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1 Nieuwe neerleggingstarieven vanaf 1 januari 2015
Elk jaar worden de openbaarmakingskosten bestemd voor de Nationale Bank van België en de
bekendmakingskosten toegepast door het Bestuur van het Belgisch Staatsblad1 aan de index aangepast. 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 de website terugvinden.

Nieuwe tarieven voor de neerlegging van jaarrekeningen
Ondernemingen
Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL-bestand)
* volledig model
* verkort model
* verbeterde neerlegging
Via het internet in de vorm van een PDF-bestand
* volledig model
* verkort model
* verbeterde neerlegging
Via de post op papier
* volledig model
* verkort model
* verbeterde neerlegging

in euro en inclusief btw

413,52
153,62
150,89
476,32
216,54
150,89
483,34
223,55
150,89

Verenigingen en stichtingen
Via het internet in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL-bestand)
* volledig of verkort model
* verbeterde neerlegging
Via het internet in de vorm van een PDF-bestand
* volledig, verkort of ander model
* verbeterde neerlegging
Via de post op papier
* volledig, verkort of ander model
* verbeterde neerlegging

1

79,07
76,84
141,99
76,84
149,00
76,84

BS van 5 december 2014, blz. 96.533-96.534 wat betreft de wijziging van de openbaarmakingskosten en blz. 96.539 wat
betreft de wijziging van de bekendmakingskosten.

2 Het online-ondernemingsdossier
U kan het ondernemingsdossier gratis consulteren met behulp van de activatiecode die u terugvindt op de
Mededeling van de neerlegging van de jaarrekening. Dit document ontvangt de onderneming na de publicatie van
de jaarrekening.
Elk dossier bevat:
1. de kenmerkende gegevens van de onderneming
2. een synthese van de balans, de resultatenrekening, de vaste activa en de sociale balans
3. de tabel van middelen en bestedingen
4. een serie van financiële ratio's vergeleken met de activiteitsector
5. de positionering van de onderneming in een financiële gezondheidsklasse waaraan een
waarschijnlijkheid van faillissement binnen drie jaar is gekoppeld.
Voor meer informatie : www.balanscentrale.be > Toepassing ondernemingsdossier

3 Wijzigingen in de toepassingen van de Balanscentrale
Door de aanpassingen in april 2015 zullen de nieuwe versies van de toepassingen Neerleggen van
jaarrekeningen en Sofista (opmaak van jaarrekeningen) enkele kleine nieuwigheden bevatten. Ze betreffen
hoofdzakelijk de volgende 2 punten: de nieuwe benamingen van de rechtbanken van koophandel en het
nieuw commissarisverslag.
De gestandaardiseerde modellen van de jaarrekeningen alsook de controlevergelijkingen, van hun kant, blijven
onveranderd.

3.1

Nieuwe benamingen van de rechtbanken van koophandel

Ten gevolge van de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen (Wet van 1/12/2013, BS van 10/12/2014)
en de zesde staatshervorming (Wet van 06/01/2014, BS van 31/01/2014) is het aantal rechtbanken van
koophandel gedaald van 27 naar 9. Bepaalde rechtbanken omvatten meerdere afdelingen (zie tabel)..
Rechtbank van koophandel

Afdelingen

Rechtbank van koophandel Antwerpen

Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Tongeren, Turnhout

Rechtbank van koophandel Gent

Oudenaarde, Brugge, Kortrijk, Veurne, Gent, Oostende,
Dendermonde, Ieper

Rechtbank van koophandel Luik

Aarlen, Dinant, Hoei, Luik, Marche-en-Famenne, Namen,
Neufchâteau, Verviers

Rechtbank van koophandel Leuven
Rechtbank van koophandel Bergen en Charleroi

Charleroi, Bergen, Doornik

Rechtbank van koophandel Nijvel
Rechtbank van koophandel Eupen
Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel
Franstalige rechtbank van koophandel Brussel
Bron : justitie.belgium – BenamingenHR Officiële lijst NL

De lijst van de rechtbanken, zoals vermeld in de toepassing Sofista, zal in de update van april 2015 worden
aangepast. Tot dan kunnen de nieuwe benamingen handmatig worden ingegeven in het veld “Andere”.
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3.2

Nieuw commissarisverslag

Het Instituut van de Bedrijfsrevisioren (IBR) heeft in maart 2013 de bijkomende norm bij de in België van
toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA’s) aangepast. Deze norm werd goedgekeurd door de
Hoge Raad voor de Economische Beroepen (HERB) in april van hetzelfde jaar (Belgisch Staatsblad van
28 augustus 2013).
De nieuwe versie van het commissarisverslag is van toepassing voor alle ondernemingen sinds
15 december 2014 (en sinds 15/12/2012 voor de organisaties van openbaar belang: genoteerde
vennootschappen, kredietinstellingen, …).
Sofista, de toepassing voor het opmaken van jaarrekeningen in de vorm van een gestructureerd bestand, zal de
nieuwe presentatie van het verslag pas bevatten vanaf 1 april 2015. Tot die datum kan het nieuw verslag, dat
door het IBR ter beschikking is gesteld, toegevoegd worden in de vorm van een pdf-bestand en aldus
"ingekapseld" worden in het bestand dat wordt gebruikt voor de neerlegging van de jaarrekening bij de NBB.

4 Openbaarmaking van de jaarrekeningen
De Balanscentrale ontvangt jaarlijks jaarrekeningen van ongeveer 400.000 rechtspersonen. Deze jaarrekeningen
worden vervolgens ter beschikking gesteld van het publiek via de toepassing Jaarrekeningen raadplegen.
Hieronder vindt u een overzicht van het aantal jaarrekeningen dat maandelijks werd gepubliceerd.
AANTAL GEPUBLICEERDE JAARREKENINGEN VOLGENS MODEL EN PER MAAND
TOESTAND OP 15/12/2014
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