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PUBLICATIE VAN DE JAARREKENING DOOR NEERLEGGING BIJ 

DE NATIONALE BANK VAN BELGIE 

 

Door de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid werd in de wet van 

6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen een artikel 30bis 

ingevoegd dat aan de mutualistische entiteiten de verplichting oplegt om hun jaarrekening te publiceren via 

neerlegging bij de NBB (Balanscentrale). De concrete modaliteiten van deze neerlegging worden 

vastgelegd door een koninklijk besluit van 6 september 2016 (B.S. van 14 september 2016). 

Overeenkomstig dit koninklijk besluit is de neerleggingsverplichting voor het eerst van toepassing voor 

zowel de jaarrekening van de aanvullende verzekering als de jaarrekening van de verplichte verzekering 

van het boekjaar 2015. 

 

Vermits de huidige schema’s van jaarrekening een aantal staten omvatten met informatie die enkel bestemd 

is voor de Controledienst, moeten enkel de bladzijden en staten van de jaarrekening vermeld in 

onderstaande tabellen worden gepubliceerd. Er wordt opgemerkt dat de vermelde bladzijden telkens 

gebaseerd zijn op de schema’s van de jaarrekening zoals deze van toepassing zijn voor boekjaar 2015. 

 

 

Jaarrekening van de verplichte verzekering 

 

Bladzijde Staat Omschrijving 

VP.0   Voorblad 

Sectie 1 : Balans   

VP.1   Actief 

VP.2   Passief 

  

CONTROLEDIENST 

VOOR 
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Sectie 2 : Resultatenrekening 

VP.3 A.1. Uitkeringen : uitgaven en ontvangsten voor rekening van het RIZIV 

VP.4 A.2. Geneeskundige verzorging : ontvangsten voor rekening van het RIZIV 

VP.5 - 6 B. Geneeskundige verzorging : resultatenrekening 

VP.7 C. Resultatenrekening van de administratiekosten inzake de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen 

Sectie 3 : Toelichting   

VP.8 - 9 I. Actief per entiteit 

VP.10 - 11 II. Passief per entiteit 

VP.12 III. Uitkeringen : uitgaven voor rekening van het RIZIV per entiteit 

VP.13 - 19 IV. Geneeskundige verzorging : kosten per entiteit 

VP.20 V. Ontvangsten voor rekening van het RIZIV per entiteit 

VP.21 - 25 VI. Resultatenrekening van de administratiekosten inzake de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen per entiteit 

VP.26 VII. Staat van de oprichtingskosten 

  VIII. Staat van de immateriële vaste activa 

VP.27 IX. Staat van de materiële vaste activa 

VP.28 X. Staat van de financiële vaste activa 

VP.29 XI. Financiële vaste activa: deelnemingen in verbonden entiteiten en in entiteiten 

waarmee een samenwerkingsakkoord bestaat, vorderingen op deze entiteiten en 

overige vorderingen 

VP.34 XV. Overlopende rekeningen (actief) 

  XVI. Staat van de activa van het bijzonder reservefonds 

  XVII. Staat van de passiva van het bijzonder reservefonds 

VP.35 XVIII. Staat van de passiefrubrieken ter financiering van de vaste activa 

  XIX.A.1 Staat van de schulden - uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd 

van meer dan één jaar naar gelang hun resterende looptijd - financiële schulden 

VP.37 XIX.B. Staat van de schulden - diverse schulden inzake administratiekosten 

VP.38 XIX.C/D/E

. 

Staat van de schulden - schulden uit prestaties tegenover derdebetalers / te betalen 

uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid / schulden met betrekking tot belastingen, 

bezoldigingen en sociale lasten 

VP.39 XX. Overlopende rekeningen (passief) 

  XXI. Staat van de uitgaven geneeskundige verzorging volgens jaar van verstrekking 

VP.40 XXII. Staat van de beheersvergoedingen tot dekking van de administratiekosten 

VP.42- 43 XXV. Samenvatting van de waarderingsregels 

 

In de staat “IV. Geneeskundige verzorging: kosten per entiteit” (bladzijden VP.13 t.e.m. VP.19) van de 

toelichting wordt in de neer te leggen versie van de jaarrekening de uitsplitsing van de gegevens beperkt 

tot de uitsplitsing overeenkomstig de rubrieken van het gedeelte “Kosten van de verzekeringsinstelling” in 

de resultatenrekening geneeskundige verzorging (bladzijden VP.5 en VP.6). 
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Jaarrekening van de aanvullende verzekering 

 

Bladzijde Staat Omschrijving 

VR.0   Voorblad 

Sectie 1 : Balans    

VR.1   Actief 

VR.2   Passief 

Sectie 2 : Resultatenrekening   

VR.3 – 4 A. Resultatenrekening van de diensten van de aanvullende verzekering 

VR.5 B. Resultatenrekening van het administratief centrum 

VR.6 C. Resultatenrekening van de administratiekosten inzake de verplichte verzekering voor 

geneeskundige verzorging en uitkeringen 

Sectie 3 : Toelichting    

VR.7 I. Staat van de oprichtingskosten 

  II. Staat van de immateriële vaste activa 

VR.8 III. Staat van de materiële vaste activa 

VR.9 IV. Staat van de financiële vaste activa (deelnemingen en aandelen, vorderingen) 

VR.10 V. Financiële vaste activa - deelnemingen in verbonden entiteiten en in entiteiten 

waarmee een samenwerkingsakkoord bestaat, vorderingen op deze entiteiten, andere 

aandelen en overige vorderingen 

VR.17 IX. Overlopende rekeningen (actief) 

X. Staat van het eigen vermogen 

VR.18 XI. Voorzieningen voor risico's en kosten 

XII.A.1. Staat van de schulden - uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd 

van meer dan één jaar, andere dan deze m.b.t. de dienst voorhuwelijkssparen, naar 

gelang hun resterende looptijd - financiële schulden 

VR.22 XII.D en E Staat van de schulden - schulden uit prestaties behoudens deze eigen aan de dienst 

voorhuwelijkssparen / schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en 

sociale lasten 

XIII. Overlopende rekeningen (passief) 

VR.33 XVIII. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

VR.34 – 38 XIX. Samenvatting van de waarderingsregels 

Sectie 4 : Sociale balans    

VR.45 – 48 I., II. en III. Sociale balans 

 

In de resultatenrekening (bladzijden VR.3 t.e.m. VR.5) worden in de neer te leggen versie van de 

jaarrekening de gegevens van de diensten als volgt gegroepeerd: 

 

- de verrichtingen (codes 13 + 14 +15); 

- het voorhuwelijkssparen (code 56); 

- het aanvullend bijzonder reservefonds (code 90); 

- het administratief centrum (codes 98/1 + 98/2); 

- de overige diensten die noch verrichtingen, noch verzekeringen zijn (codes 37 + 38 + 39 + 93 + 

95). 

Aandachtspunten 
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• De verwijzing naar de bladzijden in bovenstaande twee tabellen 

 

De verwijzingen naar de bladzijden VP en VR in bovenstaande tabellen zijn gebaseerd op de schema’s 

van jaarrekeningen die van toepassing zijn vanaf het boekjaar 2015.  In geval van latere wijzigingen van 

de schema’s van de jaarrekeningen waarbij ook het bladzijdenummer wijzigt waarop de betreffende te 

publiceren staat voorkomt, dienen de verwijzingen naar de bladzijden VP en VR in bovenstaande tabel 

gelezen rekening houdend met het nieuwe nummer van de bladzijde. 

 

• Functionaliteit “Output > Jaarrekening NBB” in Egus 

 

In het programma Egus is een specifieke functionaliteit (Output > Jaarrekening NBB) voorzien die 

toelaat om de bij de NBB neer te leggen bladzijden af te drukken op papier of om te zetten naar een pdf-

bestand.  Bij gebruik van deze functionaliteit worden de bladzijden opnieuw doorlopend hernummerd.   

 

Om één enkel pdf-bestand te bekomen dat kan worden neergelegd na samenvoeging met het ingevulde 

en ondertekende standaardvoorblad en het verslag van de aangestelde revisor(en) (cf. infra), bestaan de 

volgende twee mogelijkheden: 

- een afdruk van alle bladzijden op papier, waarna deze worden gescand naar één pdf-bestand; 

- de creatie van één enkel pdf-bestand.  Om dit mogelijk te maken dient voorafgaandelijk de software 

Amyuni pdf-converter te worden geïnstalleerd op de betreffende PC.  Hierover kan meer informatie 

worden bekomen via de volgende link naar de website van de firma die deze software aanbiedt: 

https://www.amyuni.com/fr/enduser/pdfconverterend/ 

 

Vervolgens dienen de volgende stappen doorlopen te worden: 

a) kies in Egus “Output > Jaarrekening NBB > Doc. VP. NBB” in de module 01 of “Output > 

Jaarrekening NBB > Doc. VR. NBB” in de module 02; 

b) kies een willekeurige bladzijde; 

c) indien vervolgens “afdrukken” wordt gekozen via de optie “pdf NBB”, wordt een bestand 

gestuurd naar Amyuni pdf-converter dat één pdf-bestand genereert.  Dit gegenereerde bestand 

bevindt zich in de map Egus (bv. C:\Egus\pdf). 

 

• Praktische werkwijze voor de neerlegging in pdf-formaat 

 

De neerlegging dient te gebeuren onder de vorm van één pdf-bestand dat dient te worden geüpload op 

de betreffende site van de NBB.  Dit betekent dat de volgende bestanden dienen samengevoegd: 

- het standaardvoorblad dat specifiek voor respectievelijk de jaarrekening van de verplichte 

verzekering en de jaarrekening van de aanvullende verzekering werd ontworpen door de 

Balanscentrale en beschikbaar wordt gesteld op zijn website.  Dit voorblad dient te worden 

afgedrukt en vervolledigd, onder meer met de opgave van de lijst van de bestuurders en de 

aangestelde revisor(en); 

- het pdf-bestand van de neer te leggen jaarrekening bekomen via de functionaliteit Output > 

Jaarrekening NBB in het programma Egus; 

- het verslag van de aangestelde revisor(en) ter attestering van de neergelegde jaarrekening. 

 

Op de website van de NBB kan inzake de werkwijze voor de neerlegging van een elektronisch bestand 

onder de topic “Balanscentrale” het document “Handleiding voor de toepassing ‘Neerlegging van 

jaarrekeningen via internet’ - versie 4.1” worden geraadpleegd via de volgende link: 

 

https://www.nbb.be/doc/ba/filinginternet/internet_n_handleiding_v4%201_v201206.pdf 

 

Tevens is het protocol voor de neerlegging langs elektronische weg van jaarrekeningen in de vorm van 

een pdf-bestand opgenomen onder onderstaande link: 

 

https://www.amyuni.com/fr/enduser/pdfconverterend/
https://www.nbb.be/doc/ba/filinginternet/internet_n_handleiding_v4%201_v201206.pdf
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https://www.nbb.be/doc/ba/filinginternet/nl_protocol%20pdf_v1.2_v200909_versie%20internet.pdf 

 

 

De Voorzitter van de Raad, 

 

 

 

 

 

 

B. LAMBRECHTS 

https://www.nbb.be/doc/ba/filinginternet/nl_protocol%20pdf_v1.2_v200909_versie%20internet.pdf

