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1. Neerlegging in 2007: vlotte overgang van diskette naar internet

De jaarlijks terugkerende drukke neerleggingsperiode is weer achter de rug. De Balanscentrale heeft nu dus een
vrij goed beeld van de manier waarop de jaarrekeningen sinds de wijzigingen van 2 april 2007 worden bezorgd.
Sedert 2 april 2007 is het niet meer mogelijk om jaarrekeningen neer te leggen op diskette. Jaarrekeningen en
geconsolideerde jaarrekeningen kunnen nu worden neergelegd op twee manieren:

- hetzij op papier, aan de loketten van de Balanscentrale of per post
- hetzij elektronisch via de internettoepassing "Neerleggen via internet". Jaarrekeningen van

ondernemingen die zijn opgesteld volgens het volledig of verkort model kunnen elektronisch worden
neergelegd in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL-formaat) of een beeldbestand
(PDF-formaat). Andere jaarrekeningen (geconsolideerde, afwijkende, vzw's, ...) kunnen ook
elektronisch, maar enkel in PDF-formaat worden neergelegd. Voor de vzw's wordt het vanaf midden
maart 2008 eveneens mogelijk om in XBRL-formaat neer te leggen (zie verder).

De overstap van diskette naar elektronische neerlegging is relatief vlot verlopen. Onderstaande grafiek
(bijgewerkt tot en met september 2007) toont duidelijk dat de neerleggingen op diskette sedert april 2007
grotendeels vervangen werden door internetneerleggingen. Aanvankelijk werden wel wat meer jaarrekeningen
neergelegd op papier, maar in augustus werd reeds 90% neergelegd via internet. Het leeuwendeel wordt
neergelegd in XBRL-formaat. Deze wijze van neerleggen verloopt het snelst en is het
goedkoopst.
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2. Gebruikte certificaten voor Sofista 2007 en voor de neerlegging via internet

Opdat een gebruiker toegang zou kunnen krijgen tot de internettoepassingen "Sofista 2007" en "Neerleggen via
internet" dient hij over een geldig digitaal certificaat te beschikken. De NBB beschermt haar toepassingen op die
manier tegen ongeoorloofd gebruik. Het gebruik van een digitaal certificaat biedt tevens zekerheid over de
identiteit van de gebruiker die een bestand online verstuurt. Met het sedert april 2007 sterk gestegen aantal via
internet neergelegde documenten ging ook een stijging gepaard van het aantal gebruikte certificaten.

De toegelaten certificaten zijn:

- de certificaten uitgereikt door Certipost, Globalsign of Isabel

- het authenticatiecertificaat dat voorkomt op de elektronische identiteitskaart (eID). Uit onderstaande
grafiek blijkt dat het aantal verschillende eID sedert mei 2007 sterk is toegenomen. Onze helpdesk
heeft daarbij relatief weinig assistentie moeten verlenen, wat aantoont dat de gebruiker zelf
gemakkelijk de weg heeft gevonden om zijn elektronische identiteitskaart te gebruiken. Dit zal hem
ook voor andere bestaande en toekomstige elektronische toepassingen van pas komen.
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3. Door verenigingen neergelegde jaarrekeningen

3.1. Aantallen

Ter herinnering: vzw's en stichtingen die zijn opgericht vóór 2004 moeten hun jaarrekening neerleggen vanaf het
eerste boekjaar dat ingaat op of na 1 januari 2006. De kleine vzw's en stichtingen mogen een vereenvoudigde
boekhouding voeren en dienen hun jaarrekening niet neer te leggen bij de NBB, maar wel bij de griffie van de
Rechtbank van Koophandel. Enkel de grote en zeer grote vzw's en private stichtingen moeten hun jaarrekening
dus bij de NBB neerleggen.

In praktijk hebben de meeste grote en zeer grote verenigingen voor het eerst in 2007 een jaarrekening
neergelegd: in 2006 werden 342 jaarrekeningen van verenigingen neergelegd; tijdens de eerste negen maanden
van 2007 was dit aantal opgelopen tot 5433.

3.2. Jaarrekeningen van verenigingen ook mogelijk in XBRL-formaat vanaf maart 2008

Verenigingen kunnen, indien zij dit wensen, sedert april 2007 hun jaarrekening bij de NBB elektronisch
neerleggen in de vorm van een PDF-bestand. De Bank bereidt momenteel een aanpassing voor van het
Koninklijk Besluit van 19.12.2003 betreffende de jaarrekeningen van grote en zeer grote verenigingen. Deze
aanpassing moet  de verenigingen de mogelijkheid bieden om net als de ondernemingen, hun jaarrekening in de
vorm van een gestructureerd databestand neer te leggen. Op de internetsite van de Balanscentrale
(www.balanscentrale.be) onder "XBRL" > "Ontwerp van taxonomie voor de neerlegging vanaf 17.03.2008"
bevindt zich de ontwerpversie van de taxonomie die de basis is voor de opmaak van jaarrekeningen in de vorm
van een gestructureerd databestand vanaf 17.03.2008 (een taxonomie is een soort woordenboek van de
elementen waarmee de jaarrekening is samengesteld). De gekende softwarefirma's, die het doelpubliek vormen
van de taxonomie, zijn hierover reeds ingelicht.

Op dezelfde plaats op onze internetsite vindt u de nieuwe schema's voor verenigingen die aangepast zijn aan de
XBRL-taxonomie: de "modellen van jaarrekening voor verenigingen en stichtingen". Deze modellen zijn
beschikbaar voor het publiek maar dienen nog te worden goedgekeurd door de Commissie van Boekhoudkundige
Normen (zoals voorzien in artikel 27, §1 van het Koninklijk Besluit van 19.12.2003).

4. Sluiting van de provisierekeningen aangehouden bij de NBB

Zolang neerleggingen op diskette mogelijk waren, was het voor derde neerleggers interessant om de betaling van
de neerleggingskosten uit te voeren via een bij de NBB aangehouden provisierekening. De neergelegde diskettes
werden dan samen met een opdracht tot debitering van de provisierekening aan de loketten afgegeven of per
post opgestuurd. Sinds neerleggingen op diskette de baan hebben geruimd voor neerleggingen via internet,
hebben de bedoelde rekeningen weinig of geen nut meer. De betaling van neerleggingen via internet gebeurt
ofwel online met kredietkaart, ofwel offline via overschrijving, maar dan wel door debitering van een rekening bij
een gewone kredietinstelling. De provisierekening bij de NBB - die als centrale bank geen "gewone
kredietinstelling" is - kan daarvoor niet worden gebruikt.

De Balanscentrale zal binnenkort de houders van NBB-provisierekeningen die de laatste 6 maand niet meer
werden gebruikt, aanschrijven met het verzoek om het resterende saldo over te schrijven naar een rekening bij
een gewone kredietinstelling en de NBB-provisierekening vervolgens te laten sluiten.

http://www.balanscentrale.be/
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5. Nieuwe functionaliteiten van de toepassing "Neerleggen via internet"

Op 23 oktober 2007 werd een nieuwe versie van de internettoepassing "Neerleggen via internet" in gebruik
genomen. Naast verschillende technische verbeteringen vermelden we als nieuwigheden:

- op verzoek van talrijke derde neerleggers wordt voortaan automatisch een e-mail gestuurd naar de
neerlegger die een jaarrekening heeft geüpload welke na de voorziene zeven kalenderdagen automatisch
werd geschrapt omdat de betaling niet op tijd door de Balanscentrale werd ontvangen. Deze e-mail wordt
verzonden naar het e-mailadres dat de neerlegger zelf heeft opgegeven in "Mijn profiel" van de
toepassing.

- voor de betaling kan worden gekozen voor betaling via overschrijving of betaling met kaart. Bij de betaling
met kaart werd de knop "betalen via bankkaart" (Bancontact / MisterCash), die sinds enkele maanden niet
meer actief was, verwijderd. Enkel de knop "betaling door kredietkaart" (VISA / MasterCard) blijft
zichtbaar én actief.

6. Nieuwe functionaliteiten van de internettoepassing "Sofista 2007"

Sedert 23 oktober 2007 is ook een nieuwe versie van Sofista 2007 beschikbaar. Naast verschillende technische
verbeteringen vermelden we als nieuwigheden:

- over de berekening van de subtotalen: in de vorige versie van Sofista 2007 kon enkel in het hoofdscherm
worden gekozen voor de automatische berekening van de subtotalen. In de nieuwe versie kan deze optie
voortaan ook in de loop van de sessie worden geactiveerd/uitgeschakeld vanuit het validatiescherm
(onderaan links). Door de functie "Berekening van de subtotalen" hoeft de gebruiker totalen en subtotalen niet
meer zelf in te voeren. Ze kunnen automatisch worden berekend voor zowel het boekjaar als, in voorkomend
geval, het vorige boekjaar. Bij het opstarten van de toepassing is deze functie niet automatisch geactiveerd.

- over de berichten bij fouten in de rekenkundige en logische controles: deze berichten zijn voortaan duidelijker
door een gebruiksvriendelijke interface. Als de gebruiker een bestand valideert, wordt de lijst met de
vergelijkingen die fouten bevatten, getoond. Door te klikken op zo'n vergelijking kan de gebruiker voortaan het
detail ervan opvragen en vervolgens de verbeteringen rechtstreeks in het detailscherm invoeren.


