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EXTRACT – Beschrijving van de gegevens 

Laatste revisie: November 2018 
 

Over dit document 
 
Dit document beschrijft het gebruik van de gegevens die door EXTRACT worden verstrekt, evenals de bronnen die 
worden gebruikt voor de codes die in dezelfde gegevens zijn opgenomen. 
 
 
Beschikbaar gestelde gegevens 
 
De toepassing EXTRACT kan tot 4 bestanden aanleveren :    

 Inputreport : selectiecriteria aanvraag gegevens 
 AnnualAccountReport : signaletiekgegevens van jaarrekeningen 
 RubricReport : cijfergegevens van jaarrekeningen 
 Ratioreport : financiële ratio’s van jaarrekeningen    

  
De bestanden worden op CSV-formaat (comma-separated values) aangeleverd. Wanneer u deze gegevens 
gebruikt met bureautica toepassingen (ex. Excel of Access) of computercode, kiest u het coderingsformaat 65001: 
unicode (UTF-8). 
 
 
Signaletiekgegevens van jaarrekeningen 
 
De belangrijkste bron van deze gegevens is de Kruispuntbank van Ondernemingen  
(https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van). Volgende codes worden gebruikt in de 
bestanden : 
 

Code Bron 
Countrycode (landcode) Codetabel "Identificatiegegevens" van FOD Economie (*) 
NisCode (gemeentecode) Idem 
JuridicalFormCode (code rechtsvorm) Codetabel "Juridische gegevens" van FOD Economie (*) 
JuridicalSituationCode (code rechtstoestand) Idem 
NaceCode (activiteitscode) NACE-BEL-code toegekend door de Balanscentrale (**) 

 
(*)https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-administraties/codetabellen  
(**)https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/methodologie/classificaties/nace-bel-2008  
 
 
Cijfergegevens van jaarrekeningen 
 
De schema code die aanwezig is in het cijfergegevensgegevensbestand moet als volgt worden geïnterpreteerd : 
 
Schema code Betekenis 
Micro Micro model van ondernemingen 
Abbreviated Verkort model van ondernemingen 
Full Volledig model van ondernemingen 
NPOA Verkort model van vereniging 
NPOF Volledig model van vereniging 
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Voor alle doeleinden is de modelstructuur voor elk model beschikbaar gesteld als een Excel-bestand waarnaar kan 
worden verwezen met de gegevens in de CSV-bestanden. De bestanden worden weergegeven per toepassingsjaar 
en per schema in de drie talen. Deze bestanden kunnen samen met dit document worden teruggevonden via de link 
Codes en modellen op de downloadpagina van het EXTRACT. 
 
 
Financiële ratio’s van jaarrekeningen 
 
De beschrijving van de ratio’s wordt hieronder gegeven : 
 

Ratio 
Ondernemingen Verenigingen 

Beschrijving Beschrijving 
RATx01 Brutoverkoopmarge (%) Brutomarge op bedrijfsopbrengsten (%) 

RATx02 Nettoverkoopmarge (%) Resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening op de 
bedrijfs- en financiële opbrengsten (%) 

RATx03 Toegevoegde waarde / Bedrijfsopbrengsten 
(%) 

Toegevoegde waarde op bedrijfsopbrengsten (%) 

RATx04 Toegevoegde waarde per personeelslid (euro) Toegevoegde waarde per personeelslid (EUR) 

RATx05 Toegevoegde waarde / Bruto materiële vaste 
activa (%) 

Aandeel van de personeelskosten in de 
toegevoegde waarde (%) 

RATx06 Personeelskosten / Toegevoegde waarde (%) Aandeel van de afschrijvingen, 
waardeverminderingen en voorzieningen in de 
toegevoegde waarde (%) 

RATx07 Afschrijvingen, waardeverminderingen en 
voorzieningen voor risico's en kosten / 
Toegevoegde waarde (%) 

Aandeel van de financiële lasten in de 
toegevoegde waarde (%) 

RATx08 Kosten van schulden / Toegevoegde waarde 
(%) 

Bruto rendabiliteit van de totale opbrengsten (%) 

RATx09 Netto rendabiliteit van het eigen vermogen na 
belastingen (%) 

Netto rendabiliteit van het totaal der activa vóór 
kosten van schulden (%) 

RATx10 Cashflow / Eigen vermogen (%) Aandeel van de totale schulden gedekt door de 
cashflow (%) 

RATx11 Bruto rendabiliteit van het totaal der activa 
vóór belastingen en kosten van schulden (%) 

Aandeel van de lidgelden,schenkingen,legaten en 
subsidies in het totaal der bedrijfsopbrengsten (%) 

RATx12 Netto rendabiliteit van het totaal der activa 
vóór belastingen en kosten van schulden (%) 

Aandeel van de personeelskosten gedekt door de 
lidgelden, schenkingen, legaten en subsidies (%) 

RATx13 Liquiditeit in ruime zin Liquiditeit in ruime zin 

RATx14 Liquiditeit in enge zin Liquiditeit in enge zin 

RATx15 Rotatie van de voorraad handelsgoederen, 
grond- en hulpstoffen 

Solvabiliteit verbeterd voor vaste activa die niet in 
volle eigendom zijn van de vereniging (%) 

RATx16 Rotatie  van de voorraad goederen in 
bewerking en gereed product 

Aandeel van de materiële vaste activa die volle 
eigendom zijn van de vereniging (%) 

RATx17 Aantal dagen klantenkrediet Permanent vermogen op uitgebreide vaste activa 
(%) 

RATx18 Aantal dagen leverancierskrediet Aandeel van de kapitaalsubsidies in het eigen 
vermogen (%) 

RATx19 Financiële onafhankelijkheidsgraad (%) Aantal dagen debiteurskrediet 

RATx20 Aanschaffingen van materiële vaste activa  / 
Toegevoegde waarde (%) 

Aantal dagen leverancierskrediet 

RATx21 Vernieuwingsgraad van de materiële vaste 
activa (%) 

Aanschaffing van materiële vaste activa / Materiële 
vaste activa per einde vorig boekjaar (%) 

RATx22 
  

Afschrijvingsgraad van immateriële en materiële 
vaste activa (%) 

X = 0, 1 of 2 afhankelijk van het schéma (volledig, verkort of micro) 


