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1. Nieuwe bankrekening voor de betaling met een overschrijving 
Jaarrekeningen, die via het internet worden neergelegd, kunnen online met een kredietkaart (Visa of Master Card) 
of offline met een overschrijving worden betaald. 

Vanaf maandag 13 december 2010 moeten de neerleggingskosten voor internetneerleggingen, die met een 
overschrijving worden betaald, worden overgemaakt op een nieuwe bankrekening. Indien u wenst te betalen 
met Belgische overschrijvingsformulieren, dan gebruikt u het nieuwe rekeningnummer 001-6265816-80. Indien u 
wenst te betalen met een Europese overschrijving (die ook mag worden gebruikt voor overschrijvingen voor 
begunstigden in België), dan dient u de internationale vorm van het nieuwe rekeningnummer, nl. 
BE47 0016 2658 1680, en de bank-identificatiecode GEBA BEBB te gebruiken. 
Van maandag 13 december 2010 tot en met vrijdag 17 december 2010 zullen de neerleggingskosten zowel op de 
oude als op de nieuwe bankrekening worden aanvaard. 
Op maandag 20 december 2010 zal de oude bankrekening definitief worden afgesloten. Vanaf dan kan alleen 
nog maar worden betaald op de nieuwe bankrekening. 

Wij raden u aan om al vanaf maandag 13 december 2010 
de neerleggingskosten over te schrijven op de nieuwe bankrekening met 

het IBAN-nummer BE47 0016 2658 1680 (BIC: GEBA BEBB). 

Wij herinneren u er aan dat de neerleggingskosten ontvangen moeten zijn ten laatste 7 kalenderdagen nadat de status 
"Wacht op betaling" is toegekend. In de overschrijving moeten daarenboven het correcte bedrag en de correcte 
gestructureerde mededeling voorkomen. 

De jaarrekening wordt automatisch geschrapt en als ongeldige neerlegging geregistreerd indien de Balanscentrale: 
 een te klein bedrag ontvangt 
 het bedrag te laat ontvangt 
 een overschrijving zonder of met een foutieve gestructureerde mededeling ontvangt. 

"Slechte" betalingen (te klein en/of te laat en/of probleem met gestructureerde mededeling) worden automatisch door de 
Balanscentrale teruggestort. In de zone voor de vrije mededeling vindt u enerzijds de code van de reden van 
terugstorting en anderzijds  het internetadres www.nbb.be/refund. Daar bevindt zich een lijst met de mogelijke 
terugstortingscodes en hun overeenstemmende verklaring. 

2. Nieuwe neerleggingstarieven vanaf 1 januari 2011 
Op 15 december 2010 zal u een nieuwe Infomail ontvangen waarin o.a. de nieuwe neerleggingstarieven voor 
ondernemingen, verenigingen en stichtingen worden bekendgemaakt. Deze tarieven kan u vanaf dan eveneens 
terugvinden op onze website in het onderdeel "Jaarrekeningen neerleggen". 

Balanscentrale 
Info: Dirk Tuymans – Tel. +32 2 221 30 01 – www.balanscentrale.be 
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3. Meer jaarrekeningen beschikbaar via de internettoepassing 
"Jaarrekeningen online raadplegen" 

Sedert verscheidene jaren worden alle jaarrekeningen, die tijdens het lopende of één van de vijf voorgaande 
kalenderjaren neergelegd zijn, met de toepassing "Jaarrekeningen online raadplegen" beschikbaar gesteld. Aan 
het begin van elk kalenderjaar werden totnogtoe de jaarrekeningbestanden van het oudste jaar integraal 
geschrapt waardoor het aantal beschikbare kalenderjaren steeds dezelfde bleef. 

De Balanscentrale zal in januari 2011 de jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen die in 2005 zijn 
neergelegd niet schrappen. Deze uitbreiding van de beeldarchieven komt hiermee tegemoet aan de vraag van 
gebruikers om over een langere reeks jaarrekeningen te beschikken. 

4. 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, is het mogelijk dat bepaalde sleutelgegevens van het 
certificaat een 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 wordt beschouwd. Hierdoor krijgt de neerlegger geen toegang meer tot de 
neerleggingshistoriek verbonden met zijn oud certificaat en dus ook niet tot 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. 

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. 

 

5. Over de Balanscentrale 
Er vinden regelmatig presentaties plaats die een goed inzicht geven in de werkzaamheden van de Balanscentrale 
en de evolutie ervan. Enkele van die presentaties kan u terugvinden op de website www.balanscentrale.be > Over 
de Balanscentrale. Deze presentaties moeten worden gezien in de bijzondere context waarin en het tijdstip 
waarop ze werden gegeven en zijn dus niet noodzakelijk meer actueel of volledig. Ze worden ook alleen 
beschikbaar gesteld in de taal waarin ze voor de gelegenheid werden gegeven. 
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