
 

 

Uitleg veel gestelde vragen portal 

 

1. Waar kan ik mijn geaccordeerde documenten vinden? 

Ga naar het tabblad Dossier 

Accordering 

Jaar (kies hier het betreffende jaar) 

Aan de rechterkant staan de reeds geaccordeerde documenten van dat jaar. 

 

 



 

 

2. Hoe kan ik documenten voor mijn accountant uploaden? 

 

Ga naar Dossier 

Dossier 

Upload (zie knop aan de rechterkant) 

Upload losse bestanden 

 

 

 



 

 

3. Welke datum dien ik in te vullen bij accordering van een publicatie? 

Vastelling -> Ja 

Datum vaststelling -> = zelfde datum als de jaarrekening: zie ook het xbrl rapport (datum moet max. binnen  

8 dagen na plaatsing zijn maar mag niet eerder dan de datum jaarrekening zijn!) 

 

 



 

 

4. Hoe activeer ik twee-factor-authenticatie met authenticator? 

• Ga naar de inlogpagina van de online omgeving; 

• Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in; 

• Klik op de pijl om verder te gaan; 

• Vul de ontvangen SMS-code in; 

• Klik op de pijl om verder te gaan; 

• Vervolgens krijg je het scherm voor het activeren van de twee-factor-authenticatie. 

Installeren en koppelen van een authenticator app 

• Ga naar de App Store van je mobiele telefoon; 

• Zoek een authenticator app 
Veelgebruikte apps zijn Google Authenticator (Download in Google Play Store of 
Apple App Store) en Microsoft Authenticator (Download in Google Play Store of 
Apple App Store);  

• Installeer de authenticator app op je mobiele telefoon; 

• Open de authenticator app; 

• Scan de QR-code van je inlogscherm met de scanner in de authenticator app; 

• Ga op je computer naar het scherm van de online omgeving; 

• Klik op de pijl naast de QR-code om verder te gaan; 

• Vul de code in die in de authenticator app staat; 

• Klik op de pijl om in te loggen. 

5. Hoe kan ik switchen tussen mijn verschillende ondernemingen en privé? 

Klik rechtsboven op het cliënt selectievenster. 

 

 

Voer vervolgens de naam van de onderneming in, of een deel daarvan en klik vervolgens op de betreffende 
naam die geselecteerd moet worden. 

Microsoft 
authenticator 
app  

Google 
authenticator 
app  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/google-authenticator/id388497605?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/google-authenticator/id388497605?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/google-authenticator/id388497605?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azure.authenticator
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azure.authenticator
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-authenticator/id983156458?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-authenticator/id983156458?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/microsoft-authenticator/id983156458?mt=8

