
 

 

 

1. Nieuwe neerleggingstarieven vanaf 1 januari 2011 
voor ondernemingen, verenigingen en stichtingen 

Elk jaar worden de openbaarmakingskosten bestemd voor de Nationale Bank van België en de 
bekendmakingskosten bestemd voor het Bestuur van het Belgisch Staatsblad aan de index aangepast (BS van 
3 december 2010, blz. 73873 wat betreft de wijziging van de openbaarmakingskosten en BS van 10 december 
2010, blz. 76563 wat betreft de wijziging van de bekendmakingskosten). Dit resulteert in een aanpassing van de 
neerleggingstarieven. De nieuwe tarieven (in euro en inclusief btw) vindt u in onderstaande tabel en kan u ook op 
onze website terugvinden. 

Ondernemingen (in euro en inclusief btw) 

Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand  
* volledig model 385,82 
* verkort model 143,57 
* verbeterde neerlegging 140,84 

Via het internet in de vorm van een PDF-bestand  
* volledig model 444,50 
* verkort model 202,14 
* verbeterde neerlegging 140,84 

Via de post op papier  
* volledig model 451,03 
* verkort model 208,67 
* verbeterde neerlegging 140,84 

Verenigingen en stichtingen (in euro en inclusief btw) 

Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand  
* volledig of verkort model 73,98 
* verbeterde neerlegging 71,75 

Via het internet in de vorm van een PDF-bestand  
* volledig, verkort of ander model 132,55 
* verbeterde neerlegging 71,75 

Via de post op papier  
* volledig, verkort of ander model 139,08 
* verbeterde neerlegging 71,75 

 

Balanscentrale 
Info: Dirk Tuymans – Tel. +32 2 221 30 01 – www.balanscentrale.be 

Infomail nr 38 
DECEMBER 2010 

 



 2 

2. Nieuwe bankrekening voor de betaling met een overschrijving 
Wij wensen u eraan te herinneren dat vanaf maandag 13 december 2010 de neerleggingskosten voor 
internetneerleggingen, die met een overschrijving worden betaald, moeten worden overgemaakt op een nieuwe 
bankrekening met het nummer BE47 0016 2658 1680 en met de bank-identificatiecode GEBABEBB. 

3. Nieuwe software voor de opmaak van gestructureerde 
databestanden 

Vanaf vrijdag 1 april 2011 moeten de jaarrekeningen, die in de vorm van een gestructureerd databestand bij de 
Balanscentrale worden aangeboden, zijn opgemaakt met een aangepaste software. Indien u gebruikmaakt van 
een commerciële software voor de opmaak van uw jaarrekening, dan dient u uw programma te updaten. Sofista, 
de gratis onlinetoepassing van de Balanscentrale, zal in de nacht van 31 maart op 1 april 2011 worden bijgewerkt 
en zal op 1 april in de loop van de voormiddag opnieuw beschikbaar zijn. 
Ook de onlinetoepassing "Neerleggen via internet" zal in de nacht van 31 maart op 1 april 2011 worden bijgewerkt 
en zal op 1 april 2011, rond 12 uur, weer beschikbaar zijn. 

De aanleiding voor deze bijwerkingen is enkel van technische aard. Er worden m.a.w. geen wijzigingen 
aangebracht aan de verschillende modellen van de jaarrekening. 
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