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Nieuw vanaf 2 april 2007
Vanaf 2 april 2007 zijn er een aantal wijzigingen wat betreft de openbaarmaking van jaarrekeningen. Hierna volgt
een kort overzicht. Zie ook onze website: www.balanscentrale.be > Jaarrekeningen neerleggen > Wijzigingen in
de neerlegging van jaarrekeningen vanaf maandag 2 april 2007.

1. Voor jaarrekeningen opgesteld volgens het verkort of het volledig model voor
ondernemingen

- Dragers en neerleggingskanalen: deze jaarrekeningen kunnen vanaf 2 april 2007 nog op twee manieren
worden neergelegd:

 - op papier, via de post of aan de loketten van de Nationale Bank of

 - als “gestructureerd databestand” via het internet (zie verder).

 Neerleggen op diskette is dus niet meer mogelijk vanaf 2 april 2007.

 Neerleggen via het internet gebeurt met behulp van de door de NBB beschikbaar gestelde webtoepassing,
toegankelijk op www.balanscentrale.be > Neerleggen via internet. Op die pagina vindt u alle informatie over
het gebruik van deze webtoepassing.

- Vanaf 2 april 2007 geldt een nieuw Protocol én een nieuw tarief voor jaarrekeningen die als
“gestructureerd databestand” worden neergelegd via het internet

 De term “gestructureerd databestand” wordt voorbehouden voor bestanden die qua structuur en inhoud
voldoen aan de technische voorwaarden van de NBB; deze technische voorwaarden vormen het onderwerp
van een “Protocol” dat op de website beschikbaar is op www.balanscentrale.be > Software en formulieren >
Protocol (...).

- Dit document is eigenlijk bedoeld voor software-ontwikkelaars. Als u commerciële software gebruikt om
uw jaarrekening op te maken om bij de NBB neergelegd te worden in de vorm van een gestructureerd
databestand, dan raden wij u aan contact op te nemen met uw software-leverancier om u ervan te
verzekeren dat uw software aangepast is aan het nieuwe Protocol.

- Als u niet over aangepaste commerciële software beschikt, kunt u gebruik maken van de door de NBB
beschikbaar gestelde webtoepassing: “Sofista 2007”. Sofista 2007 zal vanaf maandag 2 april 2007
beschikbaar zijn op de website van de NBB op het volgende adres: https://xbrl.nbb.be/sofista/index.html.

 Om Sofista 2007 te gebruiken dient u over een digitaal certificaat te beschikken dat ook kan worden
gebruikt voor de neerlegging zelf (met de hoger vermelde webtoepassing “Neerlegging van
jaarrekeningen via internet”). Het betreft een klasse 3 certificaat uitgegeven door CertiPost of GlobalSign,

Balanscentrale
Info: Griet Vermeir – Tel. +32 2 221 36 48 – www.nbb.be

Infomail nr 27
MAART 2007

http://www.balanscentrale.be
http://www.balanscentrale.be
http://www.balanscentrale.be
https://xbrl.nbb.be/sofista/index.html.
http://www.nbb.be


2

een Isabel-certificaat of het authenticatiecertificaat op uw elektronische identiteitskaart. Informatie over
deze certificaten vindt u op www.balanscentrale.be > Neerleggen via Internet > punt "2. U dient te
beschikken over een geldig digitaal certificaat."

 Sofista 2007 zal vanaf 2 april 2007 beschikbaar worden gesteld, in principe zeven dagen op zeven, van 7
tot 23 uur, met uitzondering van de zondagvoormiddag. Tijdens een vijftal weekends die zullen worden
aangekondigd, moeten IT-onderhoudswerkzaamheden gebeuren en zal Sofista 2007 slechts tot
zaterdagnamiddag 17 uur beschikbaar zijn.

Voor elke jaarrekening die vanaf 2 april 2007 in de vorm van een nieuw gestructureerd databestand
wordt neergelegd via het internet betaalt u in totaal 60,50 € minder dan indien u zou neerleggen op
papier.

2.  Ook jaarrekeningen die niet zijn opgesteld volgens het verkort of het volledig model
voor ondernemingen kunnen vanaf 2 april 2007 via internet worden neergelegd

De op 15 juli 2003 aangepaste Eerste EG-Richtlijn met betrekking tot de openbaarmakingsvereisten voor
bepaalde soorten ondernemingen legt de Balanscentrale op de mogelijkheid te bieden elektronisch neer te
leggen.aan elke onderneming die dit wenst.

- Ondernemingen die hun jaarrekening opstellen volgens het verkort of het volledig model voor
ondernemingen, zonder afwijkingen, zullen er normaliter voor kiezen om hun jaarrekening in de vorm van een
“gestructureerd databestand” neer te leggen via het internet. Daarvoor geldt immers het laagste
neerleggingstarief. In de praktijk mogen ze hun jaarrekening ook neerleggen in de vorm van een PDF-
bestand, waarvoor dan wel een neerleggingstarief geldt dat slechts 6,05 € minder bedraagt dan dezelfde
neerlegging op papier.

- Jaarrekeningen van andere ondernemingen (zoals ondernemingen uit de financiële sector of buitenlandse
ondernemingen met exploitatiezetels in België) of geconsolideerde jaarrekeningen kunnen vanaf 2 april 2007
ook via het internet worden neergelegd. Dit kan niet in de vorm van “gestructureerde databestanden”, maar in
de vorm van een PDF-bestand. Opdat een via het internet geüpload PDF-bestand aanvaard zou kunnen
worden door de NBB, dienen een aantal specifieke voorwaarden vervuld te zijn. Deze specifieke voorwaarden
vormen het onderwerp van een document, "Protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van
jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen in de vorm van een PDF-bestand". Dit document is
beschikbaar op de website van de NBB: www.balanscentrale.be > Jaarrekeningen neerleggen > Wijzigingen
in de neerlegging van jaarrekeningen vanaf maandag 2 april 2007 (onderaan op de pagina).

Om al deze wijzigingen mogelijk te maken, moeten door de Nationale Bank talrijke aangepaste programma's
worden geïnstalleerd. We hopen dat de ongemakken die daaraan voor u mochten zijn verbonden, tot een
minimum kunt beperken. U dient concreet rekening te houden met het volgende (zoals sedert 5 maart 2007 bij het
opstarten van de webtoepassing "Neerlegging van jaarrekeningen via het internet" middels een bericht wordt
getoond):

- het is van donderdag 22 maart tot maandag 2 april (8.30 uur) niet meer mogelijk om te kiezen voor betaling
door overschrijving. Gedurende deze periode kan er enkel online worden betaald met een kredietkaart (Visa
of MasterCard);

- op vrijdag 30 maart zal de voormelde webtoepassing om 17 uur worden afgesloten. Alle jaarrekeningen die
op dat moment de status "Wacht op betaling" of "Wacht op betaling door overschrijving" hebben, zullen
automatisch geschrapt worden en als geweigerd wegens niet-betaling worden geregistreerd.
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