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Geachte Confrater, 

 

 

Betreft:  Modellen van de neer te leggen jaarrekening 

 

 

Meerdere confraters hebben onlangs aan het Instituut een aantal vragen 

voorgelegd over de modellen van de jaarrekening van toepassing op de 

boekjaren die aanvangen vanaf 1 januari 2016.  

 

De Raad wenst de volgende verduidelijkingen aan te brengen:  

 

I. Vennootschappen 

 

De website van de NBB vermeldt: “Voor de neerlegging van de boekjaren die 

beginnen vanaf 1 januari 2016 gelden er nieuwe groottecriteria en modellen 

van jaarrekening. De toepassingen van de Balanscentrale (SOFISTA voor de 

opmaak van gestandaardiseerde jaarrekeningen en FILING voor de 

neerlegging van jaarrekeningen) zullen binnenkort worden aangepast. 

 

De jaarrekeningen van de boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2016 mogen 

neergelegd worden met de nieuwe modellen: 
• in PDF-formaat vanaf de zomer 2016 

• in XBRL-formaat vanaf 1 april 2017.” 

 

Hieronder vindt u de link naar het gedeelte van de website van de NBB: 

https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/neerleggen/meer/nieuwe-software-vanaf-

1-april-2017. 

 

 

 

                                                           
1
 Het Instituut ontwikkelt door middel van mededelingen de rechtsleer inzake de 

audittechnieken en de goede toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, 

reglementair en normatief kader dat de uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, § 7 van de 

wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de 

bedrijfsrevisoren); enkel de normen en aanbevelingen zijn bindend.  
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De Raad betreurt het feit dat de NBB de nieuwe modellen in XBRL-formaat 

niet tijdig ter beschikking kan stellen. Deze situatie kan immers wezenlijke 

verwarring veroorzaken, zowel bij de beroepsbeoefenaren als bij hun cliënten. 

 

Het nieuwe model – zowel volledig, verkort als micromodel – dient echter 

verplicht te worden toegepast voor alle boekjaren die aanvangen vanaf 

1 januari 2016. 

 

In afwachting van het ogenblik dat de jaarrekening in XBRL-formaat kan 

worden neergelegd (in principe vanaf 1 april 2017) dienen derhalve de op de 

website van de NBB beschikbare modellen in Word-formaat te worden 

gebruikt: 

https://www.nbb.be/nl/balanscentrale/opmaken/modellen/modellen-

ondernemingen. 

 

Het ingevulde Word-document moet vervolgens naar PDF-formaat worden 

omgezet vóór elektronische neerlegging bij de NBB; het document mag ook op 

papier met de post worden verzonden. 

 

II. Verenigingen en stichtingen 

 

Er wordt aan herinnerd dat de modellen voor verenigingen en stichtingen niet 

werden gewijzigd zodat hun jaarrekening, zoals in het verleden, nog steeds 

moet worden neergelegd hetzij elektronisch in XBRL- of PDF-formaat, hetzij 

op papier. 

 

Ik hoop hiermee uw vragen te hebben beantwoord. 

 

 

Met confraternele groeten, 

 

 

 

 

 

Thierry DUPONT 

Voorzitter 
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