Informatieveiligheidscomité
kamer federale overheid
BERAADSLAGING NR. 21/015 VAN 6 JULI 2021 MET BETREKKING TOT DE
MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE
ONDERNEMINGEN AAN DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID
VOOR OPNAME IN HET DATAWAREHOUSE ARBEIDSMARKT EN SOCIALE
BESCHERMING
Gelet op de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale
dienstenintegrator, in het bijzonder artikel 35/1, §1, eerste lid;
Gelet op de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit, in
het bijzonder artikel 114;
Gelet op de wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot
wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april
2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen
in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die
gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, in het bijzonder artikel 98;
Gelet op het auditoraatsrapport van de FOD BOSA;
Gelet op het verslag van de heer B. Preneel.

A.

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG

1.

Het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming, opgericht in overeenstemming met
artikel 5 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, beoogt de koppeling van sociaal-economische
persoonsgegevens van de Belgische instellingen van sociale zekerheid en van diverse andere
overheden, ongeacht hun bevoegdheidsniveau. Het biedt de mogelijkheid om beter, sneller
en goedkoper tegemoet te komen aan de behoeften van de organisaties die instaan voor het
verrichten van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de
sociale bescherming. De organisatie van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming is toevertrouwd aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

2.

Het Toezichtscomité bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (de rechtsvoorganger
van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid en de kamer sociale
zekerheid en gezondheid van het informatieveiligheidscomité) heeft zich in zijn advies nr.
01/01 van 6 februari 2001 in gunstige zin uitgesproken over de verspreiding van bepaalde
geaggregeerde standaardtabellen gecreëerd door middel van het datawarehouse. In dat advies
staan de persoonsgegevens vermeld die daartoe in het datawarehouse werden geïntegreerd.
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3.

Sindsdien werd het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid stelselmatig aangevuld met bijkomende categorieën
persoonsgegevens. De input door de verschillende authentieke bronnen werd daarbij veelal
geregeld in de beslissingen van het Toezichtscomité, het sectoraal comité van de sociale
zekerheid en van de gezondheid of de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het
informatieveiligheidscomité met betrekking tot de output bestemd voor de organisaties die
onderzoeken realiseren die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de
sociale bescherming. Dat wil zeggen dat niet iedere supplementaire mededeling van
persoonsgegevens aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, voor registratie in haar
datawarehouse, expliciet als dusdanig juridisch werd geregeld maar dat die verwerking van
persoonsgegevens doorgaans impliciet werd goedgekeurd in een beslissing van het bevoegd
comité met betrekking tot de verdere mededeling, door de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid, van gepseudonimiseerde persoonsgegevens of anonieme gegevens die op basis
van diezelfde persoonsgegevens werden ontwikkeld. Voor een actueel overzicht van de
persoonsgegevens die inmiddels in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming
beschikbaar zijn: zie https://www.ksz-bcss.fgov.be/nl/dwh/homepage/index.html.

4.

Bij beraadslaging van 2 juni 2020, gewijzigd op 3 november 2020, heeft de kamer sociale
zekerheid en gezondheid van het Informatieveiligheidscomité haar goedkeuring verleend aan
de mededeling van persoonsgegevens over de Vlaamse sociale bescherming, over de
minimumpensioenen en minimumrechten en over de gezinsbijslagen en met de
persoonsgegevens van de vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS, teneinde het
datawarehouse aan te vullen.

5.

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid zou haar datawarehouse ditmaal aanvullen met
persoonsgegevens afkomstig van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Als bijlage bij deze
beraadslaging gaat de lijst van toe te voegen persoonsgegevens.

6.

De Kruispuntbank van Ondernemingen, opgericht bij de (inmiddels opgeheven) wet van 16
januari 2003, wordt beheerd door de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand
en Energie. Zij centraliseert de basisgegevens van de ondernemingen en hun respectieve
vestigingseenheden, verspreidt ze naar de bevoegde overheidsdiensten en kent aan elke actor
een uniek identificatienummer toe. De nadere regels met betrekking tot haar werking staan
beschreven in Boek III “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen
van de ondernemingen” van het Wetboek van Economisch Recht.

7.

Om de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in staat te stellen adequate informatie op
werkgeversniveau te verwerken ten behoeve van de organisaties die ze nodig hebben voor
het realiseren van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van
de sociale bescherming, zou de Kruispuntbank van Ondernemingen per onderneming en per
vestigingseenheid enkele relevante gegevens ter beschikking stellen aan de Kruispuntbank
van de sociale zekerheid (het kan daarbij ook gaan om gegevens van natuurlijke personen en
dus om persoonsgegevens). De Kruispuntbank van de Ondernemingen heeft reeds in
december 2017 haar schriftelijk akkoord verleend voor de toegang door de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid tot de betreffende gegevens met het oog op de aanvulling van het
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datawarehouse.1 Omwille van technische redenen werd de integratie van de gegevens in het
datawarehouse evenwel nog niet uitgevoerd. Gelet op de oprichting van het
Informatieveiligheidscomité in 2018, wordt het thans gepast geacht om de uitdrukkelijke
toelating voor de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de
Ondernemingen aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te verzoeken.
II.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

A.

ONTVANKELIJKHEID EN BEVOEGDHEID VAN HET COMITE

8.

De mededeling van persoonsgegevens door overheidsdiensten en openbare instellingen van
de federale overheid aan andere derden dan de instellingen van sociale zekerheid bedoeld in
artikel 2, eerste lid, 2°, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie
van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, vergt een voorafgaande beraadslaging van
de kamer federale overheid van het Informatieveiligheidscomité, voor zover de
verwerkingsverantwoordelijken van de meedelende instantie en de ontvangende instanties,
in uitvoering van artikel 20 van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van
natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, niet tot een
akkoord komen over de mededeling of minstens één van die verwerkingsverantwoordelijken
om een beraadslaging verzoekt en de andere verwerkingsverantwoordelijken daarvan in
kennis heeft gesteld. In vermelde gevallen wordt de aanvraag ambtshalve gezamenlijk
ingediend door de betrokken verwerkingsverantwoordelijken.

9.

Bovendien bepaalt artikel III.30 §1 van het Wetboek van Economisch Recht dat de toegang
tot de andere gegevens dan die opgesomd in het artikel III.29 vermeld in de Kruispuntbank
van Ondernemingen, slechts kan worden verleend, middels een voorafgaande machtiging
van het Toezichtcomité aan de overheden, besturen, diensten of andere instanties, voor zover
die gegevens noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun wettelijke of reglementaire
opdrachten. Overeenkomstig artikel III.31 van het Wetboek van Economisch Recht betrof
het Toezichtcomité een sectoraal comité opgericht in de schoot van de voormalige
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Gelet op de afschaffing
van de sectorale comités, de oprichting en de bevoegdheden van het
Informatieveiligheidscomité én het artikel 95 van de wet van 5 september 2018 tot oprichting
van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de
uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van richtlijn 95/46/EG2, behoren de bevoegdheden van het voormalig
Toezichtcomité thans tot de kamer federale overheid van het Informatieveiligheidscomité.

10.

Gelet op het voorgaande is het Informatieveiligheidscomité derhalve bevoegd om zich uit te
spreken over de mededeling van persoonsgegevens in kwestie.

1

Het Informatieveiligheidscomité mocht een kopie van de bevestiging ontvangen.
Art. 95 luidt als volgt: “Voor zover in andere wettelijke bepalingen sprake is van een sectoraal comité moeten die
bepalingen worden gelezen overeenkomstig de bepalingen van deze wet en overeenkomstig artikel 114 van de wet
van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit.”
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B.

TEN GRONDE

B.1. VERANTWOORDINGSPLICHT
11.

Overeenkomstig artikel 5, § 2, van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en
de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van gegevens (de
Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna ‘AVG’) zijn de Kruispuntbank van de
Ondernemingen (als verzendende instantie) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
(als ontvangende instantie) voor de hen aanbelangende verwerkingen als
verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk voor het naleven van de beginselen van de
AVG en moeten ze in staat zijn dit aan te tonen.

12.

Het Informatieveiligheidscomité wijst er op dat alle betrokken partijen die persoonsgegevens
verwerken in uitvoering van artikel 30 AVG een register van de verwerkingsactiviteiten die
onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden, moeten bijhouden overeenkomstig de
voorwaarden opgenomen in voormeld artikel.

B.2. RECHTMATIGHEID
13.

Overeenkomstig artikel 5.1 a) AVG moeten persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze
die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig is. Dit houdt onder meer in dat de verwerking
een basis moet vinden in één van de rechtmatigheidsgronden vermeld in artikel 6 AVG.

14.

Het Informatieveiligheidscomité stelt vast dat de beoogde mededeling van persoonsgegevens
noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de
verwerkingsverantwoordelijke rust (art. 6.1 c) AVG) en noodzakelijk is voor de vervulling
van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het
openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen (art. 6.1 e AVG).
De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid is er immers overeenkomstig art. 5 van de wet
van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
sociale zekerheid uitdrukkelijk mee belast om in het kader van de samenstelling en
terbeschikkingstelling van haar datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming
persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, samen te voegen en mee te delen in het kader
van de verwezenlijking van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het
beheer van de sociale bescherming.

B.3. DOELBINDING
15.

Artikel 5.1 b) AVG laat de verwerking van persoonsgegevens slechts toe voor welbepaalde,
uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (principe van doelbinding). De
gegevens mogen bovendien niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is
met die doeleinden.

16.

Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de beoogde mededeling van
persoonsgegevens een gerechtvaardigd doeleinde nastreeft, meer bepaald de samenstelling
en de terbeschikkingstelling van de gegevens van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale
bescherming (cfr. infra).

17.

Zoals voorzien in de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een
Kruispuntbank van de sociale zekerheid, vereist de verdere mededeling van de
persoonsgegevens – in de vorm van gepseudonimiseerde persoonsgegevens of anonieme
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gegevens – door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan organisaties die ze nodig
hebben voor het verrichten van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en
het beheer van de sociale bescherming een beraadslaging van het
Informatieveiligheidscomité dienaangaande.
18.

De persoonsgegevens in kwestie werden oorspronkelijk ingezameld door de Kruispuntbank
van de Ondernemingen in het kader van de toepassing van titel III. “Vrijheid van vestiging,
dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen” van het Wetboek van
Economisch Recht. De mededeling door de Kruispuntbank van de Ondernemingen aan de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid vormt een verdere verwerking van gegevens.
Artikel 5.1 b) AVG stelt dat persoonsgegevens niet verder mogen worden verwerkt op een
met de oorspronkelijke doeleinden onverenigbare wijze. Om na te gaan of een doel van
verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk
zijn verzameld, moet de verwerkingsverantwoordelijke, nadat hij aan alle voorschriften
inzake rechtmatigheid van de oorspronkelijke verwerking heeft voldaan, onder meer
rekening houden met: een eventuele koppeling tussen die doeleinden en de doeleinden van
de voorgenomen verdere verwerking; het kader waarin de gegevens zijn verzameld; met
name de redelijke verwachtingen van de betrokkenen op basis van hun verhouding met de
verwerkingsverantwoordelijke betreffende het verdere gebruik ervan; de aard van de
persoonsgegevens; de gevolgen van de voorgenomen verdere verwerking voor de
betrokkenen; en passende waarborgen bij zowel de oorspronkelijke als de voorgenomen
verdere verwerkingen.3

19.

Gelet op voormeld artikel III.30 van het Wetboek van Economisch Recht en voormeld artikel
5 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank
van de sociale zekerheid, stelt het Informatieveiligheidscomité vast dat er een voldoende
koppeling is tussen de doeleinden van de oorspronkelijke inzameling en de doeleinden van
de voorgenomen verdere verwerking. Het Informatieveiligheidscomité is dan ook van
oordeel dat het doel van de verdere verwerking verenigbaar is met het doel waarvoor de
persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld.

B.4. MINIMALE GEGEVENSVERWERKING
20.

Overeenkomstig artikel 5.1 c) AVG moeten persoonsgegevens toereikend zijn, ter zake
dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

21.

De persoonsgegevens die door de Kruispuntbank van de Ondernemingen worden
meegedeeld, worden beschreven in de bijlage bij deze beraadslaging. Het betreft de
werkgeversinformatie van alle geregistreerde entiteiten bedoeld in artikel III.16. van het
Wetboek van Economisch Recht4.

3
4

Overweging 50 van de AVG.
In de Kruispuntbank van Ondernemingen worden gegevens opgenomen betreffende:
1° elke natuurlijke persoon die in België een onderneming is, met uitzondering van de natuurlijke personen
bedoeld in artikel III.49, § 2, 6° en 9°;
2° elke rechtspersoon naar Belgisch recht;
3° elke rechtspersoon naar buitenlands of internationaal recht die in België beschikt over een zetel of een
bijkantoor;
4° elke andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die in België hetzij als werkgever aan de sociale
zekerheid is onderworpen, hetzij aan de belasting over de toegevoegde waarde is onderworpen of die zich
overeenkomstig artikel III.49 moet of kan inschrijven;
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22.

Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de gegevens worden meegedeeld
om te worden opgenomen in het datawarehouse arbeidsmarkt en bescherming van de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Het effectieve gebruik van deze gegevens, na
pseudonimisatie of anonimisatie door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, door
organisaties die instaan voor het verrichten van onderzoeken die nuttig zijn voor de kennis,
de conceptie en het beheer van de sociale bescherming, vereist een specifieke beraadslaging
van het Informatieveiligheidscomité waarin de concrete proportionaliteit van de beoogde
gepseudonimiseerde of anonieme gegevens in het licht van de onderzoek in kwestie zal
worden beoordeeld.

23.

Het Informatieveiligheidscomité is dan ook van oordeel dat wat de loutere aanvulling van
het datawarehouse arbeidsmarkt en bescherming betreft alle beschreven gegevens onverkort
een nut kunnen hebben voor de realisatie van mogelijke onderzoeken die nuttig zijn voor de
kennis, de conceptie en het beheer van de sociale bescherming, in het bijzonder samen met
andere persoonsgegevens die reeds voorhanden zijn in het datawarehouse arbeidsmarkt en
sociale bescherming.

24.

Het Informatieveiligheidscomité acht de beschreven persoonsgegevens dan ook toereikend,
ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden
verwerkt.

B.5. OPSLAGBEPERKING
25.

Overeenkomstig art. 5.1 e) AVG moeten persoonsgegevens worden bewaard in een vorm die
het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden
waarvoor de persoonsgegevens worden verkregen noodzakelijk is. Het
Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat het datawarehouse arbeidsmarkt en
sociale bescherming veelvuldig gebruikt wordt voor longitudinale studies en dat het, voor de
koppeling van de gegevens, noodzakelijk is dat de identificatie van de betrokkene wordt
bewaard. Het Informatieveiligheidscomité acht een maximale bewaartermijn van 30 jaar dan
ook aangewezen.

B.6. INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJKHEID
26.

Overeenkomstig art. 5.1 f) AVG moeten persoonsgegevens door het nemen van passende of
organisatorische maatregelen op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende
beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde
of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

27.

Overeenkomstig art. 24 AVG dienen de verwerkingsverantwoordelijken rekening houdend
met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking, alsook met de qua
waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheid van natuurlijke
personen, passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om te waarborgen
5° elke vestiging, instantie en dienst naar Belgisch recht die opdrachten van openbaar nut of verbonden met de
openbare orde uitvoert en over een financiële en boekhoudkundige autonomie beschikt, onderscheiden van deze
van de rechtspersoon naar Belgisch publiek recht waarvan ze afhankelijk zijn;
6° elke natuurlijke persoon, rechtspersoon naar buitenlands of internationaal recht of andere organisatie zonder
rechtspersoonlijkheid die zich dient te registreren in uitvoering van bijzondere Belgische wetgeving;
7° elke vestigingseenheid van de bovenvermelde geregistreerde entiteiten.
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en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming met de verordening wordt
uitgevoerd.
28.

Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de verwerking van de
persoonsgegevens geschiedt overeenkomstig de wet van 15 januari 1990 houdende
oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en elke andere
regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Verordening
(EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en
de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking
tot de verwerking van persoonsgegevens.

29.

Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de Kruispuntbank van de
Ondernemingen en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid beschikken over een
functionaris voor gegevensbescherming.

30.

De Kruispuntbank van de Ondernemingen en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en
hun medewerkers zijn tot vertrouwelijkheid gehouden betreffende de verwerkte
persoonsgegevens en de resultaten van de verwerking ervan.

31.

Het Informatieveiligheidscomité wijst op de richtlijnen inzake beveiliging die gelden voor
alle federale overheidsinstellingen, met inbegrip van de Kruispuntbank van de
Ondernemingen, opgenomen in het Federaal Beleid voor Informatiebeveiliging (Federal
Information Security Policy).

32.

Het Informatieveiligheidscomité neemt akte van het feit dat de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid gehouden is om de minimale veiligheidsnormen die zijn vastgelegd door het
Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid te respecteren.

33.

De organisaties houden bij de verwerking van de persoonsgegevens rekening met de wet van
15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid en elke andere regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het
bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27
april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de
verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot
intrekking van Richtlijn 95/46/EG en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
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Om deze redenen, besluit
de kamer federale overheid van het informatieveiligheidscomité
dat de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Ondernemingen aan de
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, voor opname in haar datawarehouse arbeidsmarkt en
sociale bescherming, zoals in deze beraadslaging beschreven, is toegestaan mits er wordt voldaan
aan de vastgestelde maatregelen ter waarborging van de gegevensbescherming.

Bart PRENEEL
Voorzitter

De zetel van de kamer federale overheid van het Informatieveiligheidscomité is gevestigd in de kantoren van de
Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, op volgend adres: Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel.

Gegevens afkomstig van de Kruispuntbank van de Ondernemingen:
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variabele
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AddressTypeType
AddressTypeStreetCode
AddressTypeStreetName
AddressTypeHouseNbr
AddressTypePostBox
AddressTypePostCode
AddressTypeNisCode

Omschrijving

Ondernemingsnummer
Inschrijvingsdatum van een onderneming
Geeft aan of de onderneming een onderneming
natuurlijke persoon is of een rechtspersoon /
onderneming zonder rechtspersoonlijkheid
De datum waarop de onderneming is opgericht
Datum waarop de onderneming is stopgezet stopgezet of
waarop ze geen rechtspersoonlijkheid meer heeft
Datum van het afsluiten van een onderneming (in geval
van dubbels)
Reden stopzetting onderneming
Deze status duidt aan in welk stadium van zijn
levenscyclus binnen de 'Kruispuntbank ondernemingen'
de onderneming is
Het actuele maatschappelijk kapitaal van de
onderneming
Muntcode waarin het opgegeven maatschappelijk
kapitaal uitgedrukt is
Indien de onderneming opgericht werd met een beperkte
duurtijd, dan wordt deze duurtijd in aantal jaren
opgenomen
Geeft aan om welk type adres van de onderneming het
gaat
Straatcode
Straatnaam
Huisnummer
Postbus
Postcode
NIS-code
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ent_communit AddressTypeyname
CommunityNam
e
AddressTypeent_country
Country
ent_countryco AddressTypede
CountryCode
AddressTypeent_state
State
ent_address_b AddressTypeegin
Begin
ent_address_e AddressTypend
End
JurFormTypejurform_code Code
JurFormTypejurform_begin Begin
JurFormTypejurform_end
End
JurSitTypejursit_admin
Admin
jursit_code
JurSitType-Code
jursit_begin
JurSitType-Begin
jursit_end
JurSitType-End
JurSitTypejursit_status
Status
JurSitTypejursit_counter Counter
FunctionTypefunction_code Code
function_begi FunctionTypen
Begin
FunctionTypefunction_end
End
function_coun FunctionTypeter
Counter
function_endr FunctionTypeeason
EndReason
function_exec FunctionTypeutingpersonnu ExecutingPerson
mber
Number
profession_co ProfessionTypede
Code

Gemeentenaam van het adres van de onderneming

Land van het adres
Land van het adres

Staat van het buitenlandse adres
Begindatum van het adres
Einddatum van het adres
Code van de rechtsvorm
Begindatum van de rechtsvorm
Einddatum van de rechtsvorm
Duidt aan welke dienst deze rechtstoestand gewijzigd
heeft
Code van de rechtstoestand
Begindatum rechtstoestand
Einddatum rechtstoestand
De status die de onderneming heeft/had tijdens de duur
van de rechtstoestand
Volgnummer van de rechtstoestand
De code van de uitgeoefende functie
Begindatum van de functie
Einddatum van de functie
Volgnummer van de functie
Reden stopzetting van de functie
Persoonsnummer van de persoon die de functie
uitoefent

De code van de uitgeoefende beroepsbekwaamheid
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profession_ex
empted
profession_co
deexempted
profession_be
gin
profession_en
d
profession_co
unter
profession_en
dreason
profession_ex
ecutingperson
number

ProfessionTypeExempted
ProfessionTypeCodeExempted
ProfessionTypeBegin
ProfessionTypeEnd
ProfessionTypeCounter
ProfessionTypeEndReason
ProfessionTypeExecutingPerson
Number
ActivityTypeent_nacebel
Nacebel
ent_activity_ty ActivityTypepe
Type

ent_version
ent_activitygr
oup
ent_activity_b
egin
ent_activity_e
nd
authorization_
code
authorization_
registrationdat
e
authorization_
phasecode
authorization_
begin
authorization_
end
authorization_
endreason

ActivityTypeVersion
ActivityTypeActivityGroup
ActivityTypeBegin
ActivityType-End
AuthorizationTy
pe-Code
AuthorizationTy
peRegistrationDate
AuthorizationTy
pe-PhaseCode
AuthorizationTy
pe-Begin
AuthorizationTy
pe-End
AuthorizationTy
pe-EndReason

Vlag die aanduidt of er voor de ondernemersvaardigheid
al dan niet een vrijstelling bekomen werd
Code vrijstelling

Begindatum van de ondernemingsvaardigheid
Einddatum van de ondernemingsvaardigheid
Volgnummer van de ondernemingsvaardigheid
Reden stopzetting van de ondernemingsvaardigheid
Persoonsnummer van de persoon met de
ondernemersvaardigheid

De NACEBEL-code van de activiteit
Duidt aan of de activiteit een hoofdactiviteit, een
nevenactiviteit of een hulpactiviteit van de onderneming
is
Versie van de NACE-nomenclatuur waarin de activiteit
gecodeerd is.
Code soort activiteit

Begindatum van de activiteit
Einddatum van de activiteit
Identificatiecode van de hoedanigheid die van toepassing
is op de onderneming
Inschrijvingsdatum van de hoedanigheid

Code van de fase waarin de hoedanigheid zich bevindt:
specificeert in welke fase het dossier zich bevindt bij de
instrumenterende overheid
Begindatum van de hoedanigheid
Einddatum van de hoedanigheid
Reden stopzetting van de hoedanigheid
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authorization_
admin
ent_parentent
erprise
externalidentif
ication_type
externalidentif
ication_ident

-

-

Afkorting
ontvangen
variabele
bus_address_
type
bus_street_c
ode
bus_street_n
ame
bus_housenb
r

AuthorizationTy
pe-Admin

Uitreikende administratie
Het ondernemingsnummer of het vestigingsnummer die
LinkedEnterprise de VADER rol vervult in de link tussen
Type-Parent
ondernemingen/vestigingseenheden
ExternalIdentiffi Het soort externe identificatie
cationType-Type
ExternalIdentiffi De externe identificatie
cationTypeIdent
FunctionTypeHet identificatienummer van de onderneming die de
ExecutingEnterp functie uitoefent
rise
LinkedEnterprise Code van het verband tussen twee ondernemingen
Type-LinkType
Het ondernemingsnummer of het vestigingsnummer die
LinkedEnterprise de KIND rol vervult in de link tussen
Type-Child
ondernemingen/vestigingseenheden
LinkedEnterprise Begindatum van het verband tussen de
Type-Begin
ondernemingen/vestigingseenheden
LinkedEnterprise Einddatum van het verband tussen de
Type-End
ondernemingen/vestigingseenheden
LinkedEnterprise Reden stopzetting van het verband tussen twee
Type-EndReason ondernemingen

Benaming
gebruikershan
dleiding
AddressTypeType
AddressTypeStreetCode
AddressTypeStreetName
AddressTypeHouseNbr
AddressTypebus_postbox PostBox
AddressTypebus_postcode PostCode

Omschrijving
Geeft aan om welk type adres van de onderneming het
gaat
Straatcode
Straatnaam

Huisnummer
Postbus
Postcode
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AddressTypebus_niscode
NisCode
AddressTypebus_commun CommunityNa
ityname
me
AddressTypebus_country
Country
bus_countryc AddressTypeode
CountryCode
AddressTypebus_state
State
bus_address_ AddressTypebegin
Begin
bus_address_ AddressTypeend
End
ActivityTypebus_nacebel Nacebel
bus_activity_ ActivityTypetype
Type
ActivityTypebus_version
Version
bus_activitygr ActivityTypeoup
ActivityGroup
bus_activity_ ActivityTypebegin
Begin
bus_activity_ ActivityTypeend
End
bus_parenten LinkedEnterpris
terprise
eType-Parent
bus_number BusinessUnitTy
pe-Number
bus_registrati BusinessUnitTy
ondate
peRegistrationDat
e
BusinessUnitTy
bus_begin
pe-Begin
BusinessUnitTy
bus_end
pe-End
bus_status
BusinessUnitTy
pe-Status

NIS-code
Gemeentenaam van het adres van de onderneming

Land van het adres
Land van het adres

Staat van het buitenlandse adres
Begindatum van het adres
Einddatum van het adres
De NACEBEL-code van de activiteit
Duidt aan of de activiteit een hoofdactiviteit, een
nevenactiviteit of een hulpactiviteit van de onderneming is
Versie van de NACE-nomenclatuur waarin de activiteit
gecodeerd is.
Code soort activiteit

Begindatum van de activiteit
Einddatum van de activiteit
Het ondernemingsnummer of het vestigingsnummer die de
VADER rol vervult in de link tussen
ondernemingen/vestigingseenheden.
Vestigingseenheidsnummer
Inschrijvingsdatum van de vestigingseenheid

Begindatum van de vestigingseenheid
Einddatum van de vestigingseenheid
Duidt aan in welk stadium van zijn levenscyclus de
vestigingseenheid is
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-

-

-

BusinessUnitTy
pe-EndReason
LinkedEnterpris
eType-LinkType
LinkedEnterpris
eType-Child
LinkedEnterpris
eType-Begin
LinkedEnterpris
eType-End
LinkedEnterpris
eTypeEndReason

Reden stopzetting van de vestigingseenheid
Code van het verband tussen twee ondernemingen
Het ondernemingsnummer of het vestigingsnummer die de
KIND rol vervult in de link tussen
ondernemingen/vestigingseenheden
Begindatum van het verband tussen de
ondernemingen/vestigingseenheden
Einddatum van het verband tussen de
ondernemingen/vestigingseenheden
Reden stopzetting van het verband tussen twee
ondernemingen

