
 

 

1. Stopzetting van de verkoop van gekwalificeerde certificaten 
van Certipost 

Certipost is op 31 december 2012 gestopt met de verkoop van gekwalificeerde certificaten, gebruikt door 
zelfstandigen en bedrijven voor onder meer elektronische aangiftes bij de overheid. De bestaande certificaten 
zullen evenwel actief blijven tot op hun vervaldag (uiterlijk 31 december 2015) en zullen door Certipost 
onderhouden blijven. 

Deze certificaten kunnen tot op hun vervaldag worden gebruikt voor de neerlegging van jaarrekeningen bij de 
Balanscentrale van de Nationale Bank. Het is in dit kader aangeraden om minstens een week vóór de vervaldag 
een nieuw certificaat (een PersonalSign 3 Pro Certificate uitgereikt door Globalsign, een Isabel-certificaat, of het 
authenticatiecertificaat dat voorkomt op de (Belgische) elektronische identiteitskaart) in gebruik te nemen. Op die 
wijze bestaat de zekerheid dat de neerlegging van jaarrekeningen kan worden opgevolgd tot op het moment van 
de aanvaarding van de bijbehorende betalingen door de Nationale Bank. 

2. Statistieken over het aantal bij de Nationale Bank neergelegde 
jaarrekeningen 

Tijdens het kalenderjaar 2012 werden 402 593 jaarrekeningen bij de Nationale Bank neergelegd. Dit zijn er 
14 578 (of 3,8 %) meer dan in 2011. 
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91,2 % van de in 2012 neergelegde jaarrekeningen is opgesteld volgens het verkort model voor ondernemingen. 
Slechts 2 % is opgesteld volgens een model voor verenigingen en stichtingen. 

In 2012 werd 26,6 % van de jaarrekeningen in de maand augustus neergelegd. Tijdens de piekmaanden juni, juli 
en augustus samen werd niet minder dan 61,5 % van alle neerleggingen uitgevoerd. 

Kalender-
maand 

Verkort model 
voor onderne-

mingen 

Volledig model 
voor onderne-

mingen 

Ander model 
voor onderne-

mingen 

Verkort model 
voor verenig. 
en stichtingen 

Volledig model 
voor verenig. 
en stichtingen 

Ander model 
voor verenig. 
en stichtingen 

Totaal 
per maand 

2012/01 12.473 563 69 87 15 7 13.214 

2012/02 16.509 473 63 81 9 6 17.141 

2012/03 12.634 719 93 273 39 30 13.788 

2012/04 13.528 1.071 119 440 58 38 15.254 

2012/05 17.366 2.247 294 620 199 109 20.835 

2012/06 52.598 6.192 541 1.595 525 334 61.785 

2012/07 69.651 6.723 537 1.314 382 212 78.819 

2012/08 102.255 3.423 470 706 110 69 107.033 

2012/09 24.350 896 189 249 61 24 25.769 

2012/10 16.602 883 145 133 33 10 17.806 

2012/11 12.821 579 117 137 24 13 13.691 

2012/12 16.338 809 120 131 29 31 17.458 

Totaal 
per model 367.125 24.578 2.757 5.766 1.484 883 402.593 

3. Nieuwe software voor de opmaak van gestructureerde 
databestanden vanaf maandag 25 maart 2013 

Vanaf maandag 25 maart 2013 moeten de jaarrekeningen die in de vorm van een gestructureerd databestand 
(XBRL-bestand) 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 op 25 maart 2013 worden 
bijgewerkt en zal die dag pas in de loop van de voormiddag opnieuw beschikbaar zijn. Ook de onlinetoepassing 
"Neerlegging van jaarrekeningen via internet" zal op 25 maart worden bijgewerkt en zal die dag pas tegen het 
einde van de namiddag opnieuw beschikbaar zijn. 

De jaarrekeningen, die vóór 25 maart zijn aangeboden en zich op 25 maart nog steeds in de status "Wacht op 
betaling" of "Wacht op overschrijving" bevinden, zullen ook na de bijwerking worden aanvaard indien de 
Balanscentrale tijdig (dit is binnen 7 kalenderdagen na de toekenning van de status "Wacht op betaling") de 
verschuldigde neerleggingskosten ontvangt door een betaling met kredietkaart (Visa of MasterCard) of met een 
overschrijving. 
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4. Wijziging van de regels i.v.m. de openbaarmaking van de 
jaarrekening van verenigingen en stichtingen 

Het koninklijk besluit van 18 december 2012 heeft wijzigingen aangebracht aan het koninklijk besluit van 
19 december 2003 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening 
van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk, internationale verenigingen zonder winstoogmerk en 
stichtingen. Bij gebrek aan een bijzondere bepaling inzake de inwerkingtreding van de verschillende artikels is het 
koninklijk besluit, dat op 31 januari 2013 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, op 10 februari 2013 in 
werking getreden. 

Onder de wijzigingen vindt men de toevoeging van een resultaatverwerkingstabel aan de resultatenrekening en 
de uitbreiding van de toelichting met informatie over buitenbalans regelingen en over transacties buiten normale 
marktvoorwaarden. 

De Nationale Bank zal een aangepast verkort model en een aangepast volledig model van de jaarrekening 
voor verenigingen en stichtingen opstellen en voor advies voorleggen aan de Commissie voor 
Boekhoudkundige Normen. Na advies van deze laatste, zullen de modellen op de website van de Balanscentrale 
van de Nationale Bank beschikbaar worden gesteld en zal het bestaan van de aangepaste modellen worden 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 

Vanaf deze bekendmaking zal het mogelijk zijn om de aangepaste modellen te gebruiken voor de neerlegging 
op papier of in de vorm van een pdf-bestand. 

De aanpassingen aan het verkort en volledig model kunnen om technische en organisatorische redenen pas in 
de jaarlijkse update van april 2014 in de software voor de aanmaak van jaarrekeningen in de vorm van een 
gestructureerd jaarrekeningbestand (XBRL-bestand) worden opgenomen. Meer concreet betekent dit dat de 
bijkomende gegevens tot en met maart 2014 niet aan het gestandaardiseerd luik van de jaarrekening kunnen 
worden toegevoegd, maar wel kunnen worden opgenomen in de aan de jaarrekening toe te voegen verslagen. 
Zoals dit nu reeds het geval is, kunnen die gegevens dan ofwel als vrije tekst ofwel in de vorm van een pdf-
bestand worden toegevoegd aan het XBRL-bestand. Om de neerleggingsplichtige verenigingen en stichtingen 
daarbij te helpen, zal de Nationale Bank samen met de nieuwe jaarrekeningmodellen ook een Word-bestand op 
haar website beschikbaar stellen met daarin enkel de aangepaste secties van de jaarrekeningmodellen. 

Daarnaast stipuleert de wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering 
binnen justitie dat naast de grote en zeer grote vzw's en private stichtingen ook de grote en zeer grote stichtingen 
van openbaar nut en de grote en zeer grote internationale vzw's hun jaarrekening bij de Nationale Bank en niet 
meer bij de griffie van de rechtbank van koophandel moeten neerleggen. De desbetreffende bepalingen uit deze 
wet, die op 1 maart 2013 in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, treden echter pas op 1 september 2013 in 
werking, tenzij de Koning een vroegere datum van inwerkingtreding zou bepalen. 

 


	1. Stopzetting van de verkoop van gekwalificeerde certificaten van Certipost
	2. Statistieken over het aantal bij de Nationale Bank neergelegde jaarrekeningen
	3. Nieuwe software voor de opmaak van gestructureerde databestanden vanaf maandag 25 maart 2013
	4. Wijziging van de regels i.v.m. de openbaarmaking van de jaarrekening van verenigingen en stichtingen

