve ondernemingen
en vestigingseenheden. De
gegevens van stopgezette
ondernemingen die actief
waren op het moment van
stopzetting, zijn eveneens
beschikbaar.

Alleen beperkte actieve
gegevens over actieve ondernemingen en vestigingseenheden op datum van de
samenstelling van de bestanden zonder historiek.

Beschikbare gegevens

Betalend.Tussenkomst
en ondersteuning van
informatici noodzakelijk. Eigen toepassing
noodzakelijk.

Alleen de basisidentificatiegegevens in
beperkte vorm (geen
adres NP, geen informatie over ambtshalve doorhaling, geen
financiële informatie) en
activiteiten.

Nadelen

Toegang op basis van een
Betalend (75.000 euro).
goedgekeurde aanvraag en
ondertekening van een licentieovereenkomst.

Om gebruik te maken van de
Public Search webservice, moet
de gebruiker zich online registreren en de gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Nadien
krijgt hij een gratis account
waarmee hij de webservice kan
testen. Als hij de webservice
in productie wil brengen in
de eigen toepassing, moet hij
‘pakketten’ bestellen. Een pakket bevat 2000 requests voor de
prijs van 50 euro.

Men moet zich slechts inschrijven (via de website) en de
voorwaarden aanvaarden.

Toegang
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Bijlage 4
Gegevens die via Private Search kunnen worden aangepast
Gegevensgroep

Alle ondernemingen

Niet-handelsondernemingen
naar privaat recht

Vzw’s

Adres van een
vestigingseenheid

Wijzigen

Inschrijven
Wijzigen

Inschrijven
Wijzigen

Contactgegevens

Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten

Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten

Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten

Benaming van een
vestigingseenheid

Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten

Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten

Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten

Bankrekening

Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten

Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten

Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten

Mandaten

Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten

Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten

Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten

Begin- en einddatum
van een
vestigingseenheid

Inschrijven en wijzigen
van de begindatum

Inschrijven en wijzigen
van de begin en einddatum
Stopzetten

Activiteiten

Inschrijven
Wijzigen

Inschrijven
Wijzigen
Stopzetten

Bron: Beheersdienst KBO
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Antwoord van de minister van Werk,
Economie,
Consumenten, belast met
Bijlage
5
Buitenlandse Handel
Antwoord van de minister van Werk, Economie, Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
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