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1. Inleiding 
Deze handleiding heeft als doel om je door het proces van de aanmaak van een account te leiden en geeft 

je een overzicht van de informatie die gedurende dat proces zal worden gevraagd.  

De velden die worden getoond in vet zijn verplicht in te vullen. De velden die worden getoond in grijs 

worden op het betrokken scherm weergegeven maar kunnen daar niet worden gewijzigd.  

 

Een gedetailleerde beschrijving van de verschillende account types wordt gegeven in de volgende 

hoofdstukken: 

 De Registrant 

 De vertegenwoordiger/vertegenwoordigde entiteit 

 De Buitenlandse leverancier 

Het hoofdstuk ‘De Registrant’ bevat informatie die ook van toepassing is op de andere account types.  

Ongeacht welk type account u wenst te creëren, raden we u aan om eerst het hoofdstuk ‘De Registrant’ 

door te nemen.  

 

De volgende terminologie wordt in dit document gebruikt: 
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2. Start 
Het startscherm van het register biedt u de keuze tussen 

- Nieuwe account aanmaken 

- Aanmelden 

 

3. Nieuwe account aanmaken 
Indien u nog geen account hebt, kan u er een aanmaken door op de knop ‘Nieuwe account aanmaken’ te 

klikken.  

U kan dan selecteren welk type account u wenst aan te maken: 

 

Voor meer uitleg over welk type account te kiezen, verwijzen we naar het document ‘Welk type account 

heb ik nodig?’ op de website www.nanoregistration.be. 

3.1. Invoeren van bedrijfsinformatie door gebruik van het onder-

nemingsnummer (KBO-nummer) 
Deze optie is enkel mogelijk voor het type ‘Registrant’. 

Door dit account type te kiezen en dan de knop ‘Volgende’ (dit omvat ook de functie ‘Opslaan’) aan te 

klikken kom je terecht in het scherm waar je de optie ‘Met KBO-nummer’ kan kiezen.  
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Je kan dan het KBO-nummer ingeven en op de knop ‘Zoeken’ klikken.  

Daarna zal een scherm verschijnen met de bedrijfsinformatie overgenomen uit de Kruispuntbank voor 

Ondernemingen (KBO).  

3.2. Invoeren van bedrijfsinformatie zonder gebruik van het KBO-

nummer 
Deze keuze is standaard voor het type ‘Vertegenwoordiger’ en ‘Buitenlandse leverancier’ en is een optie 

voor het type ‘Registrant’. 

Eerst zal dan de volgende bedrijfsinformatie gevraagd worden: 

- Bedrijfsnaam 

- Straat, nummer en bus 

- Postcode en Gemeente 

- Staat of provincie 

- Land 

 

Door ‘Volgende’ te klikken kom je in een scherm waar je de gebruikersinformatie kan invoeren. 

3.3. Invoer van informatie omtrent de gebruiker  
- Naam  

- Voornaam 

- E-mail 
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- E-mail bevestiging 

 

Je kan geen gekopieerde tekst plakken in het veld ‘Email bevestiging’. Je moet het email adres opnieuw 

typen. 

Gelieve ook de algemene opmerking over het gebruik van email adressen te lezen! (§7.3) 

Klikken op ‘Volgende’ geeft een overzicht van de registratie. Door op de knop ‘Registreer’ in dit overzicht 

te klikken kom je terecht in het bevestigingsscherm.  

 

3.4. Activatie van uw account 
Na op de activatielink te hebben geklikt, en alzo uw account te hebben geactiveerd, zal het nanoregister 

openen en je zal gevraagd worden uw registratie te voltooien.  

Klikken op ‘Volgende’ geeft je het overzicht van de details en laat je toe om de informatie van uw account 

te vervolledigen. Na opslaan van deze details verschijnt het ‘Home’ scherm.  
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Het is ten zeerste aan te bevelen om het paswoord te veranderen na de activatie van uw account (De 

manier waarop je dit kan doen vind je in 4.2.1 Mijn gegevens). 

Via de header ‘Mijn Account’, krijg je toegang tot de gegevens van uw account. Deze header is 

onderverdeeld in twee tabs, ‘Bedrijfsinfo’ en ‘Gebruikers’. De informatie in ‘Mijn Account’ kan verschillen 

naargelang het type account dat werd gecreëerd.  

4. De Registrant 

4.1. Tab ‘Bedrijfsinfo’ 

  

Deze tab is onderverdeeld in verschillende regio’s.  

4.1.1. Regio ‘Bedrijfsinfo’ 

- Bedrijfsnaam 

- Straat, nummer en bus 

- Postcode en gemeente 

- Staat of provincie 

- Land 

- Telefoon 

- GSM 

- Fax 

- E-mail 

- Website 

- Taal 

Deze informatie betreft de maatschappelijke zetel van het bedrijf. 

Deze informatie kan niet gewijzigd worden indien uw account werd aangemaakt door gebruik van het 

KBO nummer.  

Indien u bij de creatie van de account geen gebruik maakte van het KBO-nummer, wordt de taal standaard 

op Engels gezet. Je kan dit zelf veranderen via de knop ‘Wijzigen’.  

4.1.2. Regio ‘Details’ 

- Ondernemingsnummer 

- Taal documenten 
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- Registratie certificaat 

Wanneer de account was aangemaakt door gebruik van het KBO-nummer, wordt dit nummer hier 

automatisch weergegeven.  

De taal die je in het veld ‘Taal documenten’ invult, is de standaard taal die in de communicatie zal worden 

gebruikt. 

Het is mogelijk om het registratie certificaat van uw onderneming op te laden, maar dit is geen 

verplichting. 

4.1.3. Regio ‘Vestigingseenheden’ 

Deze regio geeft je een overzicht van de verschillende vestigingseenheden.  

 

Door te klikken op de knop ‘Toevoegen’ of het ‘Wijzig’-icoon,  , kan je de volgende gegevens 

ingeven:  

- Bedrijfsnaam 

- Straat, nummer en bus 

- Postcode en gemeente 

- Staat of provincie 

- Land 

- Telefoon 

- GSM 

- Fax 

- E-mail 

- Website 

- Taal 

Deze informatie betreft de vestigingseenheden van het bedrijf, die een wettelijke eenheid vormen met 

de maatschappelijke zetel. 

Het is belangrijk om op dit niveau alle betrokken vestigingseenheden te definiëren.  
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Op het niveau van de registratie (cfr. Praktische handleiding: hoe een registratie indienen’ op 

www.nanoregistration.be), zal je kunnen aanduiden welke de relevante vestigingseenheid is voor de 

geregistreerde stof of mengsel, door te kiezen uit de lijst die hier wordt gecreëerd.  

Indien u het KBO-nummer gebruikt om uw account aan te maken, zullen de vestigingseenheden 

automatisch worden opgehaald uit de Kruispuntbank voor Ondernemingen. 

4.1.4. Regio ‘Economische activiteiten’ 

De economische activiteiten kunnen worden gekozen uit de lijst van NACE(BEL)-codes tot op verschillende 

niveaus. Je kan aangeven welke code relevant is voor welke vestigingseenheid.  

In het overzicht wordt het meest gedetailleerde niveau van de NACE(BEL)-code weergegeven.  

 

De lijst van NACE(BEL)-codes gebruikt in het register is beschikbaar in 4 talen.  

De lijst in Nederlands, Frans of Duits is gebaseerd op de lijst van de NACEBEL-codes (2008, 

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/nomenclaturen/ (bestaat niet in het Engels)).  

De Engelstalige lijst is gebaseerd op de ‘Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en 

de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische 

activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen 

op specifieke statistische gebieden’ 

De lijst van de NACEBEL-codes is uitgebreider dan de EG-lijst. De NACEBEL-lijst bevat alle niveaus die 

hieronder worden gespecifieerd, de EC-lijst bevat enkel de niveaus Sectie, Divisie, Groep en Klasse. 

Door de knop ‘Toevoegen’ aan te klikken, kan je de volgende gegevens invoeren: 

- Vestiging 

- Sectie 

- Divisie 

- Groep 

- Klasse 

- Subklasse 
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- Infraklasse 

4.1.5. Regio ‘Contact personen’ 

 

Het is van belang om onderscheid te maken tussen de contactpersonen en de gebruikers (cfr. 4.2. 

Gebruikers). De contactpersonen zijn de personen die gecontacteerd zullen worden in geval er een vraag 

of probleem is. De gebruikers zijn de personen die effectief toegang hebben tot de registratie software. 

Een gebruiker is niet noodzakelijk een contactpersoon en omgekeerd.  

Net zoals bij de vestigingseenheden, is het belangrijk om op dit niveau alle mogelijke contactpersonen te 

definiëren voor alle relevante vestigingseenheden.  

Op het niveau van het registratie dossier, zal je kunnen aanduiden welke de relevante contactpersoon is 

voor de geregistreerde stof of mengsel, door te kiezen uit de lijst die hier wordt gecreëerd.  

Bij bepaalde stappen in het registratieproces wordt er een e-mail verzonden (bijv. om te bevestigen dat 

de registratie werd ingediend, of om bijkomende informatie te vragen). Deze mails worden standaard 

verzonden naar de twee ‘functies’ die in de registratiesoftware worden gespecifieerd:  

 De contactpersoon die werd gekozen op het niveau van het registratiedossier 

 De gebruiker die de stap heeft gezet waardoor het verzenden van de email werd gelanceerd (in 

het gegeven voorbeeld, de gebruiker die op de knop ‘Indienen’ heeft geklikt).  

In de huidige versie van de software is het niet verplicht om een email adres in te voeren voor de 

contactpersoon. Echter, op het niveau van het registratiedossier worden enkel de contactpersonen met 

een email adres getoond.  

(§) Het email adres van de contactpersoon moet worden ingevuld teneinde zichtbaar te zijn op het niveau 

van het registratiedossier. 

De taal die hier wordt gekozen is beslissend voor de taal van de mails die naar deze contactpersoon zullen 

worden verzonden. Indien er geen taal gespecifieerd wordt, zullen de mails in het Engels worden 

verstuurd.  

Door te klikken op de knop ‘Toevoegen’ of door op het icon ‘Wijzigen’ te klikken, kan je de 

volgende gegevens invullen: 

- Naam  

- Voornaam 
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- Geslacht 

- Titel 

- Telefoon 

- GSM 

- Fax 

- E-mail (zie (§) hier boven) 

- Website 

- Taal 

- Straat, nummer en bus 

- Postcode en gemeente 

- Staat of provincie 

- Land 

4.2. Tab ‘Gebruikers’ 

 

Deze tab is verdeeld in verschillende regio’s.  

4.2.1. Regio ‘Mijn gegevens’ 

Deze regio toont de gegevens van de gebruiker die is ingelogd.  

 

- Naam en voornaam 

- E-mail adres 

- Taal 

De taal die hier wordt gekozen is de taal waarin deze gebruiker de mails die via deze software worden 

verzonden, zal ontvangen. 

Door de knop ‘Paswoord wijzigen’ aan te klikken, kan je een nieuw paswoord ingeven: 

- Huidig paswoord 

- Nieuw paswoord 

- Herhaal paswoord 

mailto:info@nanoregistration.be
http://www.nanoregistration.be/


   Versie 15/07/2016 
   Contact: info@nanoregistration.be 
   Web site: www.nanoregistration.be 
 
 

 12 / 17 
 

In geval van tegenstrijdigheden tussen dit document en het KB van 27 mei 2014, heeft het KB van 27 mei 2014 voorrang 

 

Na aanmaak van de account wordt er een email verstuurd naar de gebruiker die de account gecreëerd 

heeft. Deze email bevat een automatisch gegenereerd paswoord.  

Het wordt sterk aanbevolen het paswoord te wijzigen wanneer je het register de eerste keer gebruikt. 

Het is niet mogelijk om een gekopieerde tekst te plakken in het veld ‘Herhaal paswoord’. Je moet het 

nieuwe paswoord opnieuw intikken. 

4.2.2. Regio ‘Gebruikers’ 

4.2.2.1. Aanmaak/wijzigen gebruiker 

 

De gebruiker die de account heeft aangemaakt krijgt automatisch de rechten als administrator en de 

rollen ‘LEZEN’ en ‘SCHRIJVEN’ (cfr. 4.2.2.2).  

Door te klikken op de knop ‘Nieuw’ of door op het icon ‘Wijzigen’ te klikken, kan je de volgende 

gegevens invullen: 

- Naam  

- Voornaam 

- E-mail 

- E-mail bevestiging 

- Taal 

De aangemaakte gebruiker zal een email ontvangen met daarin de login naam en een automatisch 

gegenereerd paswoord.  

Het wordt sterk aanbevolen dat de aangemaakte gebruikers het paswoord wijzigen wanneer ze het 

register de eerste keer gebruiken. 
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Het is niet mogelijk om een gekopieerde tekst te plakken in het veld ‘E-mail bevestiging’. Je moet het e-

mail adres opnieuw intikken. 

De taal die hier wordt gekozen is de taal waarin deze specifieke gebruiker de mails, die via deze software 

worden verzonden, zal ontvangen. 

4.2.2.2. Rechten/rollen 

Door de link ‘Rechten als administrator’ aan te klikken, kan de administrator de administrator rechten 

toekennen of verwijderen aan de nieuwe gebruiker(s), of deze rechten verwijderen voor zichzelf. Er is 

geen beperking op het aantal gebruikers die rechten als administrator krijgen, maar er is ook geen 

controle dat er minstens één administrator moet zijn.  

Vooraleer de eigen administrator rechten te verwijderen, moet de administrator zich ervan verzekeren 

dat er minstens één andere gebruiker is met rechten als administrator.  

Door te klikken op de link ‘Rollen’ kan een administrator rollen toewijzen of wijzigen voor zichzelf of 

andere gebruikers.  

Er zijn twee types rollen: 

 Lezen:  in deze rol kan de gebruiker de gegevens zien onder de header ‘Mijn Registraties’. 

 Schrijven: in deze rol kan de gebruiker de gegevens wijzigen onder de header ‘Mijn Registraties’ 

(indien ook ‘Lezen’ werd toegekend). 

Wanneer een gebruiker werd aangemaakt maar (nog) geen rol werd toegekend, zal hij enkel in staat zijn 

om de gegevens onder de header ‘Mijn Account’ te lezen en zijn eigen gebruikersgegevens (paswoord!) 

te wijzigen.  

Rol/recht Mijn Account Mijn Registraties 

Geen, enkel gebruiker met login 
- gegevens zien 
- eigen gebruikersgegevens wijzigen 
(paswoord) 

Geen toegang 

Administrator 
- gegevens wijzigen 
- gebruikersbeheer  

Geen toegang 

Lezen 
- gegevens zien 
- eigen gebruikersgegevens wijzigen 
(paswoord) 

Gegevens zien 

Schrijven 
(omvat niet automatisch ‘Lezen’ !) 

- gegevens zien 
- eigen gebruikersgegevens wijzigen 
(paswoord) 

Geen toegang 

Lezen + Schrijven 
- gegevens zien 
- eigen gebruikersgegevens wijzigen 
(paswoord) 

Gegevens wijzigen 
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Het is dus belangrijk, teneinde een volledige toegang te hebben en alle gegevens te kunnen wijzigen, dat 

een gebruiker zowel rechten als administrator moet hebben, als de rollen ‘Lezen én ‘Schrijven’.  

De rechten als administrator houden niet automatisch de rollen ‘Lezen’ of ‘Schrijven’ in. De rol ‘Schrijven’ 

houdt niet automatisch de rol ‘Lezen’ in.  

5. De vertegenwoordiger/vertegenwoordigde entiteit 
Binnen dit account type geef je eerst de gegevens in van de vertegenwoordiger. De gegevens van de 

entiteiten die je vertegenwoordigt worden ingegeven in de regio ‘Vertegenwoordigde entiteiten’. 

5.1. De vertegenwoordiger 
De gegevens die moeten worden ingevuld voor de vertegenwoordiger zijn dezelfde als voor De Registrant. 

Voor de aanmaak van dit type account is het niet mogelijk het ondernemingsnummer te gebruiken. 

Gelieve ook de algemene opmerking over het gebruik van email adressen te lezen! (§7.3) 

5.2. De vertegenwoordigde entiteit 
In de tab ‘Bedrijfsinfo’ kunnen de vertegenwoordigde entiteiten gecreëerd worden en wordt het overzicht 

hiervan getoond.  

 

 Door te klikken op de knop ‘Nieuw’ of door op het icoon ‘Wijzigen’ te klikken, kan je de volgende 

gegevens invullen: 

- Bedrijfsnaam 

- Intercommunale BTW 

- Straat 

- Nummer 

- Bus 

- Postcode 

- Gemeente 

- Regio/Staat/Provincie 

- Land 

 

Op het niveau van het registratiedossier kan de vertegenwoordiger aanduiden voor welke 

vertegenwoordigde entiteit hij deze registratie uitvoert  
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Er is geen limiet op het aantal vertegenwoordigde entiteiten, maar er moet er minstens één zijn.  

Elke gebruiker die wordt aangemaakt binnen het account type van de vertegenwoordiger heeft 

rechtstreekse toegang tot alle registratiedossiers, voor alle vertegenwoordigde entiteiten. Het is niet 

mogelijk om een selectieve toegang te verlenen naargelang de vertegenwoordigde entiteit. 

Het land kan niet ‘België’ zijn voor de vertegenwoordigde entiteit. Indien een Belgische registrant opteert 

om de registraties in zijn naam te laten uitvoeren, overeenkomstig Art. 5§1 van het Koninklijk Besluit, 

creëert de gebruiker een account voor de Belgische registrant (account type ‘Registrant’) en specifieert 

hij zijn gegevens op het niveau van de contactpersoon.  

6. De buitenlandse leverancier 
De gegevens die moeten worden ingevuld voor de buitenlandse leverancier zijn dezelfde als voor De 

Registrant. 

Het is niet mogelijk om het KBO-nummer te gebruiken voor de aanmaak van dit type account.  

Binnen dit account type is het niet verplicht om de NACE codes te geven om de economische activiteit te 

beschrijven. 

Gelieve ook de algemene opmerking over het gebruik van email adressen te lezen! (§7.3) 

7. Algemeen 

7.1. Logout 
Door op ‘Logout’ te klikken kom je terug in het scherm met de opties ‘login’ of ‘nieuwe account 

aanmaken’.  

Je vind de logout-link in de hoek links boven, naast de mogelijkheid om een andere taal te kiezen.  

 

We raden aan om de browser te sluiten na het gebruik van het register, vooral wanneer de computer 

door meerdere personen gebruikt wordt.  

Na 30 minuten inactiviteit wordt je automatisch uitgelogd. 
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7.2. Login  
Na de creatie van een gebruiker en een account, kan je inloggen door middel van je email adres en het 

bijhorende paswoord.  

 

Wanneer je drie keer een foutief paswoord invoert, zal je gebruiker gedurende 30 minuten geblokkeerd 

worden.  

7.3. Gebruik van email adres in het gebruikersbeheer 
Bij de aanmaak van een gebruiker, hetzij bij de creatie van een nieuwe account, hetzij bij de aanmaak van 

een gebruiker binnen een bestaande account, moet je een email adres specifiëren.  

Het is via dit email adres dat de gebruiker bekend is in de databank.  

Eén email adres kan slechts één gebruiker (naam en voornaam) hebben en slechts één paswoord.  

Derhalve wordt het gebruik van persoonlijke email adressen sterk aanbevolen terwijl het gebruik van 

algemene email adressen (zoals info@mijnbedrijf.com) wordt afgeraden.  

Bovendien komt het gebruik van een persoonlijk email adres ten goede aan de traceerbaarheid van het 

gebruik van het register en vereenvoudigt dit ook het beheer van de verschillende gebruikers, bijv. 

wanneer één van de gebruikers het bedrijf verlaat.  

Het gebruik van persoonlijke email adressen in het gebruikersbeheer wordt ten zeerste aanbevolen, 

het gebruik van algemene email adressen wordt afgeraden. 

In de huidige versie van de software is het niet mogelijk om het email adres van een gebruiker te 

veranderen. Dit kan bijv. nodig zijn wanneer de internet leverancier gewijzigd is. In dit geval raden we aan 

om een nieuwe gebruiker aan te maken (cfr. 4.2 Tab Gebruikers) binnen uw bestaande account en deze 

gebruiker dezelfde rechten en rollen toe te kennen.  
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8. Ik moet registreren. Waar kan ik meer informatie vinden?  
Via de website www.nanoregistration.be, kan je volgende begeleidende documenten vinden: 

- Moet ik registreren? 

- Wanneer moet ik registreren? 

- Welk type account heb ik nodig? 

- Welk type registratie kan ik indienen? 

- Praktische handleiding: hoe een registratie indienen? 

- Overzicht (velden in de software, beschrijvingen gebruik, nace(bel)codes) 

- Het Koninklijk Besluit 

- FAQs 

- De link naar het register 

In geval van vragen kan je steeds contact opnemen met de helpdesk via info@nanoregistration.be. 
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