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Inleiding 
 

De Kruispuntbank van Ondernemingen (hierna: KBO) bevat een grote hoeveelheid aan informatie 
met betrekking tot geregistreerde entiteiten en hun vestigingseenheden. KBO Select is een applicatie 
die het toelaat om op een snelle en eenvoudige manier, lijsten te verkrijgen van gegevens uit de KBO-
databank. U kan zelf de nodige gegevens kiezen en filters instellen. Op deze manier kan u een 
overzicht van de gegevens opvragen die precies met uw behoeften overeenkomen.  

Deze gebruikershandleiding is een hulpmiddel bij het gebruik van KBO Select en bevat de nodige 
uitleg met de bijhorende schermen. Het betreft echter enkel een handleiding voor het gebruik van 
de toepassing en omvat geen theorie of achterliggende regels in verband met KBO. 

De handleiding start met de toegangsprocedure van KBO Select. Vervolgens worden het 
onthaalscherm en een aantal extra opties besproken. Tenslotte wordt er stap voor stap uitgelegd op 
welke manier u de gewenste lijsten kan aanmaken en beheren. 



 

 

1. Toegang 
Nadat u alle nodig stappen heeft ondernomen om effectief toegang te krijgen tot KBO Select, kunt 
u inloggen op de KBO Select-applicatie.  

Gelieve gebruik te maken van volgende link om de applicatie te openen: https://new-kbo-bce-
select.economie.fgov.be/ 

Er zal een venster verschijnen waarin u uw authenticatiemethode moet kiezen. U kan ervoor kiezen 
om in te loggen met een elektronische identiteitskaart, een token of Itsme. Het is ook mogelijk om 
verbinding te maken met behulp van digitale sleutels met een beveiligingscode en gebruikersnaam 
of via Europese authenticatie.  

 
Figuur 1: Authenticatiemethodes 

Wanneer u na authenticatie meerdere rollen heeft (vanwege de verschillende hoedanigheden die u 
kan hebben) verschijnt het volgende scherm:  

 

https://new-kbo-bce-select.economie.fgov.be/
https://new-kbo-bce-select.economie.fgov.be/


 

 

 
Figuur 2: Inloggen bij verschillende rollen 

U kan nu de rol selecteren die u wenst te gebruiken door gebruik te maken van het pijltje:  

 



 

 

2. Onthaalscherm en opties 
Na het aanmelden in de applicatie, komt u terecht op de homepagina; het onthaalscherm. 

 

 

Op de homepagina vindt u volgende elementen terug: 

- Banner  

- Menu  

- Laatste nieuws 

- Footer 

Bovenaan, in de banner, vindt u de taalkeuze terug alsook uw gegevens bestaande uit uw 
gebruikersnaam, rol en organisatiecode. U kan uitloggen door gebruik te maken van volgend symbool: 

.  

 

Door op ‘Contact’ te klikken, krijgt u het e-mailadres van de KBO-helpdesk, het algemene 
telefoonnummer van de FOD Economie en het officiële adres van de KBO. 

 

Via het menu kan u navigeren naar het aanmaken van lijsten, ‘Mijn KBO Select’ bezoeken of de hulp 
& info pagina raadplegen. Onderaan het onthaalscherm vindt u nieuwigheden terug.  

 

De footer, het gedeelte onderaan, geeft u meer informatie over de vertrouwelijkheids- en 
toegankelijkheidsverklaring en meer informatie krijgen over het intrekken van toestemming. Ook de 



 

 

versie van de KBO Select toepassing waarin u zich bevindt wordt onderaan rechts meegedeeld. 
Gelieve de KBO-helpdesk steeds deze versie mee te delen in geval van problemen.  

Om terug te keren naar dit onthaalscherm klikt u op het logo links bovenaan:  

 

  



 

 

3. Lijsten aanmaken  
Een lijst is een overzicht van gegevens van entiteiten en/of hun vestigingseenheden1 die wordt 
samengesteld op basis van een aantal criteria die u heeft opgegeven. Er zijn twee manieren om een 
lijst van gegevens aan te maken.  

U kan ervoor kiezen om de lijst volledig zelf samen te stellen. U selecteert dan zelf de gegevens die 
u in het resultaat wil verkrijgen, alsook de filters die u er op toepast en de eventuele sortering van de 
gegevens.  

U kan er ook voor opteren om een standaardlijst te gebruiken. Dit is een lijst die door de 
beheersdienst van KBO reeds werd samengesteld en waarbij u slechts één of twee criteria dient aan 
te passen.  

3.1. Zelf lijst samenstellen: een proces in 8 stappen   
U kan zelf een nieuwe lijst samenstellen door in het menu op ‘lijst aanmaken’ te klikken. Via de 
keuzelijst krijgt u nu de keuze om zelf een lijst samen te stellen. Wanneer u zelf een lijst samenstelt 
kan u aan de hand van 8 stappen uw parameters bepalen. In wat volgt worden deze erg kort 
doorlopen. Hierna, in punt 3.2 Zelf lijst samenstellen: in detail vindt u de uitgebreide beschrijving 
terug met schermafbeeldingen per stap.  

 

Figuur 3: Zelf lijst samenstellen 

 

In de eerste stap kiest u het lijsttype dat u wil aanmaken. U kiest uit volgende mogelijkheden:  

- Enkel geregistreerde entiteiten  

- Enkel de vestigingseenheden (hierna: VE) 

- De geregistreerde entiteiten en hun vestigingseenheden  

 

Vervolgens (stap 2) kiest u voor de status van het gekozen lijsttype: 

- Enkel actuele entiteiten 

- Enkel toekomstige entiteiten 

- Enkel stopgezette entiteiten 

- Geen specifieke filter  

 

En/of  

 

 
1 Een vestigingseenheid is elke plaats die geografisch kan geïdentificeerd worden door een 
adres, waar minstens een activiteit van de entiteit wordt uitgeoefend of van waaruit de activiteit 
wordt uitgeoefend. Voorbeelden van vestigingseenheid zijn werkplaatsen, winkels, 
verkooppunten, kantoren, directies, zetels, agentschappen en filialen. 



 

 

- Enkel actuele VE’s 

- Enkel toekomstige VE’s 

- Enkel stopgezette VE’s 

- Geen specifieke filter  

 

In de derde stap kiest u de kolommen. In andere woorden zijn dit de gegevens die u wenst te 
verkrijgen in uw zelf samengestelde lijst. Meer informatie over de beschikbare kolommen vindt u 
onder 3.2.3 De kolommen.  

 

Nadat u de gewenste kolommen koos kan u in stap vier uw filters kiezen. U kan bijvoorbeeld filteren 
op postcode, NACE-bel codes, juridische gegevens en meer. De beschikbare filters kan u vinden 
onder 3.2.4 De filters. 

 

Eens u uw filters heeft bepaald, dient u het resultaat te schatten. De applicatie geeft u nu het exacte 
aantal lijnen weer dat uw resultaat zal bevatten. Opgelet: lijsten zijn gelimiteerd tot 120.000 rijen. 
Indien u deze limiet overschrijdt, zal u uw filters nog verder moeten verfijnen.  

Na de schatting van het resultaat bepaalt u nu nog eventueel de sortering van de kolommen (deze 
stap is optioneel) en krijgt u de voorbeeldweergave van uw lijst te zien.  

In de voorlaatste stap, stap 7, definieert u nu de afleveringscriteria zijnde:  

- Parameters:  

o Beschrijving van uw lijst  

o Taal van de titels in de kolommen: NL, FR of DE 

o Bestandsformaat: CSV, EXCEL of XML   

o E-mailadres ter bevestiging van de uitvoering 

o Vertrouwelijke lijst: ja/neen 

- Frequentie:  

o Eenmalig 

o Wekelijks  

o Maandelijks  

 

In de laatste stap (stap 8), het overzicht, maakt u gebruik van de knop ‘lijst aanmaken’ rechts onderaan 
om uw lijst te voltooien. U krijgt een bevestigingsbericht wanneer uw lijst succesvol werd 
aangemaakt. Indien dit niet het geval zou zijn, gelieve dan contact op te nemen met de KBO-Helpdesk 
(helpdesk.kbo@economie.fgov.be). U ontvangt uw bevestigingsmail via het opgegeven e-mailadres 
binnen ongeveer 30 minuten.  

 
Figuur 4: Bevestigingsbericht lijst aangemaakt 

mailto:helpdesk.kbo@economie.fgov.be


 

 

3.2. Zelf lijst samenstellen: in detail  

3.2.1. Lijsttype  

Het lijsttype laat u toe te kiezen welke gegevens u wenst te verkrijgen in uw lijst. Deze eerste keuze 
laat u toe te bepalen of u gegevens wenst over: de geregistreerde entiteiten, de vestigingseenheden 
of deze twee voorgaande gecombineerd. Nadat u een keuze maakte gaat u verder via stap 2: status 
van de entiteiten.  

 
Figuur 5: Lijsttype 

3.2.2. Status 

Kies nu vervolgens de status van de entiteiten/vestigingseenheden. U kan een selectie maken uit 3 
mogelijke sets van data met name actuele, toekomstige of stopgezette 
entiteiten/vestigingseenheden.  U kunt ervoor kiezen om geen filter toe te passen om zo alle 
gegevens op te vragen ongeacht hun status.  

- 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. 

 
Figuur 6: Status 



 

 

3.2.3. De kolommen 

De kolommen die u selecteert, zijn de gegevens die u in de kolommen van uw resultaat wil zien 
verschijnen. De kolommen zijn gebundeld in gegevensgroepen, de gegevensgroepen worden in 3 
hoofdcategorieën (gegevensgroepen) opgedeeld: 

1) Identificatiegegevens 

2) Aanvullende gegevens 

3) Gegevens over bijkantoren (enkel beschikbaar op het niveau van de entiteiten)  

 
Figuur 7: Kolommen 

 

Voorbeeld: 

U wil een lijst van entiteiten met het ondernemingsnummer en het adres. U dient de 

gegevensgroep ‘identificatiegegevens’ te openen via volgend icoon: . In deze gegevensgroep 
vindt u zowel het ondernemingsnummer als het adres terug. U dient zowel het gegeven 
‘ondernemingsnummer’ als de gegevensgroep ‘adres’ naar rechts te verplaatsen door middel van 

volgend icoon: .  

 

 

 

 

Figuur 8: Voorbeeld gebruik van kolommen 

 



 

 

Opgelet: 

Voor twee gegevensgroepen wordt een taal vermeld:  

• Namen van de entiteit of vestigingseenheid  

De namen van rechtspersonen en vestigingseenheden kunnen in één of meerdere talen worden 
ingeschreven. Het is niet verplicht om in alle landstalen een benaming te laten registreren, de entiteit 
kan zelf kiezen in welke taal een benaming wordt ingeschreven. 

De naam van een natuurlijk persoon bestaat altijd uit de naam en de voornaam. Ze is nooit 
opgenomen onder een specifieke taal maar wel in de categorie ‘OTHER’.  

Er wordt aangeraden om alle talen in het resultaat te selecteren om er zeker van te zijn dat de 
entiteiten en vestigingseenheden met één of meer benamingen in meerdere talen minstens één keer 
in uw resultaat voorkomen.  

• Omschrijvingen van codes.  

Veel gegevens in KBO zijn opgenomen onder de vorm van een code. Elke code heeft een 
omschrijving in verschillende talen, waaronder het Nederlands, Frans en Duits. Het volstaat om hier 
telkens de taal van uw keuze te selecteren.  

3.2.4. De filters 

De filters zijn op dezelfde manier als de kolommen gestructureerd met name in gegevensgroepen en 
categorieën.  

Gegevens die in KBO opgenomen zijn onder de vorm van een code, kunnen gefilterd te worden op 
basis van deze codes.  

Een filter bestaat uit een operator en een variabele.  

Keuze van de operator 

De operator kan gekozen worden met behulp van een keuzelijst. De keuzelijst klikt open aan de hand 

van volgend pijl-symbool . U heeft nu keuze uit enkele opties.  

 

Figuur 9: Filter keuzelijst 

Invoeren van de variabele 

- Via zoekmodule  

Een zoekmodule laat u toe uit een opzoeking uit te voeren op een lijst aan codes. U opent de 

zoekmodule via volgend loep-symbool  .  

De zoekmodule opent. U kan nu een omschrijving ingeven om de juiste code terug te vinden of de 
opgegeven lijst doorlopen. Twee opties zijn mogelijk het zoeken op: ‘begint met’ of ‘bevat’. Opgelet: 
slechts de eerste 40 elementen in de lijst worden telkens weergegeven.  



 

 

 

Figuur 10: Filter zoekmodule 

 

- Via een vrij tekstveld 

Een vrij tekstveld laat u toe om zelf een gegeven in te geven. Dit is bijvoorbeeld van toepassing voor 
de filter ‘ondernemingsnummer’.  U geeft hier zelf een nummer in. Opgelet: de filter 
‘ondernemingsnummer’ is gevoelig aan de volgende tekens: spatie, komma, enter of andere tekens. 
Eén van voorgaande tekens zorgt ervoor dat u naar een volgende lijn springt. Gelieve dus een 
ondernemingsnummer zonder speciale tekens in te voeren.  

Let op: dit kan enkel als u gebruikt maakt van volgende functie: ‘in de lijst’  

 

Figuur 11: Filter ondernemingsnummer 

 

Voorbeeld: 

U wil een lijst van alle VZW’s in uw gemeente. U gebruikt hiervoor 2 filters: 

- De filter postcode (deze bevindt zich onder de rubriek ‘adres’) waarbij u de correcte 

postcode invoert (eventueel meerdere a.d.h.v. ).  

- Vervolgens kiest u voor de filter rechtsvormcode (te vinden bij de aanvullende gegevens, 
juridische gegevens) en voert hier de code 017 in. Om te weten welke code u dient te 
gebruiken, kan u de zoekmodule gebruiken. Deze laat u toe op basis van een omschrijving 
de juiste code terug te vinden.  



 

 

 

Figuur 12: Voorbeeld gebruik van filters 

 

 

 

Opgelet: 

Indien u de filter ‘Activiteitencode’ wenst te gebruiken, dient u er rekening mee te houden dat 
activiteiten op het niveau van de entiteit worden ingevoerd met 5 cijfers. Op het niveau van de 
vestiging kan dit zowel met 5 als 7 cijfers.  

Gebruikt u de filter: Activiteitencode is gelijk aan 01, dan zal u geen resultaat verkrijgen. Indien u 
toch alle activiteiten wenst die beginnen met 01, dan dient u hiervoor de operator ‘begint met’ te 
gebruiken. 

 

 

3.2.5. Resultaat schatten 

Wanneer u al uw filters heeft samengesteld, dient u nu het resultaat te schatten. Dit gebeurt aan de 

hand van de groene knop ‘resultaat schatten’: .  

Deze schatting zal nagaan of uw lijst het vooropgestelde aantal lijnen niet overschrijdt. Om een 
optimale performantie van de applicatie te kunnen garanderen is deze limiet momenteel vastgelegd 
op 120.000 lijnen. Indien u deze limiet zou overschrijden, dient u aan de hand van bijkomende filters 
uw selectie te verfijnen of dient u enkele kolommen te verwijderen. 

3.2.6. De sorteervolgorde 

Ten slotte kan u een sorteervolgorde bepalen.  

Alle kolommen die voor sortering in aanmerking komen (i.e. de kolommen die geselecteerd werden 
in uw lijst), verschijnen in het deel ‘beschikbare kolommen’. Door op het pijltje  te drukken, kunt u 
ze naar het deel ‘geselecteerde sortering kolommen’ verplaatsen. Op dat moment krijgt u de 
mogelijkheid om de gegevens in de kolom te sorteren. 



 

 

De gegevens binnen een kolom kan u oplopend of aflopend sorteren. Dit doet u aan de hand van de 
keuzelijst. 

De volgorde waarin de kolommen dienen gesorteerd te worden, kunt u aanpassen door ze te 

verplaatsen in de lijst. U verplaatst een kolom naar boven of beneden via de pijltjes  . 

Deze stap is niet verplicht.  

 
Figuur 13: Sortering van kolommen 
  



 

 

3.2.7. Preview 

Op het moment dat u de nodige kolommen, filters en eventueel de sorteervolgorde bepaald heeft, 
klikt u op ‘Preview’ onderaan het scherm. U krijgt nu een voorbeeldweergave te zien van de lijst die 
u opgevraagd heeft. In de preview kan u controleren of alle gewenste kolommen aanwezig zijn en of 
u de filters correct heeft ingegeven. Indien nodig kan u aanpassingen verrichten en dan een nieuwe 
preview uitvoeren. De preview bevat de eerste 100 lijnen van uw lijst.  

 

Figuur 14: Voorbeeldweergave 

 

Opgelet: 

De verkregen lijst is het carthesisch product van de waarden in de verschillende geselecteerde 
kolommen. Er zal een lijn verschijnen per unieke combinatie van gegevens.  

Voorbeeld: 

U wil in uw lijst telkens een ondernemingsnummer, en de activiteiten van een entiteit verkrijgen. 
Indien de entiteit 2 activiteiten (A en B) heeft, dan zal het volgende verschijnen. 

Ondernemingsnummer Activiteit 

XXXX.XXX.XXX A 

XXXX.XXX.XXX B 

 

Hoe meer kolommen er in uw resultaat voorkomen, hoe groter de kans dat er voor één entiteit 
meerdere lijnen zijn. Wenst u bijvoorbeeld ook de IBAN-nummers toe te voegen en de entiteit 
beschikt over 2 bankrekeningnummers, dan zal het aantal lijnen verdubbelen zie hieronder. U heeft 
in dit geval reeds 4 lijnen voor dezelfde entiteit. 

Ondernemingsnummer Activiteit IBAN 

XXXX.XXX.XXX A C 

XXXX.XXX.XXX A D 

XXXX.XXX.XXX B C 

XXXX.XXX.XXX B D 
 

 



 

 

3.2.8. Aflevering definiëren 

Na het klikken op de knop ‘volgende stap’, komt u terecht op onderstaand scherm. 

 
Figuur 15: Aflevering definiëren 

U dient hier een aantal gegevens in te voeren en een aantal keuzes te maken. 

Parameters 

 

• Beschrijving 

U bent verplicht om de lijst een benaming te geven. Deze benaming zal in het overzicht van al uw 
lijsten verschijnen. Het is dus aanbevolen om een benaming te kiezen die duidelijk aangeeft welke 
lijst dit is. Opgelet: de beschrijving mag geen speciale tekens bevatten zoals ‘<, >, / ‘.  

• Taal van de titels van de kolommen  

U dient aan te geven in welke taal u de titels van de kolommen wil ontvangen. Ook dit is een verplicht 
veld.  

• Bestandsformaat  

Excel is een courant gebruikt spreadsheetprogramma van Microsoft en wordt vaak gebruikt om 
gegevens op te maken, ordenen of eventuele berekeningen op uit te voeren. Het is de meest 
gebruiksvriendelijke manier om een lijst in te verkrijgen.  

CSV is een formaat dat u kan openen in de courante officetoepassingen. Alle kolommen zijn 
gescheiden van elkaar door een komma. Dit is zeer eenvoudig om te vormen naar een leesbaar 
document, bijvoorbeeld in Excel.  

XML-bestanden vragen een verdere verwerking. Wanneer u geen ondersteuning hebt van een 
specialist, is het eenvoudiger om te kiezen voor CSV-bestanden.  

• E-mailadres ter bevestiging van de uitvoering  

Het e-mailadres dat u hier opgeeft zal het e-mailadres zijn waarop u de melding ontvangt dat de 
resultaten van uw lijst beschikbaar zijn. De mail bevat een link naar de KBO Select toepassing, van 
waaruit u de resultaten kan downloaden.  

U kan uw e-mailadres ook opgeven als criterium om in ‘Mijn KBO Select’ een lijst terug te vinden.  



 

 

 
Figuur 16: e-mailadres ter bevestiging van de uitvoering 

 

Indien u de gegeven toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres als zoekcriterium wenst in te 
trekken, gelieve dan contact op te nemen met de KBO-helpdesk (helpdesk.kbo@economie.fgov.be). 
Deze informatie is ook beschikbaar via de link ‘intrekking van de toestemming’ in de footer van de 
applicatie.  

 

• Vertrouwelijke lijst 

U kan ervoor kiezen om een lijst vertrouwelijk te maken. Dit wil zeggen dat de lijst in uw organisatie 
enkel en alleen voor u persoonlijk zichtbaar is. Zie 4 Mijn KBO Select.  

Om een lijst vertrouwelijk te maken dient u het vakje ‘ja’ aan te klikken bij de afleverinsgsparameters:  

 
Figuur 17: Vertrouwelijke lijst 

 

Opgelet:  

De parameters die u hier opgeeft zullen bepalend zijn om later uw lijst terug te vinden. Op basis 
van deze gegevens kan u later uw lijst terugvinden bij onder ‘Mijn KBO Select’.  

 

mailto:helpdesk.kbo@economie.fgov.be


 

 

Frequentie 

U kan ervoor kiezen om het resultaat van de lijst slechts éénmalig te laten leveren of om deze op 
regelmatige basis (wekelijks of maandelijks) te ontvangen.  

• Eenmalig 

De uitvoeringsdatum bepaalt wanneer de lijst wordt uitgevoerd en wanneer de resultaten voor u ter 
beschikking worden gemaakt.  

 

• Wekelijks  

U kan ervoor opteren om het resultaat van de lijst elke week opnieuw te laten genereren en te 
ontvangen (met de nieuwste gegevens) en dit op een dag naar keuze.  

 

• Maandelijks  

U kan het resultaat ook maandelijks laten genereren en ontvangen met volgende precisering:  

 

Opgelet:  

1) De databank waarvan KBO Select gebruik maakt, wordt elke 24 uur bijgewerkt.  

2) Een abonnement kan maar voor een periode van 1 jaar worden aangemaakt, ongeacht de 
gekozen frequentie. Vb. startdatum: 01/01/2023 & einddatum: 31/12/2023.  

 

  



 

 

3.2.9.  Overzicht  

Na het maken van de keuzes, klikt u op ‘Volgende’. 

U krijgt tenslotte een overzicht van alles wat u heeft ingegeven (de lijst die u heeft opgemaakt alsook 
de keuzes die u nadien maakte). Indien u ziet dat de selectie niet correct is, kan u met de knop ‘Vorige’ 
steeds terugkeren naar de gewenste pagina. Daar kan u de beoogde aanpassingen doorvoeren en de 
verdere opbouw van de lijst opnieuw doorlopen. 

 

 
Figuur 18: Overzicht van een lijst 

U bevestigt vervolgens de creatie door op de knop ‘Lijst aanmaken’ te klikken. Na de creatie zal de 
gevraagde lijst binnen 30 minuten ter beschikking staan. Voor meer informatie zie 4 Mijn KBO Select.  

 

Problemen bij aflevering: 

Gelieve uw afleveringscriteria goed na te kijken onder ‘lijsten zoeken’. U kan hier in de kolommen: 
actief, startdatum, einddatum en volgende uitvoeringsdatum uw parameters nakijken. Controleer ook 
of het e-mailadres correct ingevoerd werd. 

Indien u het resultaat niet ontvangen hebt binnen de 24 uur, gelieve dan onze helpdesk contacteren 
voor meer informatie (helpdesk.kbo@economie.fgov.be).  



 

 

3.3. Standaardlijst gebruiken 
U kan ook uw lijst aanmaken vertrekkende van een standaardlijst. U kan een standaardlijst opzoeken 
door in ‘Mijn KBO Select’ op ‘Standaardlijst zoeken’ te klikken. Een standaardlijst is een lijst die door 
de beheersdienst van KBO werd samengesteld op basis van de input van een aantal van zijn 
gebruikers. Het zijn met andere woorden voor gedefinieerde lijsten die nuttig zijn voor een groot 
deel van onze gebruikers. Alle details over de Standaardlijst vindt u terug in de rubriek: 4.4 
Standaardlijsten zoeken onder het hoofdstuk ‘Mijn KBO Select’ 

 



 

 

4. Mijn KBO Select 

4.1. Algemeen principe  

 
Figuur 19: Mijn KBO Select 

‘Mijn KBO Select’ is een ruimte die u deelt met geassocieerde gebruikers in het egov 
rollenbeheersysteem die vervat zitten onder dezelfde organisatiecode of OPS-code als uzelf. 
Afhankelijk van de grootte van uw organisatie kunnen dit zowel uw directe collega’s zijn (werkzaam 
op dezelfde afdeling) of indirecte collega’s (werkzaam op een ander afdeling of vestiging maar wel 
nog steeds vervat zitten onder dezelfde OPS-code).  

Naast het gedeelde aspect van deze ruimte is er ook nog een persoonlijk luik.  

Enerzijds heeft u de mogelijkheid bij het scherm ‘aflevering definiëren’, de laatste stap tijdens het 
aanmaken van een lijst, uw persoonlijk professioneel e-mailadres invoeren. Op deze manier is het 
gemakkelijker om lijsten die u zelf hebt gemaakt ook later terug te vinden tussen de gedeelde 
zoekresultaten zie 4.3 Lijsten zoeken.  

Daarenboven is ook niet zo dat ook alle lijsten per definitie gedeeld zijn uw collega’s. Het is namelijk 
mogelijk om ook persoonlijke/ vertrouwelijke lijsten te creëren. Uw collega’s hebben hier in geen 
geval toegang toe.  

Mijn KBO Select bestaat uit 3 onderdelen:  

1) Resultaten downloaden (zie 4.2): dit onderdeel laat u toe om de resultaten van uw lijsten 
(die u heeft samengesteld via ‘lijst aanmaken’) te downloaden.  

Om uw zoekopdracht op die lijsten te vergemakkelijken zijn er een aantal zoekcriteria 
beschikbaar, waaronder het e-mailadres of de filter: vertrouwelijke lijst 

2) Lijsten zoeken (zie 4.3): via dit onderdeel kan u zoeken naar de lijsten die u eerder gemaakt 
heeft en deze consulteren, kopiëren of verwijderen.  

3) Standaardlijst zoeken (zie 4.4): in dit laatste onderdeel van ‘Mijn KBO Select’ kan u lijsten 
hergebruiken die de KBO-beheersdienst reeds voor u heeft samengesteld.  

4.2. Resultaten downloaden 
De omgeving ‘Mijn KBO Select’ laat u onder andere toe resultaten te downloaden. Alvorens de 
resultaten te kunnen downloaden dient u ze op te zoeken aan de hand van zoekcriteria. Eén van de 
criteria dient ingevuld te worden en volstaat om een zoekopdracht uit te voeren. U kan er uiteraard 
ook meerdere invullen om de zoekopdracht te verfijnen.  

Een beschrijving van de zoekparameters kunt u vinden bij de afleveringsparametersparameters onder 
paragraaf 3.2.8 ‘Aflevering definiëren’ 

Voorbeeld:  

U kan een resultaat opzoeken aan de hand van de omschrijving van de lijst. Wanneer u deze 
omschrijving niet (meer) zou kennen, kan u steeds een opzoeking doen via het veld: e-mailadres 
ter bevestiging van de uitvoering. Wanneer u hier uw eigen e-mailadres opgeeft, krijgt u al uw 



 

 

resultaten te zien die u heeft aangemaakt waarbij u uw eigen e-mailadres heeft opgegeven bij de 
afleveringscriteria.  

 

 

Figuur 20: Het downloaden van resultaten (zoekcriteria specifiëren)  

 

Wanneer u één of meerder criteria heeft ingevuld, en gebruik maakt van de knop ‘zoeken’ krijgt u 

een overzicht van resultaten te zien. Via volgend symbool kan u de bestanden downloaden  

 

 

Figuur 21: Downloaden van een lijst 

 

Opgelet: belangrijke info omtrent het downloaden van uw resultaten:  

 

Geldigheidsduur van 1 jaar  

De resultaten blijven 1 jaar ter beschikking in de applicatie. Vanaf de uitvoeringsdatum kan u uw 
resultaten dus gedurende één jaar downloaden.   

 



 

 

Actualiteit gegevens 

 

Wanneer de resultaten worden gedownload op een datum na de uitvoeringsdatum van de lijst, 
moet u er rekening mee houden dat de gegevens in het resultatenbestand de gegevens weergeven 
van op het moment van de uitvoering.  

 

Voorbeeld: maakt u een éénmalige lijst die u ontvangt op 1/01/2023 en deze opnieuw downloadt 
op een later tijdstip (bv. 1/06/2023) dan verkrijgt u de gegevens zoals deze werden verkregen op 
1/01/2023. 

 

 

4.3. Lijsten zoeken  
Via de ondertitel ‘lijsten zoeken’ in ‘Mijn KBO Select’ kan u lijsten bewerken, kopiëren of wissen.  

Net zoals bij het downloaden van resultaten dient u eerst uw zoekcriteria te specifiëren. Eén van de 
criteria dient ingevuld te worden en volstaat om een zoekopdracht uit te voeren. U kan er uiteraard 
ook meerdere invullen om de zoekopdracht te verfijnen.  

 

Figuur 22: Lijst zoeken en zoekcriteria specifiëren 

 

• Lijst omschrijving: de opgegeven omschrijving bij de afleveringscriteria 

• Actief: Bij het kiezen van ‘Ja’, zullen alleen de wederkerende lijsten die lopende 2zijn, 
weergegeven worden. Bij het kiezen van ‘Nee’, worden de inactieve lijsten getoond.  

Merk op dat elke lijst die als ‘inactief’ wordt aangegeven alsnog kan worden gewijzigd of gekopieerd 
gedurende de opslagperiode van de lijst. (Elke lijst wordt 1 jaar na de uitvoeringsdatum bewaard).  

• Vertrouwelijke lijst: Bij het kiezen van ‘Ja’, zullen alleen de voor u zichtbare lijsten worden 
weergegeven.  

• Start- en einddatum: De gebruikte criteria zijn hier: 

 
2 Een lopende lijst is een lijst met als uitvoeringsdatum= dag van vandaag of een wederkerende lijst in de 
toekomst 



 

 

 

De kalender laat u toe de datum in te vullen  

 

• Lijst frequentie:  eenmalig, wekelijks of maandelijks. Zie 3.2.8 Aflevering definiëren 

 

Vervolgens krijgt u het overzicht te zien van de door u opgestelde lijsten.  

 

Figuur 23: Bewerken, kopiëren of verwijderen van een lijst 
  



 

 

4.3.1. Wijzigen van de lijst 

 

U kan uw lijst op twee manieren wijzigen: 

• U kiest ervoor om te klikken op het pen-icoon (bewerken) naast de lijst. Het aanklikken 
van het pen-icoon leidt u meteen naar de pagina van waar u de kolommen, filters en sortering 
van de lijst kan wijzigen. U kan nu verschillende stappen van het proces doorlopen en de 
gewenste aanpassingen doorvoeren.  

• U klikt op de benaming van de lijst. U krijgt in dit geval een overzicht van de definitie van de 
lijst (opsomming van geselecteerde kolommen, filters, sorteringen, afleveringsparameters) te 
zien. Onderaan deze pagina kan u dan klikken op ‘bewerken’. Vervolgens komt u terecht op 
dezelfde pagina als hierboven.  

 

4.3.2. Kopiëren van een lijst 

Opgelet:  

 

Het kopiëren van een lijst houdt in dat een tweede lijst wordt aangemaakt. Met andere woorden 
wordt een nieuwe lijst aangemaakt op basis van de definitie van een bestaande lijst.  

 

 

U kan uiteraard nog de criteria van deze lijst wijzigen.  

U kan uw lijst op twee manieren kopiëren:  

• U kiest ervoor om te klikken op het icoon voor kopiëren :   naast de lijst. U komt 
vervolgens, net zoals bij het wijzigen, terecht op het scherm met de ingevulde kolommen, 
filters en sortering. U doet hier de gewenste aanpassingen, bekijkt de preview en komt 
vervolgens terecht op de pagina waar u de keuzes in verband met de aflevering van de lijst 
dient te maken. Deze pagina zal nog niet vooraf ingevuld zijn, bij het wijzigen is dit wel het 
geval.  

• U klikt op de benaming van de lijst. U krijgt in dit geval een overzicht van de definitie van de 
lijst (opsomming van geselecteerde kolommen, filters, sorteringen, afleveringsparameters) te 
zien. Onderaan deze pagina kan u dan klikken op ‘kopiëren’. Vervolgens komt u terecht op 
dezelfde pagina als hierboven.  

4.3.3. Verwijderen van een lijst  

Wanneer u bijvoorbeeld een terugkerende lijst (frequentie: wekelijks of maandelijks) niet meer nodig 
heeft. Of u wenst een eenmalige lijst te verwijderen uit ‘Mijn KBO Select’, dan kan u deze verwijderen 
op volgende twee manieren:  

• U kiest ervoor om te klikken op het vuilbak-icoon  (verwijderen) naast de lijst. U krijgt 
volgende boodschap te zien: 

Opgelet:  

Een wijziging houdt in dat uw bestaande lijst wordt overschreven en wordt vervangen door een 
nieuwe. 



 

 

  

Wanneer u definitief bevestigt, krijgt u volgende boodschap te zien.  

 

Uw lijst werd verwijderd.  

• U klikt op de benaming van de lijst. U krijgt in dit geval een overzicht van de definitie van de 
lijst (opsomming van geselecteerde kolommen, filters, sorteringen, afleveringsparameters) te 
zien. Onderaan deze pagina kan u dan klikken op ‘verwijderen’. Vervolgens komt u terecht 
op dezelfde pagina als hierboven.  

 

4.4. Standaardlijsten zoeken  
U kan ervoor kiezen om een standaardlijst te gebruiken door op ’Standaardlijst zoeken’ te klikken. De 
KBO Beheersdienst stelde voor u enkele standaardlijsten ter beschikking. Deze werden 
samengesteld op basis van de input van een aantal van onze gebruikers. Het zijn met andere woorden 
voorgedefinieerde lijsten die nuttig zijn voor een groot deel van onze gebruikers. U vindt ze terug via 
‘My KBO Select’ waar ze voor uw gehele organisatie ter beschikking worden gesteld;  

U krijgt een overzicht van de lijsten met telkens een benaming van de lijst en de beschrijving. De 
beschrijving van de lijst maakt duidelijk welke gegevens zijn opgenomen en welke criteria door u nog 
dienen te worden ingegeven. 

Door standaardlijsten te gebruiken kan u op een snelle manier nieuwe lijsten opbouwen.  

 

Door de voorgedefinieerde lijst te kopiëren kan u een nieuwe lijst creëren. Meer informatie over het 
kopiëren van een lijst kan u vinden in 4.3.2 ‘Kopiëren van een lijst’. Indien u nog meer standaardlijsten 
u nuttig achten dan kan u contact opnemen met de Helpdesk. 

 

  



 

 

Meer informatie 
Indien u meer informatie had gewenst over de KBO, kan u steeds onze website raadplegen. Daar vindt u 
alle actuele informatie in verband met de verschillende toepassingen of de nieuwste gegevens die in de 
KBO geladen of aangepast zijn. 

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/ 

U kan ook contact met ons opnemen via de helpdesk van KBO of het contactcenter van de FOD 
economie.  

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie  

Vooruitgangstraat 50 
1210 Brussel 

Tel: 0800 120 33 

Beheersdienst KBO 

Northgate II  
Koning Albert II-laan, 16  
1000 Brussel 

Helpdesk: 02 / 277 64 00  
E-mail: helpdesk.kbo@economie.fgov.be 

Openingsuren:  
09:00 - 12:00  
13:00 - 16:00 

http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/
mailto:helpdesk.kbo@economie.fgov.be


 

 

Bijlagen  

Legende symbolen en tekens in de toepassing 
 

 
Uitloggen uit de applicatie 

 
Maximaliseren van een gegevensgroep  

 
Het selecteren van een gegeven; verplaatsen naar de rechterkant van het scherm  

 
De-selecteren van een gegeven; terug verplaatsen naar de linker kant van het scherm  

 
Verplaats een gegeven naar onder  

 

Verplaats een gegeven naar boven  

 

Zoekmodule (bv zoeken op postcode)  

 
Toevoegen van een extra filter binnen dezelfde gegevensgroep.  

 
Een gegeven is verplicht in te vullen  

 

Wijzigen van een lijst 

 

Kopiëren van een lijst  

 

Verwijderen van een lijst  
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