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Sectoraal comité voor de Kruispuntbank van
Ondernemingen

Beraadslaging KBO nr 01/2011 van 7 december
2011

Betreft: Aanvraag Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) (KBO-MA-2011-001)

Het Sectoraal comité voor de Kruispuntbank van Ondernemingen;

Gelet op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid de artikelen 31bis en 36bis;
Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2003 tot vaststelling van de nadere regels met

betrekking tot de samenstelling en de werking van bepaalde sectorale comités opgericht binnen de
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, inzonderheid artikel 18;

Gelet op de aanvraag van CORVE ontvangen op 10/08/2011;

Gelet op het verslag van de Voorzitter;

Beslist op 7 december 2011, na beraadslaging, als volgt:

.
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I.

VOORWERP VAN DE AANVRAAG

Op 10 augustus 2011 ontving het Comité een machtigingsaanvraag van de Coördinatiecel Vlaams egovernment (CORVE) om gegevens inzake (onder meer) ondernemingen, te kunnen opvragen bij de
Kruispuntbak van Ondernemingen, teneinde deze gegevens te gebruiken in het project “alle
ondernemingen op kaart – Geoloket ondernemingen”.

Het dossier werd op verzoek van het Comité op 12 augustus 2011 en 20 september 2011 aangevuld
met bijkomende informatie.

II.

ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG

Krachtens artikel 18 § 2 van de wet van 16 januari 20031 vereist “De toegang tot andere gegevens

dan deze opgesomd in artikel 17 (…) een voorafgaande machtiging van het toezichtcomité.”
Artikel 17 betreft de gegevens die opgenomen zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen en die,
gelet op hun aard, raadpleegbaar zijn zonder voorafgaande machtiging.
Volgens artikel 17 gaat het om

“ 1° de door de Kruispuntbank van Ondernemingen toegekende ondernemings- en
vestigingseenheidnummers;
2° alle gegevens die moeten worden bekendgemaakt in uitvoering van :
- het Wetboek van vennootschappen;
- de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale
verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen;
- de wet van 12 juli 1989 houdende verscheidene maatregelen tot toepassing van de Verordening
(EEG) nr. 2137/85 van de Raad van 25 juli 1985 tot instelling van de Europese economische
samenwerkingsverbanden;
- de faillissementswet van 8 augustus 1997;
- de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen;
3° de gegevens die door handels- of ambachtsondernemingen moeten worden medegedeeld in
uitvoering van artikel 37;
4° de gegevens vereist om na te gaan of een onderneming al dan niet aan de BTW-verplichtingen
is onderworpen;
5° de bijzondere erkenningen of toelatingen waarover een onderneming beschikt, van zodra deze
het voorwerp uitmaken van een verplichte bekendmaking.”
Het is derhalve taak van dit Comité om na te gaan of er in het project “alle ondernemingen op kaart
– Geoloket ondernemingen” sprake is van andere gegevens dan deze opgesomd in artikel 17 wet
van 16 januari 2003

1

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
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Bij herhaalde bevraging van de aanvrager en de beheersdienst van de Kruispuntbank van
ondernemingen kon niet worden vastgesteld dat er in het project “alle ondernemingen op kaart –
Geoloket ondernemingen” sprake is van andere gegevens dan deze opgesomd in artikel 17 van de
wet van 16 januari 2003.

Na onderzoek van de aanvraag blijkt derhalve niet dat sprake is van andere gegevens dan deze in
de zin van artikel 17 van de wet van 16 januari 2003. Zodoende kan de vraag van CORVE niet als
ontvankelijk worden beschouwd voor een verzoek tot machtiging in de zin van artikel 18 van de wet
van 16 januari 2003.

Na overleg met de beheersdienst stelt het Comité de lege ferenda ook de moeilijkheid vast om een
exacte definitie te geven van de gegevens in de zin van artikel 18 van de wet van 16 januari 2003,
gelet op de negatieve definitie van artikel 18 en de abstracte omschrijving in artikel 17 van de wet
van 16 januari 2003.

Het Comité stelt zich de vraag of de bepaling van artikel 18 wel voldoende duidelijk is om tegemoet
te komen aan de vereiste van toegankelijkheid en voorzienbaarheid onder artikel 8 EVRM.

OM DEZE REDENEN,

het Comité

verklaart de vraag van CORVE onontvankelijk.

Voor de Administrateur m.v.,

De Voorzitter,

(get.) Patrick Van Wouwe

(get.) Peter Poma

