
Jaarrekeningen vanaf 4 februari 2008 gratis beschikbaar op
www.balanscentrale.be

Vanaf 4 februari 2008 kunt u alle jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen die gedurende de
jongste vijf voorbije kalenderjaren en het lopende kalenderjaar bij de Nationale Bank van België werden
neergelegd, gratis raadplegen via internet. De jaarrekeningen zijn beschikbaar vanop de internetsite van de
Balanscentrale: www.balanscentrale.be > Alle producten > Jaarrekeningen gratis online opzoeken.

De toepassing "Jaarrekeningen online opzoeken" laat u vanaf 4 februari 2008 toe om de documenten in pdf-
formaat gratis te raadplegen en/of op te slaan op een drager van uw keuze. Om de documenten in pdf-formaat te
raadplegen dient u te beschikken over de gratis door Adobe beschikbaar gestelde software AcrobatReader.

Om elke gebruiker van de toepassing een optimale toegang tot de beelden van jaarrekeningen te bieden, heeft de
Nationale Bank een informatica-infrastructuur opgebouwd die de courante informatiebehoeften van de gebruikers
dekt. De toepassing is echter niet bedoeld voor het systematisch, laat staan massaal, raadplegen of downloaden
van beeldbestanden.

Offlineaflevering van kopieën van jaarrekeningen tegen betaling

U kunt bij de Nationale Bank natuurlijk ook nog terecht om kopieën van jaarrekeningen offline afgeleverd te
krijgen: aan de loketten van de NBB-vestigingen of met de post, per fax of per e-mail. Dit geldt
noodzakelijkerwijze voor documenten die meer dan 5 jaar geleden werden neergelegd (teruggaande tot april
1978, wanneer de Balanscentrale werd opgericht), maar is ook mogelijk voor de recentere documenten die online
beschikbaar zijn. De daarvoor toegepaste prijzen zijn bij Koninklijk Besluit bepaald.

De gevraagde kopieën worden u, naar keuze, geleverd:

 per e-mail, met de documenten in pdf-formaat als aangehechte bestanden. De prijs bedraagt daarvoor
6,05 € per document (inclusief btw)

 met de post, per fax of aan het loket van één van onze vestigingen. De prijs bedraagt dan
0,30 € per blad inclusief btw (maar exclusief eventuele verzendingskosten in geval wordt geopteerd voor
verzending per post of fax).

U kunt de kopieën bestellen:

 d.m.v. een bestelformulier dat beschikbaar is op onze website
 per fax of per brief
 aan het loket van één van onze vestigingen, waarvan u de lijst vindt op volgend adres:

www.balanscentrale.be > Infomail/Contact.
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