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1. Wijzigingen m.b.t. de neerlegging van jaarrekeningen 

Neerlegging van jaarrekeningen op papier niet langer aan loketten van de NBB 

Sedert 1 maart 2009 is de onlineneerlegging van jaarrekeningen met onze toepassing "Neerlegging van 
jaarrekeningen via internet" de regel voor vennootschappen naar Belgisch recht. Ondertussen wordt ongeveer 
99 % van de jaarrekeningen van deze ondernemingen via dit kanaal aangeboden. 
Omdat dus nog slechts 1 % van alle openbaargemaakte jaarrekeningen wordt neergelegd op papier, is beslist om 
de verwerking van zulke jaarrekeningen aan de loketten van de NBB op maandag 21 juni 2010 stop te zetten. 
 
Als de jaarrekening niet via voormelde internettoepassing kan worden aangeboden, kan de neerlegger deze 
vanaf 21 juni 2010 op papier: 
- hetzij naar de hoofdzetel opsturen met de post (enig adres: "NBB - Balanscentrale, Neerlegging van 

jaarrekeningen, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel"), waarbij elke jaarrekening wordt vergezeld van een 
cheque voor het bedrag van de voor die jaarrekening verschuldigde neerleggingskosten 

- hetzij, tijdens de openingsuren, in één van de vestigingen van de NBB komen deponeren in een 
speciaal daarvoor aangeduide brievenbus "Balanscentrale - Neerlegging van jaarrekeningen"; hij voegt er 
dan in elk geval een ter plaatse in te vullen formulier bij met de gegevens die nodig zijn om de neerlegging te 
kunnen verwerken en aanvaarden op de datum van de deponering. 

Verderzetting van "vervallen" digitale certificaten 

Om een jaarrekening via het internet te kunnen aanbieden, dient de neerlegger in het bezit te zijn van een geldig 
digitaal certificaat. Dit certificaat wordt gebruikt 

1° als sleutel om toegang te krijgen tot de internettoepassingen die de Balanscentrale van de Nationale Bank 
beschikbaar stelt en die zij wenst te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik 

2° om zekerheid te bieden over de identiteit van de gebruiker die het bestand verstuurt en over het feit dat de 
gegevens tijdens het transport over het internet niet zijn gewijzigd 

3° om de verdere opvolging van de verwerking te kunnen verzekeren na de upload van jaarrekeningen. 

Wanneer een certificaat wordt verlengd of vervangen, bestaat het risico dat bepaalde sleutelgegevens een lichte 
wijziging ondergaan. Het gevolg hiervan is dat het certificaat door de informaticasystemen van de Nationale Bank 
niet wordt herkend als een verderzetting van een bestaand certificaat, maar wel als een volledig nieuw certificaat, 
waardoor de neerlegger geen toegang meer krijgt tot de neerleggingshistoriek verbonden met zijn oud 
certificaat, inclusief de neerleggingen die nog in de status "wacht op betaling" staan. In voorkomend geval moet 
de neerlegger wachten tot de neerleggingen met het oude certificaat na 7 kalenderdagen automatisch door de 
toepassing "Neerlegging van jaarrekeningen via internet" worden geschrapt alvorens de jaarrekeningen met het 
nieuwe certificaat te kunnen neerleggen, wat aanleiding kan geven tot hogere neerleggingstarieven. 
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Het is bijgevolg aangeraden om alle jaarrekeningen, die in de toepassing "Neerlegging van jaarrekeningen via 
internet" de status "wacht op betaling" hebben gekregen, eerst te betalen vooraleer de gebruiksduur van het 
certificaat te verlengen of een nieuw certificaat in gebruik te nemen. 

2. Wijzigingen m.b.t. de verspreiding van jaarrekeningen 

Centralisatie van de verkopen in de hoofdzetel te Brussel 

Vanaf maandag 21 juni 2010 worden geen kopies van jaarrekeningen of andere producten van de 
Balanscentrale meer beschikbaar gesteld via de vestigingen en de loketten van de Balanscentrale te Brussel. 
U kan de verkoopdienst van de Balanscentrale vanaf dan enkel bereiken via 

 Balanscentrale - verkoopdienst, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel 
 client.ba@nbb.be 
 +32 2 221 47 26  
 +32 2 221 31 17 

Internettoepassing "Jaarrekeningen online raadplegen" is uitgebreid 

Op 1 februari 2010 heeft de gratis internettoepassing "Jaarrekeningen online raadplegen" een kleine 
gedaanteverwisseling ondergaan. De versie die vanaf dan online staat bevat bijkomend ook 

1° de neerleggingsrefertes vanaf 1992 tot en met 2003, weliswaar zonder online toegang tot de beelden van de 
jaarrekeningen 

2° de jaarrekeningen in de vorm van een XBRL-bestand, die vanaf april 2007 als dusdanig zijn neergelegd bij de 
Nationale Bank. Deze XBRL-bestanden zijn vooral bedoeld voor gebruikers die de financiële toestand van de 
betrokken rechtspersonen wensen te analyseren zonder daarvoor de neergelegde basisgegevens opnieuw te 
moeten invoeren. Zulke gebruikers kunnen daarvoor beroep doen op aangepaste software die nu reeds op de 
Belgische markt beschikbaar is of die mede op hun verzoek door de private softwaresector kan worden 
ontwikkeld. Voor meer informatie kan u zich richten tot uw softwareleverancier of tot de vzw XBRL België 
(xbrl.be@nbb.be). 
 

Sinds de inproductiename van de nieuwe versie hebben al heel wat gebruikers jaarrekeningen in de vorm van 
een XBRL-bestand geraadpleegd. Op dit ogenblik vertegenwoordigen de XBRL-bestanden ongeveer 8 % van het 
totaal aantal geraadpleegde jaarrekeningbestanden. 

De Nationale Bank zal binnenkort een Excel 2007-add-in beschikbaar stellen die een automatische transfer van 
gegevens uit bij de Nationale Bank neergelegde XBRL-bestanden naar een Excelsheet mogelijk maakt. Wij zullen 
u via een Infomail op de hoogte brengen over de beschikbaarheid en de werking van deze add-in. 

 

http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_03_00_00_00/03_03_01_00_00.htm?l=nl
http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_03_00_00_00/03_03_01_00_00.htm?l=nl
mailto:client.ba@nbb.be
http://www.nbb.be/pub/03_00_00_00_00/03_02_00_00_00/03_02_01_00_00.htm?l=nl
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