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Wat?

De meest complete bedrijven database

Waarom? Financiële analyse van Belgische en internationale ondernemingen, 
ook van vrije beroepen, eenmanszaken en VZW’s

D&B Risk Management Solutions

D&B’s Belgische database:
completer, actueler, betrouwbaarder.

Complete informatie over uw Belgische
zakenpartners. Voor correcte beslissingen.

Betrouwbaarder

U bent actief op de Belgische markt en wilt uw zakelijke beslissingen onderbouwen met
exacte, complete, gemakkelijk vergelijkbare en up-to-date informatie? Reken dan op
de Belgische database van D&B. NV, VOF of VZW? Vrij beroep, eenmanszaak of Belgische
dochteronderneming van een multinational? D&B biedt u de informatie die u nodig hebt om
winstgevende zakelijke beslissingen te nemen.

Compleet en actueel gaan hand in hand met betrouwbaarheid. Daarvoor staan de
recentste NACE-codes (tot op 7 eenheden) garant. Bovendien hebt u de mogelijkheid om
openstaande schulden van geregistreerde aannemers op te zoeken. Dankzij voorspellende
indicatoren – gebaseerd op dagvaardingen van RSZ, Fonds voor Bestaanszekerheid, Sociaal
Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen – kunt u zelf extra zekerheid inbouwen.

Completer

Waarin maakt de D&B database concreet het verschil?

Dankzij de database van D&B krijgt u het meest complete inzicht in heel de actieve Belgische
zakenwereld. Tot in de kleinste details: of u nu de familiestructuur van een holding wilt
uitpluizen, inzage wilt in de gegevens van VZW’s of op zoek bent naar data over vrije beroepen.

Met een zuivere en verrijkte database kunt u zakenpartners beter screenen, selecteren en
opvolgen. Zo kunt u dan weer uw kredietrisico beperken. Kortom: u kunt uw zakelijke risico’s
beter beheersen.

Bedrijfsstructuur in de Belgische markt
Bedrijfsgrootte - werkelijke aantal werknemers
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Een rechtstreekse online link met de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen) zorgt ervoor dat
informatie al één dag na de officiële registratie wordt geïntegreerd bij KBO. Constante updates
kenmerken de database: structureel, financieel of qua personeel.

Ministerie van Financiën
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Actueler

• Dagelijkse updates: startende bedrijven, verenigingen, dochterondernemingen, XBRL, …
• Maandelijkse updates: btw-registraties, gecorrigeerde balansen, …
• Jaarlijkse updates: aantal werknemers voor bedrijven en zelfstandigen

Vrije beroepen

Wijzingen en toevoegingen
van Telefoonnummer & Fax

Registratienummer:
Het onderscheid tussen btw-nummer en ondernemingsnummer zorgt voor een accurate
verwerking van gegevens.
Activiteitencode:
Indien aanwezig geven we de NACE-BEL 2008 code mee alsook de verklarende tekst. De NACEBEL code is de Belgische versie van de Europese nomenclatuur NACE Rev.2.0. Deze versie, die een
belangrijke bijwerking was van de NACE Rev.1.1., werd ingevoerd door het EG reglement
nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en van de Raad.
Balansen:
Elke dag worden balansen geüpload in XBRL, het formaat waarin 97 % van de Belgische bedrijven
zijn balansen deponeert. Ook gegevens van bestuurders en aandeelhouders kunt u uploaden.
Dagvaardingen:
• RSZ
• Fonds voor Bestaanszekerheid: u weet aan wie sociale voordelen worden toegekend en
uitgekeerd; welke bedrijven de vakopleiding van werknemers en jongeren financieren en
organiseren; hoe bedrijven de veiligheid en gezondheid van hun werknemers financieren en
verzekeren.
• Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen: omdat alle zelfstandigen zich bij een sociaal
verzekeringsfonds moeten aansluiten, krijgt u ook van deze groep een overzicht.
Vrije beroepen:
U krijgt inzicht in de volgende gegevens: ondernemingsnummer (indien beschikbaar), naam,
adres, naam eigenaar + taal + geslacht, 3 activiteitencodes, telefoon, fax, e-mail, url (indien
beschikbaar).

Link naar externe bronnen:
• In sectie bedrijfsactiviteit & personeel: opzoeken van openstaande schulden van de aannemer
dankzij link voor geregistreerde aannemers
• In sectie huidige bedrijfsleiding: link naar Belgisch Staatsblad
• In sectie balansen: link naar NBB

Handelsinformatie met inzicht
D&B (Dun & Bradstreet) is wereldmarktleider als leverancier van globale zakelijke informatie, analyses en oplossingen.
Met meer dan 169 jaar ervaring geven we u instrumenten en deskundig advies waarmee u betrouwbare krediet-,
marketing- en aankoopbeslissingen kunt nemen.
Onze dienstverlening is gebaseerd op de grootste B-to-B database in zijn soort ter wereld. Die bevat data over meer dan
170 miljoen bedrijven in ruim 200 landen. Dat is het kloppend hart van de D&B Oplossingen, waarmee u cruciale zakelijke
beslissingen kunt onderbouwen.
Een speler op wereldvlak, sterk verankerd in België
D&B is van origine een Amerikaans bedrijf. Het is beursgenoteerd op de New York Stock Exchange. Meer dan 100.000
klanten doen wereldwijd een beroep op de diensten van D&B. D&B heeft al sinds 1920 een vestiging in België, met
vandaag een team van 100 professionals.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze database van de Belgische
zakenmarkt? Of over onze andere producten?
Neem vandaag nog contact op:
D&B | Dun & Bradstreet Belgium
Atlantis Corner Building • Keizer Karellaan 576 • 1082 Brussel • Tel.: 02 481 82 00
marketingbl@dnb.be • www.dnb.com/be

DB_9776

KBO-registraties:
• Extra data-elementen van actieve bedrijven: extra bedrijfsnamen (handelsnaam, afkorting),
bedrijfsleiding, meerdere activiteitscodes (hoofd-, neven- en hulpactiviteit) – Nacebel 2008: tot
op 7 digits, algemeen telefoon, fax, e-mail, branches (vestigingseenheidsnummer, naam, adres,
telefoon, fax, e-mail, activiteit), IBAN-nummer, wettelijk vertegenwoordiger
• Type van out-of-business + datum voor inactieve bedrijven

