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1. VOORWERP
De in dit document beschreven algemene leveringsvoorwaarden en de als bijlage opgenomen bestelbon,
ondertekend door de klant, vormen samen de "overeenkomst aangaande de levering van cijfergegevens uit
gestandaardiseerde jaarrekeningen" gesloten tussen de klant en de Nationale Bank van België (hierna "de
Nationale Bank").
Deze overeenkomst behelst het beschikbaar stellen, op een specifieke server van de Nationale Bank, van de
bestanden1 met de cijfergegevens uit de in de loop van een kalenderjaar bij de Balanscentrale van de Nationale
Bank neergelegde gestandaardiseerde jaarrekeningen, met de bedoeling ze te downloaden.
De levering, de installatie, eventuele upgrades en de juiste instelling van de parameters van de software (zoals de
internetbrowser, software voor het uitpakken van bestanden, enz.) en hardware (pc, modem, printer) nodig om
van deze dienstverlening gebruik te kunnen maken, alsook het abonnement en de aansluitingskosten op een
internetprovider, vallen buiten het voorwerp van deze overeenkomst en zijn bijgevolg uitsluitend ten laste van de
klant.
De Nationale Bank verbindt zich tot geen enkele vorm van technische bijstand of dienst na verkoop omtrent het
voorwerp van deze overeenkomst.
1.1. SOORTEN BESTANDEN TER BESCHIKKING VAN DE ABONNEES
De abonnee kan vijf verschillende soorten bestanden downloaden, volgens de aard van de gegevens:
-

D-bestanden: bevatten de boekhoudkundige gegevens zoals openbaar gemaakt door de ondernemingen,
verenigingen en stichtingen die hun jaarrekening bij de Balanscentrale van de Nationale Bank neerleggen
(wekelijkse frequentie)

-

C-bestanden: bevatten de verbeteringen die de Balanscentrale aanbrengt aan voormelde gegevens met het
oog op het opstellen van de sectorale statistieken (maandelijkse frequentie)

-

P-bestanden: bevatten de deelnemingen en maatschappelijke rechten aangehouden in andere
rechtspersonen zoals dit blijkt uit de bij de Balanscentrale van de Nationale Bank neergelegde jaarrekeningen
van ondernemingen, verenigingen en stichtingen (frequentie: zodra een voldoende aantal nieuwe gegevens
beschikbaar is)

-

X-bestanden: bevatten de jaarrekeningen in XBRL-formaat zoals bij de Balanscentrale van de Nationale Bank
neergelegd in datzelfde XBRL-formaat door de ondernemingen, verenigingen en stichtingen (dagelijkse
frequentie)

-

R-bestanden: bevatten de refertes van alle bij de Balanscentrale van de Nationale Bank neergelegde
jaarrekeningen (dagelijkse frequentie).

1.2. JAARREKENINGEN WAARVAN DE GEGEVENS VERSPREID WORDEN
1.2.1

D- EN C-BESTANDEN

De via deze bestanden beschikbaar gestelde gegevens komen uit de bij de Balanscentrale van de Nationale
Bank neergelegde jaarrekeningen opgesteld volgens het gestandaardiseerde volledig, verkort of micromodel
voor ondernemingen, krachtens het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van
vennootschappen en uit de bij de Balanscentrale van de Nationale Bank neergelegde jaarrekeningen opgesteld
volgens het gestandaardiseerde volledig of verkort model voor verenigingen, krachtens het Koninklijk Besluit
van 19 december 2003 betreffende de boekhoudverplichtingen en de publicatie van de jaarrekening van

1

Een document met alle nuttige technische informatie (gedetailleerde beschrijving van de gegevens en de
oplading, het downloaden, ...) is beschikbaar op de website van de Nationale Bank van België:
http://www.nbb.be > Balanscentrale > Analyseren > Webservices > Webservice Cijfergegevens.
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bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen. Voormelde jaarrekeningen worden hierna kortweg
"standaardmodellen voor ondernemingen of verenigingen" genoemd.
Van volgende jaarrekeningen2 worden dus geen gegevens opgenomen in de D- en C-bestanden: de
jaarrekeningen van verzekeringsmaatschappijen, van kredietinstellingen en buitenlandse rechtspersonen, de
geconsolideerde jaarrekeningen, alsook alle andere jaarrekeningen die niet volgens een standaardmodel voor
ondernemingen of verenigingen zijn opgesteld.
1.2.2.

P-BESTANDEN

De gegevens aangaande de deelnemingen, verspreid aan de hand van de P-bestanden, komen uit de bij de
Balanscentrale neergelegde jaarrekeningen opgesteld volgens een standaardmodel voor ondernemingen of
verenigingen, alsook uit de jaarrekeningen neergelegd door kredietinstellingen en verzekeringsmaatschappijen en opgesteld volgens een specifiek model.
1.2.3.

X-BESTANDEN

Deze bestanden bevatten uitsluitend de gegevens uit de jaarrekeningen opgesteld volgens een standaardmodel
voor ondernemingen of verenigingen en bij de Balanscentrale neergelegd via het internet in de vorm van een
gestructureerd databestand (XBRL). Gegevens uit jaarrekeningen neergelegd op papier of via het internet in
PDF- formaat komen hier dus niet in voor.
1.2.4.

R-BESTANDEN

De R-bestanden bevatten de refertes van alle bij de Balanscentrale neergelegde jaarrekeningen, zowel de
statutaire als de geconsolideerde, al dan niet opgesteld volgens een standaardmodel voor ondernemingen of
verenigingen, ongeacht het neerleggingskanaal of het neergelegde formaat.
1.3. BESCHIKBAAR GESTELDE GEGEVENS
1.3.1

D- EN C-BESTANDEN:
GEGEVENS

OPENBAAR

GEMAAKTE

EN

VERBETERDE

BOEKHOUDKUNDIGE

Voor elk van de rubrieken van de balans, de resultatenrekening, de toelichting en de andere overeenkomstig het
Wetboek van vennootschappen neer te leggen documenten, die in de standaardmodellen voor ondernemingen of
verenigingen voorkomen met een code, wordt weergegeven:
-

-

de code van de rubriek
het bedrag of het aantal, ingevuld door de onderneming, vereniging of stichting (in het geval van de bestanden
met de openbaar gemaakte gegevens) of verbeterd door de Balanscentrale (in het geval van de bestanden
met de verbeterde gegevens)
het bedragtype3.

De sleutelgegevens van de jaarrekening worden eveneens hernomen in de D- en C-bestanden. Zij worden
bovendien vervolledigd met informatie gehaald uit de databank van de Kruispuntbank van Ondernemingen
(aangeduid met *):
-

ondernemingsnummer van de neerleggende onderneming, vereniging of stichting
naam*
adres, postcode, gemeente en landcode*
rechtsvorm en laatste rechtstoestand*
aard van het gebruikte jaarrekeningmodel
aantal maanden van het boekjaar

2

De voorbije jaren vertegenwoordigde deze groep doorgaans minder dan 1 % van de jaarrekeningen die bij de
Balanscentrale van de Nationale Bank werden neergelegd.
1 = initiële neerlegging ongeacht de wijze van neerlegging of een verbeterde neerlegging d.m.v. een
gestructureerd bestand via het internet; 2 = verbeterde neerlegging op papier of PDF; 3 = automatisch
gecreëerde totalen; 4 = niet-vertrouwelijke verbetering.

3
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-

muntcode
begin- en einddatum van het boekjaar
referte van de jaarrekening in de gegevensbank van de Balanscentrale
code die weergeeft of de gegevens al dan niet voldoen aan de wettelijke rekenkundige en logische controles
codes van de paritaire commissies vermeld in de sociale balans

aangevuld met de door de Balanscentrale aan de onderneming, vereniging of stichting toegekende NACE-BELcode die geldt voor de hoofdactiviteit.
Niet-gecodeerde gegevens die in de jaarrekeningen voorkomen worden niet opgenomen in de bestanden D en C.
Het betreft hier onder meer: de gegevens over de bestuurders, zaakvoerders en commissarissen, de aangestelde
externe accountant of revisor (sectie VOL 2.1, VOL 2.2, VKT 2.1, VKT 2.2, MIC 2.1 en MIC 2.2 van de
gestandaardiseerde modellen voor ondernemingen en sectie VOL-vzw 1.1, VOL-vzw 1.2, VKT-vzw 1.1,
VKT-vzw 1.2 van de gestandaardiseerde modellen voor verenigingen), de aandeelhouders die niet volgestort
hebben, het verslag van de commissarissen, het jaarverslag, de waarderingsregels, de uitsplitsing van de
overlopende rekeningen, van de voorzieningen voor overige risico's en kosten, van het netto-omzetcijfer, ….

DOOR DE BALANSCENTRALE AANGEBRACHTE VERBETERINGEN (C-bestanden)
Vooraleer de Balanscentrale de gegevens uit de bij haar neergelegde jaarrekeningen verwerkt tot sectorale
statistieken die zij publiceert, verifieert zij de samenhang van deze gegevens door elke jaarrekening aan een
reeks rekenkundige en logische controles te onderwerpen. Waar nodig worden verbeteringen aangebracht. Een
aantal van deze controles worden tevens gebruikt bij het opstellen van de foutenlijsten die naar de
ondernemingen, verenigingen of stichtingen gestuurd worden.
De Balanscentrale onderscheidt twee categorieën van verbeteringen:
-

de verbeteringen en toevoegingen4 die als niet-vertrouwelijk beschouwd worden omdat ze op logische wijze
afgeleid kunnen worden uit andere elementen van de jaarrekening

-

de correcties die niet met zekerheid aangebracht kunnen worden op basis van de andere gegevens uit de
jaarrekening en die derhalve voor de Balanscentrale als wezenlijk en vertrouwelijk beschouwd worden.

Wanneer een onderneming, vereniging of stichting een verbeterde jaarrekening neerlegt, zal dit leiden tot het
opnieuw beschikbaar stellen op de server van de gegevens van de betrokken jaarrekening, rekening houdend
met de verbeteringen, voor zover de verbeterde neerlegging gebeurt vóór de definitieve afsluiting van het
boekjaar waar ze betrekking op heeft5. Na de definitieve afsluiting worden geen verbeterde cijfers meer
opgenomen in de database van de boekhoudkundige gegevens van de Balanscentrale en kunnen zij bijgevolg
niet meer beschikbaar worden gesteld in het kader van dit abonnement6.
Worden eveneens opgenomen in de maandelijks beschikbaar gestelde bestanden, de wijzigingen aangebracht
naar aanleiding van de ontdekking van fouten gemaakt bij de gegevensinvoer. Bij deze wijzigingen wordt
aangeduid dat het gaat om initieel door de onderneming, vereniging of stichting openbaar gemaakte gegevens.

4
5
6

Met inbegrip van de door de Balanscentrale gecreëerde rubrieken die niet in de standaardmodellen voorzien
zijn.
De definitieve afsluiting van boekjaar N heeft normalerwijze plaats in het eerste trimester van het jaar N+2.
De database van de Balanscentrale met de cijfergegevens uit de jaarrekeningen heeft als voornaamste doel
het opstellen van de jaarlijkse statistieken tijdens de definitieve afsluiting van het boekjaar. Eenmaal deze
statistieken opgemaakt zijn, wenst de Balanscentrale de cijfergegevens van de in aanmerking genomen
jaarrekeningen onveranderd te bewaren. Het opladen van verbeterde gegevens na de definitieve afsluiting
van het boekjaar waar ze betrekking op hebben, zou tot gevolg hebben dat de referentiegegevens wijzigen en
wordt dus niet gedaan.
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Ten slotte kan het gebeuren dat jaarrekeningen beschikbaar worden gesteld met een foutieve
identificatiesleutel (een vervallen of tijdelijk ondernemingsnummer of een verkeerde afsluitingsdatum). Wordt
een foutieve identificatiesleutel in onze bestanden verbeterd en gaat dit gepaard met het heropladen van de
jaarrekening in onze database, dan wordt deze jaarrekening opnieuw verspreid met de juiste sleutel.
Op regelmatige tijdstippen zal de Balanscentrale de abonnees in kennis stellen van:
-

de jaarrekeningen met een verkeerd ondernemingsnummer of een foutieve afsluitingsdatum die uit de
bestanden dienen verwijderd te worden, gelet op de latere neerlegging van een verbeterde jaarrekening

-

de jaarrekeningen waarvoor de identificatiesleutel (ondernemingsnummer en/of afsluitingsdatum), in de
bestanden van de Balanscentrale verbeterd werd zonder heroplading. Voor deze gevallen dient de correctie
door de abonnee rechtstreeks in de eigen bestanden te worden uitgevoerd.

1.3.2.

P-BESTANDEN: DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN

In de P-bestanden worden de gegevens beschikbaar gesteld die zijn opgenomen in de rubriek "Deelnemingen en
maatschappelijke rechten in andere ondernemingen". In de standaardmodellen komen deze gegevens
respectievelijk voor in de sectie VOL 6.5.1, VKT 7.1 en MIC 7.1 van het volledige, verkorte en micromodel voor
ondernemingen, en in de sectie VOL-vzw 5.5.1 en VKT-vzw 5.2.1 van het volledige en verkorte model voor
verenigingen.
Om het bestandsvolume te beperken en dubbele verstrekking van reeds beschikbare informatie te vermijden,
worden deze gegevens tot het strikte minimum beperkt. Voor Belgische ondernemingen maakt bepaalde
informatie (zoals het eigen vermogen en het nettoresultaat van de rechtspersonen waarvan de
gestandaardiseerde jaarrekening werd verwerkt) in principe reeds deel uit van de bestanden met de
boekhoudkundige gegevens. Deze informatie wordt hier niet meer herhaald. Enkel de gegevens van de
buitenlandse rechtspersonen worden integraal opgenomen.
1.3.3.

X-BESTANDEN: JAARREKENINGEN IN XBRL-FORMAAT

Met uitzondering van de gegevens die strikt voor intern gebruik van de Balanscentrale bestemd zijn7, bevatten de
jaarrekeningen in XBRL-formaat die via de X-bestanden beschikbaar worden gesteld alle gegevens van de
jaarrekening zoals ze door de onderneming, vereniging of stichting werd neergelegd. Deze bestanden bevatten
dus, naast de gegevens van de gecodificeerde rubrieken, tevens de gegevens over de bestuurders, zaakvoerders
en commissarissen, de aangestelde externe accountant of revisor, de lijst van aandeelhouders die niet volgestort
hebben, het verslag van de commissarissen, het jaarverslag, de waarderingsregels, de uitsplitsing van de
overlopende rekeningen, van de voorzieningen voor overige risico's en kosten, van het netto-omzetcijfer, ….
1.3.4.

R-BESTANDEN: REFERTES VAN DE JAARREKENING

De dagelijkse refertebestanden van alle statutaire en geconsolideerde bij de Balanscentrale van de Nationale
Bank neergelegde jaarrekeningen worden in de vorm van tekstbestanden in ASCII-formaat ter beschikking
gesteld.
Elk bestand bevat alle jaarrekeningen waarvoor een "Mededeling van neerlegging van de jaarrekening" werd
opgestuurd naar de betrokken rechtspersoon tijdens een bepaalde dag.
2. PRIJS
De prijs van het abonnement bedraagt:
- 12.400 EUR per jaar voor de levering van gegevens uit de jaarrekeningen neergelegd tijdens het kalenderjaar
waarin deze overeenkomst wordt gesloten
- 6.200 EUR per jaar voor de levering van gegevens uit de jaarrekeningen neergelegd tijdens een voorgaand
kalenderjaar.

7

Het betreft de gegevens van de contactpersoon binnen de onderneming, vereniging of stichting, alsook de
code van het softwarebedrijf dat de software geleverd heeft voor de aanmaak van het instance document
waarmee de jaarrekening gevormd wordt.
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Deze prijs is vast, ook als de klant vrijwillig afziet van het downloaden van alle of een deel van de bestanden die
in uitvoering van deze overeenkomst door de Nationale Bank worden geleverd.
Eventuele bankkosten zijn uitsluitend ten laste van de klant.

3. INTEKENING, FACTURATIE, INWERKINGTREDING, DUUR EN HERNIEUWING VAN DE
OVEREENKOMST
3.1. EERSTE INTEKENING EN FACTURATIE
De klant kan intekenen op het abonnement voor de levering via internet van cijfergegevens uit
gestandaardiseerde jaarrekeningen door de als bijlage gevoegde bestelbon8 ingevuld en ondertekend, per post,
per e-mail of per fax, naar de Nationale Bank terug te sturen. De overeenkomst aangaande de levering van
cijfergegevens is rechtsgeldig gesloten zodra de Nationale Bank deze bestelbon ontvangt.
Na ontvangst van de bestelbon stuurt de Nationale Bank de klant een factuur die binnen dertig dagen volgend op
de datum van deze factuur betaald moet worden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de
bankrekening van de Balanscentrale.
Na ontvangst van de betaling geeft de Nationale Bank een digitaal certificaat uit, dat onder gesloten omslag in de
hoofdzetel van de Bank te Brussel zal overhandigd worden aan de door de klant aangeduide persoon.
3.2. INWERKINGTREDING, DUUR
Onderhavige overeenkomst vangt aan zodra de Nationale Bank de eerste cijfergegevens uit de
gestandaardiseerde jaarrekeningen, die tijdens het door het abonnement gedekte kalenderjaar werden
neergelegd, op haar server plaatst. Het loopt af wanneer de Nationale Bank de laatste cijfergegevens uit de
gestandaardiseerde jaarrekeningen, die tijdens datzelfde kalenderjaar werden neergelegd, op haar server plaatst.
3.3. JAARLIJKSE HERNIEUWING VAN DE OVEREENKOMST
Deze overeenkomst kan slechts worden hernieuwd als de klant hier uitdrukkelijk om vraagt. De hernieuwing van
de overeenkomst zal nooit stilzwijgend gebeuren.
In de aanloop naar een nieuwe abonnementsperiode stelt de Nationale Bank de klant voor de lopende
overeenkomst te hernieuwen voor een periode van één jaar. Om de overeenkomst te hernieuwen volstaat het de
bij deze abonnementsvoorwaarden gevoegde bestelbon ingevuld en ondertekend per post, per e-mail of per fax
terug te sturen naar de Nationale Bank, eventueel na de gewenste wijzigingen of aanvullingen te hebben
aangebracht. Zodra de Nationale Bank de aanvraag tot hernieuwing van het contract ontvangt, stuurt zij de klant
een factuur waarvan het bedrag binnen dertig dagen volgend op de datum van deze factuur moet worden betaald
door overschrijving op de bankrekening van de Balanscentrale.
Als de Nationale Bank de betaling van de factuur aangaande de hernieuwing van de overeenkomst niet heeft
ontvangen vóór het einde van de lopende overeenkomst, zal ze het digitaal certificaat van de klant op de
einddatum van het contract schrappen. Hij zal hiervan per e-mail of per fax op de hoogte worden gebracht.
Het certificaat zal opnieuw geactiveerd worden bij ontvangst van de betaling van voormelde factuur.
3.4. TERUGBETALING VAN GEFACTUREERDE BEDRAGEN
Gefactureerde en reeds door de Nationale Bank ontvangen bedragen worden niet terugbetaald, ook niet wanneer
deze overeenkomst overeenkomstig artikel 7 door de Nationale Bank wordt opgeschort.

8

De elektronische versie van deze bestelbon is beschikbaar op de website van de Nationale Bank. Deze versie
kan online worden ingevuld en op papier worden afgedrukt, om vervolgens ondertekend naar de Nationale
Bank te worden verzonden.
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4. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST
Het downloaden van de in het kader van onderhavige overeenkomst ter beschikking gestelde bestanden is in
principe alle dagen mogelijk, 24 uur op 24, uitgezonderd op zondagvoormiddag tussen 8.30 uur en 12.30 uur. De
toegang tot onze internetsite in het algemeen en tot de webservice "Cijfergegevens uit gestandaardiseerde
jaarrekeningen" in het bijzonder kan echter niet volledig worden gewaarborgd, meer bepaald tijdens de nacht, het
weekend en op feestdagen9.
De beschikbaarheid van de downloadbare bestanden is beperkt in de tijd:
-

D-bestanden met de cijfergegevens uit de gepubliceerde jaarrekeningen: op ieder ogenblik, zijn de vier
laatste wekelijkse bestanden beschikbaar
C-bestanden met de verbeterde cijfergegevens van de jaarrekeningen: op ieder ogenblik, zijn de drie laatste
maandelijkse bestanden beschikbaar
P-bestanden met de deelnemingen en maatschappelijke rechten: op ieder ogenblik, zijn de drie laatste
bestanden beschikbaar
X-bestanden met de jaarrekeningen in XBRL-formaat: op ieder ogenblik, zijn de bestanden die betrekking
hebben op de laatste 15 kalenderdagen beschikbaar
R-bestanden met de refertes van de jaarrekeningen: op ieder ogenblik, zijn de bestanden die betrekking
hebben op de laatste 15 kalenderdagen beschikbaar.

Indien nodig kan de Balanscentrale, op uitdrukkelijke aanvraag van een abonnee en mits facturatie van de
gemaakte kosten, een ouder bestand dat niet meer op de server staat opnieuw bezorgen aan de betrokken
abonnee. Afhankelijk van de bestandsgrootte zal (zullen) het (de) gewenst(e) bestand(en) dan per e-mail of via
FTP geleverd worden.
5. BEPERKENDE BEPALINGEN INZAKE HET GEBRUIK
De klant mag het gebruik van zijn informaticatoegang tot de Nationale Bank-server onder geen beding aan
derden afstaan, noch kosteloos, noch tegen betaling, noch tijdelijk, noch definitief.
Het gebruik door de klant van cijfergegevens die hij van de Nationale Bank-server downloadt, is vrij en onbeperkt.
6. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT
De klant is verantwoordelijk voor alle schade die door het onrechtmatig gebruik of het misbruik van zijn digitaal
certificaat wordt berokkend. De klant dient alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om zo'n onrechtmatig
gebruik of misbruik te voorkomen. Als de klant verlies, diefstal of verduistering van dit certificaat vaststelt of
vermoedt, dient hij dit onmiddellijk aan de Nationale Bank te melden en dient hij onmiddellijk aan de Nationale
Bank een nieuw certificaat te vragen. Hetzelfde geldt wanneer één van de werknemers van de klant, die dit
certificaat kent, zijn onderneming verlaat. De Nationale Bank behoudt zich het recht voor het certificaat van de
klant te allen tijde te wijzigen; zij zal de klant hiervan onmiddellijk verwittigen per e-mail.
De klant is volledig aansprakelijk voor het gebruik dat hij van de door de Nationale Bank geleverde informatie
maakt.
7. EENZIJDIGE OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST DOOR DE NATIONALE BANK
De Nationale Bank behoudt zich het recht voor de uitvoering van deze overeenkomst eenzijdig op te schorten,
onverminderd de toepassing van andere rechtsmiddelen, indien de klant:
-

herhaaldelijk verrichtingen uitvoert die de werking van de webservice "Cijfergegevens uit gestandaardiseerde
jaarrekeningen" aanzienlijk kunnen hinderen of volledig verlammen

9

Er moet inderdaad rekening mee worden gehouden dat de gegevens regelmatig moeten worden bijgewerkt,
dat de programma's moeten worden onderhouden, alsook dat eventuele technische problemen niet
onmiddellijk kunnen worden opgelost wegens een kleinere inzetbaarheid van het nodige gekwalificeerde
personeel.
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-

overgaat tot een onder punt 5 verboden verrichting
nalaat de onder punt 6 bedoelde maatregelen te nemen.

In voorkomend geval informeert de Nationale Bank de betrokken klant, per e-mail of per fax, dat ze van plan is
van voormeld recht gebruik te maken. Het niet-ontvangen van die faxtransmissie of van dit e-mailbericht door de
betrokken klant vormt geen beletsel voor de uitoefening door de Nationale Bank van het recht van eenzijdige
opschorting. De betrokken klant kan geen enkele schadevergoeding vorderen wegens de uitoefening door de
Nationale Bank van voormeld recht.
8. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE NATIONALE BANK ALS
INFORMATIELEVERANCIER
De Nationale Bank handelt in het kader van deze overeenkomst enkel als informatieleverancier. Zij kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of hiaten die zouden voorkomen in
de door de ondernemingen, verenigingen en stichtingen neergelegde jaarrekeningen.
Alle verbintenissen die in hoofde van de Nationale Bank in het kader van deze overeenkomst bestaan, zijn
middelenverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.
De Nationale Bank zet de meest geschikte menselijke en technische middelen in opdat de beschikbaarstelling
van de door deze overeenkomst bedoelde gegevens in de best mogelijke omstandigheden en binnen de kortst
mogelijke termijn zou gebeuren. De Nationale Bank kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor een
eventuele vertraging in de beschikbaarstelling van de cijfergegevens op haar server. Bovendien worden het
invoeren van de deelnemingen en maatschappelijke rechten in andere ondernemingen en het toekennen van een
identificatienummer aan deze ondernemingen door de Balanscentrale gedaan in de mate dat haar voornaamste
wettelijke opdracht, namelijk het verzamelen en verspreiden van jaarrekeningen, dit toelaat. Hoewel de
Balanscentrale deze gegevens zo vlug mogelijk verwerkt, kan zij zich niet tot een bepaalde termijn verbinden
inzake het beschikbaar stellen van deze informatie.
Om aan elke klant een optimale download van cijfergegevens uit de gestandaardiseerde jaarrekeningen via het
internet te bieden, heeft de Nationale Bank een informatica-infrastructuur opgebouwd die dit moet toelaten. De
Nationale Bank kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele traagheid waarmee de
cijfergegevens zouden worden gedownload, of ingeval het technisch onmogelijk zou blijken om de server van de
Nationale Bank te bereiken of voormelde gegevens te downloaden, wanneer dit het gevolg is van:
-

onvoldoende prestaties van de informatica-infrastructuur van de klant (pc, modem, netwerk, aansluiting, lijn)

-

opstopping of verzadiging van het internet of van de gateway van de internetprovider van de klant

-

opstopping of verzadiging van de server van de Nationale Bank ten gevolge van door een klant of door een
derde persoon uitgevoerde verrichtingen die de werking van de informaticatoepassing "levering van
cijfergegevens uit gestandaardiseerde jaarrekeningen via het internet" of, ruimer beschouwd, van de
informatica-infrastructuur van de Nationale Bank aanzienlijk kunnen hinderen of volledig verlammen. De
Nationale Bank behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande verwittiging de firewall die haar
informatica-infrastructuur van de buitenwereld afscheidt te sluiten, als ze vermoedt dat zo'n verrichting aan de
gang is of voorbereid wordt

-

een onderbreking van de dienstlevering om redenen van onderhoud of wijziging van haar programma's,
herstelling of vervanging van haar hardware, back-up of restore van gegevens en het heropstarten van
programma's in geval van computerpanne, alsook omwille van het bijwerken van de gegevens die op haar
server beschikbaar worden gesteld

-

elke andere mogelijke oorzaak die niet rechtstreeks aan de Nationale Bank te wijten is.

De Nationale Bank stelt alles in het werk om te beletten dat schadelijke programma's in haar informaticainfrastructuur zouden kunnen binnendringen en zich erin verspreiden. Ze kan evenwel onmogelijk garanderen dat
de bestanden die de klant downloadt steeds virusvrij zullen zijn, in het bijzonder wanneer die ongewenste
virussen nog slecht gekend zijn en zich snel verspreiden. Geen enkele schadevergoeding zal door de Nationale
Bank verschuldigd zijn voor:
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-

de aanwezigheid van een virus in de gedownloade bestanden

-

het binnendringen van een virus in de informatica-infrastructuur van de klant tijdens dat downloaden

-

het binnendringen van een virus in de informatica-infrastructuur van de klant door om het even welk voorval
dat mogelijk werd gemaakt door deze overeenkomst, o.a. de opname in het informaticasysteem van de
Nationale Bank van de naam, van het e-mailadres of van andere identificatiegegevens van de klant.

De Nationale Bank behoudt zich het recht voor te allen tijde de structuur van en de toegangsweg tot haar website
te wijzigen, alsook het formaat van de bestanden die op haar server beschikbaar worden gesteld. Ze zal de klant
hiervan vooraf verwittigen.
De identificatiegegevens van de ondernemingen (naam, adres, postcode, gemeente, ondernemingsnummer,
NACE-BEL-activiteitscode, rechtsvorm en -toestand) worden door de Nationale Bank als aanvullende informatie
meegegeven en moeten daarom als bijkomstig worden beschouwd ten overstaan van de cijfergegevens uit de
neergelegde jaarrekeningen. Ondanks alle zorg die de Nationale Bank aan de samenstelling en de controle van
deze informatie besteedt, waarborgt ze de juistheid van die informatie niet en raadt zij bijgevolg de klant aan deze
gegevens, in het bijzonder de rechtstoestand van de onderneming, door een andere bron te laten bevestigen
vooraleer ze bij beslissingen te gebruiken. Voor wat betreft de identificatiegegevens afkomstig uit de
Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), beheerd door de FOD Economie, wordt er op gewezen dat de
Nationale Bank zich ertoe beperkt deze als authentiek beschouwde gegevens over te nemen.
9. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN
De uitvoering van deze overeenkomst wordt geacht in België plaats te vinden. Ze wordt uitsluitend door het
Belgisch recht geregeld.
Enkel de rechtbanken uit het gerechtelijk arrondissement van Brussel zijn bevoegd om geschillen omtrent het
afsluiten, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst te beslechten.
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BIJLAGE
Departement Micro-economische informatie
Dienst Balanscentrale
de Berlaimontlaan 14 - 1000 Brussel - BELGIË
tel. 02 221 30 01 - fax 02 221 32 66
e-mail: balanscentrale@nbb.be - website: www.nbb.be
ondernemingsnummer: 0203.201.340 – RPR Brussel

Terug te sturen

per e-mail naar:

client.ba@nbb.be

per fax op nummer:

02 221 32 66

per post naar:

Balanscentrale - Abonnementsbeheer
Nationale Bank van België nv
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel
Nummer toegekend aan de klant

Intekening op het abonnement op de webservice "Cijfergegevens uit de
gestandaardiseerde jaarrekeningen"
Ondergetekende:
Rechtsgeldig handelend voor1:
Adres:
Postcode:
Gemeente:
Ondernemingsnummer:
Contactpersoon:
E-mail:

Nr:
Land:

Bus:

Telefoon:
Fax:

verklaart kennis te hebben genomen van de leveringsvoorwaarden van cijfergegevens uit
gestandaardiseerde jaarrekeningen via het internet en zonder voorbehoud ermee akkoord te gaan,
dit in het bijzonder voor wat betreft de punten 5 tot 8
tekent in op het abonnement op de cijfergegevens uit gestandaardiseerde jaarrekeningen
neergelegd tijdens 20….
, tegen de prijs van 12.400 EUR
wenst dat alle briefwisseling gebeurt2:
in het Nederlands
in het Frans
verbindt zich ertoe het verschuldigde bedrag te betalen binnen dertig dagen volgend op de
factuurdatum, alle eventuele kosten zijn ten laste van de opdrachtgever.

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens is van toepassing op de met dit formulier vergaarde informatie. De bekomen gegevens zullen
enkel verwerkt worden voor de levering en de facturatie. In geen geval zullen die gegevens aan derden worden
meegedeeld. Wenst u kennis te nemen van de gegevens die u aanbelangen, of wenst u die gegevens te
verbeteren, gelieve dan contact op te nemen met de Nationale Bank van België, tel.: 02 221 30 01,
fax: 02 221 32 66, e-mail: client.ba@nbb.be.
Datum en handtekening,

1

Enkel in te vullen indien de bestelling van een rechtspersoon uitgaat. In dit geval vult u de volledige naam, het adres van de
hoofdzetel en het ondernemingsnummer in.

2

Aanduiden wat van toepassing is.
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