
1. Wijzigingen betreffende de neerlegging van de jaarrekening van vzw's en stichtingen

1.1. Vanaf 17 maart 2008 kan de jaarrekening van vzw's en stichtingen worden opgemaakt en neergelegd
in de vorm van een gestructureerd databestand.

Grote en zeer grote vzw's en stichtingen die hun jaarrekening bij de Nationale Bank dienen neer te leggen,
kunnen dit sedert april 2007 ook elektronisch, via internet in de vorm van een pdf-bestand. Vanaf 17 maart 2008
wordt dit ook mogelijk in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL-bestand).

Zowel de privésector als de Nationale Bank van België hebben gezorgd voor een gebruiksvriendelijke software
om een jaarrekening in de vorm van een gestructureerd databestand op te stellen en te valideren, zodat ze langs
elektronische weg naar de NBB kan worden verzonden via de toepassing "Neerlegging via internet", net zoals
voor de ondernemingen reeds eerder het geval was.
Meer informatie daarover vindt u op de website www.balanscentrale.be > Jaarrekeningen neerleggen >
Wijzigingen in 2008 omtrent de jaarrekening van verenigingen en Sofista.

Voor de neerlegging van een vzw-jaarrekening in de vorm van een gestructureerd databestand zal het
neerleggingstarief 68,78 EUR bedragen (tegen 123,23 EUR voor de neerlegging in de vorm van een pdf-bestand
en 129,28 EUR voor neerlegging op papier).

1.2. Voor niet-gestandaardiseerde vzw-jaarrekeningen: een specifiek voorblad te gebruiken

De vzw's en stichtingen die reeds door een bijzondere reglementering of wetgeving onderworpen zijn aan
specifieke boekhoudregels, moeten het gewone jaarrekeningmodel niet volgen, voor zover hun specifieke
jaarrekening minstens gelijkwaardig is.

Het is de taak van de Raad van bestuur van deze verenigingen en stichtingen om op hun verantwoordelijkheid en
onder het toezicht van de optredende commissaris na te gaan of de bijzondere boekhoudkundige verplichtingen
waaraan zij onderworpen zijn, ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke krachtens de gewone wet van
toepassing zouden zijn.

Als een vzw beslist om haar jaarrekening op te stellen volgens een afwijkend model, moet dit duidelijk zijn voor de
lezer. Daarom moeten de vzw's en stichtingen die hun jaarrekening opmaken volgens een specifiek model
voortaan een specifiek voorblad gebruiken. Op dat voorblad van de jaarrekening wordt vermeld welke wettelijke of
reglementaire basis het gebruik van een afwijkend model rechtvaardigt. Dit voorblad vindt u op de website
www.balanscentrale.be > Jaarrekeningen neerleggen > Wijzigingen in 2008 omtrent de jaarrekening van
verenigingen en Sofista.
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2.

2. Nieuwe functionaliteiten in Sofista 2008

Vanaf 17 maart 2008 zal de onlinetoepassing Sofista 2007 vervangen worden door een nieuwe versie, Sofista
2008. Deze nieuwe versie van het programma voor de opmaak van jaarrekeningen in de vorm van een
gestructureerd databestand bevat enkele nieuwe functionaliteiten.

2.1. Met Sofista kan voortaan ook een jaarrekening van grote en zeer grote verenigingen en
stichtingen worden opgemaakt, met keuze tussen het "Volledig model voor verenigingen" en het
"Verkort model voor verenigingen". De jaarrekeninggegevens moeten voldoen aan een reeks validaties
alvorens elektronisch te kunnen worden neergelegd. Eén van die validaties betreft de rekenkundige en
logische controles, waaronder een aantal wettelijk verplicht na te leven controles en een aantal
bijkomende controles. Een jaarrekening die niet voldoet aan de wettelijke controles zal geweigerd
worden; de niet-nageleefde bijkomende controles geven geen aanleiding tot weigering van de
jaarrekening.

2.2. Recuperatie van de gegevens van het vorige boekjaar

In Sofista 2008 is het mogelijk de gegevens van het vorige boekjaar te recupereren, uiteraard op
voorwaarde dat u het XBRL-bestand van het vorige boekjaar bewaard heeft.

Op de openingspagina van Sofista 2008 is deze mogelijkheid als volgt toegevoegd: "Opmaak van een
jaarrekening met recuperatie van gegevens van vorig boekjaar". Als u deze optie aanklikt, wordt het via
de Browse-knop mogelijk om het XBRL-bestand van het voorgaande boekjaar op te halen. De gegevens
van het vorige boekjaar worden automatisch overgenomen in de daartoe voorziene zones.

2.3. Opmaak van de jaarrekening in een andere taal

Met Sofista 2008 is het voortaan ook mogelijk om een jaarrekeningbestand dat oorspronkelijk in één van
de landstalen werd opgemaakt, om te zetten naar één van beide andere landstalen. Daarvoor dient u de
optie "Opmaak van de jaarrekening in een andere taal" aan te klikken. U laadt de betrokken
jaarrekening op en daarna wordt u voorgesteld om deze jaarrekening om te zetten naar één van de
beide andere landstalen. De tekstzones dient u natuurlijk wel manueel in de gewenste landstaal in te
voeren.

3. Gratis online opzoeken van jaarrekeningen

Sedert 4 februari 2008 kunnen de jaarrekeningen gratis online worden geraadpleegd vanop de website
www.balanscentrale.be > Jaarrekeningen raadplegen. Er worden ondertussen zo'n 8.000 jaarrekeningen per dag
geraadpleegd op die manier.

U kunt bij de NBB natuurlijk nog altijd terecht om kopieën van jaarrekeningen offline afgeleverd te krijgen: dit geldt
noodzakelijkerwijze voor documenten die meer dan 5 jaar geleden werden neergelegd en niet online beschikbaar
worden gesteld, maar is ook mogelijk voor de recentere documenten die wel online beschikbaar zijn. Dit is echter
niet gratis.

De gevraagde kopieën worden u, naar keuze, geleverd:

 per e-mail, met de documenten in pdf-formaat als aangehechte bestanden. De prijs daarvoor bedraagt
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 kosten bij verzending per post of fax).

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.balanscentrale.be > Jaarrekeningen raadplegen.
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4. Evolutie van het aantal neerleggingen via internet

Onderstaande grafiek (bijgewerkt tot en met januari 2008) toont duidelijk aan dat de meeste jaarrekeningen
sedert april 2007, toen de neerlegging op diskette werd afgeschaft, via internet worden neergelegd. Het
leeuwendeel wordt neergelegd in XBRL-formaat. Deze wijze van neerleggen verloopt het snelst en is het
goedkoopst.
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