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Voorwoord 

 

In dit document vindt u een gedetailleerde beschrijving van de gegevens en bestanden die via de webservice 

“Cijfergegevens” ter beschikking worden gesteld.  

De invoegetreding op 1 mei 2019 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft het 

ondernemingslandschap hertekend en bracht belangrijke wijzigingen van de wettelijke bepalingen met zich mee. Zo werd 

onder andere het aantal juridische vormen beperkt en is er een onderscheid gemaakt tussen kapitaalhoudende en 

kapitaalloze vennootschappen. Dit nieuwe wetboek vormt voortaan eveneens de juridische basis voor de 

boekhoudkundige en openbaarmakingsverplichtingen van verenigingen en stichtingen. 

Uiteraard hebben al deze wijzigingen ook gevolgen voor de jaarrekeningen:  

• Jaarrekeningmodellen voor vennootschappen  

- aanpassing van de bestaande modellen (VOL, VKT en MIC – versie 2019) om te kunnen worden opgesteld en 

neergelegd door de kapitaalhoudende vennootschappen (VOL-kap, VKT-kap en MIC-kap); 

- creatie van nieuwe modellen voor de kapitaalloze vennootschappen (VOL-inb, VKT-inb en MIC-inb). 

Deze jaarrekeningmodellen werden in de loop van 2019 beschikbaar gesteld op de website van de Balanscentrale. 

• Jaarrekeningmodellen voor verenigingen en stichtingen 

- aanpassing van de bestaande modellen (VOL-vzw en VKT-vzw – versie 2013); 

- creatie van een micromodel voor microverenigingen (MIC-vzw). 

De aangepaste volledige en verkorte jaarrekeningmodellen voor verenigingen en stichtingen, alsook het nieuwe 

micromodel voor microverenigingen zullen pas in de loop van 2020 beschikbaar worden gesteld op de website van 

de Balanscentrale. 

Onder punt 3 van Bijlage A worden de gevolgen van deze wetswijziging op de neerlegging van de nieuwe of aangepaste 

modellen en de verspreiding van de gegevens via de webservices meer in detail besproken. 

 

 

 

 

  

Belangrijk: 

Met ingang van 1 januari 2020 is het niet meer mogelijk om jaarrekeningen op papier neer te leggen. 
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1. BESCHRIJVING VAN DE GELEVERDE GEGEVENS 

Deze overeenkomst behelst het beschikbaar stellen, op een specifieke server van de Nationale Bank, van de bestanden 

met de cijfergegevens uit de bij de Balanscentrale van de Nationale Bank neergelegde gestandaardiseerde 

jaarrekeningen, met de bedoeling ze te downloaden. 

Naargelang de aard van de gegevens, kan de abonnee vijf verschillende soorten bestanden downloaden: 

- D-bestanden: bevatten de boekhoudkundige gegevens zoals openbaar gemaakt door de neerleggende 

vennootschappen en verenigingen; 

- C-bestanden: bevatten de verbeteringen die de Balanscentrale aanbrengt aan deze gegevens met het oog op het 

opstellen van sectorale statistieken; 

- P-bestanden: bevatten de deelnemingen en maatschappelijke rechten aangehouden in andere ondernemingen, 

zowel door vennootschappen als door verenigingen; 

- X-bestanden: bevatten de jaarrekeningen in XBRL-formaat zoals neergelegd in datzelfde XBRL-formaat door de 

vennootschappen en verenigingen; 

- R-bestanden: bevatten de refertes van alle bij de Balanscentrale neergelegde jaarrekeningen. 

De in het kader van deze overeenkomst beschikbaar gestelde gegevens hebben betrekking op de in 2020 bij de 

Balanscentrale neergelegde jaarrekeningen.  

In principe gaat het over in 2019 of 2020 afgesloten jaarrekeningen. Jaarrekeningen die in 2016, 2017 of in 2018 afgesloten 

zijn en worden neergelegd in 2020, worden eveneens opgenomen en verspreid. 

De gegevens opgenomen in de D- en C-bestanden zijn de bedragen die voorkomen in de van een code voorziene 

rubrieken uit de jaarrekeningen opgesteld volgens: 

- het gestandaardiseerde volledig, verkort of micromodel voor vennootschappen krachtens het Koninklijk Besluit 

van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen of krachtens het Koninklijk Besluit van 29 

april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; 

- het gestandaardiseerde volledig of verkort model voor verenigingen en stichtingen krachtens het Koninklijk 

Besluit van 19 december 2003 betreffende de boekhoudverplichtingen en de publicatie van de jaarrekening van 

bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. De gestandaardiseerde modellen voor verenigingen en 

stichtingen krachtens het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen zullen pas vanaf januari 2021 worden opgenomen in de D- en C-bestanden. 

Van volgende jaarrekeningen1 worden geen gegevens opgenomen in deze bestanden; de jaarrekeningen van 

verzekeringsmaatschappijen, van kredietinstellingen en buitenlandse vennootschappen, de geconsolideerde 

jaarrekeningen, alsook alle andere jaarrekeningen die niet volgens het volledige, verkorte of micromodel voor 

vennootschappen of verenigingen zijn opgesteld.  

De P-bestanden bevatten de gegevens vermeld in de rubriek "Deelnemingen en maatschappelijke rechten in andere 

ondernemingen" in de toelichting van de gestandaardiseerde jaarrekeningen van vennootschappen en verenigingen, en 

de jaarrekeningen van kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen. 

De X-bestanden bevatten alle gegevens uit de jaarrekeningen die via het internet werden neergelegd volgens een 

standaardmodel voor vennootschappen of verenigingen in gestructureerde vorm (XBRL). Jaarrekeningen neergelegd via 

het internet in PDF-formaat komen hier niet in voor. 

De R-bestanden bevatten de refertes van alle bij de Balanscentrale neergelegde jaarrekeningen, zowel de statutaire als 

de geconsolideerde, al dan niet gestandaardiseerd, ongeacht het neerleggingskanaal of het neergelegde formaat.  

 

1  De voorbije jaren vertegenwoordigde deze groep doorgaans minder dan 1 % van de jaarrekeningen die bij de Balanscentrale van 

de Nationale Bank werden neergelegd. 
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De D-, C-, P- en R-bestanden zijn vlakke bestanden, in tegenstelling tot de X-bestanden, waar het om XBRL-bestanden 

gaat. 

 D-BESTANDEN: DOOR DE VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN 
OPENBAAR GEMAAKTE BOEKHOUDKUNDIGE GEGEVENS 

De bestanden bevatten alleen de numerieke informatie uit de jaarrekeningen, die betrekking heeft op het boekjaar 

waarvoor de neerlegging gebeurt, meer bepaald: 

- de codes van de rubrieken uit de standaardmodellen voor vennootschappen en verenigingen; 

- de waarde vermeld in elk van die rubrieken, ongeacht of het gaat om bedragen (uitgedrukt in EUR) dan wel om 

aantallen (aantal werknemers, aantal gepresteerde uren,...).  

De geleverde boekhoudkundige gegevens van financiële aard zijn uitgedrukt in eenheden EUR, zowel voor het volledige 

als voor het verkorte of micromodel. 

De jaarrekeningen die in een andere munt dan EUR opgesteld zijn worden door de Balanscentrale in EUR omgerekend. 

De cijfergegevens uit de jaarrekeningen worden aangevuld met informatie bekomen uit de databank van de Kruispuntbank 

van Ondernemingen, zoals: naam, postcode, plaats, rechtsvorm, rechtstoestand en activiteitencode2. 

Punt 2.1 van bijlage A beschrijft de codes waarmee het door de vennootschap of vereniging gebruikte jaarrekeningmodel 

in de ter beschikking gestelde bestanden wordt aangeduid. 

Niet-gecodeerde inlichtingen uit de jaarrekeningen worden niet in de D-bestanden vermeld. Het betreft de gegevens over 

de bestuurders, zaakvoerders en commissarissen, de lijst van de aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, 

het verslag van de commissarissen, het jaarverslag, de waarderingsregels, enz. 

De jaarrekeningen worden in de D-bestanden opgenomen in functie van de datum waarop ze in de database van de 

Balanscentrale zijn opgeladen. Een bestand bevat dus de jaarrekeningen die opgeladen werden tijdens een door de 

Balanscentrale bepaalde periode. 

Het neerleggen van een verbeterde jaarrekening leidt tot het opnieuw opladen, in de database van de Balanscentrale, 

van de verbeterde gegevens en het opnieuw beschikbaar stellen van de volledige jaarrekening, voor zover de verbeterde 

neerlegging gebeurt vóór de definitieve afsluiting3 van het boekjaar waar ze betrekking op heeft. Na de definitieve afsluiting 

worden geen verbeterde cijfers meer opgenomen4 in de database van de boekhoudkundige gegevens van de 

Balanscentrale en zullen zij bijgevolg niet beschikbaar worden gesteld in het kader van dit abonnement. 

De gegevens van deze niet-verspreide verbeterde versies, waarvan wij u op regelmatige tijdstippen een lijst zullen 

bezorgen, worden door de Balanscentrale wel beschikbaar gesteld in de vorm van beelden. De voorwaarden en 

toegangsmodaliteiten tot deze beelden worden beschreven op de internetsite van de Nationale Bank. Zij zullen u tevens 

in herinnering worden gebracht wanneer wij u per e-mail de lijst van de niet-verspreide verbeterde neerleggingen 

meedelen. 

 

2  Gebaseerd op de nomenclatuur NACE-BEL 2008: dit is de Belgische versie van de Europese nomenclatuur NACE Rev.2.0. Deze 

versie, die een belangrijke bijwerking is van de NACE Rev.1.1., werd ingevoerd door het EG reglement nr. 1893/2006 van het 

Europees Parlement en van de Raad. 
3  De definitieve afsluiting van boekjaar N heeft normalerwijze plaats in het eerste trimester van het jaar N+2. 
4  De database van de Balanscentrale met de cijfergegevens uit de jaarrekeningen heeft als voornaamste doel het opstellen van de 

jaarlijkse statistieken tijdens de definitieve afsluiting van het boekjaar. Eenmaal deze statistieken opgemaakt zijn, wenst de 

Balanscentrale de cijfergegevens van de in aanmerking genomen jaarrekeningen onveranderd te bewaren. Het opladen van 

verbeterde gegevens na de definitieve afsluiting van het boekjaar waar ze betrekking op hebben, zou tot gevolg hebben dat de 

referentiegegevens wijzigen en wordt dus niet gedaan. 
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 C-BESTANDEN: DOOR DE BALANSCENTRALE AANGEBRACHTE 
VERBETERINGEN AAN DE CIJFERGEGEVENS VAN DE JAARREKENINGEN 

Vooraleer de Balanscentrale de gegevens uit de jaarrekeningen verwerkt tot de sectorale statistieken die zij publiceert, 

verifieert zij de samenhang van deze gegevens door elke jaarrekening aan een reeks rekenkundige en logische controles 

te onderwerpen. Waar nodig worden verbeteringen aangebracht. Een aantal van deze controles wordt tevens gebruikt bij 

het opstellen van de foutenlijsten die naar de ondernemingen gestuurd worden. 

De lijst met de controles waaraan de gestandaardiseerde jaarrekeningen die als gestructureerd bestand via internet 

worden neergelegd moeten voldoen, of dewelke worden uitgevoerd op de in PDF-formaat neergelegde 

gestandaardiseerde jaarrekeningen, kan geraadpleegd worden op de internetsite van de Nationale Bank. 

De Balanscentrale onderscheidt twee categorieën van verbeteringen: 

- de verbeteringen (bedragen van het type 45) en toevoegingen6 (bedragen van het type 3) die als niet-vertrouwelijk 

beschouwd worden omdat ze op logische wijze afgeleid kunnen worden uit andere elementen van de jaarrekening; 

- de correcties (bedragen van het type 5) die niet met zekerheid aangebracht kunnen worden op basis van de andere 

gegevens uit de jaarrekening en die derhalve door de Balanscentrale als wezenlijk en vertrouwelijk beschouwd worden. 

Alleen de niet-vertrouwelijke verbeteringen en toevoegingen mogen beschikbaar gesteld worden. 

Bij wijze van inlichting vindt u in bijlage A (punt 4. en 5.) de lijst van de door de Balanscentrale gecreëerde rubrieken die 

aan de jaarrekeningen toegevoegd worden tijdens de oplading in de database van de Balanscentrale. 

Als selectiecriterium voor de jaarrekeningen waarvan verbeterde gegevens beschikbaar moeten worden gesteld, geldt de 

"datum waarop aan de externe kwaliteitsvlag7 status P toegekend wordt" (wat betekent dat de betrokken jaarrekening aan 

alle verplichte controles voldoet) in een door de Balanscentrale bepaalde periode. 

Een bestand met verbeterde gegevens bevat dus alle jaarrekeningen waarvan de externe kwaliteitsvlag P geworden is 

tijdens een door de Balanscentrale bepaalde periode. 

Om dubbel gebruik te vermijden worden reeds eerder beschikbaar gestelde jaarrekeningen, waarvan de gepubliceerde 

gegevens geen enkele verbetering behoefden, niet opnieuw opgenomen in deze maandelijkse leveringen. Het gaat om de 

jaarrekeningen waarvan de externe kwaliteitsvlag status P bekomt op het ogenblik dat de gegevens in het bestand van de 

Balanscentrale worden opgeladen. 

Het gekozen selectiecriterium garandeert dat elke jaarrekening waaraan een niet-vertrouwelijke verbetering aangebracht 

wordt, automatisch opnieuw verspreid wordt, ongeacht het ogenblik waarop de correctie uitgevoerd wordt (en zelfs na een 

eerste verspreiding van de verbeterde gegevens). 

Worden eveneens verspreid aan de hand van de bestanden in kwestie, de verbeteringen van vastgestelde fouten bij de 

gegevensinvoer. Deze verbeterde cijfers worden geregistreerd met bedragtype8 "1", wat aanduidt dat het om een 

gegeven gaat zoals het oorspronkelijk door de onderneming gepubliceerd werd. 

Ten slotte kan het voorkomen dat jaarrekeningen opgeladen en verspreid worden met een foutieve identificatiesleutel 

(een vervallen of tijdelijk ondernemingsnummer of een verkeerde afsluitingsdatum). Wordt een foutieve identificatiesleutel 

in onze bestanden verbeterd en gaat dit gepaard met het heropladen van de jaarrekening in onze database, dan wordt 

 

5  Cf. punt 2.2 van bijlage A. 
6  Met inbegrip van de door de Balanscentrale gecreëerde rubrieken die niet in de modellen voorzien zijn. 
7  De "vlag" is een kenteken dat door de Balanscentrale aangebracht wordt en dat aanduidt in welke mate een jaarrekening aan de 

controlevergelijkingen voldoet. 

 De externe vlag is de vlag die aan een jaarrekening toegekend wordt op basis van de - in het Belgisch Staatsblad 

gepubliceerde - verplichte controles; de interne vlag, daarentegen, wordt toegekend op basis van de verplichte controles en de 

bijkomende controles die door de Balanscentrale uitgevoerd worden om de kwaliteit van haar statistieken te verhogen. 
8  Cf. punt 2.2 van bijlage A. 
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deze jaarrekening opnieuw verspreid met de juiste sleutel. Op regelmatige tijdstippen zal de Balanscentrale de abonnees 

in kennis stellen van: 

- een eerste lijst van jaarrekeningen met een foutief ondernemingsnummer of een onjuiste afsluitingsdatum die uit de 

bestanden dienen verwijderd te worden; 

- een tweede lijst van jaarrekeningen waarvoor de identificatiesleutel (ondernemingsnummer en/of afsluitingsdatum), in 

de bestanden van de Balanscentrale werd verbeterd zonder heroplading. Voor deze gevallen dient de correctie door 

de abonnee rechtstreeks in de eigen bestanden te worden uitgevoerd. 

De bestanden met verbeterde gegevens van het abonnement 2020: 

- kunnen zowel jaarrekeningen bevatten van het af te sluiten boekjaar (2019), als van het daaropvolgende boekjaar 

(2020) die reeds neergelegd en verbeterd zijn in 2020; 

- bevatten alle verbeterde jaarrekeningen die aan de verplichte controles voldoen (= externe kwaliteitsvlag op P), 

ongeacht het feit of zij al dan niet voldoen aan de bijkomende controles die de Balanscentrale uitvoert voor het opmaken 

van haar statistieken. 

 P-BESTANDEN: DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN 

Bedoeld worden de gegevens uit de toelichting van het jaarrekeningmodel in de rubriek "Deelnemingen en 

maatschappelijke rechten in andere ondernemingen". In de standaardmodellen komen die respectievelijk voor in secties 

VOL (VOL-kap, VOL-inb) 6.5.1, VKT (VKT-kap, VKT-inb) 7.1 en MIC (MIC-kap, MIC-inb) 7.1 van de volledige, verkorte en 

micromodellen voor vennootschappen, en in de secties VOL-vzw 5.5.1 en VKT-vzw 5.2.1 van de volledige en verkorte 

modellen voor verenigingen. 

Om het bestandsvolume te beperken en dubbele verstrekking van reeds beschikbare informatie te vermijden, worden deze 

gegevens tot het strikte minimum beperkt. Voor Belgische ondernemingen maakt bepaalde informatie (zoals het eigen 

vermogen en het nettoresultaat van de vennootschappen waarvan de gestandaardiseerde jaarrekening werd verwerkt) in 

principe reeds deel uit van de levering van de boekhoudkundige gegevens. Deze gegevens worden hier dus niet meer 

herhaald. Enkel voor buitenlandse vennootschappen worden alle bekendgemaakte gegevens integraal opgenomen. U 

dient hiermee rekening te houden en eventueel zelf de gewenste relaties te leggen. 

 X-BESTANDEN: JAARREKENINGEN IN XBRL-FORMAAT 

De meeste jaarrekeningen worden neergelegd in het XBRL-formaat (meer dan 98 %). Teneinde het haar abonnees 

mogelijk te maken ten volle te genieten van de voordelen die XBRL biedt, stelt de Balanscentrale bestanden te hunner 

beschikking op haar server, waarin de jaarrekeningen zijn opgenomen in XBRL (instances documents), zoals ze door de 

vennootschappen en verenigingen in dat formaat werden neergelegd. 

Dagelijks wordt een gecompacteerd bestand X met al de jaarrekeningen in XBRL-formaat die de vorige dag aanvaard 

werden ter beschikking gesteld van de abonnees. 

De bestanden in kwestie bevatten integraal de gegevens die in de in XBRL neergelegde jaarrekeningen voorkomen, met 

uitzondering van deze die voor intern gebruik van de Balanscentrale bestemd zijn; zoals: de gegevens betreffende de 

contactpersoon, alsook de code van het softwarehuis dat het programma heeft aangeleverd voor de opmaak van het 

instance document waaruit de jaarrekening bestaat. 

Naast de gecodeerde gegevens bevatten ze, in tegenstelling tot de gepubliceerde gegevens onder punt 1.1, tevens de 

gegevens met betrekking tot de bestuurders, zaakvoerders en commissarissen, het rapport van de commissaris(sen), het 

jaarverslag, de waarderingsregels, ... welke niet voorzien zijn van een code. Daarentegen bevatten ze geen gegevens uit 

jaarrekeningen die volgens een ander dan het XBRL-formaat neergelegd zijn (PDF). 
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 R-BESTANDEN: REFERTES VAN DE JAARREKENINGEN 

De dagelijkse bestanden met de refertes van alle bij de Nationale Bank neergelegde jaarrekeningen en geconsolideerde 

jaarrekeningen worden eveneens ter beschikking gesteld, in de vorm van tekstbestanden in het ASCII-formaat. Zij mogen 

geïntegreerd worden in de informaticatoepassing van de abonnee en vrij en ongelimiteerd gebruikt worden. 

Elk refertebestand bevat alle jaarrekeningen waarvoor op eenzelfde bepaalde dag een "Mededeling van de neerlegging 

van de jaarrekening" gegenereerd wordt ter verzending naar de betrokken rechtspersoon. Zo, bijvoorbeeld, bevat het 

bestand "20200117.txt" de refertes van alle jaarrekeningen voor dewelke de Nationale Bank op 17 januari 2020 een 

Mededeling gecreëerd heeft om naar de neerleggende rechtspersonen verzonden te worden. 

 

2. LEVERING 

 BESCHRIJVING VAN DE BESTANDEN 

De Balanscentrale plaatst de verschillende hiervoor beschreven soorten gegevens in afzonderlijke bestanden op een 

specifieke server te uwer beschikking, waarna u zelf, naar eigen goeddunken, overgaat tot het downloaden van deze 

gegevens. 

De gepubliceerde boekhoudkundige gegevens zijn wekelijks beschikbaar. Buiten de piekperiode van de neerleggingen 

moet de Balanscentrale echter minimum 1.000 nieuwe jaarrekeningen ontvangen hebben vooraleer een bestand op de 

server geplaatst wordt. Deze gegevens worden in principe de eerste werkdag van elke week ter beschikking gesteld. 

De in 2020 verbeterde gegevens worden in principe maandelijks ter beschikking gesteld; de verspreiding van de verbeterde 

gegevens loopt tot februari 2021, datum waarop het bestand van de Balanscentrale met betrekking tot het boekjaar 2019 

afgesloten zal zijn. Deze gegevens zullen telkens de eerste werkdag van de maand ter beschikking gesteld worden, tenzij 

deze dag samenvalt met de eerste werkdag van de week; in dat geval zullen de gegevens de volgende werkdag op de 

server geplaatst worden. 

De gegevens over de deelnemingen en maatschappelijke rechten worden geleverd van zodra een voldoende aantal 

nieuwe gegevens beschikbaar is. Per jaar worden er ongeveer zes bestanden aangemaakt. Telkens er een nieuw bestand 

op de server geplaatst wordt, zullen de abonnees hierover per e-mail geïnformeerd worden. 

De jaarrekeninggegevens in XBRL-formaat worden dagelijks ter beschikking gesteld, al naargelang de jaarrekeningen 

aanvaard zijn door de Balanscentrale. Elke dag worden één of meerdere zipfiles aangemaakt en op de server geplaatst 

met alle XBRL-bestanden die de dag voordien werden aanvaard. Het is niet uitgesloten dat in de piekperiode (juni, juli en 

augustus) het aantal zipfiles tot enkele tientallen oploopt, afhankelijk van het volume. 

De jaarrekeningrefertes worden dagelijks beschikbaar gesteld. Elke dag wordt op de server een nieuwe gecomprimeerde 

file bijgeplaatst met het bestand dat de refertes bevat van de vorige dag.  

Blijven beschikbaar voor downloaden: 

- de vier laatste bestanden met de cijfergegevens uit de gepubliceerde jaarrekeningen; 

- de drie laatste bestanden met de verbeterde cijfergegevens uit de jaarrekeningen; 

- de drie laatste bestanden met de deelnemingen en maatschappelijke rechten; 

- de bestanden met de jaarrekeninggegevens in XBRL-formaat van de 15 laatste kalenderdagen; 

- de refertebestanden van de jaarrekeningen van de 15 laatste kalenderdagen. 
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De bestanden die op de server geplaatst worden, zijn gecompacteerd en als volgt gedefinieerd: 

➢ gepubliceerde gegevens (D) 

- type: ABO 

- date: 2020 (abonnementsjaar = jaar van neerlegging)9 

- form: D (bestand met gepubliceerde gegevens) 

- range: begin 11/01/2020 

  end 17/01/2020 

  (periode tijdens dewelke de jaarrekeningen zijn opgeladen in de database) 

- sequence: 003 (volgnummer toegekend in eenzelfde kalenderjaar voor eenzelfde bestandstype, hier 

respectievelijk 2020 en D). 

➢ verbeterde gegevens (C) 

- type: ABO 

- date: 2020 (abonnementsjaar = jaar van neerlegging)9 

- form: C (bestand met verbeterde gegevens)  

- range: begin: 01/07/2020 

  end: 31/07/2020 

  (periode tijdens dewelke de externe vlag van de in dit bestand opgenomen jaarrekeningen voor het 

laatst de status P toegekend gekregen heeft). 

- sequence 008 (volgnummer toegekend in eenzelfde kalenderjaar voor eenzelfde bestandstype, hier 

respectievelijk 2020 en C). 

➢ deelnemingen (P) 

- type: ABO 

- date: 2020 (abonnementsjaar = jaar van neerlegging)9  

- form: P (bestand met deelnemingen en maatschappelijke rechten) 

- range: hier worden twee "ranges" opgegeven, die gedefinieerd worden aan de hand van het eerste deel van 

de interne registratienummers van de jaarrekeningen in de database: één range voor de 

neerleggingen op papier10 en een tweede range voor de neerleggingen via het internet: 

  Begin: 20.151 

  End: 20.375 

 

  Begin: 20.352 

  End: 20.458 

- sequence 003 (volgnummer toegekend in eenzelfde kalenderjaar voor eenzelfde bestandstype, hier 

respectievelijk 2020 en P). 

➢ jaarrekeningen in XBRL-formaat (X) 

- type: ABO 

- date: 2020 (abonnementsjaar = jaar van neerlegging)9 

- form: X (bestand met de jaarrekeningen in XBRL) 

- range: 17/01/2020 (datum waarop het bestand ter beschikking gesteld wordt, welke samenvalt met de datum 

waarop de in het bestand opgenomen jaarrekeningen openbaar gemaakt worden op de website van 

de Balanscentrale via de toepassing "CONSULT") 

- sequence 003 (volgnummer toegekend op eenzelfde datum van terbeschikkingstelling11 voor eenzelfde 

bestandstype, hier respectievelijk 17/01/2020 en X). 

 

9  De bestanden die nog betrekking hebben op het abonnement voor het jaar 2020 maar die pas tijdens de eerste maanden van 2021 

worden verspreid, zullen reeds de nummering "2021" krijgen. 

10 Sinds 1 januari 2020 kunnen jaarrekeningen niet meer op papier worden neergelegd bij de Balanscentrale 

11  Op eenzelfde datum van terbeschikkingstelling is dikwijls meer dan één bestand nodig: in de piekperiode kan het aantal variëren 

van één tot enkele tientallen dagelijks ter beschikking gestelde bestanden. 
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➢ refertebestanden (R) 

- type: REF 

- date: 2020 (abonnementsjaar = jaar van neerlegging)9 

- form: R (refertebestand) 

- range: 17/01/2020 (datum van het creëren van de Mededeling) 

- sequence 012 (volgnummer toegekend in eenzelfde kalenderjaar, voor eenzelfde bestandstype, hier 

respectievelijk 2020 en R). 

De structuur van de D- (gepubliceerde) en C- (gecorrigeerde gegevens) bestanden is beschreven in punt 1. van bijlage A. 

Deze met betrekking tot de P- (deelnemingen) bestanden in bijlage B. Wat de structuur van de X- (XBRL) bestanden 

betreft verwijzen we naar de op onze website beschikbare documentatie: 

https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/links/xbrl/taxonomie-2019bis-vanaf-2-maart-2020. De structuur van de R-bestanden 

(refertes van de jaarrekeningen) is beschreven in bijlage C.  

 TOEGANGSPROCEDURE  

Om toegang te krijgen tot de server van de Nationale Bank maakt de klant gebruik van een Webservice. Deze biedt het 

voordeel dat het downloaden van de bestanden, mits een ad hoc programma, kan geautomatiseerd worden binnen de 

informatica-infrastructuur van de cliënt. De klant die het downloaden van de ter beschikking gestelde bestanden niet wenst 

te automatiseren, kan deze webservices ook manueel opladen. Er bestaan verschillende informaticatoepassingen, 

betalend of vrij (zoals bijv. SoapUI) die hiervoor kunnen worden gebruikt. 

Een Webservice is een functie of een verzameling functies die vanop een Webserver aangeboden wordt (worden). De 

prototypen van deze functies zijn gedefinieerd in een WSDL-file (Web Service Description Language), die kan vergeleken 

worden met een headerfile. 

De eerste functie van deze Webservice, ABNX Operations genaamd, toont een index met de beschikbare bestanden en 

de tweede toont de inhoud van het bestand dat uit de beschikbare bestanden werd gekozen.  

Vanuit praktisch oogpunt gezien gaat het om een uitwisseling van XML-files op basis van het HTTP-protocol. In een 

XML-file codeert de cliënt-applicatie de functie die ze wenst aan te roepen, alsook de parameters. Die file wordt verzonden 

naar de server. De server decodeert de aanvraag, voert de gewenste opdracht uit, codeert het resultaat in een XML-file 

en verstuurt hem naar de cliënt. 

De WSDL die door de Nationale Bank beschikbaar zal worden gesteld bevat verschillende onderdelen. Men vindt er de 

adressen en namen in terug van de mogelijke verrichtingen, evenals de XML-structuur van de input- en output-

boodschappen. Het adres van de server van de Nationale Bank is eveneens opgenomen in de WSDL. Deze laatste zal 

per e-mail naar elke cliënt verzonden worden. 

De toepassing biedt twee functies of "operations": 

 1) "ListAvailableFiles" genaamd, geeft een index weer met de beschikbare bestanden. Hij heeft als input-

boodschap "requestList" en als output-boodschap "responseList"; 

 2) "AskDownloadSelectedFile" genaamd, geeft de inhoud van een geselecteerd bestand weer. De input-

boodschap is "nameSelectedFile" en de output-boodschap "selectedFile". 

Deze boodschappen zijn beschreven in het deel "schema" van de WSDL. 

Het eindproduct is een gecompacteerd bestand (.ZIP-file) waarin een vlak bestand vervat zit voor wat betreft de D-, C-, P- 

en R-bestanden. Wat de X- (XBRL) bestanden betreft, krijgt men bij het openen van de .ZIP-file XML-files, zogenaamde 

instances, die beantwoorden aan de XBRL-taxonomie zoals gedefinieerd voor de neerlegging van jaarrekeningen. Alle 

instances neergelegd en aanvaard op één dag worden gegroepeerd in één .ZIP-file.  

_________________________ 

9
 De bestanden die nog betrekking hebben op het abonnement voor het jaar 2020 maar die pas tijdens de eerste maanden van 2021 

worden verspreid, zullen reeds de nummering "2021" krijgen. 

https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/links/xbrl/taxonomie-2019bis-vanaf-2-maart-2020
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De gebruiker die de nieuwe procedure voor toegang tot de server van de Nationale Bank wenst te testen, wordt verzocht 

contact op te nemen met de Helpdesk van de Balanscentrale (tel. 02 221 30 01 of e-mail: helpdesk.ba@nbb.be). 

Om gebruik te kunnen maken van de Webservice waarvan hiervoor sprake moet de cliënt beschikken over een 

elektronisch certificaat. De Nationale Bank zal per cliënt een certificaat uitgeven, dat onder gesloten omslag in de 

hoofdzetel van de Nationale Bank zal overhandigd worden aan de door de cliënt aangeduide persoon. De omslag in 

kwestie zal volgende elementen bevatten: 

- het nummer van het certificaat (NUIN: "Nbb Unique Identification Number"); de cliënt gebruikt dit nummer als 

Username tijdens de activering van het certificaat; 

- een paswoord; 

- een activeringscode, met dewelke het certificaat bij het eerste gebruik geactiveerd wordt. 

Voor meer informatie betreffende het activeren van het certificaat: klik hier. 

 BACK-UP-PROCEDURE 

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 geleverd worden. 

3. GEBRUIK VAN DE GELEVERDE GEGEVENS 

Er is geen enkele beperking met betrekking tot het gebruik van de gegevens.  

 
 

******

mailto:helpdesk.ba@nbb.be
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/over-de-balanscentrale/faq-balanscentrale/faq-webservices
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BIJLAGE A - TECHNISCHE NOTA BETREFFENDE DE D- 
EN C-BESTANDEN MET DE OPENBAAR GEMAAKTE OF 
VERBETERDE BOEKHOUDKUNDIGE GEGEVENS 

1. STRUCTUUR VAN DE REGISTRATIES 

 EERSTE RECORD VAN HET BESTAND 

De eerste record identificeert de herkomst en de inhoud van het bestand. Hij heeft de volgende structuur:  

Nr. zone Lengte Begin zone Formaat1 Inhoud zone 

1 8 1 N Datum van aanmaak van de kopie van het bestand 

2 138 9 A Identificatie van het bestand 

 

 LAATSTE RECORD VAN HET BESTAND 

De laatste record van het bestand duidt het einde van het bestand aan. Hij heeft de volgende structuur:  

Nr. zone Lengte Begin zone Formaat Inhoud zone 

1 118 1 A Aanduiding einde bestand 

2 13 119 N Controletotaal: aantal vennootschappen en verenigingen 

3 13 132 N Controletotaal: aantal rubrieken 

 

 RECORD MET BETREKKING TOT DE JAARREKENING VAN EEN 
VENNOOTSCHAP OF VERENIGING 

Voor elke jaarrekening van een vennootschap of vereniging heeft de registratie volgende structuur: 

a) Vast gedeelte 

Nr. zone Lengte Begin zone Formaat Inhoud zone 

1 10 1 N 
Ondernemingsnummer van de vennootschap of de vereniging die 

een jaarrekening neerlegt 

2 80 11 A 
Naam, beperkt tot de eerste 80 posities die in de Kruispuntbank 

van ondernemingen zijn opgenomen 

3 80 91 A Adres van de zetel (straat, nummer en bus) 

4 7 171 A Adres van de zetel (postcode) 

5 24 178 A Gemeente waar de zetel gevestigd is 

6 2 202 A ISO-code van het land waar de zetel gevestigd is 

7 5 204 A Economische activiteit, NACE-BEL-code 

 

1 N = Numeriek 

 A = Alfanumeriek. 
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Nr. zone Lengte Begin zone Formaat Inhoud zone 

8 3 209 A Rechtsvorm2 

9 3 212 A Laatst geregistreerde rechtstoestand3 

10 2 215 N Aantal maanden van het boekjaar 

11 2 217 N Code van het neergelegde jaarrekeningmodel4 

12 1 219 A Code van de munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt5 

13 8 220 N Begindatum van het boekjaar (DDMMEEJJ) 

14 8 228 N Afsluitingsdatum van het boekjaar (DDMMEEJJ) 

15 8 236 A 
Eerste deel van het refertenummer dat aan de jaarrekening 

toegekend wordt in onze database6 

16 5 244 N 

Tweede deel van het refertenummer dat aan de jaarrekening 

toegekend wordt6 (volgnummer dat het veld nummer 15 

vervolledigt) 

17 1 249 A Externe vlag die de kwaliteit van de jaarrekening aangeeft 

18 8 250 A Paritair Comité7 

19 8 258 A Paritair Comité 

20 8 266 A Paritair Comité 

21 8 274 A Paritair Comité 

22 8 282 A Paritair Comité 

23 12 290 A RSZ-nummer 

b) Variabel gedeelte 

Nr. zone Lengte Begin zone Formaat Inhoud zone 

1 1 1 A Code van de aard van de rubriek (steeds "S") 

2 7 2 A 

Code van de rubriek (het '/'-teken dat in sommige rubriekcodes 

van de gestandaardiseerde modellen voorkomt, wordt 

opgenomen) 

3 1 9 N Code van het bedragtype van de rubriek (zie punt 2.2) 

4 1 10 A Teken dat bij het aantal of bedrag opgenomen in zone 5 hoort 

5 13 11 N Aantal of bedrag (te vermenigvuldigen met 10n) (zie punt 2.3) 

 

2 De tabel met de desbetreffende codes is onder punt 2.5 opgenomen. 
3 De waarden die in deze zone kunnen voorkomen, zijn weergegeven onder punt 2.6. 
4 Code "01" voor het verkorte standaardmodel voor (kapitaal)vennootschappen, code "02" voor het volledige model voor 

(kapitaal)vennootschappen, code "07" voor het micromodel voor (kapitaal)vennootschappen, code "04" voor het verkorte 

model voor verenigingen, code "05" voor het volledige model voor verenigingen, code "08" voor het micromodel voor 

verenigingen, code “81” voor het verkorte model voor kapitaalloze vennootschappen, code “82” voor het volledige model 

van kapitaalloze vennootschappen en code “87” voor het micromodel van kapitaalloze. vennootschappen. 
5 Alleen de waarde "E" (van EURO) is toegelaten. 
6  De velden 15 en 16 die voordien de microfilmrefertes van de jaarrekening bevatten (filmnummer + eerste bladzijde van de 

jaarrekening), vormen tezamen een uniek refertenummer van de jaarrekening in ons informaticasysteem. 

 De zone 15 bevat 5 beduidende karakters, gevolgd door 3 blanco's. 
7 Op dit ogenblik worden alleen de eerste zes karakters gebruikt en is de structuur van de code XXX.XX. 
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6 1 24 A Teken dat bij exponent "n" in zone 7 hoort 

7 2 25 N Exponent "n" in de factor 10n (zie punt 2.3) 

8 3 27 A 
Eenheid die zone 5 definieert: voor een bedrag is de waarde 

"EUR"; voor een aantal is de zone blanco. 

 

De totale lengte van dit variabele gedeelte hangt af van het aantal door de vennootschap of vereniging ingevulde 

rubrieken. Omdat elke ingevulde rubriek overeenkomt met een vaste lengte van 29 karakters, is de totale lengte 

van het variabele gedeelte gelijk aan het aantal ingevulde rubrieken vermenigvuldigd met 29. 

De rubrieken worden meegedeeld in de volgorde waarin zij voorkomen in de volledige, verkorte en micromodellen 

voor vennootschappen en in de volledige of verkorte modellen voor verenigingen. 

 

2. INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE INHOUD VAN 
BEPAALDE ZONES VAN HET VASTE EN VARIABELE 
GEDEELTE 

 CODE VAN HET NEERGELEGDE JAARREKENINGMODEL (ZONE 11 VAN 
HET VASTE GEDEELTE) 

Een vennootschap of een vereniging kan haar jaarrekening volgens verschillende modellen neerleggen en dit in 

functie van: 

- haar grootte; 

- haar keuze om haar jaarrekening al dan niet openbaar te maken volgens een model dat gedetailleerder is dan 

het minimummodel dat haar in functie van haar grootte door de wet wordt opgelegd. 

De verschillende mogelijke jaarrekeningmodellen zijn:  

- het micromodel voor (kapitaal)vennootschappen; 

- het verkort model voor (kapitaal)vennootschappen; 

- het volledig model voor (kapitaal)vennootschappen; 

- het micromodel voor kapitaalloze vennootschappen; 

- het verkort model voor kapitaalloze vennootschappen; 

- het volledig model voor kapitaalloze vennootschappen; 

- het micromodel voor verenigingen8; 

- het verkort model voor verenigingen; 

- het volledig model voor verenigingen. 

 

Sinds 1985 werden de door de Nationale Bank uitgegeven standaardformulieren voor ondernemingen meermaals 

aangepast om rekening te houden met de verschillende Koninklijke Besluiten die de inhoud van de 

standaardmodellen wijzigden zonder dat het type van de modellen aangepast werd. 

 

Voor de jaarrekeningen van vennootschappen waarvan het boekjaar aanvangt na 31 december 2015, heeft de 

omzetting van de nieuwe boekhoudrichtlijn geleid tot belangrijke wijzigingen in het volledige en verkorte model en 

tot de introductie van het nieuwe micromodel, bedoeld voor microvennootschappen.  

 

8  De aangepaste versie van de modellen voor verenigingen en stichtingen alsook het nieuwe micromodel zullen pas in de 

loop van 2020 worden gepubliceerd op de site van de Balanscentrale. Hun gegevens zullen pas vanaf 2021 worden 

verwerkt en via de D- en C-bestanden worden verspreid 
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De gegevens m.b.t. de gestandaardiseerde jaarrekeningen van verenigingen werden in 2008 voor het eerst 

geïntegreerd in de databank met de cijfergegevens van de Balanscentrale en kunnen dus bij de abonnees worden 

verspreid. 

 

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in voege sinds 1 mei 2019, heeft eveneens een belangrijke 

impact op de jaarrekeningmodellen van de ondernemingen. Enerzijds wordt voor de vennootschappen een 

onderscheid gemaakt tussen kapitaal- en kapitaalloze vennootschappen wat een aanpassing van de bestaande 

modellen voor de kapitaalvennootschappen en de creatie van nieuwe modellen voor kapitaalloze 

vennootschappen meebrengt. 

Anderzijds wordt getracht de modellen van de verenigingen en stichtingen zoveel mogelijk te stroomlijnen met de 

jaarrekeningen van vennootschappen. Dit leidt tot belangrijke wijzigingen in het bestaande volledige en verkorte 

model en tot de creatie van een micromodel voor verenigingen en stichtingen9. 

 

Al deze aanpassingen, die een invloed hebben op de informatie die in het kader van dit abonnement wordt 

verspreid, zijn opgenomen onder punt 3. van bijlage A. 

 

In de bestanden kunnen volgende codes van modeltypes voorkomen:  

- code "01" voor het verkorte model voor (kapitaal)vennootschappen; 

- code "02" voor het volledige model voor (kapitaal)vennootschappen; 

- code "04" voor het verkorte model voor verenigingen; 

- code "05" voor het volledige model voor verenigingen; 

- code "07" voor het micromodel voor (kapitaal)vennootschappen; 

- code “08” voor het micromodel voor verenigingen9; 

- code “81” voor het volledige model voor kapitaalloze vennootschappen; 

- code “82” voor het verkorte model voor kapitaalloze vennootschappen; 

- code “87” voor het micromodel voor kapitaalloze vennootschappen. 

 CODE VAN HET BEDRAGTYPE VAN DE RUBRIEK (ZONE 3 VAN HET 
VARIABEL GEDEELTE) 

Ingeval verbeterde gegevens ter beschikking gesteld worden van derden, is het belangrijk om een onderscheid 

te maken tussen, de gegevens die de vennootschap of de vereniging vermeld heeft in de gepubliceerde 

jaarrekening enerzijds en de verbeteringen en toevoegingen die vervolgens aangebracht zijn anderzijds; dit 

onderscheid kan gemaakt worden op basis van de code van het bedragtype. 

 

Deze code wordt opgenomen in zone 3 van het variabele gedeelte van een registratie en kan de volgende 

waarden aannemen:  

- code "1": het bedrag of het aantal komt uit de oorspronkelijk neergelegde jaarrekening van het betrokken 

boekjaar of uit een verbeterde neerlegging in XBRL-formaat; 

- code "2": het bedrag of het aantal komt uit een verbeterde neerlegging in PDF-formaat10. Dit betekent dus 

dat het bedrag of het aantal een verbetering vormt die door de vennootschap of de vereniging zelf wordt 

gepubliceerd; 

- code "3": het bedrag of het aantal is een totaal dat automatisch gecreëerd wordt; 

 

9  De aangepaste versie van de modellen voor verenigingen en stichtingen alsook het nieuwe micromodel zullen pas in de 

loop van 2020 worden gepubliceerd op de site van de Balanscentrale. Hun gegevens zullen pas vanaf 2021 worden 

verwerkt en via de D- en C-bestanden worden verspreid  
10  Bij een verbeterde neerlegging in de vorm van een gestructureerd bestand, neergelegd via internet, worden echter alle 

rubrieken opnieuw meegedeeld, ook de rubrieken die geen enkele wijziging hebben ondergaan; de betreffende bedragen 

hebben allen het bedragtype code "1". 
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- code "4": het bedrag of het aantal is een niet-vertrouwelijke verbetering die door de Balanscentrale werd 

uitgevoerd. 

Elke rubriek van de bestanden met gepubliceerde (onverbeterde) gegevens bevat de waarde die gepaard gaat 

met het hoogste bedragtype tussen de codes 1 en 2. 

 

Als een vennootschap of vereniging een verbeterde neerlegging in de vorm van een gestructureerd bestand via 

internet uitvoert, worden in de database van de Balanscentrale de oorspronkelijke gegevens overschreven door 

de nieuwe (met bedragtype 1). Het bedragtype 2 komt voor dergelijke jaarrekeningen dus nooit voor. 

 

Elke rubriek van de bestanden met verbeterde gegevens bevat de waarde die gepaard gaat met het hoogste 

bedragtype tussen de codes 1, 2, 3 en 4. 

 VEELVOUD EN EENHEID (ZONES 5, 6, 7 EN 8 VAN HET VARIABEL 
GEDEELTE) 

De waarde van de rubrieken die op de verspreide bestanden voorkomen, kunnen de vorm aannemen van gehele 

of decimale getallen, of van bedragen uitgedrukt in EUR, positief of negatief. 

 

Deze aantallen en bedragen worden in het bestand voorgesteld als  

x vermenigvuldigd met 10n 

 

waarbij: - x een geheel getal is, geregistreerd in de zones 4 (teken) en 5 (aantal of bedrag) van elke record 

 - n duidt op de informatie die geregistreerd is in de zones 6 (teken) en 7 (waarde van de exponent) 

van elke record. 

 

Zone 8 vermeldt de waarde van de rubriek: 

- 'EUR' voor een bedrag in euro 

- 'b/  b/  b/  ' voor een aantal. 

 

Voorbeeld 1: het aantal dat in de rubriek met code 1001 -"Gemiddeld aantal werknemers - Voltijds" vermeld wordt, 

moet één cijfer na de komma bevatten.  

In de veronderstelling dat het aantal 36,6 bedraagt, zal dit gegeven in de desbetreffende record als volgt 

geregistreerd worden:  

Nr. Zone Inhoud 

1 S 

2 1001b/  b/  b/   

3 1 

4 + 

5 0000000000366 

6 - 

7 01 

8 b/  b/  b/   

 hetgeen betekent: + 366 * 10-1 = 36,6 
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Voorbeeld 2: De rubriek 1051 - "Aantal voltijdse werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring 

heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister op de 

afsluitingsdatum van het boekjaar" moet een geheel getal bevatten. 

In de veronderstelling dat het aantal 35 bedraagt, zal dit gegeven in de desbetreffende record als volgt 

geregistreerd worden:  

Nr. Zone Inhoud 

1 S 

2 1051b/  b/  b/   

3 1 

4 + 

5 0000000000035 

6 + 

7 00 

8 b/  b/  b/   

 hetgeen betekent: + 35 * 100 = 35 

Voorbeeld 3: rubrieken die bedragen in munteenheden bevatten  

- geval (a): een volgens het verkort model voor vennootschappen opgestelde jaarrekening, uitgedrukt in 

eenheden EUR, vermeldt voor de rubriek 9904 -"Winst (verlies) van het boekjaar", het 

bedrag van "542 905" (dus 542 905 EUR). 

- geval (b): een volgens het volledig model voor vennootschappen opgestelde jaarrekening, uitgedrukt 

in eenheden EUR, vermeldt voor de rubriek 1750 - "Handelsschulden - Leveranciers", het 

bedrag van "374 000" (dus 374 000 EUR). 

 

Deze rubrieken komen als volgt in de bestanden voor:  

Nr. zone Inhoud vb. (a) Inhoud vb. (b) 

1 S S 

2 9904b/  b/  b/   1750 b/  b/  b/   

3 1 1 

4 + + 

5 0000000542905 0000000374000 

6 + + 

7 00 00 

8 EUR EUR 
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 KWALITEITSVLAG VAN DE JAARREKENING (ZONE 17 VAN HET VASTE 
GEDEELTE) 

Zone nummer 17 van het vaste gedeelte van de registraties (lengte: 1 - begin zone: 249 - formaat alfanumeriek) 

die de door de Balanscentrale toegekende externe kwaliteitsvlag van de jaarrekening bevat, kan één van 

de volgende waarden aannemen:  

 

INHOUD BETEKENIS 

C Voldoet niet aan één of meerdere verplichte controles en moet 
nog verbeterd worden 

I Voldoet niet aan één of meerdere verplichte controles en kan niet 

verbeterd worden 

N Niet gecontroleerd 

P Voldoet aan alle verplichte controles 

Deze kwaliteitslabels worden uitsluitend toegekend op basis van de verplichte rekenkundige en logische 

controles die gelden voor volgens de standaardmodellen opgestelde jaarrekeningen, in toepassing van het artikel 

3:74 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen. 

 CODE VAN DE RECHTSVORM (ZONE 8 VAN HET VASTE GEDEELTE) 

Een overzicht van de rechtsvormcodes kan worden teruggevonden in het tabblad "JuridicalForm" van het bestand 

met juridische gegevens (KBO-codes-legal.xls) dat beschikbaar is via de website van de FOD Economie. Klik hier 

om het bestand te raadplegen.  

 CODE VAN DE RECHTSTOESTAND (ZONE 9 VAN HET VASTE 
GEDEELTE) 

Een overzicht van de rechtstoestandcodes kan worden teruggevonden in het tabblad "JuridicalSituation" van het 

bestand met juridische gegevens (KBO-codes-legal.xls) dat beschikbaar is via de website van de FOD Economie. 

Klik hier om het bestand te raadplegen.  

3. RUBRIEKCODES DIE IN DE VERSPREIDE BESTANDEN 
KUNNEN VOORKOMEN 

 RUBRIEKCODES UIT DE GESTANDAARDISEERDE MODELLEN VOOR 
VENNOOTSCHAPPEN 

Het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 

heeft de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van 

vennootschappen vervangen. Dit besluit heeft de rubrieken en de rubriekcodes van de standaardmodellen 

beïnvloed. 

Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen die ingevolge de Koninklijke Besluiten van 18 december 2015 en 

29 april 2019 aan de standaardmodellen werden aangebracht en die de gegevens die voorkomen in de D- en C-

bestanden beïnvloeden:  

a) krachtens de wet en het Koninklijk Besluit van 18 december 2015 voor de omzetting van de Europese 

richtlijn 2013/34/EU (Belgisch Staatsblad van 30/12/2015): 

o is een nieuw jaarrekeningmodel, het micromodel, geïntroduceerd: zijn inhoud is weer te vinden op de 

site van de Balanscentrale op het adres:  

https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaken/modellen/modellen-ondernemingen  

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-administraties/codetabellen
https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/kruispuntbank-van/diensten-voor-administraties/codetabellen
https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaken/modellen/modellen-ondernemingen
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o het volledige model voor ondernemingen is als volgt aangepast:  

 

OUDE TOESTAND NIEUWE TOESTAND 

BALANS – ACTIVA 

VASTE ACTIVA ..............................................................  

Oprichtingskosten ....................................................  

Immateriële vaste activa ..........................................  

20/28 

20 

21 

 

OPRICHTINGSKOSTEN ...............................................  

VASTE ACTIVA ..........................................................  

Immateriële vaste activa .....................................  

20 

21/28 

21 

BALANS – PASSIVA 

Voorzieningen voor risico's en kosten ...................... 

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............  

Belastingen ...........................................................  

Grote herstellings- en onderhoudswerken ............  

Overige risico's en kosten .....................................  

160/5 

160 

161 

162 

163/5 

Voorzieningen voor risico's en kosten ...............  

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ........  

Fiscale lasten ....................................................  

Grote herstellings- en onderhoudswerken ........  

Milieuverplichtingen ..........................................  

Overige risico's en kosten ..............................  

160/5 

160 

161 

162 

163 

164/5 

 

RESULTATENREKENING 

Bedrijfsopbrengsten ................................................  

Omzet  ..................................................................  

Voorraad goederen in bewerking en gereed 

product en bestellingen in uitvoering: toename 

(afname) ...................................................... (+)/(-) 

Geproduceerde vaste activa .................................  

Andere bedrijfsopbrengsten ..................................  

 

 

Bedrijfskosten ...........................................................  

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ..............  

Aankopen  .......................................................  

Voorraad: afname (toename)  ................ (+)/(-) 

Diensten en diverse goederen ..............................  

Bezoldigingen, sociale lasten en  

pensioenen .................................................. (+)/(-) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 

oprichtingskosten, op immateriële en materiële 

vaste activa ...........................................................  

Waardeverminderingen op voorraden, op 

bestellingen in uitvoering en op 

handelsvorderingen: toevoegingen 

(terugnemingen) ........................................... (+)/(-) 

Voorzieningen voor risico's en kosten: 

toevoegingen (bestedingen en  

terugnemingen) ............................................ (+)/(-) 

Andere bedrijfskosten ...........................................  

Als herstructureringskosten geactiveerde 

bedrijfskosten .................................................... (-) 

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .................. (+)/(-) 

 

 

Financiële opbrengsten ...........................................  

70/74 

70 

 

 

71 

72 

74 

 

 

60/64 

60 

600/8 

609 

61 

 

62 

 

 

630 

 

 

 

631/4 

 

 

635/7 

640/8 

 

649 

9901 

 

 

75 

Bedrijfsopbrengsten ............................................  

Omzet ...............................................................  

Voorraad goederen in bewerking en gereed 

product en bestellingen in uitvoering: toename 

(afname) .................................................. (+)/(-) 

Geproduceerde vaste activa .............................  

Andere bedrijfsopbrengsten ..............................  

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .................  

 

Bedrijfskosten ......................................................  

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen ..........  

Aankopen ....................................................  

Voorraad: afname (toename) ............. (+)/(-) 

Diensten en diverse goederen ..........................  

Bezoldigingen, sociale lasten en  

pensioenen .............................................. (+)/(-) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 

oprichtingskosten, op immateriële en materiële 

vaste activa .......................................................  

Waardeverminderingen op voorraden, op 

bestellingen in uitvoering en op 

handelsvorderingen: toevoegingen  

(terugnemingen) ...................................... (+)/(-) 

Voorzieningen voor risico's en kosten: 

toevoegingen (bestedingen en  

terugnemingen)  ...................................... (+)/(-) 

Andere bedrijfskosten .......................................  

Als herstructureringskosten geactiveerde 

bedrijfskosten ............................................... (-) 

Niet-recurrente bedrijfskosten ...........................  

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .................... (+)/(-) 

 

Financiële opbrengsten .......................................  

70/76A 

70 

 

 

71 

72 

74 

76A 

 

60/66A 

60 

600/8 

609 

61 

 

62 

 

 

630 

 

 

 

631/4 

 

 

635/8 

640/8 

 

649 

66A 

9901 

 

75/76B 
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Opbrengsten uit financiële vaste activa ................  

Opbrengsten uit vlottende activa...........................  

Andere financiële opbrengsten .............................  

 

 

Financiële kosten .....................................................  

Kosten van schulden .............................................  

Waardeverminderingen op vlottende activa 

andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering 

en handelsvorderingen: 

toevoegingen (terugnemingen) ...................  (+)/(-) 

Andere financiële kosten .......................................  

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening 

vóór belasting .................................................. (+)/(-) 

Uitzonderlijke opbrengsten .....................................  

Terugneming van afschrijvingen en van 

waardeverminderingen op immateriële en 

materiële vaste activa ...........................................  

Terugneming van waardeverminderingen op 

financiële vaste activa ...........................................  

Terugneming van voorzieningen voor 

uitzonderlijke risico's en kosten .............................  

Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa ....  

Andere uitzonderlijke opbrengsten........................  

Uitzonderlijke kosten ...............................................  

Uitzonderlijke afschrijvingen en 

waardeverminderingen op oprichtingskosten, op 

immateriële en materiële vaste activa ...................  

Waardeverminderingen op financiële vaste activa  

Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en 

kosten: toevoegingen (bestedingen) ............ (+)/(-) 

Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa ..  

Andere uitzonderlijke kosten .................................  

Als herstructureringskosten geactiveerde 

uitzonderlijke kosten ..........................................(-) 

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór  

belasting ........................................................... (+)/(-) 

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ..........  

Overboeking naar de uitgestelde belastingen .......  

Belastingen op het resultaat ........................... (+)/(-) 

Belastingen  ..........................................................  

Regularisering van belastingen en terugneming 

van voorzieningen voor belastingen  .....................  

Winst (Verlies) van het boekjaar .................... (+)/(-) 

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ...........  

Overboeking naar de belastingvrije reserves ........  

Te bestemmen winst (verlies) van het  

boekjaar ............................................................ (+)/(-) 

 

750 

751 

752/9 

 

 

65 

650 

 

 

 

651 

652/9 

 

9902 

76 

 

 

760 

 

761 

 

762 

763 

764/9 

66 

 

 

660 

661 

 

662 

663 

664/8 

 

669 

 

9903 

780 

680 

67/77 

670/3 

 

77 

9904 

789 

689 

 

9905 

Recurrente financiële opbrengsten ...................  

Opbrengsten uit financiële vaste activa.......  

Opbrengsten uit vlottende activa .................  

Andere financiële opbrengsten ...................  

Niet-recurrente financiële opbrengsten............  

Financiële kosten .................................................  

Recurrente financiële kosten ............................  

Kosten van schulden ...................................  

Waardeverminderingen op vlottende activa 

andere dan voorraden, bestellingen in 

uitvoering en handels vorderingen: 

toevoegingen (terugnemingen) .......... (+)/(-) 

Andere financiële kosten .............................  

Niet-recurrente financiële kosten .....................  

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór  

belasting  ..................................................... (+)/(-) 

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ......  

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ...  

Belastingen op het resultaat ...................... (+)/(-) 

Belastingen .......................................................  

Regularisering van belastingen en 

terugneming van voorzieningen voor 

belastingen .......................................................  

Winst (Verlies) van het boekjaar ................ (+)/(-) 

Onttrekking aan de belastingvrije reserves .......  

Overboeking naar de belastingvrije reserves ....  

Te bestemmen winst (verlies) van het  

boekjaar ....................................................... (+)/(-) 

75 

750 

751 

752/9 

76B 

65/66B 

65 

650 

 

 

 

651 

652/9 

66B 

 

9903 

780 

680 

67/77 

670/3 

 

 

77 

9904 

789 

689 

 

9905 

RESULTAATVERWERKING 

Uit te keren winst ......................................................  

Vergoeding van het kapitaal .................................  

Bestuurders of zaakvoerders ................................  

694/6 

694 

695 

Uit te keren winst..................................................  

Vergoeding van het kapitaal .............................  

Bestuurders of zaakvoerders ............................  

694/7 

694 

695 
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Andere rechthebbenden .......................................  696 Werknemers .....................................................  

Andere rechthebbenden ...................................  

 

696 

697 

TOELICHTING – STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 

KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 

Aanschaffingswaarde per einde van het  

boekjaar .....................................................................  

Mutaties tijdens het boekjaar 

Aanschaffingen, met inbegrip van de 

geproduceerde vaste activa ..................................  

Overdrachten en buitengebruikstellingen ..............  

Overboekingen van een post naar een  

andere .......................................................... (+)/(-) 

Aanschaffingswaarde per einde van het  

boekjaar .....................................................................  

Afschrijvingen en waardeverminderingen per 

einde van het boekjaar .............................................  

Mutaties tijdens het boekjaar 

Geboekt ................................................................  

Teruggenomen......................................................  

Verworven van derden ..........................................  

Afgeboekt na overdrachten en 

buitengebruikstellingen .........................................  

Overgeboekt van een post naar een  

andere .......................................................... (+)/(-) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen per 

einde van het boekjaar .........................................  

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ....  

 

8051P 

 

 

 

8021 

8031 

 

8041 

 

8051 

 

8121P 

 

8071 

8081 

8091 

8101 

 

 

8111 

 

8121 

210 

KOSTEN VAN ONTWIKKELING  

Aanschaffingswaarde per einde van het 

boekjaar ................................................................  

Mutaties tijdens het boekjaar  

Aanschaffingen, met inbegrip van de 

geproduceerde vaste activa ..............................  

Overdrachten en buitengebruikstellingen .........  

Overboekingen van een post naar een  

andere ..................................................... (+)/(-) 

Aanschaffingswaarde per einde van het 

boekjaar ................................................................  

Afschrijvingen en waardeverminderingen per 

einde van het boekjaar .........................................  

Mutaties tijdens het boekjaar 

Geboekt ............................................................  

Teruggenomen .................................................  

Verworven van derden......................................  

Afgeboekt na overdrachten en 

buitengebruikstellingen .....................................  

Overgeboekt van een post naar een  

andere ..................................................... (+)/(-) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen per 

einde van het boekjaar .........................................  

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...  

 

 

8051P 

 

 

8021 

8031 

 

8041 

 

8051 

 

8121P 

 

8071 

8081 

8091 

 

8101 

 

8111 

 

8121 

81311 

 

  KOSTEN VAN ONDERZOEK DIE WERDEN GEMAAKT 

TIJDENS EEN BOEKJAAR DAT EEN AANVANG HEEFT 

GENOMEN VÓÓR 1 JANUARI 2016 

Aanschaffingswaarde per einde van het 

boekjaar ................................................................  

Mutaties tijdens het boekjaar  

Aanschaffingen, met inbegrip van de 

geproduceerde vaste activa ..............................  

Overdrachten en buitengebruikstellingen .........  

Overboekingen van een post naar een  

andere ..................................................... (+)/(-) 

Aanschaffingswaarde per einde van het 

boekjaar ................................................................  

Afschrijvingen en waardeverminderingen per 

einde van het boekjaar .........................................  

Mutaties tijdens het boekjaar 

 

 

 

 

8055P 

 

 

8025 

8035 

 

8045 

 

8055 

 

8125P 
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Geboekt ............................................................  

Teruggenomen .................................................  

Verworven van derden......................................  

Afgeboekt na overdrachten en 

buitengebruikstellingen .....................................  

Overgeboekt van een post naar een  

andere ..................................................... (+)/(-) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen per 

einde van het boekjaar .........................................  

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...  

 

8075 

8085 

8095 

 

8105 

 

8115 

 

8125 

81312 

 

 

  

KOSTEN VAN ONDERZOEK DIE WERDEN GEMAAKT 

TIJDENS EEN BOEKJAAR DAT EEN AANVANG HEEFT 

GENOMEN NA 31 DECEMBER 2015 

Aanschaffingswaarde per einde van het 

boekjaar ................................................................  

Afschrijvingen en waardeverminderingen per 

einde van het boekjaar .........................................  

NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR ...  

 

 

 

 

 

 

8056 

 

8126 

81313 

TOELICHTING - GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN 

OVERIGE GELDBELEGGINGEN 

Aandelen  ..................................................................  

Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde 

bedrag ...............................................................  

Niet-opgevraagd bedrag ...................................  

 

51 

 

8681 

8682 

OVERIGE GELDBELEGGINGEN 

Aandelen en geldbeleggingen andere dan 

vastrentende beleggingen ...................................  

Aandelen – Boekwaarde verhoogd met het 

niet-opgevraagde bedrag ..................................  

Aandelen – Niet-opgevraagd bedrag ................  

Edele metalen en kunstwerken .........................  

 

 

 

51 

 

8681 

8682 

8683 

TOELICHTING - OPBRENGSTEN (opbrengsten en kosten van uitzonderlijke omvang of uitzonderlijke mate van voorkomen)  

  NIET-RECURRENTE OPBRENGSTEN ..............................  

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ..................  

Terugneming van afschrijvingen en van 

waardeverminderingen op immateriële en 

materiële vaste activa ........................................  

Terugneming van voorzieningen voor 

uitzonderlijke bedrijfsrisico's en -kosten ............  

Meerwaarden bij de realisatie van immateriële 

en materiële vaste activa ...................................  

Andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ......  

NIET-RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN ............  

Terugneming van waardeverminderingen op 

financiële vaste activa .......................................  

Terugneming van voorzieningen voor 

uitzonderlijke financiële risico's en kosten .........  

76 

(76A) 

 

 

760 

 

7620 

 

7630 

764/8 

(76B) 

 

761 
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Meerwaarden bij de realisatie van financiële 

vaste activa .......................................................  

Andere niet-recurrente financiële opbrengsten .  

NIET-RECURRENTE KOSTEN .......................................  

Niet-recurrente bedrijfskosten ............................  

Niet-recurrente afschrijvingen en 

waardeverminderingen op oprichtingskosten, 

op immateriële en materiële vaste activa ..........  

Voorzieningen voor uitzonderlijke 

bedrijfsrisico's en -kosten: toevoegingen 

(bestedingen) ........................................... (+)/(-) 

Minderwaarden bij de realisatie van 

immateriële en materiële vaste activa ...............  

Andere niet-recurrente bedrijfskosten ...............  

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-

recurrente bedrijfskosten ............................... (-) 

Niet-recurrente financiële kosten........................  

Waardeverminderingen op financiële vaste 

activa .................................................................  

Voorzieningen voor uitzonderlijke financiële 

risico's en kosten: toevoegingen  

(bestedingen) ........................................... (+)/(-) 

Minderwaarden bij de realisatie van financiële 

vaste activa .......................................................  

Andere niet-recurrente financiële kosten ...........  

Als herstructureringskosten geactiveerde niet-

recurrente financiële kosten .......................... (-) 

 

 

 

7621 

 

7631 

769 

66 

(66A) 

 

 

660 

 

 

6620 

 

6630 

664/7 

 

6690 

(66B) 

 

661 

 

 

6621 

 

6631 

668 

 

6691 

TOELICHTING - BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN 

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT 

ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 

DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT 

 Financiële vaste activa .......................................  

Deelnemingen  ......................................................  

Achtergestelde vorderingen  .................................  

Andere vorderingen  .............................................  

Vorderingen  .............................................................  

Op meer dan één jaar  ..........................................  

Op hoogstens één jaar  .........................................  

Schulden  ..................................................................  

Op meer dan één jaar  ..........................................  

Op hoogstens één jaar ..........................................  

 

 

 

 

(282/3) 

(282) 

9272 

9282 

9292 

9302 

9312 

9352 

9362 

9372 

 

 

GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN 

Financiële vaste activa ........................................  

Deelnemingen ..................................................  

Achtergestelde vorderingen ..............................  

Andere vorderingen ..........................................  

Vorderingen ..........................................................  

Op meer dan één jaar .......................................  

Op hoogstens één jaar .....................................  

Schulden ...............................................................  

Op meer dan één jaar .......................................  

Op hoogstens één jaar .....................................  

Persoonlijke en zakelijke zekerheden  

 

 

9253 

9263 

9273 

9283 

9293 

9303 

9313 

9353 

9363 

9373 
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Door de onderneming gesteld of onherroepelijk 

beloofd als waarborg voor schulden of 

verplichtingen van geassocieerde 

ondernemingen .................................................  

Door geassocieerde ondernemingen gesteld of 

onherroepelijk beloofd als waarborg voor 

schulden of verplichtingen van de 

onderneming .....................................................  

Andere betekenisvolle financiële 

verplichtingen .......................................................  

 

ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN 

DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT 

Financiële vaste activa ........................................  

Deelnemingen ..................................................  

Achtergestelde vorderingen ..............................  

Andere vorderingen ..........................................  

Vorderingen ..........................................................  

Op meer dan één jaar .......................................  

Op hoogstens één jaar .....................................  

Schulden ...............................................................  

Op meer dan één jaar .......................................  

Op hoogstens één jaar .....................................  

 

 

9383 

 

 

 

9393 

 

9403 

 

 

 

9252 

9262 

9272 

9282 

9292 

9302 

9312 

9352 

9362 

9372 
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o het verkorte model is als volgt aangepast: 

OUDE TOESTAND NIEUWE TOESTAND 

BALANS – ACTIVA 

VASTE ACTIVA ..............................................................  

Oprichtingskosten ....................................................  

Immateriële vaste activa ..........................................  

20/28 

20 

21 

OPRICHTINGSKOSTEN ................................................  

VASTE ACTIVA ..........................................................  

Immateriële vaste activa ......................................  

20 

21/28 

21 

BALANS - PASSIVA 

Voorzieningen voor risico's en kosten ...................  

 

 

160/5 Voorzieningen voor risico's en kosten ..............  

Pensioenen en soortgelijke verplichtingen ............  

Fiscale lasten ........................................................  

Grote herstellings- en onderhoudswerken .............  

Milieuverplichtingen ...............................................  

Overige risico's en kosten .....................................  

160/5 

160 

161 

162 

163 

164/5 

RESULTATENREKENING 

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten 

Brutomarge ...................................................... (+)/(-) 

Omzet* ....................................................................  

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten 

en diverse goederen* ..............................................  

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen .. (+)/(-) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 

oprichtingskosten, op immateriële en materiële 

vaste activa ...............................................................  

Waardeverminderingen op voorraden, op 

bestellingen in uitvoering en op handels- 

vorderingen: toevoegingen (terugnemingen) ... (+)/(-) 

Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen 

(bestedingen en terugnemingen)  .................... (+)/(-) 

Andere bedrijfskosten ...............................................  

Als herstructureringskosten geactiveerde  

bedrijfskosten ........................................................(-) 

 

 

 

 

 

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) ........................ (+)/(-) 

Financiële opbrengsten ...........................................  

Financiële kosten .....................................................  

Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening 

vóór belasting .................................................. (+)/(-) 

Uitzonderlijke opbrengsten .....................................  

Uitzonderlijke kosten ...............................................  

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór  

belasting ........................................................... (+)/(-) 

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ..........  

Overboeking naar de uitgestelde belastingen .......  

Belastingen op het resultaat ........................... (+)/(-) 

Winst (Verlies) van het boekjaar .................... (+)/(-) 

Onttrekking aan de belastingvrije reserves ...........  

Overboeking naar de belastingvrije reserves ........  

Te bestemmen winst (verlies) van het  

boekjaar ............................................................ (+)/(-) 

 

9900 

70 

 

60/61 

62 

 

 

630 

 

 

631/4 

 

635/7 

640/8 

 

649 

 

 

 

 

 

9901 

75 

65 

 

9902 

76 

66 

 

9903 

780 

680 

67/77 

9904 

789 

689 

 

9905 

Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten 

Brutomarge ................................................ (+)/(-) 

Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten ..  

Omzet* ..............................................................  

Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, 

diensten en diverse goederen* ..........................  

Bezoldigingen, sociale lasten en  

pensioenen ................................................ (+)/(-) 

Afschrijvingen en waardeverminderingen op 

oprichtingskosten, op immateriële en materiële 

vaste activa .........................................................  

Waardeverminderingen op voorraden, op 

bestellingen in uitvoering en op 

handelsvorderingen: toevoegingen 

(terugnemingen) ......................................... (+)/(-) 

Voorzieningen voor risico's en kosten: 

toevoegingen (bestedingen en 

 terugnemingen) ......................................... (+)/(-) 

Andere bedrijfskosten .........................................  

Als herstructureringskosten geactiveerde 

bedrijfskosten .................................................. (-) 

Niet-recurrente bedrijfskosten .............................  

Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) .................... (+)/(-) 

Financiële opbrengsten .......................................  

Recurrente financiële opbrengsten ...................  

Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies......  

Niet-recurrente financiële opbrengsten .............  

Financiële kosten .................................................  

Recurrente financiële kosten ............................  

Niet-recurrente financiële kosten ......................  

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór  

belasting ...................................................... (+)/(-) 

Onttrekking aan de uitgestelde belastingen ......  

Overboeking naar de uitgestelde belastingen ...  

Belastingen op het resultaat ...................... (+)/(-) 

Winst (Verlies) van het boekjaar ................ (+)/(-) 

Onttrekking aan de belastingvrije reserves .......  

Overboeking naar de belastingvrije reserves ....  

Te bestemmen winst (verlies) van het  

boekjaar ....................................................... (+)/(-) 

 

9900 

76A 

70 

 

60/61 

 

62 

 

 

630 

 

 

 

631/4 

 

 

635/8 

640/8 

 

649 

66A 

9901 

75/76B 

75 

753 

76B 

65/66B 

65 

66B 

 

9903 

780 

680 

67/77 

9904 

789 

689 

 

9905 
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RESULTAATVERWERKING 

Uit te keren winst ......................................................  

Vergoeding van het kapitaal .................................  

Bestuurders of zaakvoerders ................................  

Andere rechthebbenden .......................................  

694/6 

694 

695 

696 

Uit te keren winst..................................................  

Vergoeding van het kapitaal .............................  

Bestuurders of zaakvoerders ............................  

Werknemers .....................................................  

Andere rechthebbenden ...................................  

694/7 

694 

695 

696 

697 

 

TOELICHTING - STAAT VAN HET KAPITAAL 

Maatschappelijk kapitaal 

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar  .....  

Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar  .....  

Niet-gestort kapitaal 

Niet-opgevraagd kapitaal ......................................  

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal  ........................  

 

100P 

(100) 

 

(101) 

8712 

  

 

 

Eigen aandelen 

Gehouden door de vennootschap zelf 

Kapitaalbedrag  ...............................................  

Aantal aandelen  .............................................  

Gehouden door haar dochters 

Kapitaalbedrag  ...............................................  

Aantal aandelen  .............................................  

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen 

Als gevolg van de uitoefening van 

CONVERSIERECHTEN 

Bedrag van de lopende converteerbare 

leningen  ..........................................................  

Bedrag van het te plaatsen kapitaal  ...............  

Maximum aantal uit te geven aandelen  ..........  

Als gevolg van de uitoefening van 

INSCHRIJVINGSRECHTEN 

Aantal inschrijvingsrechten in omloop .............  

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ................  

Maximum aantal uit te geven aandelen  ..........  

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal  .......................  

 

 

 

 

8721 

8722 

 

8731 

8732 

 

 

 

 

8740 

8741 

8742 

 

 

8745 

8746 

8747 

8751 

 

 

Eigen aandelen 

Gehouden door de vennootschap zelf 

Kapitaalbedrag ............................................  

Aantal aandelen ..........................................  

Gehouden door haar dochters 

Kapitaalbedrag ............................................  

Aantal aandelen ..........................................  

 

 

 

 

8721 

8722 

 

8731 

8732 

 

Aandelen buiten kapitaal 

Verdeling 

Aantal aandelen ..............................................  

Daaraan verbonden stemrecht  .......................  

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders 

Aantal aandelen gehouden door de 

vennootschap zelf  ..........................................  

Aantal aandelen gehouden door haar 

dochters  .........................................................  

 

 

 

8761 

8762 

 

 

8771 

 

8781 

  

TOELICHTING – STAAT VAN DE SCHULDEN 
ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN 

VENNOOTSCHAPPEN TE VERMELDEN INLICHTINGEN 

Vervallen belastingschulden .......................................  

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid  ..............................................  

9072 

 

9076 

Vervallen belastingschulden ...............................  

Vervallen schulden ten aanzien van de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ....................  

BEDRAG VAN DE KAPITAAL- EN INTERESTSUBSIDIES 

TOEGEKEND OF AANGEREKEND DOOR DE OVERHEID OF 

DOOR OVERHEIDSINSTELLINGEN .................................  

9072 

 

9076 

 

 

9078 
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TOELICHTING - RESULTATEN 

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN 

Werknemers waarvoor de onderneming een 

DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn 

ingeschreven in het algemeen personeelsregister 

Totaal aantal op de afsluitingsdatum ....................  

Gemiddeld personeelsbestand berekend in 

voltijdse equivalenten ............................................  

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren ...............  

Personeelskosten 

Bezoldigingen en rechtstreekse sociale  

voordelen  .............................................................  

Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen.  

Werkgeverspremies voor bovenwettelijke 

verzekeringen  ......................................................  

Andere personeelskosten .....................................  

Ouderdoms- en overlevingspensioenen ...............  

 

 

FINANCIËLE RESULTATEN 

Door de overheid toegekende subsidies, 

aangerekend op de resultatenrekening 

Kapitaalsubsidies ..................................................  

Interestsubsidies  ..................................................  

Geactiveerde intercalaire interesten  ......................  

Bedrag van het disconto ten laste van de 

onderneming bij de verhandeling van 

vorderingen  ..............................................................  

Saldo van de gevormde (aangewende of 

teruggenomen) voorzieningen met financieel 

karakter  ........................................................... (+)/(-) 

 

 

 

 

9086 

 

9087 

9088 

 

 

620 

621 

 

622 

623 

624 

 

 

 

 

 

9125 

9126 

6503 

 

 

653 

 

 

656 

PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN 

Werknemers waarvoor de onderneming een 

DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn 

ingeschreven in het algemeen 

personeelsregister 

Gemiddeld personeelsbestand berekend in 

voltijdse equivalenten .......................................  

OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE 

OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN  

Niet-recurrente opbrengsten ...............................  

Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten .................  

Niet-recurrente financiële opbrengsten .............  

Niet-recurrente kosten .........................................  

Niet-recurrente bedrijfskosten ...........................  

Niet-recurrente financiële kosten ......................  

 

FINANCIËLE RESULTATEN 

Geactiveerde interesten .......................................  

 

 

 

 

 

 

9087 

 

 

76 

(76A) 

(76B) 

66 

(66A) 

(66B) 

 

 

6503 

TOELICHTING – BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN 

VERBONDEN ONDERNEMINGEN 

Vorderingen op verbonden ondernemingen ..........  

Waarborgen toegestaan in hun voordeel  ..............  

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan 

in hun voordeel  ........................................................  

 

9291 

9294 

 

9295 

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN 

Waarborgen toegestaan in hun voordeel ...........  

Andere betekenisvolle verplichtingen 

aangegaan in hun voordeel .................................  

 

9294 

 

9295 

TOELICHTING – NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

  PENSIOENEN DIE DOOR DE ONDERNEMING ZELF 

WORDEN GEDRAGEN 

Geschat bedrag van de verplichtingen die 

voortvloeien uit reeds gepresteerd werk  ..........  

 

 

 

9220 

De modellen zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 18 december 2015, werden verplicht voor de boekjaren 

met een begindatum na 31/12/2015. Hierdoor bevatte de databank van de Balanscentrale voor het boekjaar 2016 

zowel jaarrekeningen die met een oud model (versie 2012 of ouder) werden neergelegd, als jaarrekeningen die 

met een nieuw model (versie 2016) werden neergelegd.  

Om de statistische afsluiting van het boekjaar 2016 mogelijk te maken, dienden de gegevens afkomstig van de 

verschillende modellen te worden geharmoniseerd.  

Voor het opladen van de jaarrekeninggegevens in haar databank heeft de Balanscentrale volgende werkwijze 

toegepast:  

➢ alle jaarrekeningen afgesloten in 2016 en neergelegd volgens een oud model (versie 2012 of ouder) werden 

in zekere zin geconverteerd naar het nieuwe model; d.w.z., rubrieken van de nieuwe modellen die op basis 

van de afgeschafte oude rubrieken konden worden berekend, werden gecreëerd op basis van de in de oude 
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rubrieken vermelde waarden en de betrokken oude rubrieken hebben als waarde "0" gekregen.  

Alle rubriekwijzigingen verbonden aan deze conversie werden in het kader van het abonnement op de 

cijfergegevens verspreid als correctie via de C-bestanden met het bedragtype 3;  

➢ in jaarrekeningen afgesloten in 2016 en neergelegd volgens een nieuw model (versie 2016) zijn bepaalde 

rubrieken van de oude modellen berekend op basis van de vermelde waarden in de nieuwe rubrieken. 

Naar de verspreiding toe vertaalde zich dat als volgt: 

• D-bestanden (wekelijks): bevatten de jaarrekeningen zoals gepubliceerd (oud model of nieuw model) 

ongeacht het boekjaar; 

• C-bestanden (maandelijks) bevatten:  

van alle jaarrekeningen 2016 - oud model (versie 2012 of ouder): 

- de door de Balanscentrale aangebrachte verbeteringen; 

- steeds de beperkte conversie naar het nieuwe model (zelfs indien verder geen enkele rubriek 

gecorrigeerd werd door de Balanscentrale)  

van de jaarrekeningen 2016 - nieuw model (versie 2016): 

- de door de Balanscentrale aangebrachte verbeteringen; 

- bepaalde gecreëerde rubrieken oud model, op voorwaarde dat er minstens 1 correctie of update 

door de Balanscentrale in de jaarrekening is aangebracht. 

Sinds de creatie van de statistieken voor het boekjaar 2016 en de definitieve afsluiting van dat boekjaar, worden 

geen jaarrekeningen 2016 meer via de C-bestanden verspreid.  

Laattijdige neerleggingen van jaarrekeningen afgesloten in 2016 worden momenteel enkel nog verspreid via de 

D-bestanden, zoals ze zijn neergelegd, oud model of nieuw model. Van dergelijke jaarrekeningen ontvangt u dus 

geen “geconverteerde” versies meer.  

De jaarrekeningen betreffende het door de Balanscentrale afgesloten boekjaar 2015 die nu nog worden 

neergelegd: 

• met een oud model (versie 2012 of ouder), zullen nog tot half april 2020 als dusdanig worden verspreid, 

in de vorm van oud model, via de ter beschikking gestelde D-bestanden; 

• met een nieuw model (versie 2016), zullen nog tot half april 2020 als dusdanig worden verspreid, in de 

vorm van nieuw model, via de ter beschikking gestelde D-bestanden.  

 

Van deze jaarrekeningen van afgesloten boekjaren zullen evenmin nog gegevens worden geleverd via de 

C-bestanden. 

Om te bepalen of een jaarrekening met een oude versie van het model (versie 2012 of ouder) dan wel met een 

recentere versie van het model werd neergelegd, volstaat het na te gaan of de rubriek 9902 is ingevuld. Immers, 

deze rubriek komt in de recentere modellen niet meer voor, daar waar zij in 99,8 % van de neergelegde oude 

modellen (versie 2012 of ouder - verkorte en volledige) een waarde verschillend van ‘0’ bevat.   
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De hiernavolgende tabel geeft, naargelang het gaat om een volledig of verkort model, een overzicht van de 

aangebrachte verbeteringen in functie van de conversie van een oud model (versie 2012 of ouder) naar een 

recenter model. 

VOLLEDIG MODEL – OUDE VERSIE 

Gecreëerde rubrieken Op nul gezette rubrieken 

21/28 = 21 + 22/27 + 28 20/28 = 0 

164/5 = 163/5 163/5 = 0 

70/76A = 70 + 71 + 72 + 74 + 76A 

(waarbij 76A = 0) 

60/66A = 60 + 61 + 62 + 630 + 631/4 + 635/8 + 640/8 + 649 + 66A 

(waarbij 66A = 0) 

75/76B = 75 + 76B (waarbij 76B = 0) 

65/66B = 65 + 66B (waarbij 66B = 0) 

 

70/74 = 0 

 

60/64 = 0 

697 = 696 

694/7 = 694 + 695 + 696 + 697 

696 = 0 

694/6 = 0 

635/8 = 635/7 635/7 = 0 

81311 = 8051 – 8121 

81312 = 8055 – 8125 (waarbij 8055, 8125 en 81312 = 0 ) 

81313 = 8056 – 8126 (waarbij 8056, 8126 en 81313 = 0 ) 

 

 

VERKORT MODEL – OUDE VERSIE 

Gecreëerde rubrieken Op nul gezette rubrieken 

21/28 = 21 + 22/27 + 28 20/28 = 0 

75/76B = 75 + 76B (waarbij 76B = 0) 

65/66B = 65 + 66B (waarbij 66B = 0) 

 

 

697 = 696 

694/7 = 694 + 695 + 696 + 697 

696 = 0 

694/6 = 0 

635/8 = 635/7 635/7 = 0 

Met het oog op een betere vergelijkbaarheid worden in de recente volledige modellen, oude rubrieken (uit 

modellen versie 2012 en ouder) gecreëerd. Voor een betrokken jaarrekening zullen deze gecreëerde rubrieken 

enkel via de C-bestanden worden verspreid, indien er door de Balanscentrale minstens één verbetering (met 

bedragtype 4) aan de jaarrekening werd aangebracht. 
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VOLLEDIG MODEL – NIEUWE VERSIE 

Gecreëerde rubrieken 

762 = 7620 + 7621 

763 = 7630 + 7631 

764/9 = 764/8 + 769 

662 = 6620 + 6621 

663 = 6630 + 6631 

664/8 = 664/7 + 668 

669 = 6690 + 6691 

 

b) krachtens het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van 

vennootschappen en verenigingen: 

o werden de bestaande jaarrekeningmodellen voor vennootschappen aangepast voor neerlegging door 

kapitaalvennootschappen en werden nieuwe jaarrekeningmodellen geïntroduceerd voor neerlegging 

door kapitaalloze vennootschappen. De inhoud van deze modellen is weer te vinden op de site van de 

Balanscentrale op het adres:  

https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaken/modellen/modellen-vennootschappen; 

o op de volgende bladzijden worden het model voor vennootschappen versie 2019, het model voor 

kapitaalvennootschappen en dit voor kapitaalloze vennootschappen naast elkaar getoond. Op die 

manier worden de voornaamste verschillen in de met een code voorziene rubrieken in kaart gebracht. 

https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaken/modellen/modellen-vennootschappen


 

 

Voor de volledige modellen 

 

VOLLEDIG MODEL VENNOOTSCHAPPEN 

OUDE VERSIE (VERSIE 2019) 

VOLLEDIG MODEL KAPITAALVENNOOTSCHAPPEN 

VERSIE 2020 

VOLLEDIG MODEL KAPITAALLOZE VENNOOTSCHAPPEN 

VERSIE 2020 

BALANS – PASSIVA  BALANS – PASSIVA  BALANS – PASSIVA  

EIGEN VERMOGEN ..............................................  10/15 EIGEN VERMOGEN ..............................................  10/15 EIGEN VERMOGEN ..............................................  10/15 

  Inbreng ...........................................................  10/11 Inbreng ...........................................................  10/11 

Kapitaal ...........................................................  10 Kapitaal ........................................................  10   

Geplaatst kapitaal.........................................  100 Geplaatst kapitaal .....................................  100   

Niet-opgevraagd kapitaal .............................  101 Niet-opgevraagd kapitaal .........................  101   

Uitgiftepremies ..............................................  11 Buiten kapitaal .............................................  11   

  Uitgiftepremies .........................................  1100/10   

  Andere ......................................................  1109/19   

    Beschikbaar ....................................................  110 

    Onbeschikbaar ................................................  111 

Herwaarderingsmeerwaarden ......................  12 Herwaarderingsmeerwaarden ......................  12 Herwaarderingsmeerwaarden ......................  12 

Reserves .........................................................  13 Reserves ........................................................  13 Reserves ........................................................  13 

  Onbeschikbare reserves ..............................  130/1 Onbeschikbare reserves ..............................  130/1 

Wettelijke reserve .........................................  130 Wettelijke reserve ........................................  130   

Onbeschikbare reserves ..............................  131     

Voor eigen aandelen .................................  1310     

Andere ......................................................  1311 Statutair onbeschikbare reserve ...............  1311 Statutair onbeschikbare reserves .............  1311 

  Inkoop eigen aandelen .............................  1312 Inkoop eigen aandelen .............................  1312 

  Financiële steunverlening .........................  1313 Financiële steunverlening .........................  1313 

  Overige .....................................................  1319 Overige .....................................................  1319 

Belastingvrije reserves .................................  132 Belastingvrije reserves .................................  132 Belastingvrije reserves .................................  132 

Beschikbare reserves ...................................  133 Beschikbare reserves ..................................  133 Beschikbare reserves ..................................  133 
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VOLLEDIG MODEL VENNOOTSCHAPPEN 

OUDE VERSIE (VERSIE 2019) 

VOLLEDIG MODEL KAPITAALVENNOOTSCHAPPEN 

VERSIE 2020 

VOLLEDIG MODEL KAPITAALLOZE VENNOOTSCHAPPEN 

VERSIE 2020 

TOELICHTING – STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE 

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR 

TOELICHTING – STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE 

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR 

TOELICHTING – STAAT VAN DE INBRENG EN DE 

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR 

STAAT VAN HET KAPITAAL  STAAT VAN HET KAPITAAL  STAAT VAN DE INBRENG  

      

Maatschappelijk kapitaal  Kapitaal    

Geplaatst kapitaal per einde van het 

boekjaar .......................................................  

 

100P 

Geplaatst kapitaal per einde van het 

boekjaar .......................................................  

 

100P 

  

Geplaatst kapitaal per einde van het 

boekjaar .......................................................  

 

(100) 

Geplaatst kapitaal per einde van het 

boekjaar .......................................................  

 

(100) 

  

    Inbreng  

    Beschikbaar per einde van het boekjaar ......  110P 

    Beschikbaar per einde van het boekjaar ......  (110) 

    Onbeschikbaar per einde van het boekjaar .  111P 

    Onbeschikbaar per einde van het boekjaar .  (111) 

      

    Eigen vermogen ingebracht door de 

aandeelhouders 

 

    In geld ..........................................................  8790 

    waarvan niet volgestort.............................  87901 

    In natura.......................................................  8791 

    Waarvan niet volgestort ............................  87911 

      

Aandelen op naam .......................................  8702 Aandelen op naam .......................................  8702 Aandelen op naam .......................................  8702 

Gedematerialiseerde aandelen ....................  8703 Gedematerialiseerde aandelen ....................  8703 Gedematerialiseerde aandelen ....................  8703 

      

Niet-gestort kapitaal  Niet-gestort kapitaal    

Niet-opgevraagd kapitaal (101) Niet-opgevraagd kapitaal .............................  (101)   

Opgevraagd, niet-gestort kapitaal 8712 Opgevraagd, niet-gestort kapitaal ................  8712   
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Eigen aandelen  Eigen aandelen  Eigen aandelen  

Gehouden door de vennootschap zelf  Gehouden door de vennootschap zelf  Gehouden door de vennootschap zelf  

Kapitaalbedrag  .........................................  8721 Kapitaalbedrag .........................................  8721   

Aantal aandelen ........................................  8722 Aantal aandelen .......................................  8722 Aantal aandelen .......................................  8722 

Gehouden door haar dochters  Gehouden door haar dochters  Gehouden door haar dochters  

Kapitaalbedrag ..........................................  8731 Kapitaalbedrag .........................................  8731   

Aantal aandelen ........................................  8732 Aantal aandelen .......................................  8732 Aantal aandelen .......................................  8732 

      

Verplichtingen tot uitgifte van aandelen  Verplichtingen tot uitgifte van aandelen  Verplichtingen tot uitgifte van aandelen  

Als gevolg van de uitoefening van 

conversierechten 

 Als gevolg van de uitoefening van 

conversierechten 

 Als gevolg van de uitoefening van 

conversierechten 

 

Bedrag van de lopende converteerbare 

leningen ....................................................  

 

8740 

Bedrag van de lopende converteerbare 

leningen ....................................................  

 

8740 

Bedrag van de lopende converteerbare 

leningen ....................................................  

 

8740 

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ..........  8741 Bedrag van het te plaatsen kapitaal .........  8741 Bedrag van de inbreng .............................  8741 

Maximum aantal uit te geven aandelen ....  8742 Maximum aantal uit te geven aandelen ....  8742 Maximum aantal uit te geven aandelen ....  8742 

Als gevolg van de uitoefening van 

inschrijvingsrechten 

 Als gevolg van de uitoefening van 

inschrijvingsrechten 

 Als gevolg van de uitoefening van 

inschrijvingsrechten 

 

Aantal inschrijvingsrechten in omloop .......  8745 Aantal inschrijvingsrechten in omloop ......  8745 Aantal inschrijvingsrechten in omloop ......  8745 

Bedrag van het te plaatsen kapitaal ..........  8746 Bedrag van het te plaatsen kapitaal .........  8746 Bedrag van de inbreng .............................  8746 

Maximum aantal uit te geven aandelen ....  8747 Maximum aantal uit te geven aandelen ....  8747 Maximum aantal uit te geven aandelen ....  8747 

      

Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal .............  8751 Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal .............  8751   

      

Aandelen buiten kapitaal  Aandelen buiten kapitaal  Aandelen  

Verdeling  Verdeling  Verdeling  

Aantal aandelen ........................................  8761 Aantal aandelen .......................................  8761 Aantal aandelen .......................................  8761 

Daaraan verbonden stemrecht .................  8762 Daaraan verbonden stemrecht .................  8762 Daaraan verbonden stemrecht .................  8762 

Uitsplitsing volgens de aandeelhouders  Uitsplitsing volgens de aandeelhouders  Uitsplitsing volgens de aandeelhouders  

Aantal aandelen gehouden door de 

vennootschap zelf .....................................  

 

8771 

Aantal aandelen gehouden door de 

vennootschap zelf ....................................  

 

8771 

Aantal aandelen gehouden door de 

vennootschap zelf ....................................  

 

8771 

Aantal aandelen gehouden door haar 

dochters ....................................................  

 

8781 

Aantal aandelen gehouden door haar 

dochters ...................................................  

 

8781 

Aantal aandelen gehouden door haar 
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VERSIE 2020 
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Andere financiële opbrengsten  Andere financiële opbrengsten  Andere financiële opbrengsten  

Door de overheid toegekende subsidies, 

aangerekend op de resultatenrekening 

 Door de overheid toegekende subsidies, 

aangerekend op de resultatenrekening 

 Door de overheid toegekende subsidies, 

aangerekend op de resultatenrekening 
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Uitsplitsing van de overige financiële 

opbrengsten 

 Uitsplitsing van de overige financiële 

opbrengsten 

 Uitsplitsing van de overige financiële 

opbrengsten 

 

  Gerealiseerde wisselkoersverschillen .......  754 Gerealiseerde wisselkoersverschillen .......  754 

  Andere  Andere  

      

RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN  RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN  RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN  
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leningen .........................................................  
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Bedrag van het disconto ten laste van de 

onderneming bij de verhandeling van 

vorderingen..................................................  

 

 

653 
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Voor de verkorte modellen 

 

VERKORT MODEL VENNOOTSCHAPPEN 

OUDE VERSIE (VERSIE 2019) 

VERKORT MODEL KAPITAALVENNOOTSCHAPPEN 

VERSIE 2020 

VERKORT MODEL KAPITAALLOZE VENNOOTSCHAPPEN 

VERSIE 2020 

BALANS – PASSIVA  BALANS – PASSIVA  BALANS – PASSIVA  

EIGEN VERMOGEN ..............................................  10/15 EIGEN VERMOGEN ..............................................  10/15 EIGEN VERMOGEN ..............................................  10/15 

  Inbreng ...........................................................  10/11 Inbreng ...........................................................  10/11 

Kapitaal ...........................................................  10 Kapitaal ........................................................  10   

Geplaatst kapitaal.........................................  100 Geplaatst kapitaal .....................................  100   

Niet-opgevraagd kapitaal .............................  101 Niet-opgevraagd kapitaal .........................  101   

Uitgiftepremies ..............................................  11 Buiten kapitaal .............................................  11   

  Uitgiftepremies .........................................  1100/10   

  Andere ......................................................  1109/19   

    Beschikbaar ....................................................  110 

    Onbeschikbaar ................................................  111 

Herwaarderingsmeerwaarden ......................  12 Herwaarderingsmeerwaarden ......................  12 Herwaarderingsmeerwaarden ......................  12 

Reserves .........................................................  13 Reserves ........................................................  13 Reserves ........................................................  13 

  Onbeschikbare reserves ..............................  130/1 Onbeschikbare reserves ..............................  130/1 

Wettelijke reserve .........................................  130 Wettelijke reserve ........................................  130   

Onbeschikbare reserves ..............................  131     

Voor eigen aandelen .................................  1310     

Andere ......................................................  1311 Statutair onbeschikbare reserve ...............  1311 Statutair onbeschikbare reserves .............  1311 

  Inkoop eigen aandelen .............................  1312 Inkoop eigen aandelen .............................  1312 

  Financiële steunverlening .........................  1313 Financiële steunverlening .........................  1313 

  Overige .....................................................  1319 Overige .....................................................  1319 

Belastingvrije reserves .................................  132 Belastingvrije reserves .................................  132 Belastingvrije reserves .................................  132 

Beschikbare reserves ...................................  133 Beschikbare reserves ..................................  133 Beschikbare reserves ..................................  133 
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VERKORT MODEL VENNOOTSCHAPPEN 

OUDE VERSIE (VERSIE 2019) 
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VERSIE 2020 

VERKORT MODEL KAPITAALLOZE VENNOOTSCHAPPEN 

VERSIE 2020 
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Eigen aandelen  Eigen aandelen  Eigen aandelen  

Gehouden door de vennootschap zelf  Gehouden door de vennootschap zelf  Gehouden door de vennootschap zelf  

Kapitaalbedrag ..........................................  8721 Kapitaalbedrag .........................................  8721    

Aantal aandelen ........................................  8722 Aantal aandelen .......................................  8722 Aantal aandelen .......................................  8722 

Gehouden door haar dochters  Gehouden door haar dochters  Gehouden door haar dochters  

Kapitaalbedrag ...........................................  8731 Kapitaalbedrag .........................................  8731   

Aantal aandelen .........................................  8732 Aantal aandelen .......................................  8732 Aantal aandelen .......................................  8732 

 

VERKORT MODEL VENNOOTSCHAPPEN 
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VERSIE 2020 
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VERSIE 2020 

TOELICHTING – RESULTATEN TOELICHTING – RESULTATEN TOELICHTING – RESULTATEN  

FINANCIËLE RESULTATEN  FINANCIËLE RESULTATEN  FINANCIËLE RESULTATEN  
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Voor de micromodellen 

 

MICROMODEL VENNOOTSCHAPPEN 

OUDE VERSIE (VERSIE 2019) 

MICROMODEL KAPITAALVENNOOTSCHAPPEN 

VERSIE 2020 

MICROMODEL KAPITAALLOZE VENNOOTSCHAPPEN 

VERSIE 2020 

BALANS – PASSIVA  BALANS – PASSIVA  BALANS – PASSIVA  

EIGEN VERMOGEN ..............................................  10/15 EIGEN VERMOGEN ..............................................  10/15 EIGEN VERMOGEN ..............................................  10/15 

  Inbreng ...........................................................  10/11 Inbreng ...........................................................  10/11 

Kapitaal ...........................................................  10 Kapitaal ........................................................  10   

Geplaatst kapitaal.........................................  100 Geplaatst kapitaal .....................................  100   

Niet-opgevraagd kapitaal .............................  101 Niet-opgevraagd kapitaal .........................  101   

Uitgiftepremies ..............................................  11 Buiten kapitaal .............................................  11   

  Uitgiftepremies .........................................  1100/10   

  Andere ......................................................  1109/19   

    Beschikbaar ....................................................  110 

    Onbeschikbaar ................................................  111 

Herwaarderingsmeerwaarden ......................  12 Herwaarderingsmeerwaarden ......................  12 Herwaarderingsmeerwaarden ......................  12 

Reserves .........................................................  13 Reserves ........................................................  13 Reserves ........................................................  13 

  Onbeschikbare reserves ..............................  130/1 Onbeschikbare reserves ..............................  130/1 

Wettelijke reserve .........................................  130 Wettelijke reserve ........................................  130   

Onbeschikbare reserves ..............................  131     

Voor eigen aandelen .................................  1310     

Andere ......................................................  1311 Statutair onbeschikbare reserve ...............  1311 Statutair onbeschikbare reserves .............  1311 

  Inkoop eigen aandelen .............................  1312 Inkoop eigen aandelen .............................  1312 

  Financiële steunverlening .........................  1313 Financiële steunverlening .........................  1313 

  Overige .....................................................  1319 Overige .....................................................  1319 

Belastingvrije reserves .................................  132 Belastingvrije reserves .................................  132 Belastingvrije reserves .................................  132 

Beschikbare reserves ...................................  133 Beschikbare reserves ..................................  133 Beschikbare reserves ..................................  133 

 

MICROMODEL VENNOOTSCHAPPEN 

OUDE VERSIE (VERSIE 2019) 

MICROMODEL KAPITAALVENNOOTSCHAPPEN 

VERSIE 2020 

MICROMODEL KAPITAALLOZE VENNOOTSCHAPPEN 

VERSIE 2020 

TOELICHTING – STAAT VAN HET KAPITAAL TOELICHTING – STAAT VAN DE INBRENG TOELICHTING – STAAT VAN DE INBRENG  

Eigen aandelen  Eigen aandelen  Eigen aandelen  

Gehouden door de vennootschap zelf  Gehouden door de vennootschap zelf  Gehouden door de vennootschap zelf  

Kapitaalbedrag ..........................................  8721 Kapitaalbedrag .........................................  8721    

Aantal aandelen ........................................  8722 Aantal aandelen .......................................  8722 Aantal aandelen .......................................  8722 
 



 

 

In alle modellen voor vennootschappen werden de “Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen” in 

de toelichting als volgt aangepast: 

 

MODELLEN VENNOOTSCHAPPEN 

 

OUDE VERSIE (VERSIE 2019) 

MODELLEN KAPITAALVENNOOTSCHAPPEN  

EN KAPITAALLOZE VENNOOTSCHAPPEN 

VERSIE 2020 

TOELICHTING – NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

ZAKELIJKE ZEKERHEDEN  ZAKELIJKE ZEKERHEDEN  

Zakelijke zekerheden die door de 

onderneming op haar eigen activa werden 

gesteld of onherroepelijk beloofd als 

waarborg voor schulden en verplichtingen 

van de onderneming 

 Zakelijke zekerheden die door de 

vennootschap op haar eigen activa werden 

gesteld of onherroepelijk beloofd als 

waarborg voor schulden en verplichtingen 

van de vennootschap 

 

Hypotheken  Hypotheken  

Boekwaarde van de bezwaarde activa .........  9161 Boekwaarde van de bezwaarde activa .........  91611 

Bedrag van de inschrijving ...........................  9171 Bedrag van de inschrijving ...........................  91621 

  Voor de onherroepelijke mandaten tot 

hypothekeren, het bedrag waarvoor de 

volmachthebber krachtens het mandaat 

inschrijving mag nemen ................................  

 

 

 

91631 

Pand op het handelsfonds - Bedrag van de 

inschrijving .......................................................   

 

9181 

Pand op het handelsfonds  

  Maximumbedrag waarvoor de schuld is 

gewaarborgd en waarvoor registratie 

plaatsvindt ....................................................  

 

 

91711 

  Voor de onherroepelijke mandaten tot 

verpanding van het handelsfonds, het 

bedrag waarvoor de volmachthebber 

krachtens het mandaat tot registratie mag 

overgaan ......................................................  

 

 

 

 

91721 

Pand op andere activa - Boekwaarde van de 

in pand gegeven activa ....................................  

 

9191 

Pand op andere activa of onherroepelijke 

mandaten tot verpanding van andere activa  

 

  Boekwaarde van de bezwaarde activa .........  91811 

  Maximumbedrag waarvoor de schuld is 

gewaarborgd ................................................  

 

91821 

Zekerheden op de nog door de onderneming 

te verwerven activa - Bedrag van de betrokken 

activa  ..............................................................  

 

 

9201 

Gestelde of onherroepelijk beloofde 

zekerheden op de nog door de vennootschap 

te verwerven activa 

 

  Bedrag van de betrokken activa ...................  91911 

  Maximumbedrag waarvoor de schuld is 

gewaarborgd ................................................  

 

91921 

  Voorrecht van de verkoper  

  Boekwaarde van het verkochte goed ...........  92011 

  Bedrag van de niet-betaalde prijs .................  92021 

Zakelijke zekerheden die door de 

onderneming op haar eigen activa werden 

gesteld of onherroepelijk beloofd als 

waarborg voor schulden en verplichtingen 

van derden 

 Zakelijke zekerheden die door de 

vennootschap op haar eigen activa werden 

gesteld of onherroepelijk beloofd als 

waarborg voor schulden en verplichtingen 

van derden 

 

Hypotheken  Hypotheken  

Boekwaarde van de bezwaarde activa .........  9162 Boekwaarde van de bezwaarde activa .........  91612 

Bedrag van de inschrijving ...........................  9172 Bedrag van de inschrijving ...........................  91622 

  Voor de onherroepelijke mandaten tot 

hypothekeren, het bedrag waarvoor de 

volmachthebber krachtens het mandaat 

inschrijving mag nemen ................................  

 

 

 

91632 
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Pand op het handelsfonds - Bedrag van de 

inschrijving .......................................................  

 

 

9182 

 

Pand op het handelsfonds 

 

  Maximumbedrag waarvoor de schuld is 

gewaarborgd en waarvoor registratie  

plaatsvindt ....................................................  

 

 

91712 

  Voor de onherroepelijke mandaten tot 

verpanding van het handelsfonds, het 

bedrag waarvoor de volmachthebber 

krachtens het mandaat tot registratie mag 

overgaan ......................................................  

 

 

 

 

91722 

Pand op andere activa - Boekwaarde van de 

in pand gegeven activa ....................................  

 

9192 

Pand op andere activa of onherroepelijke 

mandaten tot verpanding van andere activa  

 

  Boekwaarde van de bezwaarde activa .........  91812 

  Maximumbedrag waarvoor de schuld is 

gewaarborgd ................................................  

 

91822 

Zekerheden op de nog door de onderneming 

te verwerven activa - Bedrag van de betrokken 

activa ...............................................................  

 

 

9202 

Gestelde of onherroepelijk beloofde 

zekerheden op de nog door de vennootschap 

te verwerven activa 

 

  Bedrag van de betrokken activa ...................  91912 

  Maximumbedrag waarvoor de schuld is 

gewaarborgd ................................................  

 

91922 

  Voorrecht van de verkoper  

  Boekwaarde van het verkochte goed ...........  92012 

  Bedrag van de niet-betaalde prijs .................  92022 

 

 



 

 

Het gebruik van de modellen voor vennootschappen, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het 

Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 29 april 2019 (modellen - versie 2020), werd onmiddellijk 

verplicht voor vanaf 1 mei 2019 opgerichte vennootschappen. Ook vennootschappen die voor opt-in kozen 

moeten, afhankelijk van het moment van de publicatie van de statutenwijziging, hun jaarrekening voor boekjaar 

2019 reeds volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opstellen en 

neerleggen. Voor alle andere vennootschappen is het gebruik van de nieuwe modellen verplicht voor een boekjaar 

waarvan de afsluitdatum na 31/12/2019 valt. 

 

De nieuwe modellen (versie 2020) kunnen in 2020 enkel in de vorm van een PDF-bestand bij de Balanscentrale 

worden neergelegd.  

 

De neerlegging van de modellen (versie 2020) als XBRL-bestand zal pas mogelijk zijn vanaf begin januari 2021.  

 

Om een vennootschap, die haar jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en 

verenigingen moet opstellen en neerleggen toch de mogelijkheid te bieden een XBRL-bestand neer te leggen dat 

aan die bepalingen voldoet, werd een tussenoplossing uitgewerkt. De taxonomie 2019 van de software voor de 

neerlegging van een gestructureerd databestand werd als volgt aangepast naar een versie taxonomie 2019bis: 

- de vennootschap dient aan te duiden of ze de bepalingen van het Vennootschapswetboek dan wel deze van 

het Wetboek voor vennootschappen en verenigingen dient te volgen; 

- een vennootschap die de bepalingen van het Wetboek voor vennootschappen en verenigingen dient te volgen, 

moet meedelen of ze een kapitaalvennootschap dan wel een vennootschap zonder kapitaal is; 

- betreft het een kapitaalloze vennootschap dan dient bovendien extra informatie betreffende de “Inbreng – 

Beschikbaar" en "Inbreng – Onbeschikbaar" te worden toegevoegd. 

 

De versie 2019bis van de modellen zal vanaf 2 maart 2020 in XBRL-formaat kunnen worden neergelegd.  

Er zullen voor boekjaar 2019 dus verschillende versies van de jaarrekeningmodellen naast elkaar kunnen 

voorkomen. Dit heeft tot gevolg dat de databank van de Balanscentrale voor het boekjaar 2019 zowel 

jaarrekeningen zal bevatten die met een oud model (versies 2019 en 2019bis) dan wel met een nieuw model 

(versie 2020) werden neergelegd. 

 

Om de statistische afsluiting van het boekjaar 2019 mogelijk te maken, dienen de gegevens afkomstig van de 

verschillende modellen te worden geharmoniseerd. 

Voor het opladen van de jaarrekeninggegevens in haar databank zal de Balanscentrale de volgende werkwijze 

toepassen: 

➢ alle jaarrekeningen voor een boekjaar ≥ 2019 en neergelegd volgens een oud model (versie 2019 of 2019bis) 

worden in zekere zin geconverteerd naar het nieuwe model voor kapitaalvennootschappen: 

d.w.z. dat rubrieken die in de nieuwe modellen voorkomen en die op basis van de oude rubrieken kunnen 

worden berekend, zullen worden gecreëerd op basis van de in de oude rubrieken vermelde waarden 

(bedragtype 3). Op een uitzondering na krijgen de betrokken oude rubrieken vervolgens de waarde “0”. Om 

de verwerking mogelijk te maken van de jaarrekeningen die met een nieuw model (versie 2020) in PDF-vorm 

werden neergelegd, zal de databank van de Balanscentrale in het begin van de maand mei 2020 worden 

geüpdatet. Voor alle jaarrekeningen oud model (versie 2019 of 2019bis – boekjaar ≥ 2019) die zich op het 

moment van deze update in de databank bevinden, zal de harmonisatie met een one-shot gebeuren. Voor 

alle jaarrekeningen oud model (versie 2019 of 2019bis – boekjaar ≥ 2019) die na de update in de databank 

worden opgeladen, zal de harmonisatie automatisch gebeuren. 

➢ alle jaarrekeningen voor een boekjaar ≥ 2019 en neergelegd volgens een nieuw model (versie 2020) zullen 

als dusdanig worden verwerkt1. Voor deze jaarrekeningen is geen harmonisatie vereist. 

Naar de verspreiding toe zal dit als volgt worden vertaald: 

 

1  De verwerking van de jaarrekeningen versie 2020 is om technische redenen even on hold geplaatst. Vanaf 

begin mei 2020 zal de gegevensinvoer van deze jaarrekeningen worden opgestart. 
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➢ D-bestanden (wekelijks) bevatten de jaarrekeningen zoals gepubliceerd (oud model – versie 2019 of 2019bis 

of nieuw model versie 2020) ongeacht het boekjaar; 

➢ C-bestanden (maandelijks) bevatten: 

• van alle jaarrekeningen voor een boekjaar ≥ 2019 – oud model (versie 2019 of 2019bis): 

o de door de Balanscentrale aangebrachte verbeteringen; 

o de in het kader van de harmonisatie gecreëerde rubrieken, op voorwaarde dat er minstens 1 correctie 

of update door de Balanscentrale in de jaarrekening is aangebracht; 

• van alle jaarrekeningen voor een boekjaar ≥ 2019 – nieuw model (versie 2020): 

o de door de Balanscentrale aangebrachte verbeteringen; 

Van zodra de statistieken 2019 gecreëerd zijn en de definitieve afsluiting van dat boekjaar een feit is, zullen geen 

jaarrekeningen voor boekjaar 2019 meer worden verspreid via de C-bestanden. 

 

Laattijdige neerleggingen van jaarrekeningen afgesloten in 2019 zullen dan enkel nog worden verspreid via de 

D-bestanden, zoals ze zijn neergelegd, als oud of nieuw model.  

De jaarrekeningen betreffende oudere door de Balanscentrale reeds afgesloten boekjaren (2018 en vorige) die 

nu nog worden neergelegd: 

➢ met een oud model (versie 2019 of 2019bis), zullen als dusdanig worden verspreid, in de vorm van oud 

model, via de ter beschikking gesteld D-bestanden; 

➢ met een nieuw model (versie 2020), zullen als dusdanig worden verspreid, in de vorm van een nieuw model, 

via de ter beschikking gestelde D-bestanden. 

Van deze jaarrekeningen van statistisch afgesloten boekjaren zullen geen gegevens meer worden geleverd via 

de C-bestanden. 

De hiernavolgende tabellen geven, naargelang het gaat om een volledig, verkort of micromodel, een overzicht 

van de aangebrachte verbeteringen in functie van de conversie van een oud model (versie 2019 of 2019bis) naar 

een nieuw model (versie 2020). 
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Correcties in bedragtype 3 (voorwaarde voor verspreiding via de C-bestanden: minstens één 

tussenkomst voor verbetering door de Balanscentrale) 

VENNOOTSCHAPPEN:  

VOLLEDIG EN VERKORT MODEL – VERSIE 2019 (= RELEASE 2019 OF 2019BIS) 

Gecreëerde rubrieken  Op nul gezette rubrieken 

1312 = 1310 1310 = 0 

131 = 0 

130/1 = 130 + 1311 + 1312 + 1313 + 1319  

6502 = 6503 6503 = 0 

91611 = 9161 9161 = 0 

91621 = 9171 9171 = 0 

91811 = 9191 9191 = 0 

91911 = 9201 9201 = 0 

91612 = 9162 9162 = 0 

91622 = 9172 9172 = 0 

91812 = 9192 9192 =0 

91912 = 9202 9202 = 0 

 

VENNOOTSCHAPPEN:  

MICROMODEL – VERSIE 2019 (= RELEASE 2019 OF 2019BIS) 

Gecreëerde rubrieken Op nul gezette rubrieken 

1312 = 1310 1310 = 0 

131 = 0 

130/1 = 130 + 1311 + 1312 + 1313 + 1319  

91611 = 9161 9161 = 0 

91621 = 9171 9171 = 0 

91811 = 9191 9191 = 0 

91911 = 9201 9201 = 0 

91612 = 9162 9162 = 0 

91622 = 9172 9172 = 0 

91812 = 9192 9192 =0 

91912 = 9202 9202 = 0 
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Specifieke correctie voor het boekjaar 2019 

KAPITAALVENNOOTSCHAPPEN:  

VOLLEDIG, VERKORT EN MICROMODEL – VERSIE 2019 (= RELEASE 2019 OF 2019 BIS) 

Gecreëerde rubrieken Op nul gezette rubrieken 

1100/10 = 11  

 

 RUBRIEKCODES UIT DE GESTANDAARDISEERDE MODELLEN VOOR 
VERENIGINGEN 

Het Koninklijk Besluit van 19 december 2003 bepaalt de rubrieken die voorkomen in de eerste 

gestandaardiseerde modellen voor verenigingen. Ingevolge het op 17 maart 2008 ingevoerde XBRL-formaat voor 

de neerlegging van jaarrekeningen, werden de code en het teken van bepaalde rubrieken aangepast. Deze 

aanpassingen oefenen evenwel geen enkele invloed uit op de in onze bestanden ter beschikking gestelde 

gegevens, aangezien deze uitsluitend gebruik maken van de laatste versie van de gestandaardiseerde modellen 

voor verenigingen. 

Het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 

heeft de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 19 december 2003 vervangen. Dit besluit heeft de rubrieken 

en de rubriekcodes van de standaardmodellen beïnvloed. De wetgever heeft getracht de bestaande modellen 

voor verenigingen en stichtingen te stroomlijnen met de modellen van vennootschappen. Bovendien werd een 

nieuw jaarrekeningmodel, het micromodel voor verenigingen en stichtingen, geïntroduceerd. De aangepaste 

modellen (versie 2020) evenals het nieuwe micromodel zullen in de loop van 2020 op de site van de 

Balanscentrale worden gepubliceerd. Vanaf dat moment zullen zij als PDF-bestand kunnen worden neergelegd. 

Pas vanaf januari 2021 zal ook de neerlegging van een XBRL-bestand mogelijk zijn. De verwerking door de 

Balanscentrale van de cijfergegevens van de jaarrekeningen versie 2020 zal om technische redenen eveneens 

pas vanaf januari 2021 van start gaan. 

a) krachtens het Koninklijk Besluit van 10 februari 2008 (Belgisch Staatsblad van 26/02/2008), werden de 

gestandaardiseerde modellen voor verenigingen als volgt aangepast: 

• volledig model van de sociale balans als geïntegreerd deel van het volledig jaarrekeningmodel voor 

verenigingen  

- Toevoeging, in de staat van de tewerkgestelde personen op de afsluitingsdatum van het boekjaar, van 

de uitsplitsing, per geslacht en studieniveau, van het aantal in het personeelsregister opgetekende 

werknemers  

 Code 

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar 

Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister 

 

 

 

Volgens het geslacht en het studieniveau 

 

- Mannen 

 lager onderwijs 

 secundair onderwijs 

 hoger niet-universitair onderwijs 

 universitair onderwijs 

120x2 

1200x 

1201x 

1202x 

1203x 

 

2 Waarbij x = 1, 2 of 3 
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- Vrouwen 

 lager onderwijs 

 secundair onderwijs 

 hoger niet-universitair onderwijs 

 universitair onderwijs  

121x 

1210x 

1211x 

1212x 

1213x 

- Schrapping, in de tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar, van de uitsplitsing van de 

indiensttredingen en de uittredingen per geslacht en studieniveau: de rubrieken 220x2, 221x, 222x, 223x, 

230x, 231x, 232x, 233x, 320x, 321x, 322x, 323x, 330x, 331x, 332x, 333x verdwijnen. 

- Schrapping van de staat over het gebruik van de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid tijdens 

het boekjaar: de rubrieken 414x2, 411x, 412x, 413x, 415x, 416x, 417x, 418x, 503x, 504x, 419x, 502y3, 

505y, 506y, 507y, 550y, 5501P en 5502P verdwijnen. 

- Schrapping van de inlichtingen over de activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap door de 

werknemers, gegeven in toepassing van de wet van 5 september 2001 ter verbetering van de 

werkgelegenheidsgraad van de werknemers: de rubrieken 5804, 5805, 5806, 5814, 5815 en 5816 

verdwijnen. 

- Aanpassing als volgt van de inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar: 

OUDE TOESTAND NIEUWE TOESTAND 

Totaal van de opleidingsinitiatieven ten laste 

van de werkgever 

 Totaal van de formele voortgezette 

beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers 

ten laste van de werkgever 

 

- Mannen 

 Aantal betrokken werknemers 

 Aantal gevolgde opleidingsuren 

 Kosten voor de vereniging 

 

5801 

5802 

5803 

- Mannen 

 Aantal betrokken werknemers 

 Aantal gevolgde opleidingsuren 

 Nettokosten voor de vereniging 

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden 

met de opleiding  

waarvan betaalde bijdragen en stortingen 

aan collectieve fondsen  

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in 

mindering) 

 

 

5801 

5802 

5803 

 

58031 

 

58032 

 

58033 

- Vrouwen 

 Aantal betrokken werknemers 

 Aantal gevolgde opleidingsuren 

 Kosten voor de vereniging 

 

5811 

5812 

5813 

- Vrouwen 

 Aantal betrokken werknemers 

 Aantal gevolgde opleidingsuren 

 Nettokosten voor de vereniging 

waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden 

met de opleiding 

waarvan betaalde bijdragen en stortingen 

aan collectieve fondsen  

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in 

mindering) 

 

5811 

5812 

5813 

 

58131 

 

58132 

 

58133 

 

3 Waarbij y = 1 of 2 
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  Totaal van de minder formele en informele 

voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de 

werknemers ten laste van de werkgever 

- Mannen 

 Aantal betrokken werknemers 

 Aantal gevolgde opleidingsuren 

 Nettokosten voor de vereniging 

 

- Vrouwen 

 Aantal betrokken werknemers 

 Aantal gevolgde opleidingsuren  

 Nettokosten voor de vereniging 

 

 

 

 

5821 

5822 

5823 

 

 

5831 

5832 

5833 

 

 

 Totaal van de initiële beroepsopleidings-initiatieven 

ten laste van de werkgever 

- Mannen 

 Aantal betrokken werknemers 

 Aantal gevolgde opleidingsuren 

 Nettokosten voor de vereniging  

 

- Vrouwen 

 Aantal betrokken werknemers 

 Aantal gevolgde opleidingsuren 

 Nettokosten voor de vereniging 

 

 

 

5841 

5842 

5843 

 

 

5851 

5852 

5853 

• verkort model van de sociale balans als geïntegreerd deel van het verkort jaarrekeningmodel voor 

verenigingen  

- Toevoeging, in de staat van de tewerkgestelde personen op de afsluitingsdatum van het boekjaar, van 

de uitsplitsing, per geslacht en studieniveau, van het aantal in het personeelsregister opgetekende 

werknemers. 

 Code 

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar 

Aantal werknemers ingeschreven in het personeelsregister  

 

 

Volgens het geslacht en het studieniveau  

- Mannen 

 lager onderwijs 

 secundair onderwijs 

 hoger niet-universitair onderwijs 

 universitair onderwijs 

 

120x4 

1200x 

1201x 

1202x 

1203x 

- Vrouwen 

 lager onderwijs 

 secundair onderwijs 

 hoger niet-universitair onderwijs 

 universitair onderwijs  

121x 

1210x 

1211x 

1212x 

1213x 

 

4 Waarbij x = 1, 2 of 3 
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- Schrapping van de staat over het gebruik van de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid tijdens het 

boekjaar : de rubrieken 414x4, 411x, 412x, 413x, 415x, 416x, 417x, 418x, 503x, 504x, 419x, 502y5, 505y, 

506y, 507y, 550y, 5501P en 5502P verdwijnen. 

- Schrapping van de inlichtingen over de activiteiten van vorming, begeleiding of mentorschap door de 

werknemers, gegeven in toepassing van de wet van 5 september 2001 ter verbetering van de 

werkgelegenheidsgraad van de werknemers: de rubrieken 5804, 5805, 5806, 5814, 5815 en 5816 verdwijnen. 

- Aanpassing als volgt van de inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar: 

OUDE TOESTAND NIEUWE TOESTAND 

Totaal van de opleidingsinitiatieven ten laste 

van de werkgever 

 Totaal van de formele voortgezette 

beroepsopleidingsinitiatieven voor de 

werknemers ten laste van de werkgever 

 

- Mannen 

Aantal betrokken werknemers 

Aantal gevolgde opleidingsuren 

Kosten voor de vereniging 

 

5801 

5802 

5803 

- Mannen 

 Aantal betrokken werknemers 

 Aantal gevolgde opleidingsuren 

 Nettokosten voor de vereniging 

waarvan brutokosten rechtstreeks 

verbonden met de opleiding 

waarvan betaalde bijdragen en stortingen 

aan collectieve fondsen  

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in 

mindering) 

 

5801 

5802 

5803 

 

58031 

 

58032 

 

58033 

 

- Vrouwen 

 Aantal betrokken werknemers 

 Aantal gevolgde opleidingsuren 

 Kosten voor de vereniging 

 

 

5811 

5812 

5813 

 

- Vrouwen 

 Aantal betrokken werknemers 

 Aantal gevolgde opleidingsuren 

 Nettokosten voor de vereniging 

waarvan brutokosten rechtstreeks 

verbonden met de opleiding 

waarvan betaalde bijdragen en stortingen 

aan collectieve fondsen  

waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in 

mindering) 

 

 

5811 

5812 

5813 

 

58131 

 

58132 

 

58133 

  Totaal van de minder formele en informele 

voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor 

de werknemers ten laste van de werkgever 

- Mannen 

 Aantal betrokken werknemers 

 Aantal gevolgde opleidingsuren 

 Nettokosten voor de vereniging 

 

- Vrouwen 

 Aantal betrokken werknemers 

 Aantal gevolgde opleidingsuren  

 Nettokosten voor de vereniging 

 

 

 

 

5821 

5822 

5823 

 

 

5831 

5832 

5833 

 

 

 

Totaal van de initiële beroepsopleidings-

initiatieven ten laste van de werkgever 

- Mannen 

 Aantal betrokken werknemers 

 Aantal gevolgde opleidingsuren 

 

 

 

5841 

5842 

 

5 Waarbij y = 1 of 2. 
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 Nettokosten voor de vereniging 

 

- Vrouwen 

 Aantal betrokken werknemers 

 Aantal gevolgde opleidingsuren 

 Nettokosten voor de vereniging 

5843 

 

 

5851 

5852 

5853 

- krachtens de wet van 22 april 2012 (Belgisch Staatsblad van 28/08/2012) werd het 

gestandaardiseerde volledig model voor verenigingen als volgt gewijzigd: 

volledig model van de sociale balans als geïntegreerd deel van het volledig jaarrekeningmodel voor 

verenigingen 

Toevoeging in de staat van de tewerkgestelde personen tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar van de 

uitsplitsing per geslacht van het gemiddeld aantal werknemers, van het aantal daadwerkelijk gepresteerde 

uren, van de personeelskosten en van het bedrag van de voordelen bovenop het loon. 

Werknemers waarvoor de vereniging een Dimona-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven 
in het algemeen personeelsregister 

 

 Code  

Tijdens het boekjaar 

 

- Mannen 

Gemiddeld aantal werknemers - Voltijds 10011 

Gemiddeld aantal werknemers - Deeltijds 10021 

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) 10031 

 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren - Voltijds 10111 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren - Deeltijds 10121 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren - Totaal 10131 

 

Personeelskosten - Voltijds 10211 

Personeelskosten - Deeltijds 10221 

Personeelskosten - Totaal 10231 

 

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 10331 

 

- Vrouwen 

Gemiddeld aantal werknemers - Voltijds 10012 

Gemiddeld aantal werknemers - Deeltijds 10022 

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) 10032 

 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren - Voltijds 10112 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren - Deeltijds 10122 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren - Totaal 10132 

 

Personeelskosten - Voltijds 10212 

Personeelskosten - Deeltijds 10222 

Personeelskosten - Totaal 10232 

 

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 10332 

 

 

 

Tijdens het vorige boekjaar 

 

- Mannen 

Gemiddeld aantal werknemers in VTE 10031P 
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Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren  10131P 

Personeelskosten  10231P 

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 10331P 

 

 

- Vrouwen 

Gemiddeld aantal werknemers in VTE 10032P 

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren  10132P 

Personeelskosten  10232P 

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 10332P 

 

- krachtens het Koninklijk Besluit van 18 december 2012 (Belgisch Staatsblad van 

31/01/2013) werden de gestandaardiseerde modellen voor verenigingen als volgt gewijzigd: 

• volledig jaarrekeningmodel voor verenigingen en stichtingen 

 

  

OUDE TOESTAND NIEUWE TOESTAND 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEDRIJFSRESULTATEN 

Kapitaal- en interestsubsidies 

 

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN EN 

VOORZIENINGEN 

Fondsen bestemd om een sociaal passief te dekken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

736 
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RESULTAATVERWERKING 

 

Te bestemmen positief (negatief) resultaat 

 Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het 

boekjaar  

 Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het 

vorige boekjaar  

Onttrekking aan het eigen vermogen 

 aan de fondsen van de vereniging of stichting 

 aan de bestemde fondsen 

Toevoeging aan de bestemde fondsen 

Over te dragen positief (negatief) resultaat  

 

BEDRIJFSRESULTATEN 

Kapitaal- en interestsubsidies, exploitatiesubsidies en 

compenserende bedragen ter vermindering van de 

loonkost 

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN EN 

VOORZIENINGEN 

 

 

 

9906 

9905 

 

 

14P 

791/2 

791 

792 

692 

(14) 

 

 

736/8 
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• verkort jaarrekeningmodel voor verenigingen en stichtingen 

 

4. BIJZONDERE RUBRIEKCODES DIE IN DE BESTANDEN VAN DE 
JAARREKENING VAN VENNOOTSCHAPPEN KUNNEN 
VOORKOMEN 

Als een vennootschap voor het neerleggen van haar jaarrekening het gestandaardiseerde model aanpast, in die 

zin dat zij eigen rubrieken toevoegt die geen standaard rubriekcode hebben ingevolge bijzonderheden die 

voortvloeien uit haar activiteiten, haar vermogen of haar kosten en opbrengsten, dan kent de Bank aan de 

betrokken bedragen een speciale code toe:  

- code 2049 bevat het totaal van de bedragen op het actief zonder rubriekcode; 

- code 1058 bevat het totaal van de bedragen op het passief zonder rubriekcode; 

- code 6070 bevat het totaal van de bedragen die betrekking hebben op kosten zonder rubriekcode; 

- code 7076 bevat het totaal van de bedragen die betrekking hebben op opbrengsten zonder rubriekcode. 

Omwille van de statistische verwerking van het geheel van de gestandaardiseerde jaarrekeningen, creëert de 

Balanscentrale een aantal rubrieken in de jaarrekeningen opgesteld volgens het volledig model, namelijk:  

- Op het passief van de balans 

172/3 = 172 + 173 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden  

174/0 = 170 + 171 + 174 Overige financiële leningen 

- In de resultatenrekening 

60/61 = 60 + 61 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen; diensten en diverse 
goederen 

- In de staat van de immateriële vaste activa 

  Aanschaffingswaarde 

8059P = 8051P + 8052P + 8053P + 8054P  Per einde van het vorige boekjaar 

OUDE TOESTAND NIEUWE TOESTAND 

 

 

 

 

 

 

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN EN 
VOORZIENINGEN 

Fondsen bestemd om een sociaal passief te dekken 
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RESULTAATVERWERKING 

Te bestemmen positief (negatief) resultaat 

 Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het 

boekjaar  

 Te bestemmen positief (negatief) resultaat van het 

vorige boekjaar  

Onttrekking aan het eigen vermogen 

 aan de fondsen van de vereniging of stichting 

 aan de bestemde fondsen 

Toevoeging aan de bestemde fondsen 

Over te dragen positief (negatief) resultaat  

 

STAAT VAN DE BESTEMDE FONDSEN EN 

VOORZIENINGEN 

 

 

9906 

9905 

 

14P 

 

791/2 

791 

792 

692 

(14) 
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+ 8055P* 

  Mutaties tijdens het boekjaar:  

8029 = 8021 + 8022 + 8023 + 8024 + 8025* Aanschaffingen, incl. geproduceerde vaste activa 

8039 = 8031 + 8032 + 8033 + 8034 + 8035* Overdrachten en buitengebruikstellingen 

8049 = 8041 + 8042 + 8043 + 8044 + 8045* Overboekingen  

8059 = 8051 + 8052 + 8053 + 8054 + 8055* 
+ 8056* 

Per einde van het boekjaar 

  Afschrijvingen en waardeverminderingen 

8129P = 8121P + 8122P + 8123P + 8124P + 
8125P* 

Per einde van het vorige boekjaar 

  Mutaties tijdens het boekjaar: 

8079 = 8071 + 8072 + 8073 + 8074 + 8075* Geboekt 

8089 = 8081 + 8082 + 8083 + 8084 + 8085* Teruggenomen want overtollig 

8099 = 8091 + 8092 + 8093 + 8094 + 8095* Verworven van derden 

8109 = 8101 + 8102 + 8103 + 8104 +8105* Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  

8119 = 8111 + 8112 + 8113 + 8114 + 8115* Overboekingen  

8129 = 8121 + 8122 + 8123 + 8124 + 8125* 
+ 8126* 

Per einde van het boekjaar 

- In de staat van de materiële vaste activa 

  Aanschaffingswaarde 

8199P = 8191P + 8192P + 8193P + 
8194P+ 8195P + 8196P 

Per einde van het vorige boekjaar 

  Mutaties tijdens het boekjaar: 

8169 = 8161 + 8162 + 8163 + 8164 + 
8165 + 8166 

Aanschaffingen incl. geproduceerde vaste activa 

8179 = 8171 + 8172 + 8173 + 8174 + 
8175 + 8176 

Overdrachten en buitengebruikstellingen 

8189 = 8181 + 8182 + 8183 + 8184 + 
8185 + 8186 

Overboekingen van een post naar een andere 

8199 = 8191 + 8192 + 8193 + 8194 + 
8195 + 8196 

Per einde van het boekjaar 

  Meerwaarden 

8259P = 8251P + 8252P + 8253P + 
8254P + 8255P + 8256P 

Per einde van het vorige boekjaar 

  Mutaties tijdens het boekjaar  

8219 = 8211 + 8212 + 8213 + 8214 + 
8215 + 8216 

Geboekt 

8229 = 8221 + 8222 + 8223 + 8224 + 
8225 + 8226 

Verworven van derden 

  Mutaties tijdens het boekjaar:  

 

* Nieuwe rubrieken in de volledige modellen voor vennootschappen van toepassing voor boekjaren die vanaf 

1/01/2016 aanvangen. 
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8239 = 8231 + 8232 + 8233 + 8234 + 
8235 + 8236 

Afgeboekt  

8249 = 8241 + 8242 + 8243 + 8244 + 
8245 + 8246 

Overboekingen van een post naar een andere 

8259 = 8251 + 8252 + 8253 + 8254 + 
8255 + 8256 

Per einde van het boekjaar 

  Afschrijvingen en waardeverminderingen 

8329P = 8321P + 8322P + 8323P + 
8324P + 8325P + 8326P 

Per einde van het vorige boekjaar 

  Mutaties tijdens het boekjaar:  

8279 = 8271 + 8272 + 8273 + 8274 + 
8275 + 8276 

Geboekt 

8289 = 8281 + 8282 + 8283 + 8284 + 
8285 + 8286 

Teruggenomen want overtollig 

8299 = 8291 + 8292 + 8293 + 8294 + 
8295 + 8296 

Verworven van derden 

8309 = 8301 + 8302 + 8303 + 8304 + 
8305 + 8306 

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 

8319 = 8311 + 8312 + 8313 + 8314 + 
8315 + 8316 

Overgeboekt van een post naar een andere 

8329 = 8321 + 8322 + 8323 + 8324 + 
8325 + 8326 

Per einde van het boekjaar 

- in de staat van de gewaarborgde schulden 

891 = 8951 + 8961 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 

901 = 8931 + 8941 + 8971 Overige financiële leningen 

892 = 8952 + 8962 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 

902 = 8932 + 8942 + 8972 Overige financiële leningen 

Eveneens omwille van de statistische verwerking creëert de Balanscentrale een aantal rubrieken in de 

jaarrekeningen opgesteld volgens het micromodel, namelijk: 

- in de resultatenrekening 

66 = 66A + 66B Niet-recurrente kosten 

76 = 76A + 76B Niet-recurrente opbrengsten 

- m.b.t. het personeel 

9087 = 1003 Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse 
equivalenten 
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5. BIJZONDERE RUBRIEKCODES DIE IN DE BESTANDEN VAN DE 
JAARREKENING VAN DE VERENIGINGEN KUNNEN 
VOORKOMEN 

Een aantal rubrieken werd binnenin het volledig model door de Balanscentrale gecreëerd met het oog op de 

opmaak van statistieken. Het betreft: 

- Op het passief van de balans 

172/3 = 172 + 173 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden  

174/0 = 170 + 171 + 174 Overige financiële leningen 

- In de resultatenrekening 

60/61 = 60 + 61 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen; diensten en diverse 
goederen 

- In de staat van de immateriële vaste activa 

  Aanschaffingswaarde 

8059P = 8051P + 8052P + 8053P + 8054P Per einde van het vorige boekjaar 

  Mutaties tijdens het boekjaar:  

8029 = 8021 + 8022 + 8023 + 8024 Aanschaffingen, incl. geproduceerde vaste activa 

8039 = 8031 + 8032 + 8033 + 8034 Overdrachten en buitengebruikstellingen 

8049 = 8041 + 8042 + 8043 + 8044 Overboekingen  

8059 = 8051 + 8052 + 8053 + 8054 Per einde van het boekjaar 

  Afschrijvingen en waardeverminderingen 

8129P = 8121P + 8122P + 8123P + 8124P Per einde van het vorige boekjaar 

  Mutaties tijdens het boekjaar: 

8079 = 8071 + 8072 + 8073 + 8074 Geboekt 

8089 = 8081 + 8082 + 8083 + 8084 Teruggenomen want overtollig 

8099 = 8091 + 8092 + 8093 + 8094 Verworven van derden 

8109 = 8101 + 8102 + 8103 + 8104 Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen  

8119 = 8111 + 8112 + 8113 + 8114 Overboekingen  

8129 = 8121 + 8122 + 8123 + 8124 Per einde van het boekjaar 

- In de staat van de materiële vaste activa 

  Aanschaffingswaarde 

8199P = 8191P + 8192P + 8193P + 
8194P+ 8195P + 8196P 

Per einde van het vorige boekjaar 

  Mutaties tijdens het boekjaar: 

8169 = 8161 + 8162 + 8163 + 8164 + 
8165 + 8166 

Aanschaffingen incl. geproduceerde vaste activa 

8179 = 8171 + 8172 + 8173 + 8174 + 
8175 + 8176 

Overdrachten en buitengebruikstellingen 

8189 = 8181 + 8182 + 8183 + 8184 + 
8185 + 8186 

Overboekingen van een post naar een andere 
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8199 = 8191 + 8192 + 8193 + 8194 + 
8195 + 8196 

Per einde van het boekjaar: 

  Meerwaarden 

8259P = 8251P + 8252P + 8253P + 
8254P + 8255P + 8256P 

Per einde van het vorige boekjaar 

  Mutaties tijdens het boekjaar  

8219 = 8211 + 8212 + 8213 + 8214 + 
8215 + 8216 

Geboekt 

8229 = 8221 + 8222 + 8223 + 8224 + 
8225 + 8226 

Verworven van derden 

  Mutaties tijdens het boekjaar:  

8239 = 8231 + 8232 + 8233 + 8234 + 
8235 + 8236 

Afgeboekt  

8249 = 8241 + 8242 + 8243 + 8244 + 
8245 + 8246 

Overboekingen van een post naar een andere 

8259 = 8251 + 8252 + 8253 + 8254 + 
8255 + 8256 

Per einde van het boekjaar 

  Afschrijvingen en waardeverminderingen 

8329P = 8321P + 8322P + 8323P + 
8324P + 8325P + 8326P 

Per einde van het vorige boekjaar 

  Mutaties tijdens het boekjaar:  

8279 = 8271 + 8272 + 8273 + 8274 + 
8275 + 8276 

Geboekt 

8289 = 8281 + 8282 + 8283 + 8284 + 
8285 + 8286 

Teruggenomen want overtollig 

8299 = 8291 + 8292 + 8293 + 8294 + 
8295 + 8296 

Verworven van derden 

8309 = 8301 + 8302 + 8303 + 8304 + 
8305 + 8306 

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen 

8319 = 8311 + 8312 + 8313 + 8314 + 
8315 + 8316 

Overgeboekt van een post naar een andere 

8329 = 8321 + 8322 + 8323 + 8324 + 
8325 + 8326 

Per einde van het boekjaar 

8349 = 22/91 + 231 + 241+261 Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar 

waarvan: in volle eigendom toebehorend aan de vereniging 

- In de staat van de gewaarborgde schulden 

891 = 8951 + 8961 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 

901 = 8931 + 8941 + 8971 Overige financiële leningen 

892 = 8952 + 8962 Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden 

902 = 8932 + 8942 + 8972 Overige financiële leningen 
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6. HET TEKEN WAARMEE DE BEDRAGEN UIT DE 
GESTANDAARDISEERDE JAARREKENINGEN OP DE 
BESTANDEN VOORKOMEN 

In principe is het teken dat bij een bedrag op de bestanden hoort:  

- het automatisch door de Balanscentrale gecreëerde teken, voor de meeste rubrieken is dit teken per 

definitie positief. De inlichting betreffende de aard van de rubriek (actief- of passiefpost; opbrengsten- of 

kostenrekening) is gegeven door een kenmerk eigen aan de taxonomie. Slechts twee begrippen geven 

per definitie een negatieve waarde weer, het betreft de "als herstructureringskosten geactiveerde 

bedrijfskosten" (code 649) en de "als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten" (code 

669), die theoretisch "negatieve kosten" vormen; 

- het door de onderaannemer bij gegevensinvoer ingebrachte teken, voor de rubrieken die zowel positief 

als negatief kunnen zijn. 

Vóór 1 april 2007 konden sommige rubrieken van de jaarrekening voor vennootschappen nog per definitie een 

minteken hebben. Gelet op de samenhang en de leesbaarheid heeft de grote meerderheid van de rubrieken 

voortaan per definitie een positief teken. Onderstaande tabel bevat alle rubrieken waarvan het teken omgekeerd 

is vanaf april 2007. 

LIJST VAN DE RUBRIEKCODES VAN DE MODELLEN VAN JAARREKENINGEN VOOR 

VENNOOTSCHAPPEN WAARVAN DE TEKENS OMGEKEERD WERDEN IN APRIL 2007 

Rubriek Model (1) 
Rubriek 

code 

Vorig 

teken 

Nieuw 

teken 

BALANS     

 01, 02 101 - + 

RESULTATENREKENING     

 02 60/64 - + 

 01, 02 65 - + 

 01, 02 66 - + 

 01, 02 680 - + 

 01, 02 67/77 -/+ +/- 

 02 670/3 - + 

 01, 02 689 - + 

 01, 02 691/2 - + 

 01, 02 694/6 - + 

TOELICHTING     

Oprichtingskosten 02 8003 - + 

Immateriële vaste activa 01, 02 8039 - + 

 01, 02 8089 - + 

 01, 02 8109 - + 

 02 8031 - + 

 02 8032 - + 

 02 8033 - + 

 02 8034 - + 
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Rubriek Model (1) 
Rubriek 

code 

Vorig 

teken 

Nieuw 

teken 

 02 8081 - + 

 02 8082 - + 

 02 8083 - + 

 02 8084 - + 

 02 8101 - + 

 02 8102 - + 

 02 8103 - + 

 02 8104 - + 

Materiële vaste activa 01, 02 8179 - + 

 01, 02 8239 - + 

 01, 02 8289 - + 

 01, 02 8309 - + 

 02 8171 - + 

 02 8172 - + 

 02 8173 - + 

 02 8174 - + 

 02 8175 - + 

 02 8176 - + 

 02 8231 - + 

 02 8232 - + 

 02 8233 - + 

 02 8234 - + 

 02 8235 - + 

 02 8236 - + 

 02 8281 - + 

 02 8282 - + 

 02 8283 - + 

 02 8284 - + 

 02 8285 - + 

 02 8286 - + 

 02 8301 - + 

 02 8302 - + 

 02 8303 - + 

 02 8304 - + 

 02 8305 - + 

 02 8306 - + 

Financiële vaste activa 01 8375 - + 
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Rubriek Model (1) 
Rubriek 

code 

Vorig 

teken 

Nieuw 

teken 

 01 8435 - + 

 01 8485 - + 

 01 8505 - + 

 02 8371 - + 

 02 8372 - + 

 02 8373 - + 

 02 8374 - + 

 02 8431 - + 

 02 8432 - + 

 02 8433 - + 

 02 8434 - + 

 02 8501 - + 

 02 8502 - + 

 02 8503 - + 

 02 8504 - + 

 02 8481 - + 

 02 8482 - + 

 02 8483 - + 

 02 8484 - + 

 02 8591 - + 

 02 8592 - + 

 02 8593 - + 

 02 8594 - + 

 02 8601 - + 

 02 8602 - + 

 02 8603 - + 

 02 8604 - + 

 01, 02 8489 - + 

Geldbeleggingen 02 8682 - + 

Bedrijfsresultaten 02 9111 - + 

 02 9113 - + 

 02 9116 - + 

Financiële resultaten 02 6511 - + 

 02 6561 - + 

Belastingen op het resultaat 02 9136 - + 

(1) 01 = verkort model; 02 = volledig model  



 

 

BIJLAGE B - TECHNISCHE NOTA BETREFFENDE DE 
P-BESTANDEN MET DE DEELNEMINGEN EN MAATSCHAP-
PELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN 

1. STRUCTUUR VAN DE REGISTRATIES 

 EERSTE RECORD VAN HET BESTAND 

De eerste record van het bestand identificeert de herkomst en de inhoud ervan. Hij heeft volgende structuur:  

Nr. zone Lengte Begin van de zone Inhoud van de zone 

1 6 1 Productiedatum van de kopie van het bestand 

2 140 7 Identificatie van het bestand 

3 204 147 Blanco zone 

 LAATSTE RECORD VAN HET BESTAND 

De laatste record van het bestand duidt het einde ervan aan. Hij heeft volgende structuur:  

Nr. zone Lengte Begin van de zone Inhoud van de zone 

1 118 1 Aanduiding einde bestand 

2 13 119 Controletotaal: aantal vennootschappen en verenigingen 

die een jaarrekening neergelegd hebben waarin minstens 

één deelneming voorkomt 

3 13 132 Controletotaal: aantal vennootschappen en verenigingen 

waarin deelnemingen aangehouden worden 

4 206 145 Blanco zone 

 STRUCTUUR VAN DE REGISTRATIE VAN ELKE CATEGORIE 
DEELNEMINGEN DIE DOOR EEN NEERLEGGENDE VENNOOTSCHAP 
OF VERENIGING WORDEN AANGEHOUDEN 

Elke categorie van door een neerleggende vennootschap of vereniging in een andere onderneming 

aangehouden deelnemingen, wordt conform de volgende structuur geregistreerd:  

Nr. zone Lengte Begin van de zone Inhoud van de zone 

1 10 1 Ondernemingsnummer van de vennootschap of 
vereniging die een jaarrekening heeft neergelegd waarin 
een deelneming is vermeld 

2 10 11 Referentienummer toegekend aan de jaarrekening in 

onze gegevensbank1 

 

1  Vijf posities, gevolgd door een "-" en een volgnummer. 
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Nr. zone Lengte Begin van de zone Inhoud van de zone 

3 8 21 Afsluitingsdatum van de jaarrekening 

(in de vorm EEJJMMDD, bv. 20191231) 

   Identificatie van de onderneming waarin deelnemingen 
worden aangehouden (velden 4 tot 9) 

4 2 29 ISO-landcode2 

5 10 31 Ondernemingsnummer3 

6 80 41 Naam4 

7 80 121 Straat en nummer 

8 7 201 Postcode5 

9 40 208 Gemeente 

   Gegevens over de deelnemingen (velden 10 tot 13) 

10 40 248 Soort deelnemingen6 

   Rechtstreeks door de neerleggende vennootschap of 
vereniging aangehouden deelnemingen:  

11 13 288 - aantal7 

12 6 301 - percentage8 

   Door dochterondernemingen van de neerleggende 
onderneming aangehouden deelnemingen:  

13 6 307 - percentage7 

   Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening 
van de onderneming waarin deelnemingen worden 

aangehouden9 

14 8 313 - afsluitingsdatum 

15 3 321 - ISO-munteenheid10  

16 13 324 - eigen vermogen11 

17 13 337 - nettoresultaat9 

18 1 350 Blanco zone 

 

 

2  Voor het raadplegen van de lijst met landcodes gepubliceerd op de site van International Organization for 

Standardization: klik hier 
3  Voor zowel buitenlandse als Belgische ondernemingen die geen jaarrekening volgens een 

gestandaardiseerd model moeten neerleggen, wordt een bijzonder identificatienummer aangebracht. 
4  Zowel voor de Belgische als voor de buitenlandse ondernemingen. 
5  Voor buitenlandse ondernemingen enkel in de mate dat deze informatie beschikbaar is. 
6  Omschrijving zoals die door de neerleggende vennootschap of vereniging in haar jaarrekening werd 

vermeld (in de taal waarin de jaarrekening werd opgesteld). 
7  Getal met teken; de informatie m.b.t. het teken is verwerkt in de laatste positie rechts. Als het bedrag 

positief (negatief) is en het laatste cijfer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 of 9 is, zal de laatste positie respectievelijk 

de waarde {, A, B, C, D, E, F, G, H of I (}, J, K, L, M, N, O, P, Q of R) hebben.  
8  Drie numerieke posities gevolgd door een komma en twee numerieke posities. 
9  In principe enkel vermeld voor zowel de buitenlandse als de Belgische ondernemingen die niet gehouden 

zijn tot het neerleggen van een jaarrekening volgens een standaardmodel. 
10  Voor het raadplegen van de lijst met muntcodes – ISO 4217 - gepubliceerd op de site van International 

Organization for Standardization: klik hier 
11  In duizenden munteenheden. 

https://www.iso.org/obp/ui/#search
https://www.currency-iso.org/en/home/tables/table-a1.html


 

 

BIJLAGE C - TECHNISCHE NOTA BETREFFENDE DE 
R-BESTANDEN MET DE REFERTES VAN DE JAARREKENINGEN 
DIE BIJ DE NATIONALE BANK VAN BELGIË ZIJN NEERGELEGD 

1. ALGEMEEN 

De dagelijkse refertebestanden met de refertes van alle enkelvoudige jaarrekeningen, geconsolideerde 

jaarrekeningen en de eventuele verbeteringen ervan1 die bij de Nationale Bank van België (NBB) zijn 

neergelegd, worden u op de internetwebsite van de Balanscentrale aangeboden in de vorm van tekstbestanden 

die u gemakkelijk en gratis in uw eigen toepassing kan overnemen. 

Elk bestand omvat alle jaarrekeningen waarvoor op dezelfde dag een "Mededeling van de neerlegging van de 

jaarrekening" gegenereerd werd om naar de betrokken rechtspersonen te worden opgestuurd. Zo vindt u in het 

bestand "20200117.txt" de refertes van alle neergelegde jaarrekeningen waarvoor de NBB op 17 januari 2020 

een Mededeling ter verzending naar de betrokken rechtspersonen gecreëerd heeft. 

Elk bestand is in het ASCII-delimited-formaat gemaakt, waarbij elk record één lijn in beslag neemt. De betekenis 

van bepaalde velden wordt in punt 3. nader toegelicht. 

2. STRUCTUUR 

Nr. Veld Inhoud Formaat 

1 TVA Ondernemingsnummer van de rechtspersoon waarvan de 
jaarrekening wordt neergelegd 

PIC 9 (10) 

2 - Delimiter (";") PIC X  

3 NOM  Naam van deze rechtspersoon, beperkt tot de eerste 38 posities PIC X (38) 

4 - Delimiter (";") PIC X  

5 INS NIS-gemeentecode  PIC X (5) 

6 - Delimiter (";") PIC X  

7 - Negen blanco's PIC X (9) 

8 - Delimiter (";") PIC X  

9 - Twee blanco's PIC X (2) 

10 - Delimiter (";") PIC X  

11 NA  Aard van de neergelegde jaarrekening (zie verder, punt 3.1) PIC X (3) 

12 - Delimiter (";") PIC X  

13 TARIF  Betaald neerleggingstarief (zie verder, punt 3.2) PIC X 

14 - Delimiter (";") PIC X  

 

1  De enkelvoudige jaarrekeningen, de geconsolideerde jaarrekeningen en de eventuele verbeteringen ervan 

worden hierna eenvormig als "jaarrekeningen" aangeduid. 
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Nr. Veld Inhoud Formaat 

15 PUBLI  Aard van de publicatie voor het Bestuur van het Belgisch Staatsblad 
(zie verder, punt 3.3) 

PIC X  

16 - Delimiter (";") PIC X  

17 DATDEB Begindatum van het boekjaar van de neergelegde jaarrekening 
(zie verder, punt 3.4) 

PIC 9 (8) 

18 - Delimiter (";") PIC X  

19 DATCLO  Einddatum van het boekjaar van de neergelegde jaarrekening 
(zie verder, punt 3.4) 

PIC 9 (8) 

20 - Delimiter (";") PIC X  

21 DATEAG  Datum van de algemene vergadering (zie verder, punt 3.4) PIC 9 (8) 

22 - Delimiter (";") PIC X  

23 DATREC  Datum waarop de neerlegging van de jaarrekening door de NBB 
werd aanvaard (zie verder, punt 3.4) 

PIC 9 (8) 

24 - Delimiter (";") PIC X  

25 LANG  Taal waarin de neergelegde jaarrekening werd opgesteld (zie 
verder, punt 3.5) 

PIC X 

26 - Delimiter (";") PIC X  

27 TYPE_SUPP Drager waarop de jaarrekening door de NBB beschikbaar wordt 
gesteld (zie verder, punt 3.6) 

PIC X (2) 

28 - Delimiter (";") PIC X  

29 NFILM  Eerste deel van het intern registratienummer van de jaarrekening in 
de databank van de NBB (zie verder, punt 3.7) 

PIC X (8) 

30 - Delimiter (";") PIC X  

31 PREM  Tweede deel van het intern registratienummer van de jaarrekening 
in de databank van de NBB (zie verder, punt 3.7) 

PIC 9 (5) 

32 - Delimiter (";") PIC X  

33 PAG  Aantal bladen van de neergelegde jaarrekening PIC 9 (4) 

Toelichting bij de kolom "formaat": 

"X": om het even welk karakter (letters, cijfers, punten, blanco's, ...); "9": alleen cijfers. 

(?): aantal posities van het veld. 
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3. TOELICHTING BIJ BEPAALDE VELDEN 

 VELD "NA": AARD VAN DE NEERGELEGDE JAARREKENING 

Bedoeld wordt het soort schema volgens hetwelk de jaarrekening is opgesteld, of het feit dat een oorspronkelijke 

neerlegging verbeterd wordt. Volgende codes kunnen voorkomen (enkel de actuele codes): 

10 Jaarrekening waaraan geen andere aardcode werd toegekend2 

13 Jaarrekening van een mutualiteit – Verplichte verzekering 

14 Jaarrekening van een mutualiteit – Vrije verzekering 

20 Verkort model voor vennootschappen/kapitaalvennootschappen 

23 Verkort model voor kapitaalloze vennootschappen 

40 Volledig model voor vennootschappen/kapitaalvennootschappen 

43 Volledig model voor kapitaalloze vennootschappen 

70 Micromodel voor vennootschappen/kapitaalvennootschappen 

73 Micromodel voor kapitaalloze vennootschappen 

45 Geconsolideerde jaarrekening van een consortium 

47 Geconsolideerde jaarrekening  

48 Geconsolideerde jaarrekening van een derde vennootschap 

50 t/m 54 Aanvullende neerleggingen die de gegevens van een oorspronkelijk neergelegde volledige en 

verkorte jaarrekening van vennootschappen verbeteren of vervolledigen (50 = eerste 

aanvullende neerlegging; 51 = tweede aanvullende neerlegging; enz. ...) 

750 t/m 754 Aanvullende neerleggingen die de gegevens van een oorspronkelijk neergelegde micro-

jaarrekening van vennootschappen verbeteren of vervolledigen (750 = eerste aanvullende 

neerlegging; 751 = tweede aanvullende neerlegging; enz. ...) 

55 t/m 59 Aanvullende neerleggingen die de gegevens van een oorspronkelijk neergelegde 

geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen verbeteren of vervolledigen (55= eerste 

aanvullende neerlegging; 56 = tweede aanvullende neerlegging; enz. ...) 

97 Jaarrekening die wettelijk gezien niet openbaar dient te worden gemaakt 

98 Jaarrekening van een buitenlandse vennootschap die in België een bijkantoor heeft of wil 

oprichten. 

99 Jaarrekening van een buitenlandse vennootschap die in België geen bijkantoor heeft, maar 

waarvan de effecten in de officiële notering van een Belgische beurs zijn opgenomen. 

201 Verkort model voor verenigingen 

401 Volledig model voor verenigingen 

701 Micromodel voor verenigingen3 

501 t/m 541 Aanvullende neerleggingen die de gegevens van een oorspronkelijk neergelegde jaarrekening 

van verenigingen verbeteren of vervolledigen (501 = eerste aanvullende neerlegging; 511 = 

tweede aanvullende neerlegging; enz. ...) 

971 Ander model voor verenigingen 

 

2  Deze code fungeert als een restcategorie. 
3  In 2020 kunnen al jaarrekeningen door microverenigingen in PDF-formaat worden neergelegd bij de 

Balanscentrale. De verwerking van de cijfergegevens van de modellen voor verenigingen en stichtingen 

versie 2020 is voorzien vanaf januari 2021. 
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 VELD "TARIF": BETAALD NEERLEGGINGSTARIEF 

1 Tarief voor een volledig model voor vennootschappen neergelegd op papier4 met betalende mededeling 

in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (BBS) voor een boekjaar dat aanvangt vóór 01/01/2016 

2 Tarief voor een verkort model voor vennootschappen neergelegd op papier4 met betalende mededeling 

in de BBS voor een boekjaar dat aanvangt vóór 01/01/2016 

3 Tarief voor een volledig model voor vennootschappen neergelegd op papier4 met kosteloze mededeling 

in BBS of zonder publicatie in de BBS5 

4 Tarief voor een verkort model voor vennootschappen neergelegd op papier4 met kosteloze mededeling 

in de BBS of zonder publicatie in de BBS5 

5 Gratis neerlegging 

6 Tarief voor de verbeterde neerlegging van een volledig of verkort model voor vennootschappen met 

betalende mededeling in de BBS5 

7 Tarief voor de verbeterde neerlegging van een volledig of verkort model voor vennootschappen of voor 

verenigingen met kosteloze mededeling in de BBS of zonder publicatie in de BBS 

8 Tarief voor een verkort, volledig of ander model voor verenigingen neergelegd op papier 

C Tarief voor een micromodel voor vennootschappen neergelegd in XBRL-formaat 

D Tarief voor een micromodel voor vennootschappen neergelegd in PDF-formaat 

E Tarief voor een micromodel voor vennootschappen neergelegd op papier4 

F Tarief voor de verbeterde neerlegging van een micromodel voor vennootschappen 

G Tarief voor de neerlegging van een jaarrekening van een mutualiteit 

H Tarief voor een verkort of volledig model voor verenigingen neergelegd in XBRL-formaat 

I Tarief voor een volledig model voor vennootschappen neergelegd in XBRL-formaat met betalende 

mededeling in de BBS voor een boekjaar dat aanvangt vóór 01/01/2016 

J Tarief voor een verkort model voor vennootschappen neergelegd in XBRL-formaat met betalende 

mededeling in de BBS voor een boekjaar dat aanvangt vóór 01/01/2016 

K Tarief voor een volledig model voor vennootschappen neergelegd in XBRL-formaat, met kosteloze 

mededeling in de BBS of zonder publicatie in de BBS5 

L Tarief voor een verkort model voor vennootschappen neergelegd in XBRL-formaat, met kosteloze 

mededeling in de BBS of zonder publicatie in de BBS5 

M Tarief voor een volledig model voor vennootschappen neergelegd in PDF-formaat met betalende 

mededeling in de BBS voor een boekjaar dat aanvangt vóór 01/01/2016 

N Tarief voor een verkort model voor vennootschappen neergelegd in PDF-formaat met betalende 

mededeling in de BBS voor een boekjaar dat aanvangt vóór 01/01/2016 

P Tarief voor een volledig model voor vennootschappen neergelegd in PDF-formaat, met kosteloze 

mededeling in de BBS of zonder publicatie in de BBS5 

Q Tarief voor een verkort model voor vennootschappen neergelegd in PDF-formaat, met kosteloze 

mededeling in de BBS of zonder publicatie in de BBS5 

R Tarief voor een verkort, volledig of ander model voor verenigingen neergelegd in PDF-formaat 

 

4  Vanaf 1 januari 2020 kan een jaarrekening niet meer op papier worden neergelegd. 
5  Voor de jaarrekening van een vennootschap waarvan het boekjaar aanvangt vanaf 01/01/2016 gebeurt 

geen publicatie meer van de mededeling in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en moeten bijgevolg 

geen publicatiekosten meer worden betaald. 
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 VELD "PUBLI": AARD VAN DE PUBLICATIE VOOR HET BESTUUR VAN 
HET BELGISCH STAATSBLAD 

Deze codes worden door de Balanscentrale toegekend in functie van de rechtsvorm, de aardcode en de 

tariefcode: 

0 Moet niet gepubliceerd worden 

1 "Jaarrekening" 

2 "Geconsolideerde jaarrekening"  

3 "Jaarrekening m.b.t. het Belgisch bijkantoor van een buitenlandse vennootschap" 

4 "Verbeterde mededeling m.b.t. een jaarrekening" 

5  "Verbeterde mededeling m.b.t. een geconsolideerde jaarrekening" 

6 "Geconsolideerde jaarrekening van een consortium" 

7 "Door een derde vennootschap neergelegde geconsolideerde jaarrekening" 

 VELDEN "DATDEB", "DATCLO", "DATEAG" EN "DATREC" 

Alle velden waarin een datum voorkomt (DATDEB, DATCLO, DATEAG en DATREC) hebben als formaat 

"EEJJMMDD" (voorbeeld: 20200117 voor 17 januari 2020). 

De waarde in het veld DATEAG is "00000000" als de jaarrekening niet door de algemene vergadering werd 

goedgekeurd. 

 VELD "LANG": TAAL WAARIN DE NEERGELEGDE JAARREKENING 
WERD OPGESTELD 

F = Frans N = Nederlands D = Duits E = Engels X = Andere taal 

 VELD "TYPE_SUPP": AARD VAN DE DRAGER 

De code van dit veld is op dit ogenblik altijd "MF". 

 VELDEN "NFILM" EN "PREM": TWEEDELIG INTERN REFERTENUMMER 
VAN DE NEERGELEGDE JAARREKENING 

Voor jaarrekeningen die tot 1999 werden neergelegd, verwijst het veld NFILM naar het nummer van de 

microfilm waarop de jaarrekening door de NBB beschikbaar werd gesteld. 

Het veld PREM nummer verwijst bovendien naar het microfilmbeeld dat overeenkomt met het eerste blad van 

de jaarrekeningen die tot 1999 werden neergelegd. 

*…* 


