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REFERTEBESTANDEN VAN DE JAARREKENINGEN DIE 

BIJ DE NATIONALE BANK VAN BELGIE ZIJN NEERGELEGD 

 

 

1. DAGELIJKSE REFERTEBESTANDEN 

 

1.1. ALGEMEEN  

 

De refertes van alle enkelvoudige jaarrekeningen, geconsolideerde jaarrekeningen en de eventuele 

verbeteringen ervan1 die bij de Nationale Bank van België (NBB) zijn neergelegd, worden u op de 

internetwebsite van de Balanscentrale aangeboden in de vorm van tekstbestanden die u gemakkelijk 

en gratis in uw eigen toepassing kan overnemen.  

Elk bestand omvat alle jaarrekeningen waarvoor op dezelfde dag een "Mededeling van de 

neerlegging van de jaarrekening" naar de betrokken rechtspersonen werd opgestuurd. Zo vindt u in 

het bestand "20080103.txt" de refertes van alle neergelegde jaarrekeningen waarvoor de NBB op 3 

januari 2008 een Mededeling naar de betrokken rechtspersonen opstuurde.  

De chronologisch geklasseerde bestanden worden u aangeboden voor een periode van zes 

maanden. U vindt de recentste bestanden bovenaan de lijst. Klikt u op de naam van een bestand 

met:  

-  de linkermuisknop, dan wordt de inhoud ervan met Notepad getoond; 

-  de rechtermuisknop, dan kunt u via de optie "save target as ..." het bestand downloaden.  

Elk bestand is in het ASCII-delimited-formaat gemaakt, waarbij elk record één lijn in beslag neemt. 

De betekenis van bepaalde velden wordt in punt 1.3 nader toegelicht. 

 

1.2. STRUCTUUR  

 

Nr. Veld Inhoud Formaat 

1 TVA 
Vennootschapsnummer van de rechtspersoon waarvan de  
jaarrekening wordt neergelegd 

PIC 9 (10) 

2 - Delimiter (";") PIC X 

3 NOM  
Naam van deze rechtspersoon, beperkt tot de eerste 38 

posities  

PIC X (38)  

4 -  Delimiter (";")  PIC X  

5 INS  NIS-gemeentecode  PIC X (5)  

6 -  Delimiter (";")  PIC X  

7 -  Negen blanco's  PIC X (9)  

8 -  Delimiter (";")  PIC X  

9 -  Twee blanco's  PIC X (2)  

10 -  Delimiter (";")  PIC X  

11 NA  Aard van de neergelegde jaarrekening (zie verder, punt 1.3.1)  PIC X (3)  

12 -  Delimiter (";")  PIC X  

13 TARIF  Betaald neerleggingstarief (zie verder, punt 1.3.2)  PIC X  

14 -  Delimiter (";")  PIC X  

15 PUBLI  Aard van de publicatie voor het Bestuur van het 

Belgisch Staatsblad (zie verder, punt 1.3.3)  

PIC X 

 
1 In het vervolg worden de enkelvoudige jaarrekeningen, de geconsolideerde jaarrekeningen en de eventuele 

 verbeteringen ervan als "jaarrekeningen" aangeduid. 
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16 -  Delimiter (";")  PIC X  

17 DATDEB  Begindatum van het boekjaar van de neergelegde 

jaarrekening (zie verder, punt 1.3.4)  

PIC 9 (8) 

18 -  Delimiter (";")  PIC X  

19 DATCLO  Einddatum van het boekjaar van de neergelegde 

jaarrekening (zie verder, punt 1.3.4)  
PIC 9 (8) 

20 -  Delimiter (";")  PIC X  

21 DATEAG  Datum van de algemene vergadering (zie verder, punt 1.3.4)  PIC 9 (8)  

22 -  Delimiter (";")  PIC X  

23 DATREC  Datum waarop de neerlegging van de jaarrekening door 

de NBB werd aanvaard (zie verder, punt 1.3.4)  
PIC 9 (8) 

24 -  Delimiter (";")  PIC X  

25 LANG  Taal waarin de neergelegde jaarrekening werd 

opgesteld (zie verder, punt 1.3.5)  

PIC X 

26 -  Delimiter (";")  PIC X  

27 TYPE_SUPP   Drager waarop de jaarrekening door de NBB beschikbaar 

wordt gesteld (zie verder, punt 1.3.6)  

PIC X (2) 

28 -  Delimiter (";")  PIC X  

29 NFILM  Eerste deel van het intern registratienummer van de 

jaarrekening in de mainframetoepassing van de NBB (zie 

verder, punt 1.3.7)  

PIC X (8) 

30 -  Delimiter (";")  PIC X  

31 PREM  Tweede deel van het intern registratienummer van de 

jaarrekening in de mainframetoepassing van de NBB (zie 

verder, punt 1.3.7)  

PIC 9 (5) 

32 -  Delimiter (";")  aPIC X  

33 PAG  Aantal bladen van de neergelegde jaarrekening  PIC 9 (4)  

Toelichting bij de kolom "formaat":  

"X": om het even welk karakter (letters, cijfers, punten, blanco's, ...); "9": alleen cijfers.  

(?): aantal posities van het veld.  
 
 
1.3. TOELICHTING BIJ BEPAALDE VELDEN  

1.3.1. Veld NA "Aard van de neergelegde jaarrekening"  

Bedoeld wordt het soort schema volgens hetwelk de jaarrekening is opgesteld of het feit 

dat een oorspronkelijke neerlegging verbeterd wordt. Volgende codes kunnen voorkomen (enkel 

de actuele codes): 

Codes Modeltypes 

10 Jaarrekening waaraan geen andere aardcode werd toegekend1 

13 Jaarrekening van een mutualiteit – Verplichte verzekering 

14 Jaarekening van een mutualiteit – Vrije verzekering 

20 Verkort model voor vennootschappen/kapitaalvennootschappen 

23 Verkort model voor kapitaalloze vennootschappen 

 
1  Deze code fungeert als een restcategorie. 
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40 Volledig model voor venootschappen/kapitaalvennootschappen 

43 Volledig model voor vennootschappen/kapitaalvennootschappen 

70 Micromodel voor venootschappen/kapitaalvennootschappen 

73 Micromodel voor kapitaalloze vennootschappen 

45 Geconsolideerde jaarrekening van een consortium 

47 Geconsolideerde jaarrekening 

48 Geconsolideerde jaarrekening van een derde vennootschap 

50 t/m 54 Aanvullende neerleggingen die de gegevens van een oorspronkelijke neergelegde 

volledige en verkorte jaarrekening van vennootschapen verbeteren of 

vervolledigen (50 = eerste aanvullende neerlegging; 51 = tweede aanvullende 

neerlegging; enz…). 

750 t/m 754 Aanvullende neerleggingen die de gegevens van een oorspronkelijke neergelegde 

microjaarrekening van vennootschappen verbeteren of vervolledigen (750 = eerste 

aanvullende neerlegging; 751 = tweede aanvullende neerlegging; enz…) 

55 t/m 59 Aanvullende neerleggingen die de gegevens van een oorspronkelijke 

neergelegde geconsolideerde jaarrekening van vennootschapen verbeteren of 

vervolledigen (55= eerste aanvullende neerlegging; 56 = tweede aanvullende 

neerlegging; enz. ...)  

97 Jaarrekening die wettelijk gezien niet openbaar dient te worden gemaakt 

98 Jaarrekening van een buitenlandse vennootschap die in België een bijkantoor 

heeft of wil oprichten.  

99 Jaarrekening van een buitenlandse vennootschap die in België geen bijkantoor 

heeft, maar waarvan de effecten in de officiële notering van een Belgische beurs zijn 

opgenomen.  

201 Verkort model voor verenigingen 

401 Volledig model voor verenigingen 

701 Micromodel voor vereningen1 

501 t/m 541 Aanvullende neerleggingen die de gegevens van een oorspronkelijke neergelegde 

jaarrekening van verenigingen verbeteren of vervolledigen (501 = eerste aanvullende 

neerlegging; 511 = tweede aanvullende neerlegging; enz…). 

 

1.3.2. Veld TARIF "Betaald neerleggingstarief" 

1 Tarief voor een volledig model voor vennootschappen neergelegd op papier2 met betalende 

mededeling in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad (BBS) voor een boekjaar dat aanvangt 

vóór 01/01/2016 

2 Tarief voor een verkort model voor vennootschappen neergelegd op papier4 met betalende 

mededeling in de BBS voor een boekjaar dat aanvangt vóór 01/01/2016 

3 Tarief voor een volledig model voor vennootschappen neergelegd op papier4 met kosteloze 

mededeling in BBS of zonder publicatie in de BBS3 

4 Tarief voor een verkort model voor vennootschappen neergelegd op papier4 met kosteloze 

mededeling in de BBS of zonder publicatie in de BBS5 

5 Gratis neerlegging 

 
1  In 2020 kunnen al jaarrekeningen door microverenigingen in PDF-formaat worden neergelegd bij de 

 Balanscentrale. De verwerking van de cijfergegevens van de modellen voor verenigingen en stichtingen 

 versie 2020 is voorzien vanaf januari 2021. 
2  Vanaf 1 januari 2020 kan een jaarrekening niet meer op papier worden neergelegd. 
3  Voor de jaarrekening van een vennootschap waarvan het boekjaar aanvangt vanaf 01/01/2016 gebeurt geen 

publicatie meer van de mededeling in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en moeten bijgevolg geen 

publicatiekosten meer worden betaald. 
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6 Tarief voor de verbeterde neerlegging van een volledig of verkort model voor vennootschappen 

met betalende mededeling in de BBS5 

7 Tarief voor de verbeterde neerlegging van een volledig of verkort model voor vennootschappen 

of voor verenigingen met kosteloze mededeling in de BBS of zonder publicatie in de BBS 

8 Tarief voor een verkort, volledig of ander model voor verenigingen neergelegd op papier 

9 Tarief voor een micromodel voor verenigingen neergelegd in PDF-formaat 

C Tarief voor een micromodel voor verenigingen en vennootschappen neergelegd in XBRL-

formaat 

D Tarief voor een micromodel voor vennootschappen neergelegd in PDF-formaat 

E Tarief voor een micromodel voor vennootschappen neergelegd op papier4 

F Tarief voor de verbeterde neerlegging van een micromodel voor vennootschappen 

G Tarief voor de neerlegging van een jaarrekening van een mutualiteit 

H Tarief voor een verkort of volledig model voor verenigingen neergelegd in XBRL-formaat 

I Tarief voor een volledig model voor vennootschappen neergelegd in XBRL-formaat met 

betalende mededeling in de BBS voor een boekjaar dat aanvangt vóór 01/01/2016 

J Tarief voor een verkort model voor vennootschappen neergelegd in XBRL-formaat met 

betalende mededeling in de BBS voor een boekjaar dat aanvangt vóór 01/01/2016 

K Tarief voor een volledig model voor vennootschappen neergelegd in XBRL-formaat, met 

kosteloze mededeling in de BBS of zonder publicatie in de BBS5 

L Tarief voor een verkort model voor vennootschappen neergelegd in XBRL-formaat, met 

kosteloze mededeling in de BBS of zonder publicatie in de BBS5 

M Tarief voor een volledig model voor vennootschappen neergelegd in PDF-formaat met 

betalende mededeling in de BBS voor een boekjaar dat aanvangt vóór 01/01/2016 

N Tarief voor een verkort model voor vennootschappen neergelegd in PDF-formaat met betalende 

mededeling in de BBS voor een boekjaar dat aanvangt vóór 01/01/2016 

P Tarief voor een volledig model voor vennootschappen neergelegd in PDF-formaat, met 

kosteloze mededeling in de BBS of zonder publicatie in de BBS5 

Q Tarief voor een verkort model voor vennootschappen neergelegd in PDF-formaat, met 

kosteloze mededeling in de BBS of zonder publicatie in de BBS5 

R Tarief voor een verkort, volledig of ander model voor verenigingen neergelegd in PDF-formaat 

1.3.3. Veld PUBLI "Aard van de publicatie voor het Bestuur van het Belgisch Staatsblad"  

Deze codes worden door de Balanscentrale toegekend in functie van de rechtsvorm, de aardcode 

en de tariefcode: 

0 Moet niet gepubliceerd worden 

1 "Jaarrekening" 

2 "Geconsolideerde jaarrekening"  

3 "Jaarrekening m.b.t. het Belgisch bijkantoor van een buitenlandse vennootschap" 

4 "Verbeterde mededeling m.b.t. een jaarrekening" 

5  "Verbeterde mededeling m.b.t. een geconsolideerde jaarrekening" 

6 "Geconsolideerde jaarrekening van een consortium" 

7 "Door een derde vennootschap neergelegde geconsolideerde jaarrekening" 

 

1.3.4. Velden DATDEB, DATCLO, DATEAG en DATREC  

Alle velden waarin een datum voorkomt (DATDEB, DATCLO, DATEAG en DATREC) hebben als 

formaat "EEJJMMDD" (voorbeeld: 20200117 voor 17 januari 2020).  

De waarde in het veld DATEAG is "00000000" als de jaarrekening niet door de algemene 

vergadering werd goedgekeurd.  
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1.3.5. Veld LANG "Taal waarin de neergelegde jaarrekening werd opgesteld"  

F = Frans  N = Nederlands   D = Duits   E = Engels  X = Andere taal  

1.3.6. Veld TYPE_SUPP "Aard van de drager"  

De code van dit veld is op dit ogenblik altijd "MF".  

1.3.7. Velden NFILM en PREM: tweedelig intern referentienummer van de neergelegde jaarrekening  

Voor jaarrekeningen die tot 1999 werden neergelegd, verwijst het veld NFILM naar het nummer van 

de microfilm waarop de jaarrekening door de NBB beschikbaar werd gesteld. 

  

Het veld PREM nummer verwijst bovendien naar het microfilmbeeld dat overeenkomt met het eerste 

blad van de jaarrekeningen die tot 1999 werden neergelegd.  

2. CUMULATIEF RECHTZETTINGSBESTAND  

2.1. ALGEMEEN  

De identificerende gegevens van alle jaarrekeningen die bij de NBB worden neergelegd, worden 

dagelijks ingebracht. Soms blijkt achteraf dat de ingebrachte gegevens moeten worden 

aangepast. Dit is echter uitzonderlijk. Zo kan b.v. de afsluitingsdatum of de aardcode van een 

jaarrekening verkeerd zijn, of kan een jaarrekening met een verkeerde rechtspersoon verbonden 

zijn. In voorkomend geval neemt de Balanscentrale de nodige rechtzettingen op in een jaarlijks 

cumulatief tekstbestand dat op het internet wordt aangeboden. Dit bestand heet "????corr.txt", 

waarbij ???? staat voor het jaar (in 4 posities, dus met inbegrip van de eeuwaanduiding) waarin 

de aanpassing werd aangebracht. Zo bevat het bestand "2007corr.txt" alle verbeteringen die door 

de Balanscentrale in 2007 werden uitgevoerd.  

Niet alle fouten zijn echter van doorslaggevend belang. Daarom worden enkel de fouten met 

betrekking tot de volgende velden door de Balanscentrale verbeterd1:  

- TVA Vennootschapsnummer van de rechtspersoon waarvan de jaarrekening wordt 

neergelegd  

- NOM Naam van deze rechtspersoon  

- NA Aard van de neergelegde jaarrekening  

- DATCLO  Einddatum van het boekjaar van de neergelegde jaarrekening  

- DATEAG  Datum van de algemene vergadering  

- LANG Taal waarin de neergelegde jaarrekening werd opgesteld  

- NFILM  Eerste deel van het intern registratienummer van de jaarrekening in de mainframe  

     van de NBB  

- PREM   Tweede deel van het intern registratienummer van de jaarrekening in de   

  mainframe van de NBB   

-  PAG   Aantal bladen van de neergelegde jaarrekening.  

Deze jaarlijkse cumulatieve bestanden worden u op de website van de Balanscentrale aangeboden. 

De datum waarop het bestand voor het laatst werd aangepast, wordt ernaast vermeld.  

U kan deze bestanden ook gemakkelijk in uw eigen toepassing overnemen. Klikt u op de naam van 

een bestand met:  

- de linkermuisknop, dan wordt de inhoud ervan met Notepad getoond  

- de rechtermuisknop, dan kunt u via de optie "save target as..." het bestand downloaden.  

Elk bestand is in het formaat ASCII-delimited gemaakt, waarbij elk record twee 

opeenvolgende lijnen in beslag neemt:  

- de eerste lijn stemt overeen met het oorspronkelijke record  

 
1  De combinatie van de velden TVA, NA, DATCLO en LANG vormt de eenduidige identificatiesleutel 

van elke neergelegde jaarrekening.. 
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- de tweede lijn stemt overeen met het verbeterde record.  
 

2.2. STRUCTUUR  

Om een geautomatiseerde verwerking van de verbeteringen mogelijk te maken, werd de 

basisstructuur van het oorspronkelijke record in het dagelijkse refertebestand bewaard. Drie 

velden werden evenwel vooraan elk record toegevoegd:  

- NR_REC: volgnummer van de rechtzetting. Dit nummer geeft aan hoeveel records sinds het 

 begin  van het betrokken kalenderjaar zijn verbeterd. 

- INIT_COR: code die aangeeft of het hier om het initiële record (f, voor false) of om het 

 verbeterde record (t, voor true) gaat.  

- D_RECORD:  

o voor het oorspronkelijke record stemt deze datum overeen met de datum van 

voorbeeld: "20071116" geeft aan dat het verkeerde record in het dagelijkse bestand 

 "20071116.txt" voorkwam; 

o voor het verbeterde record gaat het om de datum van verbetering door de 

Balanscentrale. Dit laat u toe, in het kader van een geautomatiseerde procedure, te 

bepalen of dit record al door u is verwerkt of niet.  

 

De volledige structuur van elk record in het cumulatief bestand is de volgende:  

 

Nr. Veld Inhoud Formaat 

1 NR_REC  Volgnummer van de rechtzetting tijdens het lopende 

kalenderjaar  

PIC 9 (3)  

2 -  Delimiter (";")  PIC X  

3 INIT_COR  Code die aangeeft of het hier gaat om:  

- het oorspronkelijke record (f, voor false)  

- het verbeterde record (t, voor true)  

PIC Y (1) 

4 -  Delimiter (";")  PIC X  

5 D_RECORD   Datum van het record:  

-  voor het oorspronkelijke record: datum van het 

 dagelijkse bestand waarin het betrokken record 

 voorkwam (voor zover het dagelijkse bestand tijdens 

 het lopende kalenderjaar of het vorige kalenderjaar is  

 opgemaakt);  

-  voor het verbeterde record: datum van de 

 verbetering door de Balanscentrale  

PIC 9 (8) 

6 -  Delimiter (";")  PIC X  

7 TVA  Vennootschapsnummer van de rechtspersoon 

waarvan de jaarrekening wordt neergelegd  

PIC 9 (10) 

8 -  Delimiter (";")  PIC X  

9 NOM  Naam van deze rechtspersoon, beperkt tot de eerste 38 

posities  

PIC X (38)  

10 -  Delimiter (";")  PIC X  

11 INS  NIS-gemeentecode  PIC X (5)  

12 -  Delimiter (";")  PIC X  

13 -  Negen blanco's  C X (9)  

14 -  Delimiter (";")  PIC X  
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15 -  Twee blanco's  PIC X (2)  

16 -  Delimiter (";")  PIC X  

17 NA  Aard van de neergelegde jaarrekening  PIC X (3)  

18 -  Delimiter (";")  PIC X  

19 TARIF  Betaald neerleggingstarief  PIC X  

20 -  Delimiter (";")  PIC X  

21 PUBLI  Aard van de publicatie voor het Bestuur van het Belgisch 

Staatsblad  

PIC X  

22 -  Delimiter (";")  PIC X  

23 DATDEB  Begindatum van het boekjaar van de neergelegde 

jaarrekening  

PIC 9 (8)  

24 -  Delimiter (";")  PIC X  

25 DATCLO  Einddatum van het boekjaar van de neergelegde 

jaarrekening  

PIC 9 (8)  

26 -  Delimiter (";")  PIC X  

27 DATEAG  Datum van de algemene vergadering  PIC 9 (8)  

28 -  Delimiter (";")  PIC X  

29 DATREC  Datum waarop de neerlegging van de jaarrekening door 

de NBB werd aanvaard  

PIC 9 (8) 

30 -  Delimiter (";")  PIC X  

31 LANG  Taal waarin de neergelegde jaarrekening werd opgesteld  PIC X  

32 -  Delimiter (";")  PIC X  

33 TYPE_SUPP  Drager waarop de jaarrekening door de NBB beschikbaar 

wordt gesteld  

PIC X (2)  

34 -  Delimiter (";")  PIC X  

35 NFILM  Eerste deel van het intern registratienummer van de 

jaarrekening in de mainframetoepassing van de NBB  
PIC X (8) 

36 -  Delimiter (";")  PIC X  

37 PREM  Tweede deel van het intern registratienummer van de 

jaarrekening in de mainframetoepassing van de NBB  

PIC 9 (5) 

38 -  Delimiter (";")  PIC X  

39 PAG  Aantal bladen van de neergelegde jaarrekening  PIC 9 (4)  

 

Toelichting bij de kolom "formaat":  

"X": om het even welk karakter (letters, cijfers, punten, blanco's, ...); "Y": binaire waarde (f voor 

false of t voor true); "9": enkel cijfers.  

(?): aantal posities van het veld.  

 

 


