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Agenda

◆De balanscentrale in vogelvlucht: juridische basis en activiteiten

◆Consulteren en analyseren van jaarrekeningen via web-toepassingen
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Juridisch kader en nationale implementatie

◆Europese directive 2013/34/EU (26/6/2013)

◇Doelstellingen: 

- Verminderen van de administratieve last voor kleinere vennootschappen (“Think Small First”)

- Harmonizering en vergelijkbaarheid van jaarrekeningen doorheen de EU,

- Verhogen van transparantie en toegang tot jaarrekeninggegevens.

◇Vele opties (>100) voor lidstaten om dit te implementeren: quid harmonizering??

- “Soepele” wetgeving, “droit gazeux”, “droit flou”

◇Omgezet in Belgisch recht (18/12/2015)

- Introductie gestandaardiseerd Micro-model voor ondernemingen, verlaging van neerleggingskosten

- Aanpassing van de bestaande modellen (niet-recurrente kosten/opbrengsten, oprichtingskosten, …)

◆Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

◇Wet van 23/3/2018 – KB 29/4/2019 – inwerkingtreding 1/5/2019
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Digitale balanscentrale

◆Collecteren/inzameling van jaarrekeningen :

◇420.000 neerleggingen per jaar (+ 20.000 elk jaar)

- 99% gestandaardiseerde modellen

- 98% in gestructureerd data-formaat (XBRL)

◇Via Filing-applicatie: webtoepassing met toegangscontrole

◆Verspreiding van jaarrekeningen :

◇Consult: consulteren van ‘beelden van jaarrekeningen’ (web)

◇Extract: exploiteerbare data van jaarrekeningen (web)

◇Ondernemingsdossier: analyse van individuele jaarrekening gegevens (web)

◇Sectorglobalisaties en financiële ratio’s: beschikbaar op NBB.STAT-webapplicatie
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Balanscentrale als authentieke bron van 
jaarrekeningen

◆Ingezamelde jaarrekeningen zijn een authentieke bron van informatie voor

◇ ondernemingen (inclusief kredietinstellingen)

◇ burgers

◇ de federale overheid

◇ de Nationale Bank zelf
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De Balanscentrale als authentieke bron van 
jaarrekeningen
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Zonder Balanscentrale



Consulteren en analyseren van jaarrekeningen 

via de web-toepassingen van de Balanscentrale
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Consult - webapplicatie

◆Raadplegen van beelden van neerleggingen beschikbaar via NBB-website

◆Download van gestructureerde databestanden (XBRL) mogelijk

◆Gratis en publiekelijk beschikbaar
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Voorbeeld: NV Bekaert SA

◆ www.google.be

KBO-nummer 405.388.536, boekjaar 01/01/2017-31/12/2017
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◆ www.nbb.be

◆ www.balanscentrale.be

http://www.google.be/
http://www.nbb.be/
http://www.balanscentrale.be/


Consult: NV Bekaert SA
KBO-nummer 405.388.536, boekjaar 01/01/2017-31/12/2017
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Consult: NV Bekaert SA
KBO-nummer 405.388.536, boekjaar 01/01/2017-31/12/2017
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Consult: NV Bekaert SA
KBO-nummer 405.388.536, boekjaar 01/01/2017-31/12/2017
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…

Extract - webapplicatie

◆Gegevens van jaarrekeningen te downloaden in gestructureerd formaat CSV 
(Comma Separated Values) → laat toe gegevens te analyseren

◆Toegang via google.be of via homepage balanscentrale
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◆ https://www.nbb.be/nl/balanscentrale
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◆ https://www.nbb.be/nl/balanscentrale

Extract: gegevens van jaarrekeningen
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◆ https://www.nbb.be/nl/balanscentrale

Extract: gegevens van jaarrekeningen
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◆ https://www.nbb.be/nl/balanscentrale

Selectie van de vennootschap

- Een of meerdere ondernemingsnummers

- Een postcode or range van postcodes

- Een activiteitssector

Kies het model van jaarrekening

- Vennootschap of vereniging

- Keuze boekjaar

- Keuze model

Extract: gegevens van jaarrekeningen
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◆ https://www.nbb.be/nl/balanscentrale

Filter op rubriek-waarden

- Kies de rubriek

- Kies een operator

- Vul een waarde in

Extract: gegevens van jaarrekeningen
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◆ https://www.nbb.be/nl/balanscentrale

Keuze van op te halen gegevens

- ALLE rubrieken

- Of geselecteerde rubrieken

Keuze of financiële ratio’s ook gewenst zijn

Extract: gegevens van jaarrekeningen
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◆ https://www.nbb.be/nl/balanscentrale

Extract: gegevens van jaarrekeningen
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◆ https://www.nbb.be/nl/balanscentrale

Geef hieronder een e-mailadres op zodat we het resultaat van uw 

verzoek kunnen communiceren. U zal een e-mail van 

extract.noreply@portal.nbb.be ontvangen met een link naar 

EXTRACT. Deze link is 7 dagen geldig. Het hieronder opgegeven e-

mailadres wordt alleen door EXTRACT gebruikt om de resultaten van 

uw verzoek te communiceren. Het wordt 7 dagen bewaard en 

vervolgens uit onze database verwijderd. Klik hier voor meer 

informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens. 

Extract: gegevens van jaarrekeningen

https://www.nbb.be/doc/ba/Extract/subscription_terms_and_conditions_nl_201811.pdf
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◆ https://www.nbb.be/nl/balanscentrale

Extract: gegevens van jaarrekeningen
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◆ https://www.nbb.be/nl/balanscentrale

Extract: gegevens van jaarrekeningen
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◆ https://www.nbb.be/nl/balanscentrale

Extract: gegevens van jaarrekeningen

CompanyNumber AccountingYear Schema RUB 10 RUB 10/15 RUB 10/49 RUB 100 RUB 1001 RUB 10011 RUB 10012 RUB 1002

402483583 2017 Abbreviated 18592 -34021 792793 18592 13,0 20.2

402991943 2017 Abbreviated 148736 -2562488 2848907 148736 26,0 49.1

404139513 2017 Abbreviated 50000 486628 687502 50000 3.9 11.1

405240264 2017 Abbreviated 18592 850279 1307847 18592 7,0 12.1

406963203 2017 Full 62000 1576193 2599571 62000 12.5 6.9 5.6

413004719 2017 Full 61500 1263435 2356440 61500 43.4 30.2 13.2 47

416896892 2017 Abbreviated 335207 753741 1185178 335207 24.3 8.3

417875901 2017 Abbreviated 62000 846324 1349538 62000 14.7 9.3

420369393 2017 Abbreviated 115000 130863 728913 115000 11,0 11.4

422429258 2017 Abbreviated 18592 321518 521718 18592 8.3 1.9

423303743 2017 Abbreviated 61973 1409727 5659897 61973 21.6 91.6

425338862 2017 Abbreviated 125000 151700 1412046 125000 19.8 1.9

426140497 2017 Abbreviated 252851 345787 841811 252851 7.7 7.8

432002564 2017 Abbreviated 371840 127727 1752836 371840 21.3 33.2

436437741 2017 Abbreviated 18592 -271661 364941 18592 8.2 21.5



Analyse van een onderneming: Ondernemingsdossier

◆Samenvatting en analyse van een jaarrekening en sociale balans (jaar Y, Y-1, Y-2)

◆Financiële ratio’s (21 – bron: Charles Van Wymeersch en Hubert Ooghe)

◇Vergelijking met een gekozen referentiesector

◇Evolutie in de tijd

◆Kasstromen

◆Financiële Hefboom

◆Financiële gezondheidsindicator

◆Populatie: 300,000 / 400,000 ondernemingen, op basis van geverifieerde data

◆Grafische presentatie

◆Methodologische nota (zie de link achteraan de presentatie)
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Analyse van een onderneming: Ondernemingsdossier
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Analyse van een onderneming: Ondernemingsdossier
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Analyse van een onderneming: Ondernemingsdossier
Fictief voorbeeld
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Analyse van een onderneming: Ondernemingsdossier
Fictief voorbeeld
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0123456789

Renewal

de Berlaymontlaan 59

1000 Brussel

21.000 Brussel

Naamloze vennootschap

Normale toestand

467 Groothandel in intermediaire producten



Analyse van een onderneming: Ondernemingsdossier
Fictief voorbeeld
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0123.456.789 – NV RENEWAL

Methodologische nota: 

https://www.nbb.be/doc/ba/company%20file/

doss_entr_nl_meth_bijlage_v201711.pdf

NBB / Balanscentrale / Ondernemingsdossier

https://www.nbb.be/doc/ba/company%20file/


Analyse van een onderneming: Ondernemingsdossier
Fictief voorbeeld
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Sectorglobalisaties ◆ https://www.nbb.be/nl/balanscentrale

NBB.STAT
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◆Globalisaties van rubrieken van jaarrekeningen:

◆per sectorhergroepering, per juridische vorm, per model, per boekjaar

…



Sectorglobalisaties ◆ https://www.nbb.be/nl/balanscentrale

NBB.STAT
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Sectorglobalisaties ◆ https://www.nbb.be/nl/balanscentrale

NBB.STAT

44



Sectorglobalisaties ◆ https://www.nbb.be/nl/balanscentrale

NBB.STAT
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Annex: nuttige linken

◆NBB Balanscentrale: https://www.nbb.be/nl/balanscentrale

◆Consult-applicatie: https://cri.nbb.be/bc9/web/catalog?execution=e1s1

◆Extract-applicatie : https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/analyseren/extract-0

◆Sectorglobalisaties en geglobaliseerde ratio’s: 
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/analyseren/statistieken-nbbstat

◆Ondernemingsdossier: https://cri.nbb.be/bc9/

◇Ontwikkeling fin. gezondheidsindicator: https://www.nbb.be/nl/artikels/ontwikkeling-van-een-
financiele-gezondheidsindicator-op-basis-van-de-jaarrekeningen-van-de

◆Studie: “Recent verloop van de financiële resultaten en de sociale gegevens van niet-financiële 
ondernemingen” (Economisch tijdschrift december 2018): https://www.nbb.be/nl/artikels/recent-
verloop-van-de-financiele-resultaten-en-de-sociale-gegevens-van-niet-financiele

NBB-resources
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https://www.nbb.be/nl/balanscentrale
https://cri.nbb.be/bc9/web/catalog?execution=e1s1
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/analyseren/extract-0
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https://www.nbb.be/nl/artikels/recent-verloop-van-de-financiele-resultaten-en-de-sociale-gegevens-van-niet-financiele


Annex: nuttige linken

◆Modellen van jaarrekeningen: https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaking/modellen-van-de-
jaarrekening

◆EU Directive 2013/34/EU: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/NL/TXT/?qid=1502182215060&uri=CELEX:32013L0034

◆Kruispuntbank van Ondernemingen (FOD Economie): 
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-
iedereen/kruispuntbank-van-0

◆Commissie Boekhoudkundige Normen: https://www.cbn-cnc.be/nl

◆CRISP (“Center for Socio-political Research and Information") (EN): 
http://www.actionnariatwallon.be/the-data-base/simple-search.htm?lng=en

◆BACH (Bank for the Accounts of Companies Harmonized): a European database providing 
comparable aggregated financial indicators : https://www.bach.banque-france.fr/?lang=en

Externe resources
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