
1. Nieuwe neerleggingstarieven
verenigingen en stichtingen

Elk jaar worden de openbaarmakingskosten bestemd voor de Nationale Bank
bekendmakingskosten bestemd voor het Bestuur van het Belgisch Staatsblad aan de index aangepast
van 20 november 2008, Ed. 2, blz. 61837 wat betreft de verhoging van de openbaarmakingskosten
december 2008, Ed. 2, blz. 66454 wat betreft de verhoging van de bekendmakingskosten).
Dit resulteert in een aanpassing van
onderstaande tabel en kunt u ook op

Ondernemingen (in euro en inclusief btw)

Via het internet in de vorm van een
databestand

volledig model
verkort model
verbeterde neerlegging

Via het internet in PDF-formaat

volledig model
verkort model
verbeterde neerlegging

Via de post of aan het loket op papier

volledig model
verkort model
verbeterde neerlegging

Verenigingen en stichtingen (in euro en inclusief btw)

Via het internet in de vorm van een gestructureerd
databestand

volledig model
verkort model
verbeterde neerlegging

Via het internet in PDF-formaat
volledig model
verkort model
verbeterde neerlegging

Via de post of aan het loket op papier
volledig model
verkort model
verbeterde neerlegging

Balanscentrale
Info: Griet Vermeir – Tel. +32 2 221 36 48 – www.nbb.be
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Nieuwe neerleggingstarieven vanaf 1 januari 2009 voor ondernemingen
verenigingen en stichtingen

openbaarmakingskosten bestemd voor de Nationale Bank van België
bekendmakingskosten bestemd voor het Bestuur van het Belgisch Staatsblad aan de index aangepast

61837 wat betreft de verhoging van de openbaarmakingskosten
wat betreft de verhoging van de bekendmakingskosten).

van neerleggingstarieven. De nieuwe tarieven (in EUR en inclusief btw)
op onze website terugvinden.

Ondernemingen (in euro en inclusief btw)

Via het internet in de vorm van een gestructureerd

378,31
140,79

verbeterde neerlegging 138,06

formaat

435,91
198,27

verbeterde neerlegging 138,06

Via de post of aan het loket op papier

442,20
204,68

verbeterde neerlegging 138,06

Verenigingen en stichtingen (in euro en inclusief btw)

in de vorm van een gestructureerd

72,53
72,53

verbeterde neerlegging 70,30

formaat
130,01
130,01

verbeterde neerlegging 70,30

loket op papier
136,42
136,42

verbeterde neerlegging 70,30

www.nbb.be

ndernemingen en

van België en de
bekendmakingskosten bestemd voor het Bestuur van het Belgisch Staatsblad aan de index aangepast (BS

61837 wat betreft de verhoging van de openbaarmakingskosten en BS van 15
wat betreft de verhoging van de bekendmakingskosten).

(in EUR en inclusief btw) vindt u in

378,31
140,79
138,06

435,91
198,27
138,06

442,20
204,68
138,06

Verenigingen en stichtingen (in euro en inclusief btw)

72,53
72,53
70,30

130,01
130,01
70,30

136,42
136,42
70,30
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2. Aanpassing van de toepassing "Neerleggen van jaarrekeningen via internet"

Sinds 14 november jl. is het mogelijk om een historiek van uw neerleggingen via de onlinetoepassing "Neerleggen
van jaarrekeningen via internet" op het scherm te zien en eventueel af te drukken. Met deze nieuwe functie kunt u
dan, per certificaat:

 een lijst opvragen van alle jaarrekeningen die u tijdens de laatste 30 kalenderdagen via het internet heeft
aangeboden

 deze lijst bewerken door
o enkel de aanbiedingen van een specifiek ondernemingsnummer op te vragen
o te filteren op een neerleggingsgroep (b.v. enkel de aanbiedingen uitgevoerd door de

neerleggingsgroep "hoofdzetel") en/of op een stadium van verwerking (b.v. enkel de neerleggingen
die op betaling wachten) en/of op een periode van aanbieding (b.v. enkel de aanbiedingen van de
laatste 7 kalenderdagen)

 detailgegevens verkrijgen over de neerleggingen waarvan de betaling correct is afgerond.

Deze bijkomende functionaliteit komt tegemoet aan de vraag van vele gebruikers om ook na de aanvaarding
online informatie te kunnen opvragen over bepaalde neerleggingen.

3. Aanpassingen aan de modellen van de jaarrekening

Het volledig en verkort model van de jaarrekening voor ondernemingen en voor vzw's en stichtingen wordt door
de Nationale Bank opgesteld en op haar website ter beschikking gesteld. Dit model van de jaarrekening wordt
door de Nationale Bank aan de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen aangepast, na advies van de
Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

Binnenkort zal een aangepaste versie van voormelde modellen beschikbaar worden gesteld op
www.balanscentrale.be > Modellen van de jaarrekening. Het bestaan van de nieuwe versie zal in het Belgisch
Staatsblad worden meegedeeld.

De aanpassingen hebben betrekking op :

-  de sociale balans, voor zowel het verkort als volledig model voor ondernemingen en voor vzw's en
stichtingen. De aanpassing die het meest in het oog springt is de schrapping van de staat over het gebruik
van de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid.

- enkel voor het volledig model voor ondernemingen: de financiële betrekkingen van de groep waarvan de
onderneming aan het hoofd staat in België met de commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij)
verbonden is (zijn) (blad VOL.5.17.2)

De jaarrekening die ondernemingen, verenigingen en stichtingen opmaken om neergelegd te worden bij de
Nationale Bank, worden meestal aangemaakt met behulp van een software. De bij de Balanscentrale gekende
software-ontwikkelaars hebben begin november 2008 de nodige informatie gekregen om de software die ze
beschikbaar stellen, aan te passen.

Sofista, de internettoepassing die de Nationale Bank zelf beschikbaar stelt om jaarrekeningen volgens het
verkort of volledig model op te maken om als gestructureerd databestand ("XBRL-bestand") neergelegd te worden
met de toepassing "Neerlegging van jaarrekeningen via internet" zal vanaf 1 april 2009 aangepast zijn.

Jaarrekeningen die vanaf 1 april 2009 via het internet worden neergelegd, moeten aan de nieuwe vereisten
voldoen.

http://www.balanscentrale.be/
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4. Online raadplegen van beelden van jaarrekeningen bij de Balanscentrale

Sinds 4 februari 2008 kunnen de beelden van de jaarrekeningen gratis op de website van de Nationale Bank
(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 opzoeken" biedt toegang tot de beelden van de jaarrekeningen,
geconsolideerde jaarrekeningen en verbeteringen ervan die gedurende de jongste vijf kalenderjaren en het
lopende kalenderjaar bij de Nationale Bank werden neergelegd.

Sinds 28 juli 2008 kunnen de beelden van de jaarrekeningen ook worden geraadpleegd via de "Public Search"-
functie op de website van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) (http://kbo-bce-ps.mineco.fgov.be).
Deze functie verwijst de bezoeker van de website in feite door naar voormelde toepassing "Jaarrekeningen online
opzoeken" op de website van de Nationale Bank zonder dat de gebruiker van de Public Search-functie van KBO
daarbij opnieuw het ondernemingsnummer moet invoeren.

Volledigheidshalve vermelden we ook dat de Nationale Bank de beelden van jaarrekeningen al sinds juli 2001
beschikbaar stelt voor ambtenaren van de federale overheid (voornamelijk FOD Financiën) in het kader van de
"DigiFlow"-toepassing, welke bijdraagt tot een belangrijk principe van e-government nl. het éénmalig opvragen
van gegevens bij burgers of ondernemingen.

Cijfergegevens voor september en oktober 2008

a. Volumes
Tijdens september en oktober 2008 werden respectievelijk 277.778 en 291.448 jaarrekeningen online
geraadpleegd, dit is gemiddeld 9.300 per dag in september en 9.401 in oktober.

Op een werkdag worden ongeveer vier maal meer jaarrekeningen geraadpleegd dan op zaterdag en zondag. Het
aantal jaarrekeningen dat tijdens het weekend wordt geraadpleegd is wel een bewijs dat de toepassing
"Jaarrekeningen online opzoeken" ook dan aan een reële behoefte tegemoet komt.

De raadplegingen tijdens september hadden betrekking op 146.288 verschillende jaarrekeningen; 92.075 werden
één keer opgevraagd, terwijl dit voor de andere jaarrekeningen tweemaal of meer het geval was. Het zal niemand
verwonderen dat de jaarrekeningen die in september en oktober het vaakst zijn opgevraagd, betrekking hadden
op bepaalde financiële instellingen.

b. Kanalen
De website van de Nationale Bank is de meest gebruikte toegangsweg: in september (oktober) vond 79,8 %
(75,3 %) van de raadplegingen plaats via deze website plaats, tegenover 19,0 % (24,3 %) via de website van de
KBO en 1,2 % (0,3 %) met de Digiflow-toepassing.

c. Soort van onderneming waarvan de jaarrekeningen worden geraadpleegd
De gebruiker van de onlinetoepassingen is, in absolute cijfers, het meest geïnteresseerd in jaarrekeningen van
KMO's: 69 % van de in september 2008 opgevraagde jaarrekeningen was opgesteld volgens het verkort model
voor ondernemingen. Er moet wel bij worden vermeld dat niet minder dan 94 % van de beschikbaar gestelde
jaarrekeningen zijn opgesteld volgens het verkort model.

De jaarrekeningen volgens het volledig model voor ondernemingen daarentegen vertegenwoordigen slechts 6 %
van het totaal aantal jaarlijks neergelegde jaarrekeningen, maar vormen wel 24,0 % van het totaal aantal
raadplegingen.

De jaarrekeningen die zijn opgesteld volgens het verkort of volledig model, worden door de Balanscentrale
verwerkt om er o.m. sectorale statistieken mee te kunnen publiceren (zie website www.balanscentrale.be > Alle
producten > Statistieken online, op cd-rom of papier). Tijdens de maand september 2008 werden van 237.865
verschillende ondernemingen de jaarrekeningen, opgesteld volgens het verkort of volledig model, ten minste één
maal geraadpleegd. Deze ondernemingen worden hierna uitgesplitst volgens balanstotaal of tewerkstelling. In de
laatste kolom wordt de procentuele verdeling gegeven van het totaal aantal ondernemingen dat een jaarrekening
volgens het verkort of volledig model heeft neergelegd.

http://www.nbb.be/
http://kbo-bce-ps.mineco.fgov.be)./
http://www.balanscentrale.be/
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Volgens balanstotaal:

Ondernemingen waarvan
minimum één jaarrekening

werd geraadpleegd

Ondernemingen die
jaarrekeningen hebben

neergelegd

In EUR Absoluut In % In %

0 - 500.000 88.004 37,0 68,7

500.001 - 1.000.000 33.584 14,1 13,3

1.000.001 - 3.650.000 50.903 21,4 12,0

3.650.001 en meer 65.374 27,5 6,0

TOTAAL 237.865 100 100

Volgens tewerkstelling:

Ondernemingen waarvan
minimum één jaarrekening

werd geraadpleegd

Ondernemingen die
jaarrekeningen hebben

neergelegd

In voltijdse equivalenten Absoluut In % In %

0 68.595 28,8 56,4

0,1 - 10,0 90.715 38,1 35,9

10,1 - 20,0 22.770 9,6 3,6

20,1 -50,0 26.144 11,0 2,7

50,1 - 100,0 11.182 4,7 0,7

100,1 en meer 18.459 7,8 0,7

TOTAAL 237.865 100 100

5. Elektronische neerlegging versus papieren neerlegging: uitsplitsing

Onderstaande grafiek (bijgewerkt tot en met november 2008) toont 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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Voor elke maand van de jaren 2006, 2007 en 2008 vindt u hier de opdeling hoe de jaarrekeningen werden
aangeboden bij de Balanscentrale.

 blauw: neerlegging via internet van gestructureerde databestanden (tot april 2007 nbb-formaat,
daarna xbrl-formaat)

 geel: neerlegging via internet als pdf-bestand (vanaf april 2007)
 oranje: neerlegging op diskette (tot april 2007)
 groen: neerlegging op papier

6. Wat met de neerlegging van jaarrekeningen in onze buurlanden?

Net zoals in België onderging de neerlegging van jaarrekeningen in de ons omringende landen recentelijk een
forse dematerialisering. Het leek nuttig om in het kort te beschrijven hoe in sommige andere Europese landen de
neerlegging van jaarrekeningen momenteel gebeurt, met informatie over wie moet neerleggen, hoe kan worden
neergelegd, binnen welke termijn moet worden neergelegd, wat de sancties zijn bij laattijdige neerlegging, waar
gebruikers praktisch terecht kunnen, ...
Bijdragen over Frankrijk, Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië en Ierland vindt u op de website van de Nationale
Bank: Balanscentrale >  Jaarrekeningen raadplegen > In andere landen neergelegde jaarrekeningen.

U kunt ons daarover eventueel feedback geven op het volgende e-mailadres: balanscentrale@nbb.be.

mailto:balanscentrale@nbb.be

