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1 INLEIDING 

1.1 WAT IS NBB.STAT? 

NBB.Stat is de online databank van de NBB met uitgebreide macro-economische statistieken. 
 

1.2 STATISTIEKEN VAN DE JAARREKENINGEN PER ACTIVITEITSSECTOR 

De NBB produceert geglobaliseerde cijfers en financiële ratio’s betreffende de neergelegde 
jaarrekeningen. Deze zijn beschikbaar via de NBB.Stat applicatie. 
 

1.3 AAN DE SLAG 

 
1.3.1 NBB.STAT GEBRUIKERSHANDLEIDING EN ‘VAN START MET NBB.STAT’ 
Wij raden aan om de gebruikershandleiding en ‘van start met NBB.Stat’ van de applicatie NBB.Stat 
door te nemen om een goed idee te krijgen van hoe de applicatie dient gebruikt te worden. Deze 
zijn beschikbaar door in NBB.Stat rechtsboven op het scherm te klikken op de link 
‘Gebruikershandleiding’ en ‘Van start met NBB.Stat’. 
 

 
 
1.3.2 GEGLOBALISEERDE CIJFERS EN FINANCIËLE RATIO’S  
 
De handleiding geeft detailinformatie over hoe de geglobaliseerde cijfers en de financiële ratio’s 
van de jaarrekeningen aangeboden worden in NBB.Stat. 
 
In het applicatie-menu links op het scherm vindt u deze gegevens onder de hoofding ‘Statistieken 
uit de jaarrekeningen’. 
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In het applicatie-menu rechts op het scherm verschijnt het metadatapaneel indien u klikt op de 
daarvoor voorziene blauwe pijl. 
 
De rubriek “Abstract” bevat verwijzingen die van nut kunnen zijn in uw zoektocht naar informatie. 
De “verklarende nota” geeft per boekjaar weer hoe de inhoud van de statistieken dient 
geïnterpreteerd te worden.. 
 
 

 
 

1.4 HELP 

Vragen over de werking van NBB.Stat? 
 Selecteer de link “Contacteer ons” in de rechterbovenhoek van het scherm, of 
 e-mail: datashop@nbb.be, of 
 telefoneer naar +32 2 221 21 37 

 
Vragen betreffende statistieken uit de jaarrekeningen?  
Contacteer dan de helpdesk van de Balanscentrale via: 

 e-mail: helpdesk.ba@nbb.be, of 
 telefoneer naar +32 2 221 30 01 

 
 

mailto:datashop@nbb.be
mailto:helpdesk.ba@nbb.be
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2 STRUCTUUR VAN DE GEGEVENS 

2.1 DATASETS 

Binnen NBB.Stat worden de statistische gegevens georganiseerd in datasets. Een dataset is een 
verzameling van numerieke waarden met bijbehorende tekstuele informatie. Alle waarden hebben 
een gemeenschappelijke reeks dimensies. De datasets van jaarrekeningen en sociale balansen 
betreffen geglobaliseerde gegevens: 

 Rubriekgegevens voor ondernemingen 
 Rubriekgegevens voor verenigingen en stichtingen 
 Rubriekgegevens betreffende globalisaties van sociale balansen 
 Financiële ratio’s van ondernemingen 
 Financiële ratio’s van verenigingen en stichtingen 

 

2.2 DIMENSIES 

De dimensies van een dataset zijn de assen waarop de gegevens zijn aangemerkt en laten toe de 
selectie van gegevens te filteren. 

 Dimensies voor de geglobaliseerde gegevens: 
o Groepering van sectoren 
o Boekjaar 
o Model 
o Rubriek 
o Frequentie (ter informatie) 
o Eenheden (ter informatie) 

 Dimensies voor de financiële ratio’s: 
o Groepering van sectoren 
o Boekjaar 
o Model 
o Ratio 
o Spreidingsmaten 
o Frequentie (ter informatie) 
o Eenheden (ter informatie) 

 

2.3 VARIABELEN 

Elke dimensie omvat een vooraf vastgestelde lijst van variabelen. In de dimensie ‘model’, 
bijvoorbeeld, vormen de afzonderlijke modellen van jaarrekeningen de variabelen. 
 

2.4 METADATA 

Metadata beschrijft de gegevens/data die getoond worden in de applicatie. Het zijn dus eigenlijk 
data over data. Metadata kan geraadpleegd worden via het metadatapaneel. 
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3 GEGEVENS SELECTEREN 

3.1 TAALKEUZE 

Als u de NBB.Stat applicatie start, kies dan eerst uw taal rechtsboven op het scherm.  
 
 

 
 

3.2 KEUZE VAN DATASET 

De beschikbare datasets worden opgelijst in het applicatie-menu links op het scherm. 
Kies ‘Statistieken uit de jaarrekeningen’. 
Kies dan de gewenste dataset. 
 

 
 
Nu worden de gegevens uit die dataset getoond: 
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3.3 BEPERKEN VAN DE GESELECTEERDE GEGEVENS 

 
Standaard worden alle gegevens uit de dataset getoond.  
U kan de selectie echter beperken tot enkele elementen indien gewenst:  

 Rubrieken,  
 Modellen, 
 Boekjaar,  
 Groepering van sectoren en rechtsvorm. 

 
Bv. stel dat u enkel de gegevens van de “volledige modellen” wenst te zien. 
Dit kan op twee manieren:  

 Door te klikken op de dimensietitel “Selecteer modellen” 
 Via het menu “Aanpassen > Selectie > Selecteer modellen” 

  
 
In beide gevallen komt u op hetzelfde selectiescherm terecht: in ons voorbeeld zullen we enkel de 
volledige modellen aanvinken: 
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Klik in dit scherm op de knop ‘Toon data’ om de aangepaste selectie te tonen: in ons voorbeeld 
worden enkel de volledige modellen getoond: 
 

 
 

3.4 BEPERKEN VAN DE GETOONDE GEGEVENS  

In punt 3.3  zag u hoe u de selectie van gegevens kan beperken. 
In dit stuk tonen we u hoe u - met behoud van de bestaande selectie - het aantal gegevens dat 
getoond wordt op het scherm kan beperkt worden.  
 
Beperken van de getoonde gegevens, kan voor dimensie ‘Groepering en Juridische Vorm’. 
Kies in de dropdown-box van deze dimensie welke groepering of juridische vorm u wenst te zien. 
Enkel de items die aanwezig zijn in de selectie van gegevens zijn beschikbaar om te kiezen: 
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4 GEGEVENS EXPORTEREN 

Voor meer uitgebreide presentatiemogelijkheden of voor het afdrukken van de gegevens kan u u 
de geselecteerde gegevens exporteren. U kan de geëxporteerde gegevens inlezen in uw office-
toepassing. 
 
Kies ‘Export’ in het menu bovenaan en duidt het gewenste output-formaat in de popup aan: 
 

 
 
 

 
 
De gegevens worden geopend in uw office-toepassing, waar de gegevens verder bewerkt en/of 
afgedrukt kunnen worden. 
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