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1. VOORWERP 

De in dit document beschreven algemene abonnementsvoorwaarden en de als bijlage opgenomen bestelbon, 
ondertekend door de klant, vormen samen de "overeenkomst aangaande de levering van gegevens van de 
Balanscentrale via webservices" gesloten tussen de klant en de Nationale Bank van België (hierna "de Nationale 
Bank"). 

Deze overeenkomst behelst het beschikbaar stellen op elektronische wijze van gegevens van de door de 
Nationale Bank aanvaarde en gepubliceerde jaarrekeningen en/of andere neer te leggen documenten met de 
bedoeling ze te downloaden.  

Het aanbod is georganiseerd in groepen van functionaliteiten die in het portaal voor de authenticatie van 
webservices1 “Producten” worden genoemd. Bij de intekening vermeldt de klant voor welke producten hij kiest. 

De volgende vijf producten worden aangeboden: 

• Query Authentic Data (opvraging van authentieke gegevens) 
Opvraging van de refertegegevens en de neergelegde en door de Nationale Bank aanvaarde jaarrekeningen 
en/of andere documenten voor één bepaalde rechtspersoon. 

• Extracts Authentic Data (dagelijks extract van authentieke gegevens) 
Opvraging op dagelijkse basis van alle refertegegevens en van alle bij de Nationale Bank neergelegde en 
door haar aanvaarde en gepubliceerde jaarrekeningen en/of andere documenten voor één specifieke dag. 

• Improved Data (opvraging en extract van verbeterde gegevens) 
 Opvraging van de refertegegevens en van de gestructureerde gegevens van de neerleggingen die het 

voorwerp uitmaakten van één of meerdere wijzigingen aangebracht door de Balanscentrale: opvraging van 
gestructureerde gegevens van neerleggingen in PDF-formaat, van de in EUR omgezette gegevens van 
neerleggingen in vreemde valuta en van de correcties op de boekhoudgegevens. 

• Authentic Archive Data (historische authentieke gegevens) 
Download van gearchiveerde datasets van gepubliceerde neerleggingen over de laatste 3 jaar. Wat betreft de 
boekhoudkundige gegevens, zijn er bij de opstart van de nieuwe webservices op 4 april 2022 nog geen 
historische gegevens in JSON-formaat beschikbaar. Het archief wordt hiervoor geleidelijk aan opgebouwd. 
PDF- en XBRL-bestanden zijn wel direct beschikbaar bij de go-live op 4 april 2022. 

• Improved Archive Data (historische verbeterde gegevens) 
Download van gearchiveerde datasets van verbeterde gegevens over de laatste 3 jaar. Bij de opstart van 
deze webservice zijn er hiervoor nog geen gegevens beschikbaar. De JSON-bestanden met de 
boekhoudkundige gegevens zullen pas vanaf 4 april 2022 beschikbaar zijn. Vanaf dan zal het archief 
geleidelijk aan worden opgebouwd. De eerste beschikbare gegevens zullen de verbeterde gegevens zijn na 
de go-live op 4 april 2022. 

Volgende beperkingen zijn van toepassing op de voorgestelde inhoud: 

• Alleen de refertes en documenten van neerleggingen die in aanmerking komen voor publicatie kunnen door 
de webservices opgehaald worden. Neerleggingen van geïsoleerde sociale balansen van ondernemingen die 
geen jaarrekening moeten neerleggen, worden, net zoals dit nu al het geval is, niet openbaar gemaakt. 
 

• XBRL-documenten zijn pas later geïntroduceerd na PDF en zijn daardoor niet beschikbaar voor de 
neerleggingen voorafgaand aan de invoering van het XBRL-formaat. Ze zijn bovendien enkel beschikbaar 
voor zover de rechtspersoon bij de neerlegging voor dit formaat gekozen heeft. 
 

• JSON-documenten op basis van XBRL-neerleggingen zijn pas in april 2022 geïntroduceerd en zijn daardoor 
niet beschikbaar voor neerleggingen voorafgaand aan de invoering van het JSON-formaat.  

 Wanneer er van een XBRL-neerlegging een JSON-document beschikbaar wordt gesteld, is de inhoud ervan 
voor authentieke data beperkt tot de beschrijving van de rechtspersoon, de boekhoudgegevens en de 
gegevens aangaande de deelnemingen, de aandeelhoudersstructuur en de mandaten.  

Een meer gedetailleerde beschrijving van de gegevens die via de webservices beschikbaar worden gesteld, is 
beschikbaar volgens het OpenAPI-documentatieformaat. Dit wordt gepubliceerd in de webservice-app of is als 
bestand CBSO AnnualAccount.yaml beschikbaar op onze website en raadpleegbaar via Swagger Editor.  

 
1 Het webservices ontwikkelaars portaal voor registratie van webservices gebruikers is in productie-omgeving 
bereikbaar via https://developer.cbso.nbb.be/ en in testomgeving via https://ws.uat2.cbso.nbb.be/.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feditor.swagger.io%2F&data=04%7C01%7CDaniel.Desie%40nbb.be%7C5d5198b497944c6116cf08d946113314%7C43f10d24b9bf46daa9c815c1b0990ce7%7C0%7C0%7C637617861943796244%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yh%2BLIRGCa4gml0vc0p%2BUFxDY%2BVVTvfjivbylr5s3Hgw%3D&reserved=0
https://developer.cbso.nbb.be/
https://ws.uat2.cbso.nbb.be/
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De levering, de installatie, eventuele upgrades en de parametrisering van de software (zoals de internetbrowser, 
software voor het uitpakken van bestanden, enz.) en hardware (pc, modem, printer) nodig om van deze 
dienstverlening gebruik te kunnen maken, alsook het abonnement en de aansluitingskosten op een 
internetprovider, vallen buiten het voorwerp van deze overeenkomst en zijn bijgevolg uitsluitend ten laste van de 
klant. 

De Nationale Bank verbindt zich tot geen enkele vorm van technische bijstand of dienst na verkoop omtrent het 
voorwerp van deze overeenkomst. 

1.1. QUERY AUTHENTIC DATA PRODUCT 

Dit product laat toe om de refertes en de documenten van de door de Nationale Bank aanvaarde en 
gepubliceerde neerleggingen van jaarrekeningen te verkrijgen voor één specifieke rechtspersoon. Het product 
maakt het mogelijk om actuele en historische gegevens op te vragen op basis van het ondernemingsnummer 
(KBO-nummer) van een rechtspersoon.  

De gebruiker van deze webservice krijgt toegang tot de gegevens in twee stappen:  
- eerst verkrijgt hij een (lijst van) referte(s) voor een specifieke rechtspersoon,  
- vervolgens haalt hij de documenten (PDF, XBRL, JSON) op die aan de referte(s) zijn gekoppeld.  

De neerleggingsreferte is een uniek nummer dat door de Nationale Bank wordt toegekend om de neerleggingen 
en de daaraan gekoppelde documenten te identificeren. 

1.1.1. INHOUD VAN HET PRODUCT 

Dit product geeft toegang tot de volgende gegevens: 

- De refertes van neerleggingen 
 Alle refertes van bij de Balanscentrale van de Nationale Bank gepubliceerde neerleggingen sinds 1978. 

- De beelden (PDF) van neerleggingen 
  Alle beelden (PDF) van gepubliceerde neerleggingen sinds 1999.  

Wanneer de aanvaarde neerlegging een XBRL-bestand is, dan is het beeld een PDF die door de Nationale 
Bank is gegenereerd op basis van het XBRL-bestand.  
Wanneer de aanvaarde neerlegging een PDF-bestand is, dan is het beeld de ontvangen PDF met specifieke 
informatie door de Nationale Bank toegevoegd bovenaan de 1ste pagina. 

- De XBRL documenten van neerleggingen 
Alle XBRL-bestanden van gepubliceerde neerleggingen bij de Nationale Bank sinds 2007.  
Alleen het XBRL-bestand dat is ontvangen op het moment van aanvaarding van de neerlegging wordt 
beschikbaar gesteld; oudere XBRL-bestanden worden niet geconverteerd naar recentere officiële modellen of 
naar recentere XBRL-technologie. 

- De JSON documenten van neerleggingen 
Alle JSON-documenten voor XBRL-neerleggingen bij de Nationale Bank gepubliceerd vanaf 4 april 2022.  
De inhoud van het JSON-document is beperkt tot de beschrijving van de rechtspersoon, de 
boekhoudgegevens en de gegevens aangaande deelnemingen, aandeelhoudersstructuur en mandaten. 

Dit product ondersteunt de volgende bewerkingen: 

- De refertes van neerleggingen voor een specifieke rechtspersoon ophalen  
Deze bewerking geeft de lijst van refertes voor het opgegeven KBO-nummer.  
Het resultaat is een JSON-bestand dat een lijst van refertes bevat. Het KBO-nummer is een verplichte 
parameter, het fiscale jaar een optionele. 

- Een PDF-beeld ophalen voor een specifieke referte 
Deze bewerking haalt het PDF-beeld, gekoppeld aan de opgegeven referte, op.  
Wanneer de aanvaarde neerlegging een XBRL-bestand is, dan is het beeld een PDF die door de Nationale 
Bank is gegenereerd op basis van de XBRL. Wanneer de aanvaarde neerlegging een PDF-bestand is, dan is 
het beeld de ontvangen PDF met specifieke informatie door de Nationale Bank toegevoegd bovenaan de 1ste 
pagina. De referte is een verplichte parameter. 

- Een XBRL-bestand ophalen voor een specifieke referte 
Deze bewerking haalt het XBRL-bestand gekoppeld aan de opgegeven referte op.  
Wanneer de aanvaarde neerlegging een XBRL-bestand is, dan is het resultaat het XBRL-bestand, ontvangen 
door de Nationale Bank. Wanneer de aanvaarde neerlegging een PDF-bestand is, dan wordt door deze 
bewerking GEEN XBRL-bestand opgehaald. 
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- Gestructureerde gegevens ophalen als JSON-bestand voor een specifieke referte 
Deze bewerking haalt een gestructureerd gegevensbestand in JSON-formaat op met de beschrijving van de 
rechtspersoon, de boekhoudgegevens en de gegevens aangaande deelnemingen, aandeelhoudersstructuur 
en mandaten die uit de neerlegging zijn geëxtraheerd.  
Wanneer de aanvaarde neerlegging een XBRL-bestand is, neergelegd vanaf 4 april 2022, dan is het resultaat 
een JSON-bestand.  
Wanneer de aanvaarde neerlegging een PDF-bestand of een vóór 4 april 2022 neergelegd XBRL-bestand is, 
dan wordt door de operatie geen JSON-bestand opgehaald.  

1.1.2. BESCHIKBAARSTELLING VAN DE GEGEVENS 

Refertes, PDF-beelden, XBRL- en JSON-documenten worden geproduceerd na aanvaarding van de neerlegging 
door de Nationale Bank en zijn bijna onmiddellijk beschikbaar via het product " Authentic Data Query ".  
Op dagen met een groot aantal neerleggingen (einde van de maand en piekperiodes) kan er enige vertraging 
optreden bij de productie van de gegevens. 

1.1.3. TOEGANG TOT DE GEGEVENS 

Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang tot de gegevens. Zie voorwaarden & technische gids. 

1.2. EXTRACTS AUTHENTIC DATA PRODUCT 

1.2.1. INHOUD VAN HET PRODUCT 

Dit product maakt het mogelijk om alle refertes en documenten van door de Nationale Bank aanvaarde en 
gepubliceerde neerleggingen voor een bepaalde dag te verkrijgen. Het product laat toe om voor een beperkte 
periode alle gepubliceerde informatie op te vragen in de vorm van datasets (ZIP-bestanden).  

Elke dag produceert de Nationale Bank een dataset van refertes, een dataset van PDF-beelden, een dataset van 
XBRL-documenten en een dataset van JSON-documenten.  

De gebruiker vermeldt de datum en het type dataset wanneer hij de webservice opvraagt. 

Type datasets die kunnen opgehaald worden: 

- De refertes van neerleggingen 
Lijst van alle refertes van op datum D gepubliceerde neerleggingen.  

- De beelden (PDF) van neerleggingen 
ZIP-bestand van alle beelden (PDF) van neerleggingen gepubliceerd op datum D.  
Wanneer één van de aanvaarde neerleggingen een XBRL-bestand is, dan is het beeld van de neerlegging een 
PDF die door de Nationale Bank gegenereerd wordt op basis van de XBRL.  
Wanneer één van de aanvaarde neerleggingen een PDF-bestand is, dan is het beeld van de neerlegging de 
ontvangen PDF met informatie specifiek voor de Nationale Bank toegevoegd aan de 1ste pagina. 

- De XBRL-documenten van neerleggingen 
ZIP-bestand van alle XBRL-bestanden van neerleggingen gepubliceerd op datum D. 

- De JSON-documenten van neerleggingen 
ZIP-bestand van alle JSON-documenten van neerleggingen gepubliceerd op datum D.  
Wanneer één van de aanvaarde neerleggingen een XBRL-bestand is, neergelegd vanaf 4 april 2022, dan bevat 
het ZIP-bestand het overeenkomstige JSON-bestand.  
Wanneer één van de aanvaarde neerleggingen een PDF-bestand is, of een vóór 4 april 2022 neergelegd XBRL-
bestand, dan wordt in het ZIP-bestand voor deze neerlegging geen JSON-bestand opgenomen. 
 
Voor elke dataset wordt een apart bestand aangemaakt. De bestanden zijn niet cumulatief. Er wordt voor elke 
dag een bestand aangemaakt.  
Wanneer er op een bepaalde dag geen neerleggingen zijn, wordt er geen zip-bestand gemaakt. 
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Dit product ondersteunt de volgende bewerkingen: 

- Alle refertes ophalen van neerleggingen die op een specifieke datum zijn gepubliceerd 
Deze bewerking levert de lijst op van alle refertes die op de opgegeven datum zijn gepubliceerd. Het resultaat is 
een ZIP-bestand dat een lijst van refertes bevat in JSON-formaat. De datum is een verplichte parameter. 

- Alle PDF-beelden ophalen van neerleggingen gepubliceerd op een specifieke datum 
Deze bewerking levert alle PDF-beelden op die op de opgegeven datum zijn gepubliceerd. Het resultaat is een 
ZIP-bestand met alle PDF-beelden.  
Wanneer één van de aanvaarde neerleggingen een XBRL-bestand is, dan bevat het ZIP-bestand de PDF die 
door de Nationale Bank gegenereerd werd op basis van de XBRL.  
Wanneer één van de aanvaarde neerleggingen een PDF-bestand is, dan bevat het ZIP-bestand de ontvangen 
PDF met specifieke informatie door de Nationale Bank toegevoegd bovenaan de eerste pagina. De datum is een 
verplichte parameter. 

- Alle XBRL-bestanden ophalen van neerleggingen gepubliceerd op een specifieke datum 
Deze bewerking levert alle XBRL-bestanden op die op de opgegeven datum zijn gepubliceerd. Het resultaat is 
een ZIP-bestand met alle XBRL-bestanden.  
Wanneer één van de aanvaarde neerleggingen een XBRL-bestand is, dan bevat het ZIP-bestand de XBRL die 
door de Nationale Bank is ontvangen.  
Wanneer één van de aanvaarde neerleggingen een PDF-bestand is, dan wordt geen XBRL-bestand opgenomen 
in het ZIP-bestand voor deze neerlegging. De datum is een verplichte parameter. 

- Alle gestructureerde gegevens in JSON-formaat ophalen van neerleggingen gepubliceerd op een  
specifieke datum 

Deze bewerking geeft alle documenten in JSON-formaat terug die door de Nationale Bank zijn aangemaakt met 
als inhoud: de beschrijving van de rechtspersoon, de boekhoudgegevens en de gegevens aangaande de 
deelnemingen, de aandeelhoudersstructuur en de mandaten die zijn geëxtraheerd uit de neerleggingen die op de 
opgegeven datum zijn gepubliceerd. Het resultaat is een ZIP-bestand met alle JSON-bestanden.  
Wanneer één van de aanvaarde neerleggingen een XBRL-bestand is, neergelegd vanaf 4 april 2022, dan bevat 
het ZIP-bestand het JSON-bestand.  
Wanneer één van de aanvaarde neerleggingen een XBRL-bestand is, neergelegd vóór 4 april 2022, wordt er 
geen JSON-bestand opgenomen in het ZIP-bestand voor de desbetreffende neerlegging. 

1.2.2. BESCHIKBAARSTELLING VAN DE GEGEVENS 

In principe worden voor alle op kalenderdag D gepubliceerde neerleggingen dagelijks de hoger vermelde 
datasets geproduceerd, die op D+1 van de publicatiedatum beschikbaar worden gesteld. Deze datasets blijven 
gedurende 30 dagen beschikbaar. Daarna worden ze gearchiveerd. 

1.2.3. TOEGANG TOT DE GEGEVENS 

Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang tot de gegevens. Zie voorwaarden & technische gids. 

1.3. IMPROVED DATA PRODUCT 

1.3.1. INHOUD VAN HET PRODUCT 

Dit product maakt het mogelijk om alle refertes en documenten van de neerleggingen waarin de Nationale Bank 
verbeteringen heeft aangebracht, op te vragen en/of te verkrijgen. Deze verbeteringen omvatten: 

- de codering van PDF-neerleggingen in gestructureerde gegevens,  
- de omzetting van neerleggingen in vreemde valuta in euro's en  
- correcties op de ontvangen gegevens.  

Het product maakt het mogelijk om voor een beperkte periode alle door de Nationale Bank verbeterde informatie 
op te vragen in de vorm van datasets (ZIP-bestand voor ‘Daily Extract Improved Data’ en JSON-bestand voor 
‘Query Improved Data’).  
Elke dag produceert de Nationale Bank een dataset met refertes van neerleggingen waarin verbeteringen werden 
aangebracht en een dataset met JSON-documenten van verbeterde gegevens. Er worden geen XBRL noch PDF-
bestanden geproduceerd voor de neerleggingen die werden verbeterd.  
Het product maakt het ook mogelijk om de lijst van refertes van neerleggingen die werden verbeterd, per 
rechtspersoon aan de hand van het KBO-nummer op te vragen en de gekoppelde JSON-documenten te 
verkrijgen. 
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Voor elk type verbetering wordt een versie van de gegevens ter beschikking gesteld: 

- Versie PDF_ENCODED: de neerlegging gebeurde in PDF-formaat en wordt door de Nationale Bank gecodeerd 
als gestructureerde gegevens in een JSON-bestand. De geldbedragen uitgedrukt in vreemde valuta worden in 
deze versie niet omgerekend.  

- Versie EURO_CONVERTED: de bedragen in de neerlegging werden in vreemde valuta uitgedrukt en worden 
door de Nationale Bank in een JSON-bestand omgezet naar euro. De bedragen worden omgerekend 
onafhankelijk van het formaat van de oorspronkelijke neerlegging; deze versie levert dus omgerekende bedragen 
voor PDF- of XBRL-neerleggingen. 

- Versie CORRECTED: de neerlegging wordt verbeterd na correcties van rubrieken en toevoegingen van 
rubrieken aangebracht door de Nationale Bank. Correcties worden altijd toegepast op de bedragen in euro 
(geconverteerd of origineel). De correcties worden toegepast ongeacht het formaat van de oorspronkelijke 
neerlegging; deze versie biedt dus correcties voor PDF- of XBRL-neerleggingen. 

De neerleggingen die zijn opgenomen in de authentieke gegevensbron (zie producten “Query Authentic Data” en 
“Extracts Authentic Data”) hebben niet altijd een equivalent van refertes in de gecorrigeerde gegevensbron. De 
mogelijke combinaties zijn de volgende: 
 

Origineel formaat 
van neerlegging 

Munt-
eenheid 

Heeft 
correcties? 

Beschikbare versies in het product  
“Improved data” 

XBRL Euro Neen Geen 

XBRL Euro Ja CORRECTED 

XBRL Niet-Euro Neen EURO_CONVERTED 

XBRL Niet-Euro Ja EURO_CONVERTED, CORRECTED 

PDF Euro Neen PDF_ENCODED 

PDF Euro Ja PDF_ENCODED, CORRECTED 

PDF Niet-Euro Neen PDF_ENCODED, EURO_CONVERTED 

PDF Niet-Euro Ja PDF_ENCODED, EURO_CONVERTED CORRECTED 
 

De Nationale Bank kan er bij het verbeteren van een neerlegging voor opteren om in een eerste instantie enkel 
de rubrieken met betrekking tot de jaarrekening (AA) te verbeteren en de rubrieken van de sociale balans (SB) op 
een later moment. Wanneer één van de rapportdelen (AA of SB) gecorrigeerd is, worden de verbeterde gegevens 
via de webservice beschikbaar gesteld. Wanneer het verbeteringstype "CORRECTED" is, geeft de referte dus 
ook aan op welke gegevens de verbeteringen van toepassing zijn voor IMPROVED_DATA:  
- AA: de verbeteringen zijn alleen van toepassing op rubrieken in het AA-deel van de neerlegging 
- SB: de verbeteringen zijn alleen van toepassing op rubrieken in het SB-gedeelte van de neerlegging. 

Merk echter op dat het mogelijk is dat de Nationale Bank helemaal geen correcties oplevert voor sommige 
neerleggingen. Dit is het geval wanneer de aangebrachte correcties als vertrouwelijk worden beschouwd of 
wanneer de werklast een exhaustieve correctie van alle neerleggingen niet toelaat  of wanneer de authentieke 
gegevens volledig juist zijn. 

Verbeterde gegevens kunnen worden verkregen door: 
- het ophalen van een dagelijks extract, 
- opvraging van gegevens per juridische entiteit op basis van het KBO-nummer. 

1.3.1.1. Daily extract of improved data (Dagelijks ophalen van de verbeterde gegevens) 

Voor alle op werkdag D verbeterde neerleggingen wordt dagelijks de volgende dataset geproduceerd, die op D+1 
van de verbeteringsdatum beschikbaar wordt gesteld: 

- De refertes van verbeterde neerleggingen 
Lijst van alle refertes van verbeterde neerleggingen op werkdag D.  

Indien voor een neerlegging meerdere verbeteringstypes werden uitgevoerd, verschijnt de neerlegging 
meerdere malen in de lijst van refertes van verbeterde neerleggingen. De referte vermeldt het type verbetering 
(PDF_ENCODED, EURO_CONVERTED, CORRECTED). De combinatie van de referte en het 
verbeteringstype laat toe om de specifieke versie van de gegevens te verkrijgen (JSON-document).  
De Nationale Bank zal in de eerste plaats de rubrieken met betrekking tot de jaarrekening (AA) en eventueel 
later de rubrieken met betrekking tot de sociale balans (SB) corrigeren.  
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Wanneer het verbeteringstype "CORRECTED" is, geeft de referte dus ook de gegevens aan waarop de 
verbeteringen van toepassing zijn voor IMPROVED_DATA (AA, SB).  
Indien AA en SB op dezelfde werkdag worden gecorrigeerd, zijn er twee regels (AA, SB) in het refertebestand. 

- De JSON-documenten van neerleggingen 
ZIP-bestanden van alle JSON-documenten van neerleggingen die op werkdag D werden verbeterd.  

Wanneer het verbeteringstype "PDF_ENCODED" is, bevat het JSON-bestand de beschrijving van de 
rechtspersoon, de boekhoudgegevens en de gegevens van de deelnemingen, de aandeelhoudersstructuur en 
de mandaten van de originele PDF. 
Wanneer het verbeteringstype "EURO_CONVERTED" is, bevat het JSON-bestand de beschrijving van de 
rechtspersoon en de boekhoudgegevens geconverteerd naar Euro. 
Wanneer het verbeteringstype "CORRECTED" is, bevat het JSON-bestand de beschrijving van de 
rechtspersoon en de boekhoudgegevens.  
Zowel de verbeterde rubrieken als de rubrieken waarvoor geen verbetering werd aangebracht, worden ter 
beschikking gesteld. De verbeterde rubrieken zijn beperkt tot het rapportdeel (AA/SB) dat vermeld staat in de 
parameter "IMPROVED_DATA" van de referte.  

Voor elke dataset wordt een specifiek bestand aangemaakt. De bestanden zijn niet cumulatief; elke dag wordt er 
een bestand aangemaakt. 

Dit product ondersteunt de volgende bewerkingen: 

- Alle refertes ophalen van neerleggingen die op een bepaalde datum zijn verbeterd 
Deze bewerking levert de lijst op van alle refertes die op de opgegeven datum zijn verbeterd. Het resultaat is 
een ZIP-bestand dat een lijst van refertes bevat in JSON-formaat. De datum is een verplichte parameter. 

- Alle gestructureerde gegevens in JSON-formaat ophalen van de op een bepaalde datum verbeterde 
neerleggingen 
Deze bewerking levert alle gestructureerde gegevensbestanden in JSON-formaat op met de beschrijving van 
de rechtspersoon, de boekhoudkundige rubrieken en de deelnemingsgegevens die werden geëxtraheerd 
(alleen voor PDF_ENCODED) uit de neerleggingen die op de opgegeven datum werden gepubliceerd. De 
output is een ZIP-bestand met alle JSON-bestanden.  

Datasets (lijst met refertes en ZIP-bestanden van JSON) van verbeterde neerleggingen zijn online beschikbaar 
gedurende 30 dagen en gearchiveerd gedurende 3 jaar. 

1.3.1.2. Query improved data (Opvraging van verbeterde gegevens )  

Dit product laat toe om de refertes op te vragen en om de documenten van de door de Nationale Bank verbeterde 
neerleggingen te verkrijgen voor een specifieke rechtspersoon.  

Dit product geeft toegang tot de volgende gegevens: 

- De refertes van verbeterde neerleggingen 
Alle refertes van neerleggingen die vanaf 4 april 2022 werden verbeterd voor een specifieke rechtspersoon.  
Indien verschillende types van verbeteringen werden uitgevoerd op een neerlegging, verschijnt de neerlegging 
meerdere keren in de lijst van refertes van verbeterde neerleggingen. De referte vermeldt het type 
verbetering. De combinatie van de referte en het verbeteringstype geeft toegang tot een specifieke versie van 
de gegevens (JSON-document). De referte geeft ook aan op welke gegevens de verbeteringen van 
toepassing zijn. 

- De JSON-documenten van neerleggingen 
Alle refertes van neerleggingen die vanaf 4 april 2022 zijn verbeterd voor een specifieke rechtspersoon.  
Wanneer het verbeteringstype "PDF_ENCODED" is, bevat het JSON-bestand de beschrijving van de 
rechtspersoon, de boekhoudgegevens en de gegevens aangaande de deelnemingen, de 
aandeelhoudersstructuur en de mandaten van de oorspronkelijke PDF. 
Wanneer het verbeteringstype "EURO_CONVERTED" is, bevat het JSON-bestand de beschrijving van de 
rechtspersoon en de boekhoudgegevens geconverteerd naar Euro. 
Wanneer het verbeteringstype "CORRECTED" is, bevat het JSON-bestand de beschrijving van de 
rechtspersoon en de boekhoudgegevens.  
Zowel de verbeterde rubrieken als de rubrieken waarvoor geen verbetering werd aangebracht, worden ter 
beschikking gesteld. De verbeterde rubrieken zijn beperkt tot het rapportdeel (AA of SB) vermeld in de 
parameter "IMPROVED_DATA" van de referte . 
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Dit product ondersteunt de volgende operaties: 

- Refertes ophalen van verbeterde neerleggingen voor een specifieke rechtspersoon 
Deze bewerking levert de lijst op van refertes van verbeterde neerleggingen voor het opgegeven KBO-
nummer. Het resultaat is een JSON-bestand dat een lijst van refertes bevat. Het KBO-nummer van de 
rechtspersoon is een verplichte parameter en het fiscale jaar is een optionele parameter. 

- Gestructureerde gegevens ophalen als JSON-bestand voor een specifieke referte 
Deze bewerking levert een gestructureerd gegevensbestand in JSON-formaat op met de beschrijving van de 
juridische entiteit, de boekhoudgegevens en de gegevens aangaande de deelnemingen, de aandeelhouders-
structuur en de mandaten (alleen voor PDF_ENCODED). 

1.3.2. BESCHIKBAARSTELLING VAN DE GEGEVENS 

Refertes en JSON-documenten voor de verbeteringstypes "PDF_ENCODED" en "EURO_CONVERTED" worden 
geproduceerd na aanvaarding van de neerlegging door de Nationale Bank en zijn bijna onmiddellijk beschikbaar 
via het product "Improved Data" met de opvragingsbewerking “Query improved data” en beschikbaar op D+1 met 
de extractiebewerking “Daily extract”. Op dagen met veel neerleggingen (einde van de maand; tijdens 
piekperiodes) kan er enige vertraging in de productie van de gegevens optreden.  

De verbeterde gegevens betreffende het verbeteringstype "CORRECTED", zullen met variabele vertraging (in 
dagen, weken of maanden) beschikbaar gesteld worden na de aanvaarding van de neerlegging door de Nationale 
Bank.  

1.3.3. TOEGANG TOT DE GEGEVENS 

Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang tot de gegevens. Zie voorwaarden & technische gids. 

1.4. AUTHENTIC-ARCHIVE DATA PRODUCT 

Het product heeft als doel alle gegevens uit de dagelijkse ZIP-bestanden te bekomen die gearchiveerd werden 
over de laatste 3 jaar. Het dient voornamelijk voor nieuwe klanten om hun database te initialiseren. 

1.4.1. INHOUD VAN HET PRODUCT 

Dit product maakt het mogelijk om op een opgegeven datum de refertes en documenten van door de Nationale 
Bank aanvaarde en gepubliceerde neerleggingen over de laatste drie jaar te verkrijgen. 

Het product laat toe om voor een periode van drie jaar alle gepubliceerde informatie op te vragen in de vorm van 
datasets (ZIP-bestanden). Elke dag produceert de Nationale Bank een dataset van refertes, een dataset van 
PDF-beelden, een dataset van XBRL-documenten en een dataset van JSON-documenten. Het product ‘Authentic 
Archive Data’ groepeert deze dagelijkse datasets over een periode van drie jaar, met dagelijks toevoeging na 30 
dagen van de dataset van neerleggingen die de voorgaande dag (+30 d) zijn gepubliceerd en schrapping van de 
dataset van neerleggingen van meer dan drie jaar geleden. 
De gebruiker vermeldt de datum en het type dataset wanneer hij de webservice opvraagt. De datum betreft deze 
waarop gegevens beschikbaar zijn gesteld, d.i. de Belgische lokale datum op het moment van publicatie. Deze 
datum moet altijd in het verleden liggen. De huidige datum of een datum in de toekomst zijn niet geldig. 

Type datasets die kunnen opgehaald worden: 

- De refertes van neerleggingen 
Lijst van alle refertes van op datum D gepubliceerde neerleggingen over de laatste 3 jaar.  
De output is een ZIP-bestand met de refertebestanden. 

- De beelden (PDF) van neerleggingen 
ZIP-bestand van alle beelden (PDF) van op datum D gepubliceerde neerleggingen over de laatste 3 jaar.  

- De XBRL-documenten van neerleggingen 
ZIP-bestand van alle oorspronkelijk neergelegde XBRL-bestanden van op datum D gepubliceerde neerleggingen 
over de laatste 3 jaar. 

- De JSON-documenten van neerleggingen 
ZIP-bestand van alle JSON-documenten van op datum D gepubliceerde neerleggingen, vanaf 4 april 2022 en op 
termijn over de laatste 3 jaar.  

Voor elke dataset wordt een apart bestand aangemaakt. Er wordt voor elke dag een bestand aangemaakt.  
Wanneer er op een bepaalde dag geen neerleggingen zijn, zullen de aangemaakte bestanden leeg zijn. 
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1.4.2. BESCHIKBAARSTELLING VAN DE GEGEVENS 

Bij de opstart van de nieuwe webservices zijn er geen JSON-bestanden met boekhoudkundige gegevens 
beschikbaar voor neerleggingen van vóór 1 april 2022. Het archief met JSON-bestanden wordt opgebouwd vanaf 
4 april 2022 en zal op termijn de gegevens over de laatste 3 jaar bevatten. De "Extracts Authentic Data" 
worden na 30 dagen telkens overgekopieerd naar "Archive Authentic Data". 

De XBRL-bestanden, in de oorspronkelijke structuur, en de PDF-bestanden zijn wel direct beschikbaar over de 
laatste drie jaar.  

Datasets die voor de vorige dag zijn aangemaakt, worden (na 30 dagen) toegevoegd aan het archief vanaf 05:00 
(Belgische tijd) de dag erna (+30 d.). Datasets van meer dan 3 jaar oud worden geschrapt uit het archief. 
Bij de go-live op 4 april 2022 zullen de beschikbare gegevens betrekking hebben op de periode van 4 april 2019 
tot en met 3 april 2022. Op 5 april zullen de beschikbare gegevens de periode van 5 april 2019 tot en met 4 april 
2022 bestrijken. 

1.4.3. TOEGANG TOT DE GEGEVENS 

Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang tot de gegevens. Zie voorwaarden & technische gids. 

1.5. IMPROVED ARCHIVE DATA PRODUCT 

1.5.1. INHOUD VAN HET PRODUCT 

Dit product maakt het mogelijk om alle refertes en documenten van de neerleggingen waarin de Nationale Bank 
verbeteringen heeft aangebracht over de afgelopen drie jaar te verkrijgen. Deze verbeteringen omvatten: 

- de codering van PDF-neerleggingen in gestructureerde gegevens,  
- de omzetting van neerleggingen in vreemde valuta in euro's en  
- correcties op de ontvangen gegevens.  

Het product maakt het mogelijk om voor de afgelopen drie jaar alle door de Nationale Bank verbeterde informatie 
op te vragen in de vorm van datasets (ZIP-bestand). Elke dag produceert de Nationale Bank een dataset met 
refertes van neerleggingen waarin verbeteringen werden aangebracht en een dataset met JSON-documenten 
van verbeterde gegevens. Het product ‘Improved Archive Data’ groepeert deze dagelijkse datasets over een 
periode van drie jaar met dagelijks toevoeging van de verbeteringen die de vorige dag (+ 30 d.) zijn uitgevoerd en 
schrapping van de verbeteringen van meer dan drie jaar geleden. 
De gebruiker vermeldt de datum en het type dataset wanneer hij de webservice opvraagt. Deze datum moet altijd 
in het verleden liggen. De huidige datum of een datum in de toekomst zijn niet geldig. 

Er worden geen XBRL noch PDF-bestanden geproduceerd voor de neerleggingen die werden verbeterd.  

Voor alle op werkdag D verbeterde neerleggingen wordt dagelijks de volgende dataset geproduceerd, die op D+1 
van de verbeteringsdatum beschikbaar wordt gesteld via Improved Data en na 30 dagen toegevoegd aan het 
archief of “Improved Archive Data”: 

- De refertes van verbeterde neerleggingen 
Lijst van alle refertes van verbeterde neerleggingen sinds 4 april 2022 met de bedoeling op termijn te komen 
tot een archief met gegevens over de afgelopen drie jaar. Pas in mei 2025 zal er derhalve een volledig archief 
van 3 jaar beschikbaar zijn. 

- De JSON-documenten van neerleggingen 
ZIP-bestanden van alle JSON-documenten van neerleggingen die werden verbeterd sinds 4 april 2022 met de 
bedoeling in de toekomst te komen tot een archief met gegevens over de afgelopen drie jaar. Pas in mei 2025 
zal er derhalve  een volledig archief van 3 jaar beschikbaar zijn. 

Dit product ondersteunt de volgende bewerkingen: 

- Alle refertes ophalen van neerleggingen die op een bepaalde datum werden verbeterd over de 
afgelopen drie jaar 
Deze bewerking levert de lijst op van alle refertes voor de neerleggingen die op de opgegeven datum zijn 
verbeterd over de afgelopen 3 jaar.  
De refertes van “Improved Archive Data” voor 2019 (partim), 2020, 2021 zullen direct op de go live datum van 
4 april 2022 beschikbaar zijn. Na de go live datum zullen de refertes na 30 dagen uit de “Improved Data” 
geschrapt worden en naar de “Improved Archive Data” gekopieerd worden. 

Het resultaat is een ZIP-bestand met de refertebestanden. De datum is een verplichte parameter. 
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- Alle gestructureerde gegevens in JSON-formaat ophalen van de op een bepaalde datum verbeterde 
neerleggingen sinds 4 april 2022 om op termijn te komen tot een archief over de afgelopen drie jaar  

Deze bewerking levert alle gestructureerde gegevensbestanden in JSON-formaat op met de beschrijving van 
de rechtspersoon, de boekhoudgegevens en de gegevens aangaande de deelnemingen, de 
aandeelhoudersstructuur en de mandaten, die werden geëxtraheerd (alleen voor PDF_ENCODED) uit de 
neerleggingen die op de opgegeven datum werden gepubliceerd. De output is een ZIP-bestand met de JSON-
bestanden.  

1.5.2. BESCHIKBAARSTELLING VAN DE GEGEVENS 

Bij de opstart van de nieuwe webservices op 4 april 2022 worden de boekhoudkundige gegevens na 30 dagen 
vanuit ‘Improved Data’ naar de ‘Improved Archive Data’ gekopieerd. Het archief voor de boekhoudkundige 
gegevens wordt dan pas opgebouwd en er zullen dan nog geen gegevens over de afgelopen drie jaar 
beschikbaar zijn.  

De correcties op de ontvangen gegevens (verbeteringstype “CORRECTED”) zullen pas beschikbaar zijn, uiterlijk 
op 1 juli 2022, met terugwerkende kracht sinds 4 april 2022. De codering van PDF-neerleggingen in 
gestructureerde gegevens (verbeteringstype “PDF_ENCODED”) en de omzetting van neerleggingen in vreemde 
valuta in euro’s (verbeteringstype “EURO_CONVERTED”) zullen 30 dagen na verbetering beschikbaar zijn voor 
de neerleggingen vanaf 4 april 2022. 

1.5.3. TOEGANG TOT DE GEGEVENS 

Alleen geregistreerde gebruikers hebben toegang tot de gegevens. Zie voorwaarden & technische gids. 

2. PRIJS 

De prijs van het abonnement is apart voor elk van de aangeboden producten en terug te vinden op de website 
van de NBB (Webservices | nbb.be).  

De producten “Query Authentic Data”,”Extracts Authentic Data” en ”Authentic Archive Data” zijn gratis.  

De prijs voor ”Improved” is 3.300 EUR/per jaar, ook als de klant vrijwillig afziet van het downloaden van alle of 
een deel van de bestanden die in uitvoering van deze overeenkomst door de Nationale Bank beschikbaar worden 
gesteld.  

Het product ”Improved Archive Data” is gratis, maar wordt uitsluitend aangeboden aan klanten die intekenen 
op het product ”Improved Data”. 

Eventuele kosten verbonden aan het opzetten van de gegevenstransfert zijn uitsluitend ten laste van de klant. 

3.  INTEKENING, FACTURATIE, INWERKINGTREDING, DUUR EN HERNIEUWING VAN DE 
OVEREENKOMST 

3.1. EERSTE INTEKENING EN FACTURATIE  

De klant kan intekenen op het abonnement voor de levering van gegevens van de Balanscentrale via 
webservices door de als bijlage gevoegde bestelbon2 ingevuld en ondertekend, per post of per e-mail, naar de 
Nationale Bank terug te sturen of door het invullen van het daartoe bestemde webformulier, van zodra 
beschikbaar. De overeenkomst aangaande de levering van gegevens is rechtsgeldig gesloten zodra de Nationale 
Bank deze bestelbon ontvangt. 

Na ontvangst van de bestelbon stuurt de Nationale Bank de klant voor betalende producten een factuur die 
binnen dertig dagen volgend op de datum van deze factuur betaald moet worden door overschrijving van het 
verschuldigde bedrag op de bankrekening van de Balanscentrale. Voor de producten ‘Improved Data’ en 
‘Improved Archive Data’ wordt de toegang tot de betrokken producten pas verleend na ontvangst van de betaling. 

De klant dient via een Selfservice portaal een account te creëren voor toegang tot de webservices. Na verificatie 
van zijn e-mailadres zal hij zich kunnen inloggen op het webservices portaal, de lijst van alle API’s kunnen 
consulteren, de documentatie raadplegen en zich inchrijven op 1 of meerdere API’s.  

 
2  De elektronische versie van deze bestelbon zal beschikbaar gesteld worden op de website van de Nationale 

Bank. Deze versie kan online worden ingevuld en op papier worden afgedrukt, om vervolgens ondertekend 
naar de Nationale Bank te worden verzonden. 

https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/de-balanscentrale-krijgt-een-nieuwe-look-cbso-2022/webservices
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Om toegang te krijgen tot de webservices is er een sleutel (primary key) en een request ID (door de klant 
gegenereerde UUID3) nodig. De primary key is raadpleegbaar via de profielgegevens van de account en 
specifiek voor één enkel product. 

Na inschrijving op het Selfservice portaal ontvangt de accounthouder een e-mail met aanduiding dat de aanvraag 
eerstdaags zal behandeld worden. 

Voor niet betalende producten gebeurt de activatie in principe binnen de week na intekening op de producten. 
Voor betalende producten gebeurt de activatie na ontvangst van de betaling voor het (de) gekozen product(en). 

Bij activatie ontvangt de accounthouder op het Selfservice portaal een e-mail met aanduiding van start van de 
inschrijving. 

3.2. INWERKINGTREDING, DUUR 

Onderhavige overeenkomst vangt aan zodra de Nationale Bank de eerste gegevens van de jaarrekeningen, die 
tijdens het door het abonnement gedekte kalenderjaar werden neergelegd, in de nieuwe omgeving op haar server 
plaatst. Het loopt af wanneer de Nationale Bank de laatste gegevens uit de jaarrekeningen, die tijdens datzelfde 
kalenderjaar werden neergelegd, op haar server in de nieuwe omgeving plaatst.  

Bij de opstart van de nieuwe webservices treedt de overeenkomst pas in werking op 4 april 2022. 

3.3. JAARLIJKSE HERNIEUWING VAN DE OVEREENKOMST 

Deze overeenkomst kan slechts worden hernieuwd als de klant hier uitdrukkelijk om vraagt. De hernieuwing van 
de overeenkomst zal nooit stilzwijgend gebeuren. 

In de aanloop naar een nieuwe abonnementsperiode stelt de Nationale Bank de klant voor de lopende 
overeenkomst te hernieuwen voor een periode van één jaar. Om de overeenkomst te hernieuwen volstaat het de 
bij deze abonnementsvoorwaarden gevoegde bestelbon ingevuld en ondertekend per post of per e-mail terug te 
sturen naar de Nationale Bank, eventueel na de gewenste wijzigingen of aanvullingen te hebben aangebracht. 
Zodra de Nationale Bank de aanvraag tot hernieuwing van het contract ontvangt, stuurt zij de klant voor het (de) 
betalend(e) product(en) een factuur waarvan het bedrag binnen dertig dagen volgend op de datum van deze 
factuur moet worden betaald door overschrijving op de bankrekening van de Balanscentrale.  

Als de Nationale Bank de betaling van de factuur aangaande de hernieuwing van de overeenkomst van betalende 
producten niet heeft ontvangen vóór het einde van de lopende overeenkomst, zal ze het abonnement deactiveren 
op de einddatum van het contract. Hij zal hiervan per e-mail of per fax op de hoogte worden gebracht. Het 
abonnement voor betalende producten zal opnieuw geactiveerd worden bij ontvangst van de betaling van 
voormelde factuur. 

3.4. TERUGBETALING VAN GEFACTUREERDE BEDRAGEN 

Reeds door de Nationale Bank geïnde gefactureerde bedragen kunnen niet meer worden terugbetaald, zelfs niet 
in geval van eenzijdige opschorting van de overeenkomst door de Nationale Bank, zoals voorzien in artikel 7. 

4. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST 

Het downloaden van de in het kader van onderhavige overeenkomst ter beschikking gestelde bestanden is in 
principe alle dagen mogelijk, 24 uur op 24, met uitzondering van aangekondigde perioden van technisch 
onderhoud en storingen buiten onze controle. De toegang tot onze internetsite in het algemeen en tot de 
webservices in het bijzonder kan echter niet volledig worden gewaarborgd, meer bepaald tijdens de nacht, het 
weekend en op feestdagen4. 

  

 
3  Kan gegenereerd worden via https://www.uuidgenerator.net/ en dient voor traceerbaarheid en debugging. 
4  Er moet inderdaad rekening mee worden gehouden dat de gegevens regelmatig moeten worden bijgewerkt, 

dat de programma's moeten worden onderhouden, alsook dat eventuele technische problemen niet 
onmiddellijk kunnen worden opgelost wegens een kleinere inzetbaarheid van het nodige gekwalificeerde 
personeel. 

https://www.uuidgenerator.net/
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De beschikbaarheid van de downloadbare bestanden is beperkt in de tijd: 

- De dagelijkse datasets (lijst met refertes en ZIP-bestanden van XLBR, PDF, JSON) van gepubliceerde 
neerleggingen die iedere dag door de Nationale Bank geproduceerd worden, zijn online beschikbaar 
gedurende 30 dagen en worden daarna gearchiveerd gedurende 3 jaar. In principe worden voor alle op dag D 
gepubliceerde neerleggingen dagelijks de hoger vermelde datasets geproduceerd, die op D+1 van de 
publicatiedatum beschikbaar worden gesteld. Dit betreft: 

o Lijst met refertes van neerleggingen 
o ZIP-bestand met de PDF-beelden van neerleggingen 
o ZIP-bestand met de XBRL-documenten van neerleggingen 
o ZIP-bestand met de JSON-documenten van neerleggingen 
 

- Elke dag produceert de Nationale Bank ook een dataset met refertes van neerleggingen waaraan zij 
verbeteringen heeft aangebracht en een dataset met JSON-documenten van verbeterde gegevens. Ook deze 
zijn online beschikbaar gedurende 30 dagen en worden daarna gearchiveerd gedurende 3 jaar. 

- De resultaatbestanden van query’s worden enkel aangemaakt op moment van de aanvraag. 

Indien nodig kan de Balanscentrale, op uitdrukkelijke aanvraag van een abonnee en mits facturatie van de 
gemaakte kosten, een ouder bestand dat niet meer op de server staat opnieuw bezorgen aan de betrokken 
abonnee. Afhankelijk van de bestandsgrootte zal (zullen) het (de) gewenst(e) bestand(en) dan per e-mail of via 
FTP of eventueel andere methode geleverd worden. 

5. BEPERKENDE BEPALINGEN INZAKE HET GEBRUIK 

De klant mag het gebruik van zijn informaticatoegang tot de Nationale Bank-server onder geen beding aan 
derden afstaan, noch kosteloos, noch tegen betaling, noch tijdelijk, noch definitief. 

Het gebruik door de klant van gegevens van jaarrekeningen die hij van de Nationale Bank-server downloadt, is 
vrij en onbeperkt; behoudens eventuele wettelijke beperkingen5. 

6. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT 

De klant is verantwoordelijk voor alle schade die door het onrechtmatig gebruik of het misbruik van zijn account 
op de webservices en de daarin aangegeven keys wordt berokkend. De klant dient alle nodige 
voorzorgsmaatregelen te nemen om zo'n onrechtmatig gebruik of misbruik te voorkomen. Als de klant verlies, 
diefstal of verduistering van zijn accountgegevens vaststelt of vermoedt, dient hij dit onmiddellijk aan de Nationale 
Bank te melden. Hetzelfde geldt als één van zijn werknemers die toegang heeft tot dit account, zijn onderneming 
verlaat. De Nationale Bank behoudt zich het recht voor de activatie van het abonnement te allen tijde te wijzigen; 
zij zal de klant hiervan onmiddellijk verwittigen per e-mail. 

De klant is volledig aansprakelijk voor het gebruik dat hij van de door de Nationale Bank geleverde informatie 
maakt. 

7. EENZIJDIGE OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE NATIONALE BANK 

De Nationale Bank behoudt zich het recht voor de uitvoering van deze overeenkomst eenzijdig op te schorten, 
onverminderd de toepassing van andere rechtsmiddelen, indien de klant: 
 
- herhaaldelijk verrichtingen uitvoert die de werking van de webservices "Levering van gegevens van de 

Balanscentrale via webservices" aanzienlijk kunnen hinderen of volledig verlammen  
- overgaat tot een onder punt 5 verboden verrichting  
- nalaat de onder punt 6 bedoelde maatregelen te nemen. 

In voorkomend geval informeert de Nationale Bank de betrokken klant, per e-mail of per telefoon, dat ze van plan 
is van voormeld recht gebruik te maken. Het niet-ontvangen van dit e-mailbericht of telefoonoproep door de 
betrokken klant vormt geen beletsel voor de uitoefening door de Nationale Bank van het recht van eenzijdige 
opschorting. De betrokken klant kan geen enkele schadevergoeding vorderen wegens de uitoefening door de 
Nationale Bank van voormeld recht. 

 
5  Zo mogen bijvoorbeeld persoonsgegevens enkel worden verwerkt wanneer dat gebeurt in overeenstemming 

met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 



 

Voorwaarden_Webservices_v2022    p.14/16 

8.  BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE NATIONALE BANK ALS 
INFORMATIELEVERANCIER 

De Nationale Bank handelt in het kader van deze overeenkomst enkel als informatieleverancier. Zij kan niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of hiaten die zouden voorkomen in 
de door de vennootschappen, verenigingen en stichtingen neergelegde jaarrekeningen. 

Alle verbintenissen die in hoofde van de Nationale Bank in het kader van deze overeenkomst bestaan, zijn 
middelenverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen. 

De Nationale Bank zet de meest geschikte menselijke en technische middelen in opdat de beschikbaarstelling 
van de door deze overeenkomst bedoelde gegevens in de best mogelijke omstandigheden en binnen de kortst 
mogelijke termijn zou gebeuren. De Nationale Bank kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor een 
eventuele vertraging in de beschikbaarstelling van de gegevens op haar server. Bovendien worden het invoeren 
van de gegevens van PDF-neerleggingen door de Balanscentrale gedaan in de mate dat haar voornaamste 
wettelijke opdracht, namelijk het verzamelen en verspreiden van jaarrekeningen, dit toelaat. Hoewel de 
Balanscentrale deze gegevens zo vlug mogelijk verwerkt, kan zij zich niet tot een bepaalde termijn verbinden 
inzake het beschikbaar stellen van deze informatie. 

Om aan elke klant een optimale download van gegevens van de jaarrekeningen via webservices te bieden, heeft 
de Nationale Bank een informatica-infrastructuur opgebouwd die dit moet toelaten. De Nationale Bank kan onder 
geen beding aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele traagheid waarmee de gegevens zouden worden 
gedownload, of ingeval het technisch onmogelijk zou blijken om de server van de Nationale Bank te bereiken of 
voormelde gegevens te downloaden, wanneer dit het gevolg is van: 

- onvoldoende prestaties van de informatica-infrastructuur van de klant (pc, modem, netwerk, aansluiting, lijn)  

- opstopping of verzadiging van het internet of van de gateway van de internetprovider van de klant  

- opstopping of verzadiging van de server van de Nationale Bank ten gevolge van door een klant of door een 
derde persoon uitgevoerde verrichtingen die de werking van de informaticatoepassing "Levering van 
gegevens van de Balanscentrale via webservices" of, ruimer beschouwd, van de informatica-infrastructuur van 
de Nationale Bank aanzienlijk kunnen hinderen of volledig verlammen. De Nationale Bank behoudt zich het 
recht voor om zonder voorafgaande verwittiging de firewall die haar informatica-infrastructuur van de 
buitenwereld afscheidt, te sluiten, als ze vermoedt dat zo'n verrichting aan de gang is of voorbereid wordt  

- een onderbreking van de dienstlevering om redenen van onderhoud of wijziging van haar programma's, 
herstelling of vervanging van haar hardware, back-up of restore van gegevens en het heropstarten van 
programma's in geval van computerpanne, alsook omwille van het bijwerken van de gegevens die op haar 
server beschikbaar worden gesteld  

- elke andere mogelijke oorzaak die niet rechtstreeks aan de Nationale Bank te wijten is. 

De Nationale Bank stelt alles in het werk om te beletten dat schadelijke programma's in haar informatica-
infrastructuur zouden kunnen binnendringen en zich erin verspreiden. Ze kan evenwel onmogelijk garanderen dat 
de bestanden die de klant downloadt steeds virusvrij zullen zijn, in het bijzonder wanneer die ongewenste 
virussen nog slecht gekend zijn en zich snel verspreiden. Geen enkele schadevergoeding zal door de Nationale 
Bank verschuldigd zijn voor: 

- de aanwezigheid van een virus in de gedownloade bestanden  

- het binnendringen van een virus in de informatica-infrastructuur van de klant tijdens dat downloaden  

- het binnendringen van een virus in de informatica-infrastructuur van de klant door om het even welk voorval 
dat mogelijk werd gemaakt door deze overeenkomst, o.a. de opname in het informaticasysteem van de 
Nationale Bank van de naam, van het e-mailadres of van andere identificatiegegevens van de klant. 

De Nationale Bank behoudt zich het recht voor te allen tijde de structuur van en de toegangsweg tot haar website 
te wijzigen, alsook het formaat van de bestanden die op haar server beschikbaar worden gesteld. Ze zal de klant 
hiervan vooraf verwittigen. 

De identificatiegegevens van de ondernemingen (naam, adres, postcode, gemeente, ondernemingsnummer, 
NACE-BEL-activiteitscode, rechtsvorm en -toestand) worden door de Nationale Bank als aanvullende informatie 
meegegeven en moeten daarom als bijkomstig worden beschouwd ten overstaan van de cijfergegevens uit de 
neergelegde jaarrekeningen. Ondanks alle zorg die de Nationale Bank aan de samenstelling en de controle van 
deze informatie besteedt, waarborgt ze de juistheid van die informatie niet en raadt zij bijgevolg de klant aan deze 
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gegevens, in het bijzonder de rechtstoestand van de onderneming, door een andere bron te laten bevestigen 
vooraleer ze bij beslissingen te gebruiken. Voor wat betreft de identificatiegegevens afkomstig uit de 
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), beheerd door de FOD Economie, wordt er op gewezen dat de 
Nationale Bank zich ertoe beperkt deze als authentiek beschouwde gegevens over te nemen. 

9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN 

De uitvoering van deze overeenkomst wordt geacht in België plaats te vinden. Ze wordt uitsluitend door het 
Belgisch recht geregeld. 

Enkel de rechtbanken uit het gerechtelijk arrondissement van Brussel zijn bevoegd om geschillen omtrent het 
afsluiten, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst te beslechten. 

10. VERKLARING VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

De Nationale Bank van België (‘NBB’), met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, 
registreert uw persoonsgegevens met het oog op de behandeling en uitvoering van uw 
abonnementsovereenkomst bij de Balanscentrale en om een latere verlenging van het product of toekomstige 
communicatie over het productaanbod mogelijk te maken. De NBB steunt deze verwerking van 
persoonsgegevens op artikel 6.1, (b) en (f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming6.  

Deze verwerking heeft betrekking op de identiteits- en contactgegevens van de klant. 

De NBB is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Deze zijn enkel toegankelijk op een 
‘need-to-know’-basis voor een beperkt aantal NBB-personeelsleden die instaan voor het beheer van de 
abonnementsovereenkomsten. Uw persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt, tenzij de 
NBB daartoe wettelijk verplicht is.  

Opslagbeperking: de klantgegevens worden gedurende 5 jaar bewaard in de klantendatabase aan het einde van 
de overeenkomst om een latere verlenging of toekomstige communicatie over het productaanbod mogelijk te 
maken.  
Voor zover voldaan wordt aan de voorwaarden die de toepasselijke wet- en regelgeving in dit verband voorzien, 
heeft U het recht om:  
(1) toegang te krijgen tot deze gegevens en deze gegevens eventueel te verbeteren;  
(2) bezwaar te maken tegen deze verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie;  
(3) het wissen van deze gegevens of de beperking van de verwerking van deze gegevens te bekomen;  
(4) deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen, en deze 
gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;  
(5) klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer indien u van 
mening bent dat deze verwerking inbreuk maakt op de toepasselijke wet- en regelgeving.  
Om de rechten uit te oefenen die onder de punten (1) t.e.m. (4) worden opgesomd, kan u een e-mail sturen naar 
Fabienne Verduyn, functionaris voor gegevensbescherming van de NBB, op het adres dataprotection@nbb.be. 
 

 
6  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 



BIJLAGE 
 

 

Departement Beheer Microdata 
Balanscentrale 
de Berlaimontlaan 14 - 1000 Brussel - BELGIË 
tel. 02 221 30 01  
e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be 
ondernemingsnummer: 0203.201.340 – RPR Brussel 
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 Terug te sturen    per e-mail naar: client.ba@nbb.be 

 per post naar: Balanscentrale - Abonnementsbeheer 
  Nationale Bank van België - DDCL 
  de Berlaimontlaan 14 
  1000 Brussel 
 

 Intern klantennummer                   
 
Intekening op een abonnement voor de levering van de gegevens van de 
Balanscentrale via webservices voor het jaar van neerlegging1  20…..    
 
Ondergetekende: 
rechtsgeldig handelend voor2:  
 Naam onderneming: 
 Ondernemingsnummer: 
contactpersoon: 
 Voornaam (*) Naam (*): Taal (*): 
 E-mail (*): Telefoon: Gsm: 
 Adres3: Nr: Bus: 
 Postcode: Gemeente: Land: 
 
 verklaart kennis te hebben genomen van de algemene abonnementsvoorwaarden voor de levering van de 

gegevens van de Balanscentrale via webservices en zonder voorbehoud ermee akkoord te gaan, dit in het 
bijzonder voor wat betreft de punten 5 tot 8; 

 

 wenst dat alle briefwisseling gebeurt4: 
  in het Nederlands  in het Frans    in het Duits    in het Engels; 
 

 tekent in op een abonnement op volgende producten4 van de gegevens van de Balanscentrale:  
 Query Authentic Data - opvraging via query van authentieke gegevens:         Gratis 
 Extracts Authentic Data - dagelijks extract van authentieke gegevens:         Gratis 
 Authentic Archive Data - authentieke historische gegevens:              Gratis 
 Improved Data - opvraging en extract van verbeterde gegevens5:  tegen de prijs van  3.300 EUR 
 Improved Archive Data - historische verbeterde gegevens6:  gratis supplement bij product ‘Improved Data’; 

 

 verbindt zich ertoe het verschuldigde bedrag te betalen binnen dertig dagen volgend op de factuurdatum; pas 
na ontvangst van betaling wordt toegang verleend tot de producten "Improved Data" en "Improved Archive 
Data";  

 

 verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van de verklaring met betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens als uiteengezet in artikel 10 van de algemene abonnementsvoorwaarden voor de levering 
van gegevens van de Balanscentrale via webservices. 

 

 Datum en handtekening, 
 

 
1  Dagelijkse bestanden via de nieuwe webservices voor het jaar van neerlegging 2022: pas vanaf 04/04/2022. 
2  Naam van de onderneming en ondernemingsnummer enkel in te vullen indien de intekening van een rechtspersoon uitgaat. 
3  Het adres van de hoofdzetel indien de intekening van een rechtspersoon uitgaat. 
4  Aanduiden wat van toepassing is. 
5  Gratis voor overheidsinstanties. 
6  JSON-bestanden met boekhoudgegevens pas vanaf 04/04/2022. 
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