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1. Voorwoord en inleidende opmerkingen 

Dit document beschrijft de belangrijkste functies van de door de Nationale Bank van België (NBB) ontwikkelde en 
beschikbaar gestelde toepassing die toelaat om via het internet jaarrekeningen neer te leggen bij de 
Balanscentrale van de NBB. In het vervolg van dit document wordt deze toepassing eenvoudigheidshalve als "de 
Internettoepassing" vermeld.    

1.1 Doelgroep 

Deze toepassing werd ontwikkeld voor het neerleggen via het internet van:  

- jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen van ondernemingen 
- jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen. 
 
Jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen worden bij de NBB neergelegd op papier of langs 
elektronische weg. 
Voor ondernemingen is de neerlegging langs elektronische weg de regel. Artikel 175 van het koninklijk besluit van 
30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen bepaalt zelfs dat vanaf 1 maart 2009 enkel 
nog mogen worden neergelegd op papier: de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening, alsook de samen 
met deze documenten neer te leggen stukken, die betrekking hebben op: 

- een buitenlandse vennootschap of een Europees economisch samenwerkingsverband naar buitenlands recht; 
- een rechtspersoon waarvan de omzet, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, over het laatste 

boekjaar de drempel van 500.000 euro niet overschrijdt. 
Verenigingen en stichtingen kunnen blijven kiezen tussen de neerlegging via het internet en die op papier. 

1.2 Bestandsformaten 

Elke jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening maakt het voorwerp uit van één afzonderlijk geüpload bestand. 
De neerlegging ervan langs elektronische weg moet voldoen aan de technische voorwaarden die zijn opgenomen 
in het Algemeen protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen en geconsolideerde 
jaarrekeningen, verder in de tekst "Algemeen Protocol" genoemd. 
 
Een jaarrekening opgesteld volgens het volledig of verkort standaardmodel voor ondernemingen of voor 
verenigingen kan worden neergelegd in de vorm van: 

 ofwel een XBRL-bestand (wat overeenkomt met wat in de koninklijke besluiten die de elektronische 
neerlegging regelen, een "gestructureerd databestand" wordt genoemd); in het vervolg van dit document 
gebruiken we de benaming “XBRL-bestand”, zoals ook op de schermen in de Internettoepassing het geval is. 
We merken op dat in een XBRL-bestand voor welbepaalde elementen (voornamelijk het commissarisverslag en 
het jaarverslag) een pdf-bestand mag worden opgenomen. Een XBRL-bestand moet,  om  door  de  NBB  
aanvaard te kunnen worden, voldoen aan: 
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o de van toepassing zijnde rekenkundige en logische controles 
o alle door de NBB vastgestelde technische voorwaarden, opgenomen in het Protocol voor de neerlegging 

langs elektronische weg van jaarrekeningen in de vorm van gestructureerde databestanden, verder in deze 
tekst het "XBRL-Protocol" genoemd 

o en, indien het XBRL-bestand voor bepaalde elementen een pdf-bestand bevat, voor elk van deze pdf-
bestanden: alle door de NBB vastgestelde technische voorwaarden, opgenomen in het Protocol voor de 
neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen in de vorm van 
een pdf-bestand, verder het "pdf-Protocol" genoemd 

 ofwel een 100% pdf-bestand. Een pdf-bestand (voluit: een "Portable Document Format"-bestand) moet om 
door de NBB aanvaard te kunnen worden, voldoen aan alle door de NBB gestelde voorwaarden, opgenomen in 
het pdf-Protocol. 

 

Een jaarrekening opgesteld volgens een afwijkend model of een geconsolideerde jaarrekening kan enkel 
langs elektronische weg worden neergelegd in de vorm van een 100 % pdf-bestand. 

1.3 Technische vereisten 

1.3.1 Een pc met een internetverbinding 

Om de Internettoepassing te kunnen gebruiken, dient u per definitie te beschikken over een pc die toegang geeft 
tot het internet. 

1.3.2 Een besturingssysteem en een browser 

De Internettoepassing werd getest op verschillende besturingssystemen1 en browsers2 en blijkt compatibel te 
zijn met de meeste producten die beschikbaar zijn op de markt. Indien u daarover meer informatie mocht wensen, 
dan kan u contact opnemen met de Helpdesk van de Balanscentrale (helpdesk.ba@nbb.be). 

1.3.3 Een schermresolutie van 1024 x 768 

De Internettoepassing is het best te bekijken met een resolutie van 1024 x 768. Indien deze schermresolutie 
hoger is dan die welke bij u ingesteld is, zal u rechts en onderaan een schuifbalk zien die u moet toelaten om de 
inhoud volledig op uw scherm te kunnen zien. U kan de schermresolutie verhogen door als volgt te werk te gaan 
(we veronderstellen dat u de Engelstalige versie van Windows gebruikt): 

- Klik in het bureaublad op de rechtermuisknop, en kies vervolgens voor "Properties". 
- Dan wordt een venster geopend.  
- Selecteer vervolgens bovenaan de "Settings"-tab. 
- Nu ziet u onderaan rechts onder de titel "Screen resolution" een schuifbalkje waarbij wellicht "800 by 600 

pixels" staat vermeld. Het schuivertje kan u verplaatsen door erop te klikken met uw muis, de muisknop 
ingedrukt te houden en even te verschuiven naar rechts, tot u "1024 by 768 pixels" ziet staan. 

- Als u daarna op de "OK"-knop klikt, kan u de Internettoepassing in optimale weergave bekijken. 
 

 
1 Zoals Windows XP of Vista. 
2  Zoals Internet Explorer 7 of een volgende versie en Firefox 2.0 of een volgende versie. 
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1.3.4 Een digitaal certificaat 

De Internettoepassing en de toegang tot het deel van de website dat toelaat de Internettoepassing te gebruiken, 
vergen het gebruik van: 

- ofwel het authenticatiecertificaat dat voorkomt op de elektronische identiteitskaart (eID) 
- ofwel een gekwalificeerd certificaat (klasse 3) van Certipost, Globalsign of Isabel; het zijn de certificaten 

die eveneens in de “E-government”-toepassingen Intervat, Dimona en Finprof worden aanvaard. 
 
Als u zich wenst aan te melden met uw eID of een Secure Signing Card van Isabel moet uw pc voorzien zijn van 
een kaartlezer die uw kaart verbindt met uw pc. De kaartlezer heeft als voornaamste doel de programma's op uw 
pc te laten communiceren met uw kaart. Er zijn verschillende soorten kaartlezers beschikbaar, doch een 
eenvoudige kaartlezer zonder eigen toetsenbord of scherm wordt als voldoende beschouwd. Om problemen bij de 
installatie te vermijden raden we aan om een USB-kaartlezer te gebruiken. 
 
Meer informatie over digitale certificaten kan u raadplegen op de website van de Balanscentrale: 
www.balanscentrale.be > Neerleggen via internet > Digitaal certificaat 

1.4 Voorinschrijving of bewijs van machtiging overbodig 

Om een maximaal aantal gebruikers toe te laten jaarrekeningen neer te leggen via de Internettoepassing is er geen 
procedure van voorinschrijving. De gebruikers worden eenduidig geïdentificeerd aan de hand van voormelde 
digitale certificaten. 
 
Verder zijn er ten overstaan van de NBB geen formaliteiten vereist indien u jaarrekeningen of geconsolideerde 
jaarrekeningen van andere ondernemingen, verenigingen of stichtingen wenst neer te leggen: het spreekt vanzelf 
dat u daarvoor de nodige machtigingen moet hebben gekregen van de betrokken ondernemingen, verenigingen of 
stichtingen, maar de NBB vraagt daarvan geen bewijs te leveren alvorens u tot een neerlegging zou kunnen 
overgaan. 

1.5 Beschikbaarheid van de Internettoepassing 
 
In normale omstandigheden is de Internettoepassing 6,5 dagen op 7 beschikbaar. Verschillende periodes zijn 
voorzien naargelang de beschikbaarheid van bepaalde functionaliteiten: 

-  "Full access" periode: alle NBB-werkdagen van 7 uur tot 20 uur: alle functionaliteiten zijn beschikbaar. 

-  "Limited access" periode: 's nachts van 20 uur tot 7 uur, tijdens weekends (behalve tijdens de 
zondagvoormiddag van 8u30 tot 12u30), bankholidays en feestdagen, tot 9u30 op de eerste werkdag van de 
maand, is een light versie van de toepassing beschikbaar. Deze versie bevat enkel de functionaliteiten die 
te maken hebben met de aanbieding van de jaarrekening; het is tijdens deze periodes o.a. niet mogelijk 
om over te gaan tot de regeling van de betaling van de jaarrekeningen. U kan jaarrekeningen opladen, maar 
de definitieve verwerking door de NBB zal echter pas de eerstvolgende werkdag gebeuren; de datum van 
upload blijft de effectieve neerleggingsdatum. Zo zullen alle jaarrekeningen, die op zaterdag 30 augustus via 
het internet worden aangeboden en achteraf correct worden betaald, ook 30 augustus als officiële 
neerleggingsdatum krijgen. 

-  "Closed" periode: de zondagvoormiddag van 8u30 tot 12u30 is de toepassing volledig onbeschikbaar. 
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 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 
van 0u tot 7u Limited access: Neerlegging en raadpleging mogelijk, betaling onbeschikbaar 
van 7u tot 8u30 

Full access: 
Alle functionaliteiten zijn beschikbaar 

  
van 8u30 tot 
12u30 

Closed: 
Toepassing 

onbeschikbaar 
van 12u30 tot 
20u 

 

van 20u tot 24u  
 
De feestdagen (wettelijke feestdagen en dagen waarop de NBB gesloten is) vindt u op de website van de 
Balanscentrale. 
 
Om naar de toepassing te gaan: 

www.balanscentrale.be > Neerleggen via internet > Toepassing 

1.6 Referenties en verbonden documenten 

Het is de bedoeling dat u dit document samen leest met het Algemeen Protocol waarmee u verondersteld wordt 
akkoord te gaan van zodra u de Internettoepassing effectief gebruikt om er jaarrekeningen elektronisch mee neer 
te leggen. 
 
Met de Internettoepassing kunnen naargelang de vorm twee verschillende soorten van bestanden worden 
geüpload: ofwel een 100 % pdf-bestand, ofwel een XBRL-bestand (in dit laatste geval al dan niet met 
ingekapselde pdf-bestanden voor bepaalde elementen).  
 
Om door de NBB aanvaard te kunnen worden, moeten deze bestanden voldoen aan alle wettelijke 
voorwaarden die zijn opgenomen in: 

- het XBRL-Protocol, dit is het Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen in de 
vorm van gestructureerde databestanden 

- en/of het pdf-Protocol, dit is het Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen en 
geconsolideerde jaarrekeningen in de vorm van een pdf-bestand. 

 
Deze protocollen zijn beschikbaar op de website van de Balanscentrale:  

www.balanscentrale.be > Neerleggen via internet > Documentatie en FAQ 
 
Het XBRL-Protocol dient enkel voor de XBRL-bestanden. Het pdf-Protocol dient voor de pdf-bestanden en elk 
XBRL-bestand dat voor bepaalde elementen een pdf-bestand bevat. 

1.7 Mededeling van de neerlegging van een jaarrekening 
 
Voor met de Internettoepassing neergelegde jaarrekeningen, net als voor de jaarrekeningen die op papier worden 
neergelegd, stuurt de NBB (met de gewone post) binnen elf werkdagen na de aanvaarding de zogenaamde 
"Mededeling van neerlegging van jaarrekening", verder de "Mededeling" genoemd, naar de publicatieplichtige 
rechtspersoon.  
 
De "Mededeling" geldt in hoofde van de publicatieplichtige rechtspersoon als bewijs van neerlegging en tevens 
als verantwoordingsstuk ten aanzien van de belastingadministratie. 
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Zoals voor alle aanvaarde jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen van ondernemingen3, zorgt de NBB 
ervoor dat deze "Mededeling" eveneens wordt gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. 

1.8 Raadpleging van de neergelegde jaarrekeningen 
 
Enkele dagen nadat een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening aanvaard is door de NBB, d.w.z. bezorgd 
werd aan de NBB, volledig werd gevalideerd en de verschuldigde neerleggingskosten zijn betaald, kan u de 
officiële neerleggingsdatum ervan en het beschikbaar gestelde beeld raadplegen op de website van de 
Balanscentrale; www.balanscentrale.be > Jaarrekeningen raadplegen > De toepassing "Jaarrekeningen online 
raadplegen". 
 
De toepassing "Jaarrekeningen online raadplegen" laat u toe om jaarrekeningen en geconsolideerde 
jaarrekeningen in pdf-formaat volledig vrij te raadplegen en/of op te slaan op een drager van uw keuze. 

1.9 Schematisch overzicht 

Een jaarrekening neerleggen via het internet gebeurt in zes stappen: 

Stap 1:  De toegang tot de beveiligde Internettoepassing (zie punt 2.1) 

Stap 2:  De identificatie aan de hand van een geldig digitaal certificaat (zie punt 2.2) 

Stap 3:  De werktaal, het hoofdmenu en de neerleggingsgroepen (zie punt 2.3) 

Stap 4:  De selectie van de rechtspersoon (zie punt 2.4) 

Stap 5: De upload en de validatie van het jaarrekeningbestand (zie punt 2.5) 

Stap 6:  De betaling van de neerleggingskosten (zie punt 2.6) 

 
We herinneren er hier aan dat de optie "Betaling" van de verschuldigde neerleggingskosten in normale 
omstandigheden alleen gebruikt kan worden tijdens de NBB-werkdagen van 7u tot 20u (zie punt 1.5). 
 

*            * 
* 

 
Gelieve er rekening mee te houden dat de schermafdrukken welke verder in dit document voorkomen 

- uit de testomgeving van de Internettoepassing afkomstig zijn, maar voor het overige een exacte kopie tonen 
van de schermen van de toepassing waartoe u toegang heeft   

- variabele gegevens bevatten welke specifiek zijn voor de gebruikte voorbeelden 
- en ook voor wat de vaste gegevens betreft, kunnen afwijken van de schermen die in de praktijk door de 

Internettoepassing worden getoond. 
 

 
3 Voor de neerlegging van jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen is geen mededeling in de Bijlagen tot het Belgisch 

Staatsblad vereist. 
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2. Het neerleggen via internet stap voor stap 

2.1 De toegang tot de beveiligde Internettoepassing  

Om toegang te krijgen tot de beveiligde Internettoepassing gaat u naar de website van de Balanscentrale: 
www.balanscentrale.be  

U kiest in het menu voor "Neerleggen via internet" en vervolgens voor "Toepassing "Neerlegging van 
jaarrekeningen via internet"" om in het daaropvolgende scherm te klikken op de link "Klik hier om over te gaan tot 
neerlegging via internet".  
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Vooral bij het eerste gebruik van de Internettoepassing kan het nuttig zijn volgend overzicht bij de hand te houden: 

- nadat u zich heeft geïdentificeerd (zie punt 2.2) 
- en vrij uw werktaal heeft gekozen, onafhankelijk van de taal waarin de jaarrekeningen moeten zijn opgesteld 

(zie punt 2.3) 
- kiest u in het hoofdmenu (zie punt 2.3) van de Internettoepassing wat u wenst te doen:  

- met uw digitaal certificaat verbonden neerleggingsgroepen creëren, indien u dit om intern-organisatorische 
redenen mocht wensen, dan wel schrappen (zie punt 2.3.3)  

- een jaarrekeningbestand (met bestandsextensie .xbrl of .pdf) neerleggen, wat gebeurt in verschillende 
opeenvolgende stappen: 
- de publicatieplichtige rechtspersoon selecteren waarvan u de jaarrekening of geconsolideerde 

jaarrekening wil neerleggen (zie punt 2.4) 
- het overeenkomstige jaarrekeningbestand versturen ("uploaden") (zie punt 2.5.1) 
- opvolgen hoe de Internettoepassing het geüploade jaarrekeningbestand verwerkt tijdens de periodes 

waarin de Internettoepassing full access biedt (zie punt 1.5); er zijn verschillende stadia (zie punt 
2.5.3.2). Van zodra een bestand volledig voldoet, wat in 97 % van de gevallen zou moeten kunnen, kent 
de Internettoepassing de status "Wacht op betaling" toe. 

- waarna u (enkel) tijdens periodes waarin de Internettoepassing full access biedt (cf. punt 1.5) kan 
overgaan tot de regeling van de betaling van de verschuldigde neerleggingskosten (zie punt 2.6).  

- Vergeet niet om een "Logout" te doen vooraleer u de pc verlaat. 

 
BELANGRIJK: 
U blijft ingelogd zolang u niet op één van de volgende schermen rechtsboven kiest voor "Logout". Het is 
om veiligheidsredenen belangrijk dat u "Logout" kiest als u de pc verlaat of als u de Internettoepassing 
niet meer wenst te gebruiken.  
Indien u zich vergeet af te loggen of indien u gedurende meer dan 15 minuten de Internettoepassing laat 
openstaan zonder iets te doen, zal deze automatisch worden afgesloten; dit om het gebruik van de 
beschikbare bandbreedte te kunnen optimaliseren. 
 
Nadat voor een jaarrekeningbestand alle voormelde stappen succesvol zijn doorlopen en de betaling rond 
is (zie verder), krijgt de jaarrekening achtereenvolgens de status “Betaling geregistreerd” en 
"Raadpleegbaar door derden als pdf", met als officiële neerleggingsdatum de dag van de upload van de 
jaarrekening. 
 

De Internettoepassing is toegankelijk op het volgende URL-adres4: 
 

https://cbso.nbb.be/filing/ 
 
Op de website van de Balanscentrale is ook een link voorzien naar dit URL-adres (www.balanscentrale.be > 
Neerleggen via internet > Toepassing "Neerlegging van jaarrekeningen via internet"). 
 

 
4 U kan dit URL-adres toevoegen aan uw "Favorites" om snel en eenvoudig toegang te krijgen tot dit deel van de website.  
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2.2 De identificatie aan de hand van een geldig digitaal certificaat 

2.2.1 Een digitaal certificaat de eerste maal gebruiken 
 
(Enkel) de allereerste keer dat u zich met behulp van een digitaal certificaat van Certipost, Globalsign, Isabel of 
uw elektronische identiteitskaart (eID) aanlogt op de onlinetoepassingen "Neerlegging van jaarrekeningen via 
internet" of "SOFISTA", krijgt u het volgende scherm te zien met het "Registratie Gebruiker/Onderneming"-
formulier: 
 

 
 
U wordt als certificaathouder verzocht om in dit scherm de volgende identificatiegegevens in te tikken: 

 Naam: familienaam van de eigenaar van het certificaat van Certipost, Globalsign, Isabel of de eID (verder 
"certificaathouder" genoemd) 

 Voornaam: voornaam van de certificaathouder 

 E-mail: e-mailadres van de certificaathouder. 
 
Het is belangrijk om dit vak "E-mail" correct in te vullen en up-to-date te houden5. Het e-mailadres wordt voor 
verschillende doeleinden gebruikt: 
- Als u met de Internettoepassing een pdf-bestand of XBRL-bestand met één of meer ingekapselde pdf-

bestanden uploadt, dan moeten die pdf-bestanden binnen de Balanscentrale visueel gecontroleerd worden 
alvorens de status "Wacht op betaling" (zie verder) aan de jaarrekening kan worden toegekend. U wordt per 
e-mail (in de taal waarin het bestand is opgesteld) verwittigd van zodra dit visueel nazicht is uitgevoerd.  

- Als de neergelegde jaarrekening niet betaald is binnen 7 kalenderdagen die op de upload volgen, dan krijgt u 
automatisch een e-mail op het door u vermelde e-mailadres om u ervan te verwittigen dat de jaarrekening 
geweigerd is en opnieuw neergelegd moet worden. 

 
5 Indien u later uw e-mailadres wenst te wijzigen, kan u dit doen via de link "Mijn profiel" in het hoofdmenu van de 

Internettoepassing (zie punt 2.3.2). 
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 Taal: taal waarvan u wenst dat de Balanscentrale ze gebruikt in haar communicatie naar u toe. Opmerking: de 
automatisch bezorgde e-mails waarvan hiervoor sprake zijn steeds opgesteld in de taal van het betrokken 
jaarrekeningbestand. 

 Naam van de onderneming: naam van de rechtspersoon waartoe de certificaathouder behoort 

 Ondernemingsnummer: ondernemingsnummer (10 cijfers!) van de rechtspersoon waartoe de certificaathouder 
behoort 

 Telefoon: telefoonnummer van de rechtspersoon waartoe de certificaathouder behoort (opdat de Balanscentrale 
contact kan opnemen mochten er zich problemen voordoen bij de neerlegging van een bepaald 
jaarrekeningbestand) 

 Fax: faxnummer van de rechtspersoon waartoe de certificaathouder behoort 

 Straat, Postcode, Gemeente en Land: volledig adres van de rechtspersoon waartoe de certificaathouder 
behoort. 

 
Daarna klikt u op de knop “Registreren". Na enkele seconden krijgt u toegang tot de onthaalpagina van de 
eigenlijke Internettoepassing. Telkens u zich daarna opnieuw met hetzelfde certificaat aanlogt, krijgt u 
onmiddellijk toegang tot de onthaalpagina van de Internettoepassing (zie punt 2.3.1).  
 
Alle door u reeds ingebrachte gegevens kunnen op elk moment worden gewijzigd door op de link "Mijn profiel" te 
klikken in de rechterbovenhoek van elk scherm (zie punt 2.3).  
 

2.2.2 Eventueel kiezen tussen verschillende certificaten 
 
Indien uw browser verbonden is met verschillende digitale certificaten6, wordt automatisch het volgende 
dialoogvenster geopend (wat in het onderstaande scherm onder "Name" wordt vermeld, is louter ter illustratie): 
 

 
 
U selecteert het digitaal certificaat waarmee u toegang wil krijgen tot de Internettoepassing door het aan te klikken 
en vervolgens op de knop "OK" te klikken. 

 
6 Voor meer informatie over het gebruik van digitale certificaten verwijzen we naar www.balanscentrale.be > Neerleggen via 

internet > Digitaal certificaat.  
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2.2.3 Het intikken van de PIN-code voor een Isabel-certificaat of de eID 
 
De toegang tot een Isabel-certificaat of een elektronische identiteitskaart (eID) is beveiligd met een pincode. Als u 
zo'n certificaat wenst te gebruiken voor de Internettoepassing, wordt op het ogenblik dat u toegang vraagt, een 
venster geopend waarin u uw PIN-code dient in te geven, dit om eventueel misbruik door derden te voorkomen. 

 

 

 

2.2.4 De toepassing is verbonden met het certificaat 
 
Indien u wenst dat de in de Internettoepassing onderscheiden functies, met name: 
- het uploaden van jaarrekeningen (zie hierna punt 2.5) 
- het opvolgen van de resultaten van de automatische validatie en/of het visueel nazicht (zie punt 2.5.3.2) 
- de betaling van de verschuldigde neerleggingskosten (zie punt 2.6) 
- het opvragen van de betalingsgegevens voor de betaalde jaarrekeningen (zie punt 2.6.4) 

door verschillende personen moeten kunnen gebeuren, dan moeten deze personen hetzelfde digitaal certificaat 
gebruiken, met name het digitaal certificaat dat gebruikt wordt bij de upload, en dat dus binnen de 
Internettoepassing zorgt voor de als noodzakelijk beschouwde link tussen functies (uploaden, opvolgen, betalen, 
opvragen betalingsgegevens) enerzijds en de betrokken jaarrekeningen anderzijds. 
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2.3 De werktaal, het hoofdmenu ("Home") en de neerleggingsgroepen 

2.3.1 De werktaal kiezen 
 

 
 
Op dit scherm kan u vrij de taal kiezen waarin u wenst te werken: de werktaal heeft geen enkel verband met de taal 
waarin de jaarrekening is opgesteld7. U kan dus vrij uw werktaal kiezen door te klikken op: 
 
- "Balanscentrale - Neerlegging van jaarrekeningen", indien u in het Nederlands wil werken 
- "Centrale des bilans - Dépôt de comptes annuels", indien u in het Frans wil werken. 
 
Eenmaal voorbij deze onthaalpagina, kan u nog op elk moment van werktaal veranderen door rechts boven de 
menubalk op "nl" of "fr" te klikken.  

 
7 Dit in tegenstelling tot wat het geval is indien u de webtoepassing "Sofista" van de NBB gebruikt om een jaarrekeningbestand 

aan te maken: een gebruiker die met "Sofista" een jaarrekening in het Nederlands wenst aan te maken, dient noodzakelijk de 
Nederlandstalige versie van Sofista te gebruiken en dus meteen ook in het Nederlands te werken, terwijl hij in het Frans moet 
werken om een Franstalig jaarrekeningbestand te kunnen opmaken.  
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2.3.2 Het hoofdmenu ("Home") 

Nadat u de werktaal heeft gekozen komt u automatisch op het hoofdmenu van de Internettoepassing: 
 

 
 
Het hoofdmenu is samengesteld uit 7 submenu's: 
 
1. Nieuwe neerlegging: om een jaarrekening neer te leggen via het internet 
2. Opvolging: om de status van verwerking van de reeds via internet neergelegde jaarrekeningen te raadplegen 
3. Betaling: om de neergelegde jaarrekeningen te kunnen betalen om het neerleggingsproces af te ronden 
4. Betalingsgegevens: indien u wenst te weten welke jaarrekeningen het onderwerp zijn geweest van een 

succesvolle betalingstransactie 
5. Neerleggingsgroepen: om onderscheiden neerleggingsgroepen te creëren als meerdere personen hetzelfde 

digitaal certificaat gebruiken om jaarrekeningen te uploaden 
6. Contact: om de Balanscentrale te contacteren 
7. FAQ's en documentatie: om de meest voorkomende vragen en antwoorden of de documentatie te raadplegen 

(handleiding, protocollen, ...). 

 
De eerste vijf submenu's en het hoofdmenu zijn steeds toegankelijk via de blauwe menubalk. 
 
U kiest welke handeling u wenst uit te voeren door te klikken: 

- hetzij op de lijn waarin de passende zwarte tekst voorkomt 
- hetzij op de passende witte tekst in de donkerblauwe menubalk, die is afgebeeld bovenaan de pagina onder 

de titelzone. 
 
Verder in de Internettoepassing kan u steeds naar dit hoofdmenu terugkeren door de optie "Home" aan te klikken 
op de menubalk. 
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De link "Mijn profiel" 
In de rechterbovenhoek van uw scherm kan u op de link "Mijn profiel" klikken om toegang te krijgen tot het scherm 
met uw identificatiegegevens8 ingeval u uw e-mailadres, telefoonnummer en uw identificatiegegevens wenst te 
raadplegen of te wijzigen. 
 

2.3.3 De optie "Neerleggingsgroepen" 

Voor de jaarrekeningen die met eenzelfde digitaal certificaat worden neergelegd, laat de Internettoepassing toe 
een verder onderscheid te maken in de gebruikers van dit certificaat, in de mate dat u dit mocht wensen om 
redenen van praktische interne organisatie. Met de creatie en het gebruik van "Neerleggingsgroepen" kan u voor 
eenzelfde digitaal certificaat onderscheid maken tussen de jaarrekeningen die worden neergelegd door een 
bepaald personeelslid, een bepaalde dienst, afdeling of vestiging binnen uw rechtspersoon. Indien u deze 
mogelijkheid wenst te gebruiken, dient u de daarvoor nodige neerleggingsgroepen aan te maken. U kan een 
onbeperkt aantal neerleggingsgroepen aanmaken voor eenzelfde digitaal certificaat. 
 
U klikt dan in het hoofdmenu ("Home") op "Neerleggingsgroepen", waarna u het scherm krijgt waarvan hierna een 
voorbeeld volgt (met voor demonstratiedoeleinden gecreëerde neerleggingsgroepen):  
 

 
 
[Dit voorbeeldscherm toont enkele eerder gecreëerde neerleggingsgroepen, die hier overeenkomen met 
individuele personen die hetzelfde digitaal certificaat zullen gebruiken. U kan even goed een groepsnaam, 
dienst, afdeling of vestiging voorzien.] 
 

 
8 Dit is het "Registratie Gebruiker/Onderneming"-scherm dat enkel de eerste keer dat u zich aanlogt met een digitaal certificaat 

wordt getoond en waarin u bepaalde identificatiegegevens hebt ingetikt (zie punt 2.2). 
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Onder de titel "Lijst van de neerleggingsgroepen" volgen in alfabetische volgorde de namen van de 
neerleggingsgroepen die voor eenzelfde certificaat zijn aangemaakt. Omdat er op het scherm maximum zes 
neerleggingsgroepen worden getoond, gebruikt u de scrollbar (aan de rechterkant van de vermelde 
neerleggingsgroepen) om de volledige lijst te doorlopen. 
 
Indien u een specifieke neerleggingsgroep wil creëren gaat u als volgt tewerk: 
 
1. U klikt op het bolletje "Aanmaken". 
 
2. U voert in de zone "Neerleggingsgroep" de naam in van het personeelslid, de dienst, de afdeling of de vestiging 

die van hetzelfde digitaal certificaat gebruik kan maken en waarvoor u een neerleggingsgroep wil 
aanmaken. 

 In het hierboven vermeld voorbeeld wensen we de neerleggingsgroep "Afdeling Financiën" te creëren; we 
voeren daarvoor in: "Afdeling_Financien". 

 
3. U klikt vervolgens op de knop "Aanmaken". 
 
4. Na enkele ogenblikken wordt de antwoordpagina getoond met het bericht dat de nieuwe neerleggingsgroep is 

aangemaakt. Hij zal in de alfabetisch geklasseerde lijst voorkomen. 
 

 
 
5. Het scherm biedt de mogelijkheid om onmiddellijk nog een andere neerleggingsgroep te creëren, met de knop 

"Een andere groep aanmaken". U kan ook terugkeren naar het hoofdmenu (met de optie "Home" op de 
menubalk) om andere handelingen te verrichten. 
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Indien u een naam uit de lijst van neerleggingsgroepen wil verwijderen, gaat u als volgt te werk: 
 
1. U klikt op het bolletje "Verwijderen", waarna u toegang krijgt tot het scherm waarvan hierna een voorbeeld volgt 

(met voor demonstratiedoeleinden gecreëerde neerleggingsgroepen): 
 

 
 
2. U klikt in de zone "Neerleggingsgroep" waarna de lijst wordt getoond met alle namen van neerleggingsgroepen 

die eerder zijn aangemaakt voor het digitaal certificaat. U gebruikt eventueel de scrollbar indien er meer dan 
zes neerleggingsgroepen bestaan. U selecteert de naam van de neerleggingsgroep die u wil verwijderen door 
erop te klikken.  

 
3. U klikt vervolgens op de knop "Verwijderen". 
 
4. Na enkele ogenblikken wordt de aangepaste antwoordpagina getoond. U kan nog andere neerleggingsgroepen 

verwijderen, dan wel terugkeren naar het hoofdmenu (met de optie "Home" op de menubalk) om andere 
handelingen te verrichten. 

 
 

OPGELET: 
Een jaarrekeningbestand dat werd neergelegd op naam van een bepaalde neerleggingsgroep blijft 
opgenomen in het overzicht dat u kan raadplegen via de optie "Opvolging" (punt 2.5.3.2) of "Betaling" 
(punt 2.6), zelfs nadat u de neerleggingsgroep hebt verwijderd. Het is het bij de upload gebruikte digitaal 
certificaat dat dient als sleutel voor de toegang tot de gegevens.  
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2.4 De selectie van de rechtspersoon 
 
In het hoofdmenu ("Home") klikt u op "Nieuwe neerlegging", waarna het volgende scherm wordt getoond: 
 

 
 
1. U voert in de zone "Ondernemingsnummer" het ondernemingsnummer in van de rechtspersoon waarvoor u de 

jaarrekening wil neerleggen. 
 
 Het ondernemingsnummer is een nummer van tien cijfers dat begint met een 0 of 1 en dat sedert 1 juli 2003 

door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) aan elke rechtspersoon is toegekend. Voor een 
rechtspersoon die reeds bestond vóór de creatie van de KBO is het ondernemingsnummer gelijk aan haar btw-
nummer of haar nationaal nummer, voorafgegaan door een nul. Het ondernemingsnummer wordt voorgesteld 
als xxxx.xxx.xxx 

 Voorbeeld: Een vóór 1 juli 2003 reeds bestaande onderneming met btw-nummer "449.321.816" heeft nu als 
ondernemingsnummer: "0449.321.816".  

 Let wel:  

 - De eerste 0 moet niet verplicht worden weergegeven bij gebruik van het nummer.  
 - In de Internettoepassing moeten de cijfers worden ingevoerd zonder spatie, punt of streepje. 

 Het ondernemingsnummer "0449.321.816" moet in de Internettoepassing dus ingevoerd worden als 
"0449321816" of "449321816". 

 
2. U klikt op de knop "OK". 
 
3. Na enkele ogenblikken krijgt u een scherm te zien met voor het door u ingetikte ondernemingsnummer: 

 a. de identificatiegegevens van de overeenkomstige rechtspersoon  
Het bestand met de identificatiegegevens welke met de Internettoepassing toegankelijk is, wordt voorlopig 
slechts eenmaal per week aangepast met bijwerkingen uit de KBO.  
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 De identificatiegegevens van de neerleggingsplichtige rechtspersoon (ondernemingsnummer, naam, adres, 
rechtsvorm en rechtstoestand) stemmen, afgezien van dit tijdsaspect, in principe volledig overeen met de 
authentieke gegevens die voorkomen in de KBO, die de officiële instantie is welke alle authentieke 
gegevens van elke rechtspersoon beheert. 

 
De NBB is niet verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door de Internettoepassing 
getoonde identificatiegegevens van de gekozen rechtspersoon: de NBB beperkt er zich immers toe de 
authentieke gegevens over te nemen die zijn opgeslagen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). 
Om u toe te laten dit zelf vast te stellen, is een hyperlink naar de website van de FOD Economie voorzien. 
Mocht u fouten vaststellen in de authentieke gegevens opgeslagen in de KBO, dan is het in principe de 
rechtspersoon zelf die naar de KBO toe dient te reageren, voor zover ze als rechtspersoon alle wettelijke 
verplichtingen inzake bekendmaking van identificatiegegevens heeft vervuld. De rechtzettingsprocedure 
wordt toegelicht op de website van de FOD Economie. 

 
U dient daar rekening mee te houden, maar dit belet niet dat de met de Internettoepassing toegankelijke 
gegevens in principe zullen volstaan om het doel te bereiken dat moet worden bereikt, namelijk u toelaten 
om met 100 % zekerheid te stellen dat de jaarrekening die u wenst neer te leggen, moet verbonden 
worden met de rechtspersoon waarvan u het ondernemingsnummer heeft ingetikt. 

 
 b. de refertes van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen die vanaf 1992 voor de gekozen 

rechtspersoon bij de NBB zijn neergelegd. 
 Deze gegevens worden dagelijks bijgewerkt: de door de NBB aanvaarde jaarrekeningen (met de status 
"Geregistreerde betaling" in de Internettoepassing) worden een week later getoond in de toepassing 
"Jaarrekeningen online opzoeken" (zie punt 1.8). 

 
4. Als het volgende bericht wordt getoond:  

 "Onze catalogus bevat geen enkele rechtspersoon met het ondernemingsnummer "xxxx.xxx.xxx". Indien u voor 
deze rechtspersoon een jaarrekening wenst neer te leggen, gelieve ons een aanvraag te sturen per e-mail op 
het volgende adres: helpdesk.ba@nbb.be",  

 dan betekent dit dat de identificatiegegevens van de rechtspersoon die u wil selecteren niet opgenomen zijn in 
de productiedatabase van de Balanscentrale.  

 
 Om een jaarrekening van de desbetreffende rechtspersoon te kunnen neerleggen via het internet, zendt u een 

e-mail naar de Helpdesk van de Balanscentrale (helpdesk.ba@nbb.be) waarin u het ondernemingsnummer en 
de naam van de ontbrekende rechtspersoon vermeldt. Voor een bijwerking die wordt aangevraagd op werkdag 
N (b.v. vrijdag), zijn de gegevens in de Internettoepassing in principe beschikbaar vanaf de werkdag N+2 (in dit 
voorbeeld dinsdag). 
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ZEER BELANGRIJK:  

Alvorens u verder gaat met de neerleggingsprocedure moet u beslissen of u er aan de hand van de 
getoonde gegevens 100 % zeker van kan zijn dat de geselecteerde rechtspersoon overeenkomt met de 
rechtspersoon waarvoor u het jaarrekeningbestand wenst neer te leggen.  
U bent immers, overeenkomstig punt 5.1 van het Algemeen Protocol, verantwoordelijk voor de koppeling 
tussen het ondernemingsnummer enerzijds en de jaarrekening die u zal neerleggen anderzijds. 
 
U bent vanzelfsprekend NIET verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de op het scherm getoonde 
gegevens. U kan ons eventuele anomalieën meedelen per e-mail (adres: helpdesk.ba@nbb.be); uw opmerkingen 
kunnen, naargelang het geval, aanleiding geven tot aanpassingen in het bestand van de NBB of in het bestand van 
de KBO, volgens de procedures welke de Balanscentrale daarvoor moet volgen. 

 
5. Alleen indien u er zeker van bent dat het jaarrekeningbestand dat u wil neerleggen betrekking heeft op 

de rechtspersoon waarvan de identificatiegegevens worden getoond, klikt u vervolgens op de knop "Een 
jaarrekening neerleggen van de gekozen onderneming9".  

 [Als u denkt dat u zich mogelijks van rechtspersoon vergist heeft, of als u twijfelt, dan kan u de knop "Een 
andere onderneming kiezen" gebruiken, waarna u een ander ondernemingsnummer kan intikken, om andere 
identificatiegegevens te zien te krijgen.] 

 
6. Na enkele ogenblikken krijgt u toegang tot het scherm (waarvan hierna een voorbeeld volgt) van waaruit u kan 

overgaan tot de upload van het jaarrekeningbestand. 

 
9 De term "onderneming" wordt overal in de Internettoepassing gebruikt en refereert niet enkel naar vennootschappen, maar ook 

naar verenigingen en stichtingen. 
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2.5 De upload en de validatie van een jaarrekeningbestand 

2.5.1 De upload 
 
De Internettoepassing biedt de keuze tussen een upload van een XBRL-bestand (waarin voor bepaalde elementen 
al dan niet een pdf-bestand is opgenomen) of een 100 % pdf-bestand. 
 

  

2.5.1.1 Upload van een XBRL-bestand 
 
1. XBRL- of pdf-bestand? Een XBRL-bestand wordt gekenmerkt door een bestandsnaam die eindigt op .xbrl. 

Een XBRL-bestand kan voor bepaalde onderdelen een pdf-bestand bevatten, maar wordt ook in dat 
geval als een XBRL-bestand beschouwd. Als u een gestandaardiseerde jaarrekening in de vorm van een 
XBRL-bestand wil neerleggen, dan vinkt u in de zone "Bestandstype" de keuzemogelijkheid "XBRL" aan.  

 
2. Door te klikken op de "Browse" -knop kan u de zone "Jaarrekeningbestand" invullen met het pad en de naam 

van het XBRL-bestand dat u wil neerleggen. Het pad refereert naar de plaats waar dit XBRL-bestand 
opgeslagen is. De naam van het XBRL-bestand of het pad mag geen speciale karakters bevatten. Zijn enkel 
toegelaten: hoofd- of kleine letters zonder accenten, cijfers, blanco's, de verbindingstekens ".", "-" en "_". 

 
3. Voor eenzelfde certificaat gebruikt door verschillende personen klikt u naast de zone "Neerleggingsgroep" op 

het pijltje om de lijst te openen met alle reeds aangemaakte neerleggingsgroepen die verbonden zijn met uw 
digitaal certificaat. Met de scrollbar kan u de alfabetisch gerangschikte lijst doorlopen: 

a. als u wenst dat de jaarrekening op naam van een welbepaalde neerleggingsgroep wordt geüpload, dan klikt 
u in die lijst op de naam van die neerleggingsgroep om deze te selecteren 

b. als u geen neerleggingsgroep wenst aan te duiden of u vergeet een neerleggingsgroep te kiezen, dan 
sorteert de toepassing het neergelegde jaarrekeningbestand automatisch onder "Default". 

 
4. U klikt op de knop “Versturen”. 
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2.5.1.2 Upload van een 100 % pdf-bestand 
 

 
 
1. Als u een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening wil neerleggen in de vorm van een 100 % pdf-bestand, 

dat wordt gekenmerkt door een bestandsnaam die eindigt op ".pdf", dan vinkt u in de zone "Bestandstype" van 
het scherm de keuzemogelijkheid "PDF" aan. 

 
2. De toepassing vraagt u vervolgens om bepaalde gegevens in te vullen die moeten toelaten om de jaarrekening 

of geconsolideerde jaarrekening te identificeren: 

a. in de zone "Boekjaar" vermeldt u de begin- en einddatum van het boekjaar (JJJJ-MM-DD) van de 
rechtspersoon waarvoor u een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening neerlegt. U kan beide data 
selecteren met behulp van de kalender die naast iedere zone is voorzien 

b. u vinkt aan of het al dan niet een verbeterde neerlegging betreft van een reeds eerder door de NBB 
aanvaarde jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening 

c. naast de zone "Taal van de neerlegging" klikt u op het pijltje om de lijst te openen zodat u de taal kan 
selecteren waarin de jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening is opgesteld. U dient er rekening mee te 
houden dat indien u een jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening dient neer te leggen: 
i. deze jaarrekening verplicht moet zijn opgesteld in de taal of in één van de officiële talen van de plaats 

waar de werkelijke exploitatiezetel van de onderneming is gevestigd. Afhankelijk van het taalgebied is 
dat het Nederlands, het Frans of het Duits. Ondernemingen met een exploitatiezetel in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest kunnen kiezen tussen het Nederlands en het Frans 

ii. deze jaarrekening bijkomend en vrijwillig mag worden neergelegd in één of meer andere officiële talen 
van de Europese Unie, maar dat alleen met een document opgesteld in het Nederlands, Frans of Duits 
de publicatieplichtige rechtspersoon aan de neerleggingsplicht voldoet 

d. u vinkt aan of het al dan niet een geconsolideerde jaarrekening betreft. 
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3. Door te klikken op de "Browse"-knop kan u de zone "Jaarrekeningbestand" invullen met het pad en de naam 

van het pdf-bestand dat u wil neerleggen. Het pad refereert naar de plaats waar dit pdf-bestand opgeslagen is. 
De naam van het pdf-bestand of het pad mag geen speciale karakters bevatten. Zijn enkel toegelaten: hoofd- of 
kleine letters zonder accenten, cijfers, blanco's, de verbindingstekens ".", "-" en "_". 

 
4. Voor eenzelfde digitaal certificaat dat wordt gebruikt door verschillende personen klikt u naast de zone 

"Neerleggingsgroep" op het pijltje om de lijst te openen met alle reeds aangemaakte neerleggingsgroepen die 
verbonden zijn met uw digitaal certificaat. Met behulp van de scrollbar kan u de alfabetisch gerangschikte lijst 
doorlopen: 

a. als u wenst dat de jaarrekening op naam van een welbepaalde neerleggingsgroep wordt geüpload, dan klikt 
u in die lijst op de naam van die neerleggingsgroep om deze te selecteren 

b. als u geen neerleggingsgroep wenst aan te duiden of u vergeet een neerleggingsgroep te kiezen, dan 
sorteert de toepassing het neergelegde jaarrekeningbestand automatisch onder "Default". 

 
5. U klikt op de knop "Versturen". 

2.5.2 Het jaarrekeningbestand werd goed ontvangen 
 
Als de Internettoepassing bij de uitvoering van het eerste gedeelte10 van de automatische validatie van een 
XBRL-bestand geen enkele fout vaststelt of als u een jaarrekening in de vorm van een pdf-bestand hebt 
geüpload, dan wordt enkele seconden nadat u het bestand naar de NBB hebt verstuurd, het volgende scherm 
getoond: 
 

 
 

 
10 In deze fase wordt nagegaan of het gestructureerde databestand (of XBRL-bestand): 

- voldoet aan bepaalde structuur- en technische voorwaarden 
- hetzelfde ondernemingsnummer bevat als het ondernemingsnummer dat u heeft ingebracht voor de selectie van de 

rechtspersoon waarvan u de jaarrekening wil neerleggen 
- voldoet aan alle wettelijk verplichte rekenkundige en logische controles op de inhoud. 
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1. De bovenste helft van het scherm toont de identificatiegegevens van de rechtspersoon: het 
ondernemingsnummer, de naam, het adres, de rechtsvorm en de rechtstoestand zoals die in de 
productiedatabase van de NBB zijn opgenomen (onder het voorbehoud dat werd toegelicht onder punt 2.4). 

 
2. In het midden van het scherm vindt u onder "Nieuwe neerlegging": 

- de naam van de door u gekozen neerleggingsgroep en  
- het door u neergelegde jaarrekeningbestand, inclusief het pad. 
 

3. In het onderste deel van het scherm vindt u onder "Het resultaat van de nieuwe neerlegging", in ons voorbeeld:  
"Uw bestand werd goed ontvangen en wordt momenteel verwerkt. 
De optie "Opvolging" laat u toe om het stadium van verwerking van de door u neergelegde jaarrekeningen op te 
volgen." 

 
Dit positief bericht betekent dat: 
- uw jaarrekeningbestand in de vorm van een XBRL-bestand of een pdf-bestand ongewijzigd en leesbaar 

werd ontvangen door de NBB 
- bij het eerste gedeelte van de automatische validatie van het XBRL-bestand geen enkele fout aan het 

licht is gekomen. Dit betekent ENKEL dat controles welke het onderwerp zijn van de validatieprocedure 
met goed gevolg werden doorlopen. U dient deze validatie te beschouwen als een hulpmiddel die de NBB u 
biedt om bepaalde fouten te vermijden. De NBB is enkel verantwoordelijk voor de publicatie van een 
jaarrekening zoals die bij haar neergelegd is. 

 
4. U kan vervolgens: 

-  hetzij overgaan tot het uploaden van een ander jaarrekeningbestand; u klikt dan op de knop "Een andere 
neerlegging uitvoeren" 

-  hetzij voor het met goed gevolg geüploade jaarrekeningbestand het resultaat raadplegen van het verdere 
verloop van de automatische validatie en van het mogelijk visueel nazicht door een bediende van de 
Balanscentrale. U klikt daarvoor op de optie "Opvolging".  

 

2.5.3 De validatie 

2.5.3.1 De automatische validatie en/of het visueel nazicht van een jaarrekeningbestand 
 
De manier waarop een via het internet neergelegd bestand wordt gecontroleerd, is afhankelijk van de 
bestandsvorm waarin u de jaarrekening hebt opgemaakt: 
 
1. Een XBRL-bestand waarin geen enkel pdf-bestand is opgenomen (= 100 % XBRL-bestand) wordt volledig 

automatisch gevalideerd. Hierbij wordt nagegaan of het geüpload jaarrekeningbestand:  
- voldoet aan de gestelde structuur- en technische voorwaarden 
- hetzelfde ondernemingsnummer bevat als het ondernemingsnummer dat u heeft ingebracht voor de selectie 

van de rechtspersoon waarvan u de jaarrekening wil neerleggen 
- voldoet aan alle wettelijk verplichte rekenkundige en logische controles op de inhoud 
- correcte kenmerkende gegevens (zoals de rechtstoestand) bevat van de rechtspersoon waarvan de 

jaarrekening wordt neergelegd  
- correcte gegevens bevat over het boekjaar waarvoor de jaarrekening is opgesteld. 

 
Enkel wanneer u een jaarrekening neerlegt in de vorm van een 100 % XBRL-bestand is het resultaat van de 
validatie in de meeste gevallen reeds na enkele seconden bekend; u kan dit resultaat raadplegen via het 
menupunt "Opvolging" (zie punt  2.5.3.2). 
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2. Een XBRL-bestand waarin bepaalde elementen in de vorm van een pdf-bestand opgenomen zijn wordt 

gedeeltelijk automatisch gevalideerd waarbij de hierboven vermelde voorwaarden worden nagegaan. Na de 
automatische validatie van het geüpload jaarrekeningbestand moeten de ingekapselde pdf-bestanden visueel 
worden nagezien door een bediende van de Balanscentrale. Het is immers niet mogelijk om automatisch te 
controleren of een pdf-bestand enkel aanvaardbare inhoud bevat. 

 
3. Een 100 % pdf-bestand wordt altijd visueel nagezien door een bediende van de Balanscentrale.  

 

Het visuele nazicht kan niet altijd onmiddellijk gebeuren binnen de Balanscentrale (dit kan meerdere uren vergen, 
naargelang het aantal aanbiedingen). Zodra het visueel nazicht beëindigd is, wordt automatisch een e-mail 
verzonden waarin u wordt verzocht om het resultaat van het visueel nazicht te raadplegen via het menupunt 
"Opvolging" (zie punt 2.5.3.2). 
 

2.5.3.2 De optie "Opvolging" en het stadium van verwerking van de jaarrekening 
 
Via de optie "Opvolging" kan u nagaan in welke fase van verwerking een jaarrekeningbestand zich bevindt. Elke 
jaarrekening krijgt één van de volgende stadia toegekend: 
 

Stadium van verwerking Toelichting 
 Wacht op validering 

 
Deze status  wordt toegekend aan jaarrekeningen die worden geüpload 
tijdens de periodes waarin de light-versie van de Internettoepassing actief 
is (zie punt 1.5) of tijdens periodes met een extreem hoog aantal 
aanbiedingen. 

Het aangeboden jaarrekeningbestand voldoet helemaal aan de technische 
voorwaarden (structuur en formaat van het jaarrekeningbestand) en de 
cijfergegevens in de jaarrekening voldoen aan de geldende rekenkundige 
en logische controles, maar de jaarrekening moet nog aan andere 
voorwaarden voldoen alvorens te kunnen worden aanvaard. Om te 
controleren of aan deze laatste voorwaarden is voldaan, dienen de 
gegevens van de productiedatabase van de Balanscentrale te worden 
gebruikt. Deze productiedatabase is echter enkel beschikbaar tijdens NBB-
werkdagen van 7 uur tot 20 uur. Eenmaal ook deze laatste controles zijn 
uitgevoerd, kan u het resultaat raadplegen met de optie "Opvolging". 

 Ongeldige neerlegging 
(zie punt 2.5.3.2.1.) 

Deze status wordt toegekend als een jaarrekening werd geweigerd omdat: 
 één of meer fouten werden vastgesteld in het bestand bij de 

automatische validatie of bij het visueel nazicht 
 de volledige neerleggingskosten van een jaarrekening met de status 

"Wacht op betaling"  of  "Wacht op overschrijving" niet binnen de 
gestelde tijd werden betaald. 
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Stadium van verwerking Toelichting 

  Visueel nazicht in uitvoering 
(zie punt 2.5.3.2.2) 

Deze status wordt toegekend als:  
 de Internettoepassing tijdens de automatische validatie van een XBRL-

bestand bepaalde elementen vaststelt die een beslissing van een 
bediende van de Balanscentrale vereisen. In voorkomend geval zal u 
eventueel worden gecontacteerd op het nummer dat u hebt ingevuld in 
het "Registratie Gebruiker/Onderneming"-formulier 

 u een pdf-bestand uploadt of een XBRL-bestand waarin bepaalde 
elementen in de vorm van een pdf-bestand zijn opgenomen. De 
automatische validatie van het bestand wordt opgeschort en het nazicht 
door een bediende van de Balanscentrale is vereist. Zodra de visuele 
controle beëindigd is, wordt automatisch een e-mail verstuurd naar het 
adres dat u hebt opgenomen in het "Registratie 
Gebruiker/Onderneming"-formulier (zie punt 2.2.1). 

 Schrapping in verwerking 
(zie punt 2.5.4.) 

Wordt getoond als u gekozen heeft voor het schrappen van een 
jaarrekening en dit zolang het schrappen bezig is. 

 Wacht op betaling 
(zie punt 2.6.) 

De automatische validatie en/of het visueel nazicht zijn succesvol verlopen 
en enkel de neerleggingskosten moeten nog worden betaald opdat de 
jaarrekening officieel door de NBB aanvaard wordt. 

 Wacht op overschrijving 
(zie punt 2.6.2.2) 

In het geval u beslist heeft de verschuldigde neerleggingskosten van de 
jaarrekening te betalen door overschrijving. Deze status blijft dan geldig 
gedurende maximum 7 kalenderdagen, dit is de periode binnen dewelke de 
NBB het correcte bedrag op haar bankrekening moet hebben ontvangen.  

  Betaling geregistreerd 
(zie punt 2.6.3.2) 

De automatische validatie, het eventueel visueel nazicht en de betaling zijn 
succesvol verlopen. De NBB heeft de jaarrekening officieel aanvaard. Als 
officiële neerleggingsdatum geldt de datum van de upload van de 
jaarrekening. 

 Raadpleegbaar door derden 
als pdf 
(zie punt 2.7.1) 

De beelden van de neergelegde jaarrekeningen kunnen in de vorm van 
een pdf-bestand op de website van de NBB worden geraadpleegd. 

 
Elk jaarrekeningbestand dat u met de Internettoepassing uploadt moet de automatische validatie en/of het visueel 
nazicht met goed gevolg doorstaan vooraleer de status "Wacht op betaling" toegekend wordt om vervolgens 
betaald te kunnen worden en ten slotte door de NBB als aanvaard te mogen worden beschouwd. 
 
Als u in het hoofdmenu ("Home") kiest voor "Betaling", dan worden u enkel die (met uw certificaat 
geüploade) jaarrekeningbestanden getoond welke de status "Wacht op betaling" hebben op het moment 
van de raadpleging.  
 

Via de optie "Opvolging" worden u enkel jaarrekeningen getoond die werden geüpload met hetzelfde 
digitaal certificaat als datgene dat u gebruikt voor het opvolgen. 
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Voorbeeld: 
 
Hierna volgt dit scherm met een verder toegelicht voorbeeld voor de neerleggingsgroep "Vestiging Antwerpen":  
 

 
 
 
 
De neerleggingsgroep "Vestiging Antwerpen" wil met de Internettoepassing een jaarrekening neerleggen in de 
vorm van een 100 % XBRL-bestand (d.w.z. zonder ingekapselde pdf-bestanden) voor de rechtspersoon met het 
ondernemingsnummer "0447.384.091". 
 
a. De jaarrekening wordt verscheidene keren geüpload en geweigerd door de Internettoepassing wegens fouten 

tegen de verplichte rekenkundige en logische controles en tegen de structuur en technische voorwaarden van 
het XBRL-Protocol.   

 
b. Het aangepaste bestand wordt om 12u50 geüpload. De status "Wacht op betaling" wordt toegekend omdat het 

jaarrekeningbestand de automatische validatie van de Internettoepassing wel met goed gevolg heeft doorstaan.  
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Informatie die terug te vinden is onder het menupunt "Opvolging" 
 
1. Het menupunt "Opvolging" bevat een overzicht van alle jaarrekeningbestanden die met één bepaald digitaal 

certificaat werden geüpload. In deze lijst kunnen voor elk bestand de volgende inlichtingen worden 
teruggevonden: 

 
a. Gegevens afkomstig uit het geüploade jaarrekeningbestand 

 
Als u een jaarrekening neerlegt in de vorm van een XBRL-bestand, dan zijn de afgebeelde gegevens in dit 
scherm die welke de Internettoepassing in het geüploade XBRL-bestand heeft teruggevonden: 
o het ondernemingsnummer 
o de afsluitingsdatum van het boekjaar waarvoor de jaarrekening wordt neergelegd 
o de aard van de jaarrekening, dit is het model volgens hetwelk de jaarrekening is opgesteld (verkort of 

volledig model) 
o de taal waarin de jaarrekening is opgesteld en waarin u wenst dat ze openbaar wordt gemaakt: het 

Nederlands, het Frans of het Duits  
o de vermelding of het bestand al dan niet een verbetering is van een reeds eerder neergelegde en door 

de Balanscentrale aanvaarde jaarrekening. 
 
 Als u een jaarrekening neerlegt in de vorm van een 100 % pdf-bestand, dan zijn de afgebeelde gegevens 

in dit scherm de gegevens die u zelf hebt ingevuld in het scherm van waaruit u het pdf-bestand hebt 
geüpload (zie punt 2.5.3). 

  
Het is mogelijk dat in bepaalde gevallen één of meerdere gegevens niet getoond kunnen worden.  

 
b. Gegevens gegenereerd door de Internettoepassing: het verwerkingsstadium waarin het vermelde 

jaarrekeningbestand zich bevindt, telkens aangevuld met de datum en uur waarop de vermelde status werd 
toegekend.  

 
2. Als er meerdere jaarrekeningbestanden worden getoond, dan zijn die automatisch gerangschikt volgens 

datum en uur van stadium van verwerking. Het jaarrekeningbestand dat het recentst in een nieuw stadium is 
terechtgekomen, vindt u dan bovenaan de lijst terug. 

 U kan echter zelf een andere rangschikking doorvoeren: volgens het ondernemingsnummer, volgens de 
afsluitingsdatum, volgens de aard van de jaarrekening, volgens de taal van de jaarrekening, ... en dit door te 
klikken op de hoofding van de kolom die overeenkomt met het gegeven volgens hetwelk u de lijst gerangschikt 
wil zien. 

 
3. Door in de zone "Neerleggingsgroep" te klikken kan u de lijst beperken tot enkel die uploads welke door een 

bepaalde neerleggingsgroep zijn uitgevoerd.  
 Eerst wordt een lijst geopend met alle namen van neerleggingsgroepen die reeds zijn aangemaakt voor uw 

digitaal certificaat. Vervolgens selecteert u de naam van de neerleggingsgroep waarvan u de aanbiedingen wil 
raadplegen door erop te klikken. 

 
4.  Door in de zone "Stadium van verwerking" te klikken kan u de lijst beperken tot enkel de uploads die zich in 

een specifiek stadium bevinden. 
 Eerst wordt een lijst geopend met alle mogelijke stadia van verwerking. Vervolgens selecteert u het stadium 

waarvan u de aanbiedingen wil raadplegen door erop te klikken. 
 
5. Door in de zone "Sinds"' te klikken kan u de lijst uitbreiden tot alle uploads van de laatste 7 of 30 dagen.  
 U dient hiervoor de lijst te openen en de gewenste periode aan te klikken. 
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2.5.3.2.1 DE STATUS "ONGELDIGE NEERLEGGING" 

 
Deze status wordt toegekend in het geval dat: 
- de Internettoepassing bij de validatie ten minste één reden heeft vastgesteld die van die aard is dat het bestand 

automatisch wordt geweigerd overeenkomstig het Algemeen Protocol  
- de bediende van de Balanscentrale tijdens het visueel nazicht ten minste één reden heeft vastgesteld die van 

die aard is dat het bestand wordt geweigerd overeenkomstig het pdf-Protocol 
- het totaalbedrag van de verschuldigde neerleggingskosten voor een jaarrekening met de status "Wacht op 

betaling" of "Wacht op overschrijving" niet binnen de gestelde tijd werd betaald (zie punt 2.6). 
 
U klikt op de link "Ongeldige neerlegging" om toegang te krijgen tot een pagina met de opsomming van de 
weigeringsredenen. U kan deze informatie raadplegen gedurende 30 kalenderdagen die volgen op de datum van 
de upload van het jaarrekeningbestand.  

2.5.3.2.1.1 Mogelijke redenen die bij de automatische VALIDATIE van een XBRL-bestand een weigering van het 
geüploade bestand tot gevolg hebben  

 
Hieronder volgt een voorbeeldscherm met een aantal vastgestelde weigeringsredenen na validatie van een 
jaarrekening in de vorm van een XBRL-bestand, die tot de status "Ongeldige neerlegging" aanleiding hebben 
gegeven. 
 

 
 
1. In de bovenste helft van het scherm worden de identificatiegegevens getoond die de Internettoepassing heeft 

teruggevonden in het geüploade jaarrekeningbestand.  
 
2. De validatie verloopt in verschillende niveaus: als in een bepaald niveau weigeringsredenen worden 

vastgesteld, dan worden geen verdere niveaus meer doorlopen; dit laat toe de toepassing te optimaliseren, 
maar heeft tot gevolg dat eventuele weigeringsredenen die nog in de verdere niveaus zouden worden 
vastgesteld, niet meer gedetecteerd en getoond worden.  

 De getoonde opsomming van de tijdens de validatie opgespoorde weigeringsredenen is dus niet noodzakelijk 
exhaustief, afhankelijk van het aantal niveaus dat de Internettoepassing daadwerkelijk heeft kunnen doorlopen 
voor een bepaald jaarrekeningbestand. Bij het validatieniveau dat niet volledig nageleefd wordt, verschijnt een 

 en een lijst met fouten. Enkel de eerste 20 fouten worden weergegeven. 
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De validering gebeurt in de volgende fasen:  
 
Stap 1: 

De XML- en XBRL-validaties: controle of in het jaarrekeningbestand bepaalde fouten voorkomen die 
betrekking hebben op de bestandsstructuur in termen van XML- en XBRL-syntax. 
 
Als een jaarrekeningbestand één of meer fouten bevat met betrekking tot de bestandsstructuur, dan: 
- worden de controles die het onderwerp zijn van de niveaus 2 en 3 niet verder uitgevoerd (de validatie van 

het jaarrekeningbestand wordt dus beperkt tot de controles van niveau 1) 
- en wordt de neerlegging geweigerd, overeenkomstig het Algemeen Protocol. 

 
Stap 2: 

De NBB-validatie: dit validatieniveau controleert of het bestand overeenstemt met de regels opgenomen in het 
XBRL-protocol. Deze controles houden voornamelijk verband met de data van het boekjaar en de 
aanwezigheid van verplichte elementen.  
 
Als een jaarrekeningbestand één of meerdere fouten bevat tegen het XBRL-protocol, dan: 
- worden de controles die het onderwerp zijn van het niveau 3 niet verder uitgevoerd (de validatie van het 

jaarrekeningbestand wordt dus beperkt tot de controles van niveau 1 en 2) 
- wordt ook hier de neerlegging geweigerd, overeenkomstig het Algemeen Protocol.  
 

BELANGRIJK: 
Wanneer bepaalde fouten worden vastgesteld tegen de XML-, XBRL- of NBB-validatie, dan neemt u het 
best contact op met de leverancier van het programma waarmee u het jaarrekeningbestand hebt 
opgemaakt; dit programma blijkt dan immers niet (meer) te voldoen aan het geldende XBRL-Protocol. 

 
Stap 3: 

De rekenkundige en logische controle:  controle of het jaarrekeningbestand voldoet aan de wettelijk verplichte 
rekenkundige en logische controles. 
 
Als een jaarrekeningbestand niet voldoet aan één of meerdere van deze controles, dan: 
- heeft het jaarrekeningbestand de volledige validatieprocedure van de stappen 1 tot 3 doorlopen, maar wordt 

de verwerkingsprocedure daarmee gestopt 
- wordt ook hier de neerlegging geweigerd, overeenkomstig het Algemeen Protocol. 

 
3. Om terug te keren naar het overzicht met de door u geüploade jaarrekeningbestanden, klikt u op de knop 

"Terugkeren naar de lijst met neerleggingen". 
 

2.5.3.2.1.2 Mogelijke redenen die bij het VISUEEL NAZICHT van een 100 % pdf-bestand een weigering van het 
geüploade bestand tot gevolg hebben  

 
Hieronder volgt een voorbeeldscherm met een bij de validatie van een jaarrekening in de vorm van een 100 % 
pdf-bestand vastgestelde reden van weigering die tot de status "Ongeldige neerlegging" aanleiding heeft gegeven: 
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1. In de bovenste helft van het scherm worden de identificatiegegevens getoond die u zelf hebt ingevuld in het 

scherm van waaruit u het pdf-bestand hebt geüpload (zie punt 2.5.1.2). 
 
2. De onderste helft van het scherm bevat de opsomming van de weigeringsredenen die werden opgespoord 

gedurende het visueel nazicht door een bediende van de Balanscentrale. De voorwaarden waaraan een 
jaarrekening in de vorm van een pdf-bestand moeten voldoen om te kunnen worden aanvaard door de 
Balanscentrale kan u terugvinden in het "pdf-protocol". 

 
3. Om terug te keren naar het overzicht met de door u neergelegde jaarrekeningen, klikt u op de knop 

"Terugkeren naar de lijst met neerleggingen". 

2.5.3.2.2 DE STATUS "VISUEEL NAZICHT IN UITVOERING" 

 
Deze status wordt toegekend wanneer: 

- u een jaarrekening neerlegt in de vorm van een 100 % pdf-bestand of van een XBRL-bestand waarin 
bepaalde elementen opgenomen zijn in de vorm van een pdf-bestand, hetgeen een visueel nazicht vereist door 
een bediende van de Balanscentrale  

- de Internettoepassing tijdens de automatische validatie bepaalde elementen vaststelt die een beslissing van 
een bediende van de Balanscentrale vereisen alvorens het betrokken bestand eventueel kan overgaan naar de 
status "Wacht op betaling". Mogelijke redenen waarvoor de validatie wordt opgeschort, zijn: 

o een overlapping tussen het boekjaar waarop het geüploade XBRL-bestand betrekking heeft en het boekjaar 
van een reeds eerder door de Balanscentrale aanvaarde en gepubliceerde jaarrekening of  
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o het boekjaar waarop het geüploade XBRL-bestand betrekking heeft, bedraagt meer dan 24 maanden of 
o een anomalie die voorkomt in het geüploade XBRL-bestand inzake de rechtsvorm of 
o een andere anomalie (b.v. de datum van de algemene vergadering ontbreekt voor een onderneming die 

nochtans niet in vereffening is). 
 

  
 
Wanneer een jaarrekeningbestand in de kolom "Stadium van verwerking van de jaarrekening" de status "Visueel 
nazicht in uitvoering" heeft, wordt het automatische gedeelte van de validatie11 (dat slechts enkele seconden in 
beslag neemt) tijdelijk opgeschort zodat: 

o in het geval van de upload van een 100 % pdf-bestand of een XBRL-bestand waarin bepaalde elementen in de 
vorm van een pdf-bestand zijn opgenomen, een visueel nazicht door een bediende van de Balanscentrale zou 
kunnen gebeuren. Dit nazicht kan enige tijd in beslag nemen (tot een volledige werkdag in periodes met talrijke 
aanbiedingen). Zodra het visueel nazicht afgerond is, wordt een e-mail verzonden naar de persoon die de 
upload heeft uitgevoerd; 

o in het geval van een XBRL-bestand een beslissing kan worden genomen door een bediende van de 
Balanscentrale. U zal eventueel worden gecontacteerd als bijkomende informatie nodig mocht zijn om na te 
gaan of het geüploade XBRL-bestand al dan niet kan overgaan naar de status "Wacht op betaling". 

2.5.3.2.3 DE STATUS "WACHT OP BETALING" 

 
De status "Wacht op betaling" wordt toegekend nadat de validatie succesvol verlopen is en verder enkel nog de 
verschuldigde neerleggingskosten moeten worden betaald opdat de neerlegging officieel door de NBB kan worden 
aanvaard. 
 
Hierna volgt een voorbeeldpagina waarin een jaarrekeningbestand voorkomt met de status "Wacht op betaling": 
 

 
11 Enkel wanneer u een jaarrekening in de vorm van een zuiver pdf-bestand uploadt, wordt de fase van automatische validatie 

overgeslagen om een bediende van de Balanscentrale toe te laten de jaarrekening volledig visueel na te zien. 
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Om over te gaan tot de betaling, klikt u op het menupunt "Betaling" (zie punt 2.6) waarna nog enkel de bestanden 
worden getoond die de status "Wacht op betaling" hebben. 
 

2.5.4 De schrapping van een of meer geüploade jaarrekeningen 
 
Het is mogelijk dat u een geüploade jaarrekening wenst te schrappen: 

- omdat u zich bij het opmaken van de jaarrekening hebt vergist in de kenmerkende gegevens van de 
jaarrekening (ondernemingsnummer, afsluitingsdatum van het boekjaar, model of taal) of de overige gegevens 
die voorkomen in de jaarrekening 

- of omdat u voor een of meer jaarrekeningen heeft gekozen voor betaling door overschrijving, maar u wil daarna 
toch kiezen voor betaling met kredietkaart; dit kan door de jaarrekening(en) met status "Wacht op 
overschrijving" te schrappen en daarna opnieuw neer te leggen. 

 
De Internettoepassing laat u toe om een geüpload jaarrekeningbestand waarvoor u nog geen betalingswijze hebt 
gekozen (status "Wacht op betaling") of waarvoor u hebt geopteerd om te betalen door overschrijving (status 
"Wacht op overschrijving") te schrappen door te klikken op de status van de betrokken jaarrekening in de lijst die u 
kan raadplegen onder de optie "Opvolging". 

2.5.4.1 Het schrappen van een jaarrekening met de status "Wacht op betaling"  
 
Om een jaarrekening te schrappen waarvoor u nog geen betalingswijze hebt gekozen, klikt u in de lijst die u kan 
raadplegen onder de optie "Opvolging" op de status "Wacht op betaling". Hierdoor krijgt u toegang tot het scherm 
waarvan hierna een voorbeeld volgt: 
 



Het neerleggen via internet stap voor stap  
 

Versie 4.1 Handleiding - neerlegging via internet  37 

    
 
Om met de schrapping door te gaan, klikt u vervolgens op "Schrappen". U wordt dan gevraagd om uw keuze te 
bevestigen door te klikken op "OK" op volgend scherm: 
 

 
 
Dit heeft tot gevolg dat het geüploade jaarrekeningbestand wordt verwijderd en de status "Ongeldige neerlegging" 
krijgt toegekend, wat via "Opvolging" zichtbaar blijft gedurende 30 kalenderdagen na de upload. U kan vervolgens 
de neerleggingsprocedure helemaal van vooraf aan herbeginnen (b.v. om een wijziging aan te brengen).  
 
2.5.4.2 Het schrappen van een jaarrekening met de status "Wacht op overschrijving"  
 
Om een jaarrekening te schrappen waarvoor u reeds hebt aangeduid dat u de verschuldigde neerleggingskosten 
zal betalen door overschrijving, klikt u op de status "Wacht op overschrijving". De procedure is dezelfde als voor 
jaarrekeningen met de status "Wacht op betaling". 
 

OPGELET: 
Als de overschrijving voor de betaling van verschillende jaarrekeningen was voorzien, dan heeft het schrappen van 
(minimum) één van deze te betalen jaarrekeningen tot gevolg dat alle jaarrekeningen die met dezelfde 
overschrijving zouden worden betaald, verwijderd worden en als geweigerd worden geregistreerd. U moet  
daarna dus de neerleggingsprocedure helemaal van vooraf aan herbeginnen voor elke jaarrekening die met 
dezelfde overschrijving is verbonden. 
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2.6 De betaling van de neerleggingskosten (enkel actief op NBB-werkdagen 
van 7 uur tot 20 uur) 

 
De verschuldigde neerleggingskosten van jaarrekeningen die met de Internettoepassing worden neergelegd, 
kunnen worden betaald: 

- met gebruikmaking van een kredietkaart (Visa of MasterCard) 
- door overschrijving. 
 

OPGELET: 

Vrijwel alle functies van de Internettoepassing zijn slechts beschikbaar op de NBB-werkdagen van 07.00 
uur tot 20.00 uur. Daarbuiten is het in de Internettoepassingenkel mogelijk om te kiezen voor een betaling 
via overschrijving van jaarrekeningbestanden met de status "Wacht op betaling". 

 

2.6.1 De selectie van jaarrekeningen voor betaling 
 

Om de neerleggingskosten voor een bepaalde jaarrekening te betalen, moet u zich aanloggen met 
hetzelfde certificaat als datgene waarmee u het jaarrekeningbestand heeft geüpload. 

 
Om toegang te krijgen tot de lijst met jaarrekeningbestanden met de status "Wacht op betaling", klikt u op 
"Betaling" in het hoofdmenu ("Home") of in de menubalk (bovenaan elk scherm) op "Betaling". Hierdoor krijgt u 
toegang tot het scherm waarvan hierna een voorbeeld volgt: 
 

 
 
In tegenstelling tot de upload, waarbij enkel het doorsturen van jaarrekening per jaarrekening mogelijk is, kan de 
betaling geregeld worden voor meerdere jaarrekeningen tegelijk: we spreken dan, naar analogie met "internet-
shops", van een "basket" of virtuele "winkelmand" die u kan gebruiken om meerdere jaarrekeningen te groeperen, 
die klaar zijn om betaald te worden en waarbij u met één betaling de neerleggingskosten wil betalen.  
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Om één of meerdere jaarrekeningen met de status "Wacht op betaling" te selecteren voor betaling, gaat u als volgt 
te werk: 
 
1. U vinkt het vakje aan in de kolom van de betalingswijze van uw keuze (overschrijving of kredietkaart) en dit 

voor elke jaarrekening die u wil toevoegen aan uw "mand". Kiezen voor betalen door overschrijving kan enkel 
voor jaarrekeningen met eenzelfde datum in de kolom "Wacht op betaling". Zodra u een jaarrekening selecteert 
voor betaling door overschrijving, blijven enkel de jaarrekeningen met dezelfde datum van "Wacht op betaling" 
nog selecteerbaar voor dezelfde overschrijving. Deze beperking inzake selectie geldt niet indien u kiest om te 
betalen met kredietkaart. 

 Het totaal te betalen bedrag, dat rechts onderaan het scherm wordt getoond, wordt automatisch bijgewerkt, 
rekening houdend met de aard van de jaarrekeningen en de mogelijke tarieftoeslag verschuldigd bij laattijdige 
neerlegging. Om voor een jaarrekening de samenstelling van de neerleggingskosten te kennen, klikt u op het 
vraagteken-icoon naast het desbetreffende bedrag in de kolom "Verschuldigd bedrag".  

 
2. Nadat u alle jaarrekeningen heeft geselecteerd die u gelijktijdig wenst te betalen, klikt u op de knop "Betalen" 

om toegang te krijgen tot een pagina waar een tabel wordt getoond met alle door u geselecteerde 
jaarrekeningen en het totaal daarvoor verschuldigde bedrag (zie hierna). 

 

2.6.2 De betaling door overschrijving 
 
Door de keuzemogelijkheid "Overschrijving" aan te vinken en daarna op de knop "Betaling" te klikken, wordt het 
scherm getoond waarvan hierna een voorbeeld volgt: 
 

 
 
Deze pagina geeft de randvoorwaarden waaraan de betaling door overschrijving is onderworpen opdat de NBB de 
jaarrekeninginformatie binnen de wettelijke termijnen beschikbaar zou kunnen stellen voor derden. Deze 
randvoorwaarden zijn de volgende: 

- Als u kiest voor de betaling door overschrijving, dan genereert de Internettoepassing automatisch de gegevens 
die u nodig hebt om de overschrijving op te maken. De eigenlijke overschrijving moet u buiten de 
Internettoepassing uitvoeren. U kan hiervoor gebruik maken van Isabel, pc-banking of phonebanking. 
Gebruik maken van een papieren overschrijvingsformulier dat u aan uw kredietinstelling bezorgt, wordt 
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uitdrukkelijk afgeraden omdat hierbij het risico het grootst is dat uw betaling laattijdig wordt ontvangen en 
daardoor de betrokken jaarrekeningen moeten worden geweigerd. 

 
- Een jaarrekening waarvan u de verschuldigde neerleggingskosten via uw kredietinstelling laat overschrijven, 

kan enkel worden aanvaard als de NBB binnen zeven kalenderdagen na de toekenning van de status 
"Wacht op betaling" het correcte bedrag met de correcte gestructureerde mededeling op haar 
specifieke rekening ontvangt. De datum van de upload van de jaarrekening wordt dan door de NBB gebruikt 
als officiële neerleggingsdatum. De toekenning van de datum van upload als officiële neerleggingsdatum 
verklaart waarom de betaling "rond" moet zijn binnen zeven kalenderdagen: de NBB is immers wettelijk 
verplicht om aanvaarde jaarrekeningen binnen 11 werkdagen voor het publiek beschikbaar te stellen.  

 

Om de betaling tijdig "rond" te krijgen, raden wij u aan om deze betaling zelf uit te voeren en wel van 
zodra de status "Wacht op betaling" of "Wacht op overschrijving" is toegekend. 

 
Indien u: 

- wenst terug te keren naar de lijst met jaarrekeningen die wachten op betaling, om bijvoorbeeld een andere 
betalingswijze dan de betaling door overschrijving te kiezen, klikt u op de knop "Annuleren"; 

- verder wenst te gaan met de betaling door overschrijving, klikt u op de knop "Betalen via overschrijving".  
 
Door op de knop "Betalen via overschrijving" te klikken: 

- verdwijnt de betrokken jaarrekening uit de lijst die u kan raadplegen via de optie "Betaling" 

- komt de betrokken jaarrekening met de status "Wacht op overschrijving" in de lijst die u kan raadplegen via het 
menu "Opvolging" 

- krijgt u toegang tot het scherm waarvan hierna een voorbeeld volgt. Daarin worden de gegevens getoond die u 
nodig hebt om buiten de Internettoepassing de overschrijving op te maken en voor uitvoering aan uw 
kredietinstelling door te geven: 
o het totaal verschuldigde bedrag 
o het specifieke rekeningnummer van de NBB waarop u het bedrag dient te storten 
o de gestructureerde mededeling die u bij uw betaling via uw kredietinstelling moet meegeven en waarmee 

de NBB uw betaling automatisch moet kunnen terugvinden. 
 

OPGELET: 
Omdat dit deel van de toepassing volledig automatisch werkt, zal in de volgende gevallen het overgeschreven 
bedrag bij ontvangst op de rekening van de NBB automatisch worden teruggestort: 

- de NBB heeft een te klein bedrag ontvangen 
- de NBB heeft het bedrag te laat ontvangen 
- de NBB heeft een overschrijving ontvangen zonder gestructureerde mededeling of met een foutieve 

gestructureerde mededeling. 
 
In de zone voor de vrije mededeling van de terugstorting door de NBB wordt een bepaalde code vermeld en wordt 
het volgende adres weergegeven: www.nbb.be/refund. Daar bevindt zich een lijst met de mogelijke codes en hun 
overeenstemmende verklaring in de taal van uw keuze. 
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Links bovenaan wordt een transactienummer getoond waarmee u via de optie "Betalingsgegevens" (zie verder 
punt 2.6.4) de jaarrekeningen kan opvragen die het onderwerp zijn geweest van een geslaagde 
betalingstransactie. Wij raden u aan om dit transactienummer te noteren mocht u op een later tijdstip gebruik 
wensen te maken van de optie "Betalingsgegevens" van de Internettoepassing. 
 
Onderaan het scherm bevindt zich een "OK"-knop die u toelaat om terug te gaan naar het scherm met de lijst van 
jaarrekeningbestanden die zich in het stadium "Wacht op betaling" bevinden.  
 
Rechts bovenaan het scherm bevindt zich een "PDF"- en"HTML"-knop waarmee u een printvriendelijke pagina met 
de overschrijvingsgegevens in ".pdf" of ".html" kan openen en die u kan afdrukken. 

2.6.2.1 Het resultaat van de betaling door overschrijving 

Een jaarrekening waarvoor de NBB binnen zeven kalenderdagen na de toekenning van de status "Wacht op 
betaling" het correcte bedrag met de correcte gestructureerde mededeling op haar specifieke rekening ontvangt, 
wordt officieel aanvaard door de NBB en krijgt de status "Betaling geregistreerd".  
 
U kan enkele dagen na de uitvoering van uw overschrijving nagaan of de jaarrekening aanvaard is, door in de 
Internettoepassing: 

- de status van de betrokken jaarrekening te verifiëren in de lijst die u kan opvragen onder het menupunt 
"Opvolging"; op het ogenblik van de ontvangst van een correcte betaling op de NBB-rekening wordt de status 
"Wacht op overschrijving" omgezet naar "Betaling geregistreerd" 

- het transactienummer in te tikken in het scherm waartoe u toegang krijgt via het menupunt 
"Betalingsgegevens"; enkel en alleen wanneer de jaarrekening aanvaard is, kan u via dit scherm kenmerken 
opvragen i.v.m. uw betalingstransactie (zie punt 2.6.4). 
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2.6.2.2 De status "Wacht op overschrijving" 

De status "Wacht op overschrijving" wordt automatisch toegekend, onder het menupunt "Opvolging", wanneer u 
beslist heeft de verschuldigde neerleggingskosten te zullen betalen door overschrijving. 
Hierna volgt een voorbeeldpagina waarin een jaarrekeningbestand voorkomt met de status "Wacht op 
overschrijving": 

 
 
Door te klikken op "Wacht op overschrijving" krijgt u toegang tot een scherm waarin u de mogelijkheid hebt om de 
jaarrekening(en) die u geselecteerd hebt voor betaling door overschrijving, te schrappen en dit door te klikken op 
de knop "Schrappen" (zie punt 2.5.4). 
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Daarnaast kan u de gegevens die nodig zijn om de overschrijving uit te voeren, opnieuw opvragen door in de 
rechterbovenhoek van uw scherm op de link "Overzicht overschrijvingsgegevens" te klikken. 
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Een jaarrekeningbestand met de status "Wacht op overschrijving" blijft met deze status opgenomen in de lijst die u 
kan raadplegen onder de optie "Opvolging" tot op het ogenblik dat de NBB het correcte bedrag tijdig ontvangt op 
haar rekening. Wanneer de verschuldigde neerleggingskosten binnen zeven kalenderdagen na de toekenning van 
de status "Wacht op betaling" worden voldaan, zal de jaarrekening officieel aanvaard worden met als officiële 
datum van neerlegging de datum van de upload van het jaarrekeningbestand.  
 
Binnen 11 werkdagen na de aanvaarding ontvangt de publicatieplichtige rechtspersoon waarvan de jaarrekening is 
neergelegd, gratis en ambtshalve de tekst van de "Mededeling van de neerlegging van de jaarrekening" 
(cf. punt 1.7). 
 

2.6.3 De betaling met een kredietkaart (Visa of MasterCard) 
 
Indien u de neerleggingskosten die verschuldigd zijn voor de jaarrekeningen die met de Internettoepassing worden 
neergelegd wil betalen met een kredietkaart (Visa of MasterCard), dan gaat u als volgt te werk: 
 

1. U controleert in de tabel met de geselecteerde jaarrekeningen of de getoonde gegevens correct zijn.  
 
2. Indien u akkoord gaat12 met de getoonde gegevens, selecteert u in de selectiebox "kredietkaart" de naam van 

de kredietkaart (Visa of MasterCard) waarmee u wil betalen door op de overeenkomstige naam te klikken. In 
functie van uw keuze toont de Internettoepassing een knop “Betalen met Visa” of “Betalen met MasterCard”. 

 

 
 
3. Vervolgens klikt u op de knop "Betalen met Visa" of "Betalen met MasterCard". Hierdoor doet u een aparte 

verbinding ontstaan met de leverancier van betaaldiensten, de zgn. Payments Service Provider (PSP) en krijgt 
u toegang tot het volgende scherm: 

 
12 Indien u niet akkoord mocht gaan met de getoonde gegevens, klikt u op "Annuleren". De betrokken jaarrekeningen behouden 

dan de status "Wacht op betaling". 
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Stap 1: U tikt uw kredietkaartgegevens in 
 

 
 
1. Op deze pagina vraagt de PSP u om uw kredietkaartgegevens in te tikken: 

- naam kaarthouder 

- het kredietkaartnummer (zonder spaties of verbindingstekens) 

- de vervaldatum van uw kredietkaart (mm/jjjj) 

-  "CVC/CVV" (Card Validation Code/Card Verification Value): de drie laatste cijfers die voorkomen in de code op 

de achterkant van de kredietkaart. 

 
2. Klik op de knop "Ja,ik bevestig mijn betaling" om de betalingstransactie verder te zetten. 
 

Wanneer u online wil betalen met een kredietkaart, dan moet u beschikken over het identificatiemiddel dat uw 
kredietinstelling gebruikt voor haar "pc banking"-systeem (b.v. een digipass). Indien u nog niet beschikt over een 
"pc banking"-abonnement, neemt u best contact op met uw kredietinstelling. 
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Stap 2: De betaling wordt aanvaard 
 
Indien de betalingstransactie geslaagd is, wordt na enige tijd het volgende scherm getoond: 
 
 

 
Na 15 seconden wordt de verbinding met de PSP beëindigd en keert u automatisch terug naar de 
Internettoepassing.  

2.6.3.1 Het resultaat van de betaling met kredietkaart 
 
Na het beëindigen van de verbinding met de PSP komt u automatisch terug op een scherm de Internettoepassing 
waarin bovenaan rechts een printknop staat die u toelaat om een printvriendelijke pagina af te drukken van de lijst 
met betaalde jaarrekeningen. 

2.6.3.2 De status “Betaling geregistreerd” 
 
De status “Betaling geregistreerd” wordt toegekend van zodra de validatie én de betaling van een geüpload 
jaarrekeningbestand succesvol zijn verlopen en betekent dat de jaarrekening officieel aanvaard is door de 
Balanscentrale.  
 
Een jaarrekeningbestand dat aanvaard werd, blijft opgenomen in de lijst die u kan raadplegen onder de optie 
"Opvolging" tot 30 dagen na de datum van upload. 
 
Door in de kolom "Stadium van verwerking van de jaarrekening" te klikken op de status "Betaling geregistreerd", 
kan u van elke neerlegging detailgegevens bekomen zoals het neerleggingstarief. 
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2.6.4 De optie "Betalingsgegevens" 
 
De Internettoepassing laat u toe om op ieder ogenblik een lijst op te vragen van alle jaarrekeningen die het 
onderwerp zijn geweest van een bepaalde geslaagde betalingstransactie. U klikt dan in het hoofdmenu ("Home") 
op "Betalingsgegevens", waarna u toegang krijgt tot het volgende scherm: 
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1. U tikt in de zone "Transactienummer" het transactienummer in van een geslaagde betalingstransactie waarvoor 
u de lijst met betaalde jaarrekeningen wil opvragen. 

 
 Het transactienummer is een nummer van tien cijfers dat door de Internettoepassing wordt gecreëerd op het 

ogenblik dat u de betaalprocedure start, dit is nadat u alle jaarrekeningen hebt geselecteerd die u in één keer 
wenst te betalen en de knop "Betalen" hebt aangeklikt. Dit nummer identificeert eenduidig de 
betalingstransactie voor wat de Balanscentrale betreft. Ieder transactienummer heeft betrekking op één (niet 
noodzakelijk geslaagde) betalingstransactie.  

 
Telkens u een betaalprocedure opstart, wordt door de Internettoepassing zo’n uniek transactienummer 
aangemaakt. Het transactienummer wordt getoond op de volgende schermen; wij raden u aan om het nummer 
dan te noteren voor het geval u op een later tijdstip gebruik wenst te maken van de optie "Betalingsgegevens": 

- Bij betaling door een overschrijving (zie punt 2.6.2): 
. het scherm waarin de gegevens worden getoond die u nodig hebt om buiten de Internettoepassing een 

overschrijving op te maken en voor uitvoering aan uw kredietinstelling dient door te geven  
. het scherm waartoe u toegang krijgt door in de lijst, raadpleegbaar met de optie "Opvolging", de status 

"Wacht op overschrijving" aan te klikken 

- Bij betaling met kredietkaart (zie punt 2.6.3): 

. het scherm waarin u een keuze moet maken voor de betalingswijze met kredietkaart (Visa of 
MasterCard) 

. het scherm dat automatisch wordt getoond na de goede afloop van de betalingsfase met de PSP. 
 
2. U klikt op de knop "OK". 
 
3. Na enkele ogenblikken krijgt u een scherm te zien met voor het door u ingetikte transactienummer:  
 

a. de kenmerken van de opgevraagde betalingstransactie die op het ogenblik van de betalingsprocedure 
werden geregistreerd in de productiedatabase van de Balanscentrale, nl. het transactienummer, de datum 
en het tijdstip waarop de betaling werd ontvangen en het totale bedrag van de transactie 

 
b. de refertes van de jaarrekeningen waarvan de neerleggingskosten werden voldaan voor de door u 

opgevraagde betalingstransactie. 
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Op dit scherm staan bovenaan rechts twee iconen die u toelaten om een printvriendelijke pagina af te drukken van 
de lijst met betaalde jaarrekeningen. Wanneer u klikt op: 

- "PDF", dan opent u een lijst met betaalde jaarrekeningen in “.pdf”-versie13 die u vervolgens naar eigen keuze 
kan afdrukken of bewaren  

- "HTML", dan opent u een lijst met betaalde jaarrekeningen in “.html”-formaat die u kan afdrukken door op de 
printknop bovenaan rechts te klikken. 

 

2.7 De raadpleging van de beelden van de jaarrekeningen 

2.7.1 De status "Raadpleegbaar door derden als pdf" 
 
De status "Raadpleegbaar door derden als pdf" wordt automatisch toegekend, onder het menupunt "Opvolging", 
wanneer de beelden van de neergelegde jaarrekeningen in de vorm van een pdf-bestand op de website van de 
NBB kunnen worden geraadpleegd. In principe is dit enkele dagen na de toekenning van de status "Betaling 
geregistreerd". 
Hierna volgt een voorbeeldscherm waarin een jaarrekeningbestand voorkomt met deze status. 
 
 
 

 
13 Om een document in “.pdf”-versie te kunnen openen, moet de gratis software “Acrobat Reader” op uw pc geïnstalleerd zijn. 
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Door in de kolom "Stadium van verwerking van de jaarrekening" te klikken op de status "Raadpleegbaar door 
derden als pdf", kan u van elke neerlegging detailgegevens bekomen zoals de aan het document door de NBB 
toegekende referte. 
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2.7.2 De raadpleging van de beelden 
 
Sinds 4 februari 2008 kunnen de beelden van de jaarrekeningen gratis op de website van de NBB 
(www.nbb.be > Balanscentrale > Jaarrekeningen raadplegen) worden geraadpleegd, zonder voorafgaande 
formaliteiten en zonder dat het gebruik van een digitaal certificaat nodig is.  
 
De internettoepassing "Jaarrekeningen online raadplegen" geeft dan toegang tot de beelden van de 
jaarrekeningen, geconsolideerde jaarrekeningen en verbeteringen ervan die sinds 1 januari 2005 bij de NBB 
werden neergelegd. 
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3. FAQ's, documentatie en helpdesk 

3.1 De optie "FAQ's en documentatie" 
 
Onder “FAQ” vindt u de Frequently Asked Questions en  aandachtspunten bij het gebruik van de 
Internettoepassing. 
Onder “Documentatie” vindt u de volgende documenten: 
 

 Handleiding voor de neerlegging van jaarrekeningen via internet – Versie 4.1 
 
 Algemeen protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen en geconsolideerde 

jaarrekeningen 
 
 Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen 

in de vorm van een pdf-bestand 
 
 Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen in de vorm van gestructureerde 

databestanden. 
Dit document is bestemd voor ontwikkelaars van software waarmee gebruikers jaarrekeningen kunnen 
opmaken om via een elektronisch databestand neergelegd te worden bij de Balanscentrale van de NBB. 

3.2 De Helpdesk 
 
Mocht u problemen ondervinden bij de neerlegging van de jaarrekening, zoals: 

- u krijgt geen toegang tot de Internettoepassing 
- u kan de rechtspersoon waarvoor u een jaarrekening wenst neer te leggen niet terugvinden  
- uw jaarrekening wordt geweigerd en de foutboodschap die wordt gegenereerd is onduidelijk  
 
dan kan u contact opnemen per - e-mail: helpdesk.ba@nbb.be 
 - tel.: 02 221 30 01 
 - fax: 02 221 32 66 
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4. Lijst van de gebruikte letterwoorden 

FAQ: Frequently Asked Questions 

FOD: Federale Overheidsdienst 

HTML: Hypertext Markup Language 

KBO: Kruispuntbank van Ondernemingen 

MB: Megabyte 

NBB: Nationale Bank van België 

NUIN: NBB Unique Identification Number 

PDF: Portable document format 

PSP: Payments service provider 

URL: Uniform Resource Locator 

VZW: Vereniging zonder winstoogmerk 

XBRL: extensible business reporting language 

 


