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1. Doelstellingen van 
het project 



Doelstellingen van het project 

- Migratie naar nieuwe technologieën

- Optimalisatie van de prestaties/performantie

- Verbetering van bestaande functionaliteiten, ergonomie, gebruiksvriendelijkheid en 

webdesign

- Verbeterde beveiliging 

- Respecteren van de web toegankelijkheid en grafisch kader

- Modernisering van de applicatie 



3. De grootste 
aanpassingen 

1. Gebruiksvriendelijkheid

2. Gegevens

3. Praktische verbeteringen 



De grootste aanpassingen

Vereenvoudigde navigatie, responsive design en ergonomische 
interface 

Creatie van een startscherm met het laatste nieuws 

Herstructurering van de gegevens in verschillende niveaus 

Verbeterde zoekmogelijkheden op codes/labels (via zoekmodules) 

Aanmelden via o.a. itsme, token en E-ID 

Nieuwe formaten om de gegevens te downloaden: XML, CSV en Excel

Resultaat van de lijst wordt verkregen binnen het uur

Privacy op een abonnement is mogelijk (vertrouwelijke lijst) 

1) GEBRUIKSVRIENDELIJKHEID 



De grootste aanpassingen

Gemengde opzoekingen met entiteiten en hun vestigingseenheden (8 
datasets) 

Herstructurering van de gegevens in verschillende categorieën 

Verbetering van de zoekopdrachten dankzij codes en omschrijvingen

Extra gegevens over de bijkantoren

Toevoeging van informatie met betrekking tot het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen (rechtsvormen en functies)

Toevoeging van “tooltips” (aanvullende informatie over de gebruikte
terminologie) 

2) GEGEVENS: 



De grootste aanpassingen

Downloaden van lijsten in de applicatie zelf 

Voorbeeldweergave van de gehele lijst

Nieuw startscherm met het laatste nieuws over de applicatie

3) PRAKTISCHE VERBETERINGEN 



3. Demo van de 
applicatie

1. Startpagina (home) 

2. Navigatiemenu 

3. De 8/9 belangrijkste stappen om een lijst 
te maken:

1. Kies het lijsttype 

2. Kies de status van de entiteit en/of 
vestigingseenheid

3. Selecteer kolommen

4. Selecteer filters

5. Sorteer kolommen (optioneel)

6. Bekijk een voorbeeld van het resultaat

7. Afleveringsciteria bepalen

8. Krijg een overzicht van de opties

4. Zoek Lijsten/Abonnementen

5. Download de resultaten

6. Zoek naar standaardlijsten



1. 
Startpagina



2. Navigatie
en 

functionali-
teiten



Een lijst aanmaken: in 8 stappen
(overzicht)  

De 8/9 belangrijkste stappen om een lijst te 
maken:

1. Kies het lijsttype 

2. Kies de status van de entiteiten en/

3. /of status van de vestigingseenheden

4. Selecteer kolommen

5. Selecteer filters

6. Sorteer kolommen (optioneel)

7. Bekijk een voorbeeld van het resultaat

8. Afleveringsciteria bepalen

9. Krijg een overzicht van de opties

3. Stappen
voor het 

maken van 
een lijst

U krijgt binnen een uur een e-mail ter bevestiging van de uitvoering van de lijst. Om de resultaten te downloaden, klikt u op de link 
in de genoemde e-mail. Deze link brengt u naar de KBO Select applicatie.
Authenticeer jezelf. Het (online) downloaden kan beginnen.



“Een lijst
aanmaken” 
aanklikken

Om uw lijst aan te maken, klikt u eerst op het tabblad “lijst aanmaken" en vervolgens op “zelf lijsten samenstellen” 



Stap 1 = 
lijsttype

Om uw lijst te maken, moet u het gewenste lijsttype selecteren.

- Moet de lijst alleen de gegevens van de geregistreerde entiteiten bevatten of alleen die van de vestigingseenheden (VE)?

- Wilt u liever een gemengde zoekopdracht uitvoeren en zo beschikken over de gegevens van de gekoppelde entiteiten en VE's?

In het voorbeeld hebben we gekozen voor een gemengde lijst



Stap 2:  
Status 
kiezen

Alle info over deze datamarten volgen later in de presentatie

Na het selecteren van de status van de entiteiten, herhaalt u de bewerking voor de status van de VE's

Wanneer u kiest voor “Geen specifieke filter toepassen", krijgt u een combinatie van de 3 verschillende statussen (huidige, toekomstige 

en beëindigde )



Stap 3: 
Kolommen

kiezen

Om uw gemengde lijst te maken, moet u de kolommen selecteren die u in uw resultaat van de lijst wilt weergeven.

Klik op het pictogram         om de kolommen binnen elke gegevensgroep te bekijken

Klik op het pictogram            om ze te selecteren/ naar rechts te verplaatsen 



Niveau 1: 
categorieën

van de 
gegevens 



Niveau 2: 
gegevens
groepen



Niveau 3: 
de 

gegevens 



Zodra de selectie is gemaakt, klikt u op het pictogram 

rechtsonder in het scherm.

Stap 3: 
Kolommen

kiezen



Om uw gemengde lijst te maken, moet u ook de filters selecteren die 

u op uw zoekopdracht wilt toepassen. U kan nu gebruik maken van 

verschillende modules zoals tekstvakken, selectiemenu’s of 

zoekmodules (NACE) 

Klik op het pictogram            om de filters te bekijken die binnen elke 

categorie en gegevensgroep zijn opgenomen.

Klik op het pictogram           om ze te selecteren.

U dient verplicht het resultaat te schatten. 

Opgelet de limiet is vastgesteld op 120.000 lijnen om performantie

te garanderen 

Stap 4: 
Filters 
kiezen



U kan sorteren op de kolommen indien 

gewenst. Dit is geen verplichte stap. 

Stap 5: 
Kolommen

sorteren



De preview toont de eerste 100 lijnen van 

uw resultaat. 

Stap 6: 
Overzicht

lijst



Stap 7: 
Aflevering
definiëren

Om de lijst te laten uitvoeren, dient u 
alle velden met een * in te vullen. Als 
dit niet het geval is, wordt er een 
foutmelding weergegeven.

Er zijn verschillende frequenties 
(eenmalig, wekelijks en maandelijks) 
beschikbaar, selecteer er een. 

Vul vervolgens de velden in die 
betrekking hebben op de begin- en 
einddatum van het abonnement (voor 
maandelijkse en wekelijkse frequenties) 
zonder te vergeten de dag van 
uitvoering van uw abonnement / de 
datum van uitvoering van uw lijst in te 
stellen. Klik vervolgens op "Volgende".



Stap 8: 
Overzicht

U krijgt dan een samenvatting van 

uw lijst met betrekking tot:

- De geselecteerde kolommen

- Geselecteerde filters

- Leveringscriteria

Om het aanmaken van uw lijst af 

te ronden, klikt u op "Lijst maken".



Stap 8: 
Overzicht

U ontvangt een bevestiging 

Uw lijst is terug te vinden onder 

het menu “mijn KBO Select” →

Zoeken van lijsten 



4. Lijsten
zoeken en 
bewerken

Geef een of meer zoekcriteria op.

Met het e-mailadres dat eerder is ingevoerd in het formulier “aflevering definiëren", kunt u uw lijst/abonnement gemakkelijk vinden.

Als u ervoor heeft gekozen om uw lijst/abonnement privé te maken, kunt u ook snel zoeken op basis van dit criterium. Niemand anders dan u heeft toegang tot 

uw vertrouwelijke lijsten/abonnementen.



4. Lijsten
zoeken en 
bewerken

Met behulp van bovenstaande 3 knoppen kan u uw lijst aanpassen, kopiëren of verwijderen.  



5. Resultaten
downloaden

Voer hiervoor 
eenvoudig een of 
meer zoekcriteria in.
Klik dan op de knop 
om de lijst te 
downloaden. 
(volgende slide) 



Via het tabblad "Resultaten downloaden" kunt u de resultaten van een lijst 
downloaden en dit ook op een latere datum dan de uitvoeringsdatum. Zolang de 
datum waarop u downloadt, de datum van uitvoering van de lijst niet met een 
jaar overschrijdt.

5. Resultaten 
downloaden 

Als de resultaten worden gedownload op een latere datum dan de uitvoeringsdatum van de lijst,
houd er dan rekening mee dat de gegevens in het resultatenbestand de gegevens tijdens de
uitvoering weerspiegelen.
Voorbeeld: als u een unieke lijst aanmaakt die u ontvangt op 01-03-2023 en deze later opnieuw
downloadt (bijvoorbeeld op 01-09-2023), krijgt u de gegevens zoals ze werden geëxtraheerd op
1-03-2023.



6. 
Standaard-

lijsten

Via het tabblad “standaardlijst zoeken” (te vinden bij Mijn KBO Select) kan u gebruik maken 
van reeds door de KBO gemaakte standaardlijsten. 

U kan deze gebruiken door simpelweg op het kopie-symbool te klikken. 

U kan nu snel op basis van de reeds vooraf ingestelde filters lijsten maken. 



4. Goed om te weten

1. De gegevens waaruit u kiest; verschillende 
datasets 

2. Geldigheidsduur

3. Bewaartermijn 

4. Downloaden van resultaten

5. Resultaatschatting 

6. Mijn KBO Select 

7. Wijzigen of kopiëren van lijsten

8. Gebruik van filters 

7 tips bij het gebruik van de applicatie



Goed om te weten
Verschillende datasets staan voor u ter beschikking:  

- Actuele geregistreerde entiteiten zijn entiteiten die op dit moment actief zijn, ook al hebben ze een

reeds voorziene einddatum in de toekomst.

- Toekomstige geregistreerde entiteiten zijn entiteiten die voor het eerst starten met hun activiteiten

in de toekomst

- Stopgezette geregistreerde entiteiten zijn entiteiten die momenteel stopgezet zijn

- Geregistreerde entiteiten zonder filter omvatten alle 3 bovengenoemde datamarten

- Actuele vestigingseenheden zijn die die op dit moment actief zijn, zelfs als ze een geplande

einddatum in de toekomst hebben.

- Toekomstige vestigingseenheden zijn degenen die hun activiteiten voor het eerst in de toekomst

starten of die de VE in de toekomst overnemen.

- Stopgezette vestigingseenheden zijn degenen die momenteel stopgezet zijn

- VE zonder filter omvat alle 3 bovengenoemde sets.



Goed om te weten
Verschillende datasets (1)   

Basis principe :
• 24 uur vertraging met de gegevens in de KBO-database.
• Er zijn geen historische gegevens beschikbaar.
• Er wordt geen einddatum gegeven behalve de einddatum van een stopgezette entiteit/VE (ST). 

In de datasets zonder filter (of combinatie van de 3 eerder genoemde sets) is de einddatum van 
de huidige of toekomstige entiteiten/VE = op 01.01.0001/31.12.9999 of is = op de 
gespecificeerde einddatum (vb: 04/ 01/2023).

• De status van een entiteit komt overeen met/is verbonden met haar huidige/huidige juridische 
situatie.

• De status van een vestigingseenheid komt overeen met/is gekoppeld aan de meest recente 
entiteit-VE-geldigheidslink.

• De definities van de verschillende statussen en rechtstoestanden zijn beschikbaar op de website 
van de FOD Economie.

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/KBO/KBO-Definities-statussen.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/KBO/KBO-Definities-rechtstoestanden.pdf
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/inhoud-van-de-kruispuntbank:~:text=De%20Kruispuntbank%20van%20Ondernemingen%20(KBO,pagina%20inschrijving%20in%20KBO%20terugvinden.


Goed om te weten
Verschillende datasets (3) 

De datamart “actuele entiteiten":

- Zijn entiteiten die momenteel  een AC-actieve, BK-geïdentificeerde of JU-juridisch 
gecreëerde status (overeenkomend met hun rechtstoestand)
- De data in deze datamart zijn dus de data die actief (geldig) zijn op de huidige datum (zonder 
einddatum of met een einddatum in de toekomst): data B.



Goed om te weten
Verschillende datasets (4)  

De datamart van de "toekomstige entiteiten":

• Toekomstige geregistreerde entiteiten zijn entiteiten die in de toekomst de status AC-actief 
of BK-geïdentificeerd hebben (overeenkomstig de meest recente rechtstoestand).

• De gegevens in deze datamart kunnen starten op dezelfde startdatum als de entiteit of na 
deze datum (G-, H- of I-gegevens).



Goed om te weten
Verschillende datasets (5) 

De datamart “stopgezette entiteiten":
• Stopgezette geregistreerde entiteiten zijn entiteiten die momenteel de status ST-gestopt of AF 

gesloten hebben (overeenkomend met de huidige rechtstoestand).

• Opmerking: als er meerdere rechtstoestanden zijn, wordt rekening gehouden met de toestand die 
overeenkomt met de huidige/huidige rechtstoestand. Dit kan dus entiteiten van "natuurlijke 
personen" omvatten die momenteel stopgezet zijn maar in de toekomst bv zullen worden hervat.

• De gegevens in deze datamart zijn dus de gegevens die actief waren op het moment van beëindiging 
van de entiteit (met een einddatum gelijk aan of later dan de einddatum van de entiteit): data E of F.



Goed om te weten
Verschillende datasets (5) 

De datamart "geen specifieke status":
• Bevat alle 3 bovengenoemde datamarten en de volgende statuten:  AC-, BK-, JU-, ST- en 

AF-

• Deze datamart geeft ook alle gegevens die beginnen op een datum na de 
stopzettingsdatum van een stopgezette entiteit (vb. curator/heropening liquidatie).

• NB: huidige en toekomstige entiteiten die geen einddatum in de toekomst hebben een 
einddatum als volgt genoteerd: 01/01/0001 (of 31/12/9999). 



Goed om te weten
Verschillende datasets (5) 

“Actuele vestigingseenheden” 
• VE momenteel gekoppeld aan een entiteit.
• Dit omvat VE's waarvan de startdatum van de link met de entiteit voor of gelijk is aan de 

datum van vandaag en waarvan de einddatum na de datum van vandaag ligt.
• Huidige VE's zijn VE's die momenteel een actieve entiteit-VE-geldigheidslink hebben 
• De gegevens in deze datamart zijn de gegevens die actief (geldig) zijn op de huidige datum 

(zonder einddatum of met een einddatum in de toekomst) en die binnen de 
geldigheidsperiode van de entiteit-VE-geldigheidslink vallen: B gegevens.



Goed om te weten
Verschillende datasets (5) 

De VE in de toekomst 
• VE in de toekomst gekoppeld aan een entiteit.
• Dit omvat VE's waarvan de start- en einddatum van de link met de entiteit later zijn dan de 

datum van vandaag.
• De toekomstige VE's zijn VE's die in de toekomst een entiteit-VE-geldigheidslink hebben 

die overeenkomt met de AC-actieve status.
• De gegevens in deze datamart (die binnen de geldigheidsperiode van de entiteit-VE-link 

vallen) kunnen starten op dezelfde startdatum als de VE (ongeacht of er een herneming 
was of niet) of na deze datum (gegevens G, H of I).



Goed om te weten
Verschillende datasets (6) 

De stopgezette VE’s
• VE in het verleden verbonden met een entiteit 
• Dit omvat VE's waarvan de begin- en einddatum van de link met de entiteit vóór de datum 

van vandaag liggen.
• De gestopte VE's zijn die welke momenteel een stopgezette entiteit-VE-geldigheidslink 

hebben die overeenkomt met de ST-gestopte status.

• Let op: als er meerdere linken bestaan met de entiteit, dan wordt er rekening gehouden 
met de actuele link 

• De gegevens in deze datamart zijn dus de gegevens die actief waren toen de VE stopte 
(met een einddatum gelijk aan of later dan de einddatum van de entiteit): Gegevens E.



Goed om te weten
Verschillende datasets (6) 

De datamart "geen specifieke status":
• Omvat alle 3 bovengenoemde datamarts en AC- en ST-status.
• NB: huidige en toekomstige VE’s die geen specifieke einddatum in de toekomst hebben, 

krijgen als einddatum de waarde 01/01/0001 (of 31/12/9999). 



Goed om te weten
GELDIGHEIDSDUUR 

Geldigheidsduur van een lijst is de periode waarbinnen de lijst moet worden 
uitgevoerd. 

➔ De geldigheidsduur van een abonnement kan niet langer zijn dan één jaar. 

Voorbeeld: 
Terugkerende lijsten: startdatum lijst 01/01/2023 → einddatum= 31/12/2023
Eenmalige lijsten: startdatum= einddatum 



Goed om te weten
BEWAARTERMIJN (van lijsten en resultaten)  

- Elke lijst/abonnement wordt één jaar na de einddatum bewaard → (Einddatum = 
31/12/2023; behoud tot 31/12/2024). Ze wordt beschouwd als “inactief” vanaf deze 
einddatum

! Merk op dat wanneer de lijst is gemarkeerd als "inactief", deze altijd kan worden 
gewijzigd of gekopieerd gedurende de volledige bewaarperiode van die lijst. Dit is vaak 
het geval bij enkelvoudige lijsten.

- Elke uitgevoerde lijst (resultaat) wordt één jaar bewaard vanaf het moment van uitvoering.
Houd er rekening mee dat een abonnement inclusief uitvoering van week- of 
maandlijsten meerdere uitvoeringsmomenten heeft: 

Enkele lijst: uitvoeringsdatum= 01/01/2023 bewaard tot 01/01/2024
Wekelijkse lijst: uitvoeringsdata = 06/02/2023, 13/02/2023 en 20/02/2023 bewaard 
tot 06/02/2024, 13/02/2024 en 20/02/2024.
Maandelijkse lijst : uitvoeringsdata= 01/01/2023, 02/01/2023, 03/01/2023, …., 
12/01/2023 bewaard tot 01/01/2024, 02/01/2024, 01/03/ 2024, …., 01/12/2024.

➔ ! Na het verstrijken van deze bewaartermijn worden alle gegevens die bij de lijst, het 
resultaat, of het abonnement horen uit het systeem verwijderd.!



Goed om te weten
DOWNLOADEN van resultaten

Als de resultaten worden gedownload op een latere datum dan de uitvoeringsdatum van de 
lijst, houd er dan rekening mee dat de gegevens in het resultatenbestand de gegevens tijdens 
de uitvoering weerspiegelen.

Voorbeeld: als u een unieke lijst aanmaakt die u ontvangt op 01-03-2023 en deze later 
opnieuw downloadt (bijvoorbeeld op 01-09-2023), krijgt u de gegevens zoals ze werden 
geëxtraheerd op 1-03-2023. 



Goed om te weten
RESULTAATSCHATTING (preview)

De schatting van het resultaat wordt uitgevoerd op de hele database (verbetering tov van de 
vorige versie) 

Het resultaat kan max. 120.000 regels (in plaats van vroeger 75.000 regels)bevatten 
Als u deze limiet overschrijdt, wordt er een foutmelding weergegeven. In dit geval wordt u 
gevraagd om uw lijst te verfijnen met behulp van de filters of het gebruik van minder 
kolommen  die de lijsten opsplitst:



Goed om te weten
Mijn KBO Select  

Mijn KBO select, is een hoofdzakelijk gedeelde ruimte met uw collega’s. Echter 
kan u deze ruimte ook persoonlijk gebruiken dankzij twee aspecten: 

1) Het aanmaken van een vertrouwelijke lijst
2) Het gebruik van het e-mailadres als zoekcriterium voor uw lijsten of 

resultaten 

De bevestiging van de uitvoering van uw lijst wordt altijd naar u verzonden op 
het e-mailadres dat u hebt ingevoerd bij "Leveringscriteria". Als u binnen 24 
uur geen bevestiging ontvangt, neem dan contact op met de helpdesk van de 
KBO.



Goed om te weten
WIJZIGEN OF KOPIËREN van lijsten

U kunt een gemaakte lijst wijzigen of kopiëren. 
- Wijzigen= Wanneer u een bestaande lijst wijzigt, verwijdert 

u/verwijdert u deze uit het systeem om deze te vervangen door een 
nieuwe

- Kopiëren= Wanneer u een lijst kopieert, maakt u een nieuwe lijst 
zonder de bestaande lijst te beïnvloeden



Goed om te weten
GEBRUIK VAN FILTERS

Met behulp van filters kunt u uw zoekopdracht verfijnen.

Elk gebruikt filter is een van de voorwaarden waaraan uw zoekopdracht moet 
voldoen. ➔ De voorwaarden zullen dus bij elkaar opgeteld worden ("+").

Wanneer echter binnen dezelfde filter meerdere waarden zijn opgenomen 
(bijvoorbeeld meerdere activiteitscodes, meerdere postcodes, etc.), zal het 
systeem rekening houden met ten minste één van de ingevulde waarden 
("of") .

Voorbeeld: gegevens over bakkers en slagers in Gent. U kiest activiteitencodes 
die hier betrekking tot hebben bij de filters. 

uw resultaat bevat: 
- Bakkers
- Slagers
- Bakker/slager 



Goed om te weten
GEBRUIK VAN FILTERS

OF

EN +

EN/OF

EN/OF



5. Toegang aanvragen
tot de applicatie

1. Nieuwe en oude rollen/toegangen



Toegang tot de applicatie
Vanaf 23/02/2023 krijgt een nieuwe KBO select gebruiker een van de volgende 3 rollen 

toegewezen:
• toegang tot KBO-gegevens zonder rijksregisternummer;
• toegang tot KBO-gegevens met rijksregisternummer;
• toegang tot KBO-gegevens met gegevens uit het Rijksregister en de mogelijkheid op basis van 

het Rijksregisternummer van een natuurlijke persoon de lijst te bekomen van entiteiten waarin hij een 
functie uitoefent/ondernemerschap aantoont.

Alle (huidige) gebruikers die al een toegangsrecht hadden via de rol “KBO Select", krijgen 
automatisch de rol KBO Select zonder gegevens van het rijksregisternummer. 

Indien u toegang wenst tot de gegevens van het rijksregister en gemachtigd bent om deze te 
krijgen, nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze helpdesk: helpdesk.bce@economie.fgov.be 
en vervolgens met de toegangsbeheerder zodat deze situatie kan worden rechtgezet.

De effectieve toekenning van een rol die toegang geeft tot een federale applicatie (vb. KBO
Select, KBOwi) gebeurt altijd via de aangewezen toegangsbeheerder binnen uw organisatie.



Toegang tot de applicatie
Gebruikers die meerdere rollen toegewezen krijgen (daar ze misschien tewerkgesteld zijn in 

meerdere organisaties, krijgen volgend scherm te zien



Bijkomende informatie

Alle nuttige informatie kan u terug vinden op de website (vanaf 23/02/2023):

Onder de rubriek “Hulp & Info” (deze is ook meteen ook toegankelijk vanuit 
de vernieuwde applicatie.

KBO Select-handleiding
Het Excel-bestand met kolommen en filters
KBO-codetabel
Tutorial "Nieuw KBO Select Design".
De PDF-presentatie "Alles over de verbeterde versie van KBO Select"

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-administraties/kbo-select

