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EXTERNE STATISTIEKEN 
 
 
 

CODELIJST VOOR DIENSTEN EN OVERDRACHTEN 
(geldig vanaf 1 januari 2014) 

(Toelichting in bijlage) 
 

Code  Omschrijving 

1. Vervoer van personen 
 
B2001 Maritiem vervoer van personen 

B2101 Luchtvervoer van personen 

B2201 Spoorvervoer van personen 

B2301 Wegvervoer van personen 

B1101 Vervoer van personen d.m.v. combinatie van verschillende vervoermiddelen 

C0302 Excursies buiten hun land van herkomst door reizigers tijdens hun verblijf of vakantie 

C0303 Cruises 

2. Vervoer van goederen 
 
B0001 Maritiem vervoer van goederen 

B0101 Luchtvervoer van goederen 

B0201 Spoorvervoer van goederen 

B0301 Wegvervoer van goederen 

B0401 Goederenvervoer d.m.v. binnenvaart 

B1102 Goederenvervoer d.m.v. combinatie van verschillende vervoermiddelen 

B1200 Lancering van satellieten en goederenvervoer in de ruimte 

B1001 Goederenvervoer via pijpleidingen 

B1002 Transmissie van elektriciteit 

B0003 Verslepen van olieplatforms, drijvende kranen en baggerschepen 

3. Huur en verhuur van vervoermiddelen 
 
B2002 Huur of verhuur van schepen met bemanning voor personenvervoer  

B2102 Huur of verhuur van luchtvaartuigen met bemanning voor personenvervoer  

B2202 Huur of verhuur van rollend spoorwegmaterieel met bemanning voor personenvervoer  

B2302 Huur of verhuur van auto's en bussen met bestuurder voor personenvervoer  

B2401 Huur of verhuur van binnenvaartschepen met bemanning voor personenvervoer  

C0301 Huur of verhuur van auto's zonder bestuurder voor personenvervoer  

F6001 Huur of verhuur van vervoermiddelen, andere dan auto's, zonder bestuurder voor personenvervoer  

F6301 Financiële leasing van vervoermiddelen voor personenvervoer 

B0002 Huur of verhuur van schepen met bemanning voor goederenvervoer  

B0102 Huur of verhuur van luchtvaartuigen met bemanning voor goederenvervoer  

B0202 Huur of verhuur van rollend spoorwegmaterieel met bemanning voor goederenvervoer 

B0302 Huur of verhuur van vrachtwagens met bestuurder voor goederenvervoer  

B0402 Huur of verhuur van binnenvaartschepen met bemanning voor goederenvervoer  

F6002 Huur of verhuur van vervoermiddelen zonder bestuurder of bemanning  voor goederenvervoer 

F6302 Financiële leasing van vervoermiddelen voor goederenvervoer 
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Code  Omschrijving 

4. Vervoersondersteunende diensten 
 
B3000 Ondersteunende diensten voor het maritiem vervoer 

B3100 Ondersteunende diensten voor het luchtvervoer 

B3200 Ondersteunende diensten voor het spoorvervoer 

B3300 Ondersteunende diensten voor het wegvervoer 

B3400 Ondersteunende diensten voor de binnenvaart 

B4000 Ondersteunende diensten voor overige vervoerswijzen 

E0003 Herstelling van vervoerinfrastructuur 

A4200 Aan- en verkoop van brandstof en boordproviand 

A0200 Aan- en verkoop van luchtvaartuigen en schepen die onder vreemde vlag geregistreerd staan 

5. Post, telecommunicatie en informatiediensten 
 
D0001 Postdiensten 

L0011 Specifiek voor BPOST - De Post: Postmandaten, provisies, geldtransfers: international money order 

L0022 Specifiek voor BPOST - De Post: Postmandaten, provisies, geldtransfers: inkomend 

L0023 Specifiek voor BPOST - De Post: Postmandaten, provisies, geldtransfers: uitgaand 

F5001 Financiële diensten verleend door postbedrijven 

D0002 Koerierdiensten 

D1000 Telecommunicatiediensten 

G1001 Diensten van persagentschappen 

G1002 Overige informatiediensten 

6. Informaticadiensten 
 
G0001 Computerdiensten 

F6003 Operationele leasing en huur van hardware 

F6303 Financiële leasing van hardware 

7. Financiële diensten, commissies en makelaarsdiensten 
 
F5002 Financiële diensten, exclusief diensten verwant aan verzekeringen en door postbedrijven 

H0000 Commissies en makelaarsdiensten m.b.t. handel 

8. Boekhouding, management, reclame en juridische diensten 
 
H1000 Juridische diensten 

H1100 Audit, boekhouding, advies inzake fiscaliteit en secretariaatswerk 

H1500 Zakelijk en managementadvies, public relations 

H2000 Reclame, marktonderzoek en opiniepeilingen 

H7000 Diensten en werkingskosten met niet-ingezeten verbonden ondernemingen 

L1000 Doorfacturatie tussen verbonden ondernemingen van ontslagvergoedingen e.d. ten gevolge van 

herstructureringen 
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Code  Omschrijving 

9. Technische en wetenschappelijke diensten 
 
H3000 R&D diensten 

H4001 Architecturale diensten 

H4002  Ingenieursdiensten 

H4003  Wetenschappelijke en andere technische diensten 

H5000 Afvalverwerking, sanering en milieudiensten 

H5101 Land- en mijnbouwdiensten 

H5102 Verwerking ter plaatse 

10. Huur en verhuur van roerende en onroerende goederen niet elders  vermeld 
 
F6004 Operationele leasing en huur van roerende goederen andere dan vervoermiddelen en hardware 

F6304 Financiële leasing van roerende goederen andere dan vervoermiddelen en hardware 

F6005 Verhuur van in België gelegen onroerende goederen aan internationale instellingen 

F6006 Verhuur van in België gelegen onroerende goederen aan niet-ingezeten ondernemingen, andere dan 

internationale instellingen 

F6007 Huur of verhuur van in het buitenland gelegen onroerende goederen met niet-ingezetenen 

11. Verzekeringen 
 
F0001 Premies voor levensverzekeringen, exclusief bijdragen aan pensioenfondsen 

F0002 Bijdragen aan pensioenfondsen 

F1000 Premies voor vrachtverzekeringen tegen diefstal, schade of verlies van vracht 

F2000 Premies voor overige directe verzekeringen 

F3000 Premies voor herverzekeringen 

F4000 Commissies, expertises, schattingen en andere diensten verwant aan (her)verzekeringen 

F0100 Renten en kapitalen ingevolge levens-, kapitalisatie-, groeps- en spaarverzekeringen en van pensioenfondsen 

F1100 Vergoedingen en schadeloosstellingen betreffende vrachtverzekeringen 

F2100 Vergoedingen en schadeloosstellingen betreffende overige directe verzekeringen 

F3100 Vergoedingen voor herverzekeringen 

12. Royalty's, licentierechten en andere intellectuele eigendomsrechten 
 
G5000 Franchises en soortgelijke rechten voor het gebruik van geregistreerde handelsmerken 

G6000 Royalty's en licentierechten voor het gebruik van patenten, copyrights en industriële processen en ontwerpen 

en reproductie- en distributielicenties 

G7000 Verwerving of cessie van eigendomsrechten van franchises en geregistreerde handelsmerken 

G8000 Verwerving of cessie van groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten, garanties van oorsprong en van 

CO2 emissierechten 

G8500 Verwerving of cessie van eigendomsrechten van patenten, copyrights en industriële processen en ontwerpen 
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Code  Omschrijving 

13. Audiovisuele en persoonlijke diensten, cultuur en ontspanning 
 
H8000 Audiovisuele en aanverwante diensten 

H9000 Onderwijsdiensten, op afstand of in het buitenland verleend 

C9000 Onderwijsdiensten verstrekt in België aan niet-ingezeten studenten 

H9100 Gezondheidsdiensten, op afstand of in het buitenland verleend 

C9100 Gezondheidsdiensten verstrekt in België aan niet-ingezeten patiënten 

H9200 Culturele en recreatieve diensten, op afstand of in het buitenland verleend 

C0304 Culturele en recreatieve diensten zoals aan- en verkoop van toegangsbewijzen voor voorstellingen, 

evenementen en concerten, verstrekt in België aan niet-ingezetenen  

H9300 Andere persoonlijke diensten en lidmaatschapsbijdragen 

14. Bouw, montages en industriële installaties in België 
 
E0301 Constructiediensten voor minder dan één jaar uitgevoerd in België, door niet-ingezetenen + 

onderaannemingscontracten  

M5001 Constructiediensten voor meer dan één jaar  uitgevoerd in België, door niet-ingezetenen + 

onderaannemingscontracten  

M9900 Constructiediensten uitgevoerd op een werf in België door een ingezeten aannemer voor rekening van een 

niet-ingezeten bouwheer, exclusief onderaannemingscontracten  

15. Bouw, montages en industriële installaties in het buitenland 
 
E0001  Constructiediensten voor minder dan één jaar uitgevoerd in het buitenland, door ingezetenen + 

onderaannemingscontracten 

M1001  Constructiediensten voor meer dan één jaar uitgevoerd in het buitenland, door ingezetenen + 

onderaannemingscontracten 

X0002 Goederen, verzonden vanuit België naar uw werf in het buitenland, waarvan de waarde vervat is in de totale 

prijs van het bouwcontract 

E0002 Goederen en niet-constructiediensten, ter plaatse aangekocht, waarvan de waarde vervat is in de totale prijs 

van het bouwcontract  

M4900 Constructiediensten uitgevoerd op een werf in het buitenland door een niet-ingezeten aannemer voor 

rekening van een ingezeten bouwheer, exclusief onderaannemingscontracten 

16. Zakenreizen, seminaries en touroperatordiensten 
 
C0000 Kosten voor deelname aan seminaries en symposia 

C0003 Verblijfskosten voor zakenreizen in het buitenland  

C0401 Aan- en verkoop van logies, maaltijden, culturele, recreatieve en sportieve diensten, cruises en excursies in 

het buitenland (voor touroperators) 

C0402 Aan- en verkoop van "all-in" reizen (vervoer+verblijf) in het buitenland (voor touroperators) 

B2003 Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen d.m.v. maritiem vervoer (voor 

touroperators) 

B2103 Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen d.m.v. luchtvervoer (voor 

touroperators) 

B2203 Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen d.m.v. spoorvervoer (voor 

touroperators) 

B2303 Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen d.m.v. wegvervoer (voor 

touroperators) 

B1103 Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen d.m.v. combinatie van 

verschillende vervoermiddelen (voor touroperators) 
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Code  Omschrijving 

17. Prestaties door niet-ingezeten werknemers (personeel) 
 
K9000 Bezoldigingen van niet-ingezeten personeelsleden inclusief de bijdragen voor de sociale zekerheid en voor 

pensioenfondsen 

18. Belastingen, douanerechten, BTW en accijnzen 
 
L3001 Belastingen, douanerechten en boetes betaald aan niet-ingezeten openbare besturen of terugbetaald door 

deze laatsten 

L3002 Afrekeningen van BTW en accijnzen met het buitenland 

19. Schadevergoedingen 
 
L4001 Schadevergoedingen voor de opzegging, verbreking of niet-uitvoering van contracten 

L4002 Schadevergoedingen wegens namaak van brevetten, handelsmerken of fabricageprocedés 

20. Toelagen, giften, subsidies en transfersommen voor sportlui 
 
L4003 Toelagen, giften en subsidies 

G9000 Transfersommen voor sportlui 

L0000 Subsidies voor de financiering van investeringsprojecten 

21. Maakloon, onderhoud en herstellingen 
 
A2300 Maakloonvergoeding, indien de bruto goederenbeweging vóór en na maakloon niet als dusdanig aangegeven 

wordt bij Intrastat, bij Extrastat en bij de douane 

A2301 Maakloonvergoeding indien de bruto goederenbeweging vóór en na maakloon als dusdanig aangegeven 

wordt bij Intrastat, bij Extrastat en bij de douane 

A3300 Onderhoud en herstellingen, waarbij de technieker zich beroepshalve verplaatst 

A3301 Onderhoud en herstellingen, waarbij de goederen in- of uitgevoerd worden 

22. Aan- en verkoop van overige diensten met het buitenland 
 
H6100 Diensten van sociale secretariaten en interimkantoren 

H6200 Beveiligings- en opsporingsdiensten 

H6300 Vertaal- en tolkdiensten 

H6400 Fotografische diensten, print-outs 

H6500 Schoonmaak van gebouwen 

H6600 Diensten van callcenters 

H6700 Diensten m.b.t. beheer van immobiliën 

X0003 Niet elders gespecifieerde diensten 
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Bijlage : Toelichting per dienst en overdracht 

1. Vervoer van personen 
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

B2001 Maritiem vervoer van personen 

omvattend: 
─ grensoverschrijdend vervoer van personen 
─ vervoer als onderdeel van vakantie- en tourpakketten 
─ toeslag voor het vervoer van (extra) bagage, eventueel voertuigen  
─ door passagiers aan boord gekocht voedsel, drank en andere goederen  
─ binnenlands personenvervoer door een niet-ingezeten vervoerder 

niet inbegrepen zijn: 
─ excursies buiten hun land van herkomst door reizigers tijdens hun verblijf (code C0302) 
─ cruises (code C0303) 
─ huur en verhuur van schepen voor personenvervoer met bemanning (code B2002) of zonder 

bemanning (code F6001) 
─ financiële leasing van schepen (code F6301) 
─ aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (code A4200) 

B2101 Luchtvervoer van personen 

omvattend: 
─ grensoverschrijdend vervoer van personen 
─ vervoer als onderdeel van vakantie- en tourpakketten 
─ toeslag voor het vervoer van (extra) bagage  
─ door passagiers aan boord gekocht voedsel, drank en andere goederen 
─ binnenlands personenvervoer door een niet-ingezeten vervoerder 

niet inbegrepen zijn: 
─ excursies buiten hun land van herkomst door reizigers tijdens hun verblijf (code C0302) 
─ huur en verhuur van luchtvaartuigen voor personenvervoer met bemanning (code B2102) of 

zonder bemanning (code F6001)  
─ financiële leasing van luchtvaartuigen (code F6301) 
─ aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (code A4200) 
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CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

B2201 Spoorvervoer van personen 

omvattend: 
─ grensoverschrijdend vervoer van personen 
─ vervoer als onderdeel van vakantie- en tourpakketten 
─ toeslag voor het vervoer van (extra) bagage, eventueel voertuigen  
─ door passagiers aan boord gekocht voedsel, drank en andere goederen 
─ binnenlands personenvervoer door een niet-ingezeten vervoerder 

Transacties tussen spoorwegondernemingen worden bruto (d.i. zonder compensatie) opgenomen. 

niet inbegrepen zijn: 
─ excursies buiten hun land van herkomst door reizigers tijdens hun verblijf (code C0302) 
─ huur en verhuur van rollend spoorwegmaterieel voor personenvervoer met bemanning (code 

B2202) of zonder bemanning (code F6001) 
─ financiële leasing van rollend spoorwegmaterieel voor personenvervoer (code F6301) 
─ aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (code A4200) 

B2301 Wegvervoer van personen 

omvattend: 
─ grensoverschrijdend vervoer van personen 
─ vervoer als onderdeel van vakantie- en tourpakketten 
─ toeslag voor het vervoer van (extra) bagage  
─ door passagiers tijdens vervoer gekocht voedsel, drank en andere goederen 
─ binnenlands personenvervoer door een niet-ingezeten vervoerder 

niet inbegrepen zijn: 
─ excursies buiten hun land van herkomst door reizigers tijdens hun verblijf (code C0302) 
─ huur en verhuur van wegvervoermiddelen voor personenvervoer met bestuurder (code B2302) of 

zonder bestuurder (auto's: code C0301, andere vervoermiddelen: code F6001)  
─ financiële leasing van wegvervoermiddelen voor personenvervoer (code F6301) 
─ aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (code A4200) 

B1101 Vervoer van personen d.m.v. combinatie van verschillende vervoermiddelen 

Enkel te gebruiken indien de toewijzing per vervoerswijze niet mogelijk is. 

omvattend: 
─ grensoverschrijdend vervoer van personen 
─ vervoer als onderdeel van vakantie- en tourpakketten 
─ toeslag voor het vervoer van (extra) bagage, eventueel voertuigen  
─ door passagiers tijdens vervoer gekocht voedsel, drank en andere goederen 
─ binnenlands personenvervoer door een niet-ingezeten vervoerder 

niet inbegrepen zijn: 
─ excursies buiten hun land van herkomst door reizigers tijdens hun verblijf (code C0302) 
─ huur en verhuur van vervoermiddelen voor personenvervoer met bestuurder of bemanning 

(schepen: code B2002; luchtvaartuigen: code B2102; rollend spoorwegmaterieel: code B2202; 
auto's en bussen: code B2302; binnenvaartschepen: code B2401) of zonder bestuurder of 
bemanning (auto's: code C0301; andere vervoermiddelen: code F6001)  

─ financiële leasing van vervoermiddelen voor personenvervoer (code F6301) 
─ aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (code A4200) 

C0302 Excursies buiten hun land van herkomst door reizigers tijdens hun verblijf of vakantie 

Vervoer van reizigers die tijdens hun verblijf in een ander dan hun eigen land reizen of naar een 
ander dan hun eigen land doorreizen.

C0303 Cruises 
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2. Vervoer van goederen 
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

B0001 Maritiem vervoer van goederen 

met betrekking tot: 
─ in- en uitvoer van goederen; internationale handel van goederen 

─ doorvoer van goederen via België (transithandel)  

─ vervoer van goederen in het buitenland (cross-trade) 

─ vervoer van post in opdracht van posterijen en koerierbedrijven 

─ binnenlands goederenvervoer door een niet-ingezeten vervoerder  

niet inbegrepen zijn: 
─ goederenvervoer via pijpleidingen (code B1001) en transmissie van elektriciteit (code B1002) 

─ verslepen van olieplatforms, drijvende kranen en baggerschepen (code B0003) 

─ huur en verhuur van schepen voor goederenvervoer met bemanning (code B0002) of  zonder 

bemanning (code F6002)  

─ financiële leasing van schepen (code F6302) 

─ aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (code A4200) 

─ vrachtverzekeringen (premies: code F1000; vergoedingen: code F1100) 

─ koerierdiensten (code D0002) 

B0101 Luchtvervoer van goederen 

met betrekking tot: 
─ in- en uitvoer van goederen; internationale handel van goederen 

─ doorvoer van goederen via België (transithandel)  

─ vervoer van goederen in het buitenland (cross-trade) 

─ vervoer van post in opdracht van posterijen en koerierbedrijven 

─ binnenlands goederenvervoer door een niet-ingezeten vervoerder  

niet inbegrepen zijn: 
─ lancering van satellieten en goederenvervoer in de ruimte (code B1200) 

─ huur en verhuur van luchtvaartuigen voor goederenvervoer met bemanning (code B0102) of 

zonder bemanning (code F6002)  

─ financiële leasing van luchtvaartuigen (code F6302) 

─ aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (code A4200) 

─ vrachtverzekeringen (premies: code F1000; vergoedingen: code F1100) 

─ koerierdiensten (code D0002) 

B0201 Spoorvervoer van goederen 

met betrekking tot: 
─ in- en uitvoer van goederen; internationale handel van goederen 

─ doorvoer van goederen via België (transithandel)  

─ vervoer van goederen in het buitenland (cross-trade) 

─ vervoer van post in opdracht van posterijen en koerierbedrijven 

─ binnenlands goederenvervoer door een niet-ingezeten vervoerder  

Transacties tussen spoorwegondernemingen worden bruto (d.i. zonder compensatie) opgenomen. 

niet inbegrepen zijn: 
─ huur en verhuur van rollend spoorwegmaterieel voor goederenvervoer met bemanning (code 

B0202) of zonder bemanning (code F6002)  

─ financiële leasing van rollend spoorwegmaterieel (code F6302) 

─ vrachtverzekeringen (premies: code F1000; vergoedingen: code F1100) 

─ koerierdiensten (code D0002) 
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CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

B0301 Wegvervoer van goederen 

met betrekking tot: 
─ in- en uitvoer van goederen; internationale handel van goederen 

─ doorvoer van goederen via België (transithandel)  

─ vervoer van goederen in het buitenland (cross-trade) 

─ vervoer van post in opdracht van posterijen en koerierbedrijven 

─ binnenlands goederenvervoer door een niet-ingezeten vervoerder  

niet inbegrepen zijn: 
─ goederenvervoer via pijpleidingen (code B1001) en transmissie van elektriciteit (code B1002) 

─ huur en verhuur van vrachtwagens voor goederenvervoer met bestuurder (code B0302) of zonder 

bestuurder (code F6002)  

─ financiële leasing van vrachtwagens (code F6302) 

─ aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (code A4200) 

─ vrachtverzekeringen (premies: code F1000; vergoedingen: code F1100) 

─ koerierdiensten (code D0002) 

B0401 Goederenvervoer d.m.v. binnenvaart 

met betrekking tot: 
─ in- en uitvoer van goederen en internationale handel van goederen 

─ doorvoer van goederen via België (transithandel)  

─ vervoer van goederen in het buitenland (cross-trade) 

─ vervoer van post in opdracht van posterijen en koerierbedrijven 

─ binnenlands goederenvervoer door een niet-ingezeten vervoerder  

niet inbegrepen zijn: 
─ verslepen van olieplatforms, drijvende kranen en baggerschepen (code B0003) 

─ huur en verhuur van binnenvaartschepen voor goederenvervoer met bemanning (code B0402) of 

zonder bemanning (code F6002) 

─ financiële leasing van binnenvaartschepen (code F6302) 

─ aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (code A4200) 

─ vrachtverzekeringen (premies: code F1000; vergoedingen: code F1100) 

─ koerierdiensten (code D0002) 
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CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

B1102 Goederenvervoer d.m.v. combinatie van verschillende vervoermiddelen 

Enkel te gebruiken indien de toewijzing per vervoerswijze niet mogelijk is. 

met betrekking tot: 
─ in- en uitvoer van goederen; internationale handel van goederen 

─ doorvoer van goederen via België (transithandel)  

─ vervoer van goederen in het buitenland (cross-trade) 

─ vervoer van post in opdracht van posterijen en koerierbedrijven 

─ binnenlands goederenvervoer door een niet-ingezeten vervoerder  

niet inbegrepen zijn: 
─ huur en verhuur van vervoermiddelen voor goederenvervoer met bestuurder of bemanning 

(schepen: code B0002; luchtvaartuigen: code B0102; rollend spoorwegmaterieel: code B0202;  

vrachtwagens: code B0302; binnenvaartschepen: code B0402) of zonder bestuurder of 

bemanning (code F6002)  

─ financiële leasing van vervoermiddelen (code F6302) 

─ aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (code A4200) 

─ vrachtverzekeringen (premies: code F1000; vergoedingen: code F1100) 

─ koerierdiensten (code D0002) 

B1200 Lancering van satellieten en goederenvervoer in de ruimte 

B1001 Goederenvervoer via pijpleidingen 

Met betrekking tot het vervoer van goederen door pijpleidingen, zoals het vervoer van petroleum, 

water en gas. 

Het betreft louter de transportdienst en niet de waarde van de vervoerde goederen.  

B1002 Transmissie van elektriciteit 

Met betrekking tot de transmissie van elektrische energie onder hoge spanning over een onderling 

verbonden groep van lijnen en bijbehorende apparatuur tussen de punten van het aanbod en de 

punten waar het wordt omgezet in een lager voltage voor de levering aan consumenten of levering 

aan andere elektrische systemen.  

Het betreft louter de transmissiedienst en niet de waarde van de vervoerde elektriciteit. Dit voor zover 

de transmissiediensten gescheiden kunnen worden van de productie en distributiediensten.  

B0003 Verslepen van olieplatforms, drijvende kranen en baggerschepen 
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3. Huur en verhuur van vervoermiddelen 
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

B2002 Huur of verhuur van schepen met bemanning voor personenvervoer  

niet inbegrepen zijn: 
─ huur of verhuur van schepen zonder bemanning voor personenvervoer (code F6001) 

─ financiële leasing van schepen voor personenvervoer (code F6301) 

B2102 Huur of verhuur van luchtvaartuigen met bemanning voor personenvervoer  

niet inbegrepen zijn: 
─ huur of verhuur van luchtvaartuigen zonder bemanning voor personenvervoer (code F6001) 

─ financiële leasing van luchtvaartuigen voor personenvervoer (code F6301) 

B2202 Huur of verhuur van rollend spoorwegmaterieel met bemanning voor personenvervoer  

niet inbegrepen zijn: 
─ huur of verhuur van rollend spoorwegmaterieel zonder bemanning voor personenvervoer (code 

F6001) 

─ financiële leasing van rollend spoorwegmaterieel voor personenvervoer (code F6301) 

B2302 Huur of verhuur van auto's en bussen met bestuurder voor personenvervoer  

niet inbegrepen zijn: 
─ huur of verhuur van auto's en bussen zonder bestuurder voor personenvervoer (auto's: code 

C0301; bussen: code F6001) 

─ financiële leasing van auto's en bussen voor personenvervoer (code F6301) 

B2401 Huur of verhuur van binnenvaartschepen met bemanning voor personenvervoer  

niet inbegrepen zijn: 
─ huur of verhuur van binnenvaartschepen zonder bemanning voor personenvervoer (code F6001) 

─ financiële leasing van binnenvaartschepen voor personenvervoer (code F6301) 

C0301 Huur of verhuur van auto's zonder bestuurder voor personenvervoer  

Inclusief operationele leasing of exploitatieleasing. 

niet inbegrepen zijn: 
─ huur of verhuur van auto's met bestuurder voor personenvervoer (code B2302) 

─ financiële leasing van auto's voor personenvervoer (code F6301) 

F6001 Huur of verhuur van vervoermiddelen, andere dan auto's, zonder bestuurder of bemanning 
voor personenvervoer  

Inclusief operationele leasing of exploitatieleasing. 

niet inbegrepen zijn: 
─ huur of verhuur van andere vervoermiddelen dan auto's met bestuurder of bemanning voor 

personenvervoer (schepen: code B2002; luchtvaartuigen: code B2102; rollend spoorwegmaterieel: 

code B2202; bussen: code B2302; binnenvaartuigen: code B2401) 

─ financiële leasing van vervoermiddelen voor personenvervoer (code F6301) 

F6301 Financiële leasing van vervoermiddelen voor personenvervoer 

Deze transactie is eigenlijk geen dienst maar een kredietovereenkomst. 
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CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

B0002 Huur of verhuur van schepen met bemanning voor goederenvervoer  

niet inbegrepen zijn: 
─ huur of verhuur van schepen zonder bemanning voor goederenvervoer (code F6002) 

─ financiële leasing van schepen voor goederenvervoer (code F6302) 

B0102 Huur of verhuur van luchtvaartuigen met bemanning voor goederenvervoer  

niet inbegrepen zijn: 
─ huur of verhuur van luchtvaartuigen zonder bemanning voor goederenvervoer (code F6002) 

─ financiële leasing van luchtvaartuigen voor goederenvervoer (code F6302) 

B0202 Huur of verhuur van rollend spoorwegmaterieel met bemanning voor goederenvervoer  

niet inbegrepen zijn: 
─ huur of verhuur van rollend spoorwegmaterieel zonder bemanning voor goederenvervoer (code 

F6002) 

─ financiële leasing van rollend spoorwegmaterieel voor goederenvervoer (code F6302) 

B0302 Huur of verhuur van vrachtwagens met bestuurder voor goederenvervoer  

niet inbegrepen zijn: 
─ huur of verhuur van vrachtwagens zonder bestuurder voor goederenvervoer (code F6002) 

─ financiële leasing van vrachtwagens voor goederenvervoer (code F6302) 

B0402 Huur of verhuur van binnenvaartschepen met bemanning voor goederenvervoer  

niet inbegrepen zijn: 
─ huur of verhuur van binnenvaartschepen zonder bemanning voor goederenvervoer (code F6002) 

─ financiële leasing van binnenvaartschepen voor goederenvervoer (code F6302) 

F6002 Huur of verhuur van vervoermiddelen zonder bestuurder of bemanning voor goederenvervoer  

Inclusief operationele leasing of exploitatieleasing. 

niet inbegrepen zijn: 
─ huur of verhuur van vervoermiddelen met bestuurder of bemanning voor goederenvervoer 

(schepen: code B0002;  luchtvaartuigen: code B0102; rollend spoorwegmaterieel: code B0202; 

vrachtwagens: code B0302; binnenvaartschepen: code B0402) 

─ financiële leasing van vervoermiddelen voor goederenvervoer (code F6302) 

F6302 Financiële leasing van vervoermiddelen voor goederenvervoer  

Deze transactie is eigenlijk geen dienst, maar een kredietovereenkomst. 
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4. Vervoersondersteunende diensten 
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

B3000 Ondersteunende diensten voor het maritiem vervoer  

omvattend: 
─ cargo handling (laden en lossen van goederen) 

─ opslag van goederen 

─ verpakken van goederen 

─ sleepdiensten, loodsdiensten, navigatiehulp en verkeerscontrole 

─ operationele diensten in havens 

─ schoonmaak van vervoermaterieel 

─ bergings- en reddingsoperaties, vervoerbemiddeling 

niet inbegrepen zijn: 
─ aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (code A4200) 

─ aan- en verkoop van schepen die onder vreemde vlag geregistreerd staan (code A0200) 

─ herstelling van havenvoorzieningen (code E0003)  

─ onderhoud en herstelling van schepen (code A3300 of code A3301) 

B3100 Ondersteunende diensten voor het luchtvervoer 

omvattend: 
─ cargo handling (laden en lossen van goederen) 

─ opslag van goederen 

─ verpakken van goederen 

─ navigatiehulp en luchtverkeerscontrole 

─ operationele diensten in luchthavens 

─ schoonmaak van vervoermaterieel 

─ bergings- en reddingsoperaties ,vervoerbemiddeling 

niet inbegrepen zijn: 
─ aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (code A4200) 

─ aan- en verkoop van luchtvaartuigen die onder vreemde vlag geregistreerd staan (code A0200) 

─ herstelling van luchthavenvoorzieningen (code E0003) 

─ onderhoud en herstelling van vliegtuigen (code A3300 of code A3301) 

B3200 Ondersteunende diensten voor het spoorvervoer  

omvattend: 
─ cargo handling (laden en lossen van goederen) 

─ opslag van goederen 

─ verpakken van goederen 

─ sleepdiensten en verkeerscontrole 

─ operationele diensten in stations 

─ schoonmaak van vervoermaterieel 

─ bergings- en reddingsoperaties, vervoerbemiddeling 

niet inbegrepen zijn: 
─ aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (code A4200) 

─ herstelling van spoorwegvoorzieningen (code E0003)  

─ onderhoud en herstelling van rollend spoorwegmaterieel (code A3300 of code A3301) 
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CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

B3300 Ondersteunende diensten voor het wegvervoer  

omvattend: 
─ cargo handling (laden en lossen van goederen) 

─ opslag van goederen 

─ verpakken van goederen 

─ sleepdiensten 

─ tolgelden 

─ operationele diensten bij garages, stallingen, benzinestations etc. 

─ schoonmaak van vervoermaterieel 

─ bergings- en reddingsoperaties, vervoerbemiddeling 

niet inbegrepen zijn: 
─ aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (code A4200)  

─ onderhoud en herstelling van transportmaterieel (code A3300 of code A3301) 

B3400 Ondersteunende diensten voor de binnenvaart  

omvattend: 
─ cargo handling (laden en lossen van goederen) 

─ opslag van goederen 

─ verpakken van goederen 

─ sleepdiensten, loodsdiensten, navigatiehulp en verkeerscontrole 

─ operationele diensten in havens 

─ schoonmaak van vervoermaterieel 

─ bergings- en reddingsoperaties, vervoerbemiddeling 

niet inbegrepen zijn: 
─ aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (code A4200) 

─ aan- en verkoop van schepen die onder vreemde vlag geregistreerd staan (code A0200) 

─ herstelling van havenvoorzieningen (code E0003)  

─ onderhoud en herstelling van binnenvaartuigen (code A3300 of code A3301) 

B4000 Ondersteunende diensten voor overige vervoerswijzen  

Dit is alleen van toepassing als de ondersteunende dienst niet toegewezen kan worden aan een 
specifiek vervoermiddel. 

omvattend: 
─ cargo handling (laden en lossen van goederen) 

─ opslag van goederen 

─ verpakken van goederen 

─ sleepdiensten, loodsdiensten, navigatiehulp en verkeerscontrole 

─ operationele diensten in havens, luchthavens, stations, garages, etc. 

─ schoonmaak van vervoermaterieel 

─ bergings- en reddingsoperaties, vervoerbemiddeling 

niet inbegrepen zijn: 
─ aan- en verkoop van brandstof en boordproviand (code A4200) 

─ herstelling van vervoervoorzieningen en -infrastructuur (code E0003)  

─ onderhoud en herstelling van ander transportmaterieel (code A3300 of code A3301) 
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CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

E0003 Herstelling van vervoerinfrastructuur 

Ofschoon herstelling van vervoervoorzieningen of -infrastructuur methodologisch tot constructie 

behoort, werd deze dienst om pragmatische redenen onder de groep vervoersondersteunende 

diensten ondergebracht wegens verwantschap met vervoer, maar met een aparte code om ze bij 

verwerking bij de methodologisch correcte rubriek te kunnen plaatsen.  

A4200 Aan- en verkoop van brandstof en boordproviand 

Dit betreft goederen ter bevoorrading (bunkering) en is geen dienst. Wegens verwantschap met 

vervoer werd deze transactie onder de groep vervoersondersteunende diensten ondergebracht maar 

met een aparte code om ze bij verwerking bij de methodologisch correcte rubriek te kunnen plaatsen.  

A0200 Aan- en verkoop van luchtvaartuigen en schepen die onder vreemde vlag geregistreerd staan 

Dit betreft de aankoop en verkoop van luchtvaartuigen en schepen die niet geïmmatriculeerd zijn in 

België en die als zodanig niet het voorwerp uitmaken van een aangifte betreffende 

grensoverschrijdend goederenverkeer (douane- of intrastataangifte). 

In feite zijn dit goederentransacties die wegens verwantschap met vervoer onder de groep 

vervoersondersteunende diensten ondergebracht werden om ze te kunnen optekenen, maar met een 

aparte code om ze bij verwerking bij de methodologisch correcte rubriek te kunnen plaatsen. 
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5. Post, telecommunicatie en informatiediensten 
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

D0001 Postdiensten  

omvattend: 
─ inzameling en bestelling van brieven, kranten, tijdschriften, brochures, drukwerk, pakjes en 

pakketten door postbedrijven 

─ verkoop van postzegels en andere loketdiensten 

niet inbegrepen zijn: 
─ vervoer van post in opdracht van posterijen en koerierbedrijven uitbesteed aan 

vervoersondernemingen (maritiem vervoer: code B0001; luchtvervoer: code B0101; spoorvervoer: 

code B0201; wegvervoer: code B0301; binnenvaart: code B0401; combinatie van 

vervoermiddelen: code B1102) 

─ financiële diensten verleend door postbedrijven (code F5001) 

─ koerierdiensten (code D0002) 

L0011 

L0022 

L0023 

Postmandaten, provisies, geldtransfers (international money order) 

Postmandaten, provisies, geldtransfers (inkomend) 

Postmandaten, provisies, geldtransfers (uitgaand) 

Specifieke rubrieken 
voor BPOST (De Post). 

F5001 Financiële diensten verleend door postbedrijven  

Dit betreft financiële bemiddeling, financieel beheer en ondersteunende diensten. 

D0002 Koerierdiensten  

omvattend: 
─ ophaling en levering van brieven, kranten, tijdschriften, brochures, drukwerk, pakjes en pakketten 

─ van deur tot deur levering en expresleveringen (bv. het 'on demand' ophalen of bezorgen met een 

tijdslimiet door bestel- en koerierbedrijven) 

niet inbegrepen zijn: 
─ postdiensten (code D0001) 

─ vervoer van post in opdracht van posterijen en koerierbedrijven uitbesteed aan 

vervoersondernemingen (maritiem vervoer: code B0001; luchtvervoer: code B0101; spoorvervoer: 

code B0201; wegvervoer: code B0301; binnenvaart: code B0401; combinatie van 

vervoermiddelen: code B1102) 

D1000 Telecommunicatiediensten 

Huur en gebruik van alle middelen inzake telecommunicatie en gegevensuitwisseling: transmissie van 

informatie via telefoon, telex, telegram, fax, kabel, radio en televisie, satelliet, elektronische post, 

internet, e.d. 

omvattend o.a.: 
─ zakelijke netwerkdiensten 
─ teleconferencing 
─ ondersteunende diensten 
─ internetvoorzieningen en andere on-line toegangsdiensten 
─ operationele leasing en huur van telecommunicatielijnen  

niet inbegrepen zijn: 
─ installatie van de uitrusting van telefoonnetwerken (cfr. 14. of 15. Bouw, montages en industriële 

installaties) 

─ databasediensten en computerdiensten om toegang te krijgen tot gegevens op database-servers 

en om die gegevens te kunnen manipuleren (code G1002) 
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CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

G1001 Diensten van persagentschappen 

Betreft het verschaffen van nieuwsberichten, nieuwsfoto's en artikelen door persbureaus en 
persagentschappen aan de media  

waaronder: 
─ (ver)koop van exclusieve informatie 

─ honoraria betaald aan freelance journalisten en zelfstandige fotografen 

niet inbegrepen zijn: 
─ abonnementen op kranten, tijdschriften, ook elektronisch en andere online nieuwsvoorzieningen 

(code G1002) 

─ databasediensten (databaseontwerp, opslag en verspreiding van gegevens, zoekmachines voor 

internet) (code G1002) 

─ bibliotheek- en archiefdiensten (code G1002) 

─ gedownload materiaal dat geen software of een audiovisueel en gerelateerd product is (code 

G1002) 

G1002 Overige informatiediensten 
Diensten inzake berichtgeving. Andere informatiediensten dan diensten van persagentschappen. 

omvattend: 
─ abonnementen op kranten, tijdschriften, ook elektronisch en andere online nieuwsvoorzieningen 

─ databasediensten (databaseontwerp, opslag en verspreiding van gegevens, zoekmachines voor 

internet) 

─ bibliotheek- en archiefdiensten 

─ gedownload materiaal dat geen software of een audiovisueel en gerelateerd product is 

niet inbegrepen zijn: 
─ diensten geleverd door persbureaus en persagentschappen (code G1001) 
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6. Informaticadiensten  
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

G0001 Computerdiensten  

Diensten m.b.t. hardware, software, en gegevensverwerking.  

omvattend o.a.: 
─ adviezen en implementatie 

─ beheer van computers en randapparatuur 

─ ondersteuning bij het beheer van computerhulpmiddelen 

─ analyse, ontwerp en programmeren van gebruiksklare systemen 

─ ondersteuning en training 

─ dataverwerking zoals data-entry en tabelleren 

─ diensten inzake web page hosting 

─ ontwikkeling, productie, levering en documenteren van op maat gemaakte software (en de 

gerelateerde gebruikslicentie erin vervat) 

─ elektronisch geleverde (o.a. gedownload) niet op maat gemaakte (d.i. massa geproduceerde) 

software (en de gerelateerde gebruikslicentie erin vervat) 

─ verwerving of cessie van eigendomsrechten van software 

─ niet op maat gemaakte (d.i. massa geproduceerde) software op een fysieke drager (DVD, CD-

ROM) met een periodiek te betalen gebruikslicentie 

─ onderhoud en herstelling m.b.t. hardware, software en gegevensverwerking 

niet inbegrepen zijn: 
─ operationele leasing en huur van hardware (code F6003) 

─ financiële leasing van hardware (code F6303)  

─ databasediensten (code G1002) 

─ reproductie- en distributielicenties voor software en audiovisuele producten (code G6000) 

─ niet op maat gemaakte (d.i. massa geproduceerde) software op een fysieke drager (DVD, CD-

ROM) met een eeuwigdurende gebruikslicentie en een eenmalige betaling (dit is geen dienst, 

maar een goed) 

F6003 Operationele leasing en huur van hardware  

Huur en verhuur van hardware (computers en randapparatuur), inclusief operationele leasing of 

exploitatieleasing. 

niet inbegrepen zijn: 
─ operationele leasing en huur van telecommunicatielijnen (code D1000) 

─ financiële leasing van hardware (code F6303)  

F6303 Financiële leasing van hardware 
Deze transactie is eigenlijk geen dienst, maar een kredietovereenkomst. 
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7. Financiële diensten, commissies en makelaarsdiensten 
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

F5002 Financiële diensten, exclusief diensten verwant aan verzekeringen en door postbedrijven 

Financiële bemiddeling, financieel beheer, bankkosten en ondersteunende diensten (meestal 
uitgedrukt in provisies en vergoedingen), m.b.t. deposito en krediet, bemiddeling bij financiële leasing, 
kredietbrieven en handelswissels, factoring, effectenemissies, effectenmakelaardij, aflossing van 
obligaties, financiële derivaten, financieel advies, financiële activa, vermogensbeheer, clearing, enz. 

niet inbegrepen zijn: 
─ de hoofdsom of waarde zelf van de deposito’s, kredieten, financiële leasing, enz. (is geen dienst)  

─ commissies, expertises, schattingen en andere diensten verwant aan verzekeringen en 

herverzekeringen (code F4000) 

─ financiële diensten verleend door postbedrijven (code F5001) 

─ commissies en makelaarsdiensten m.b.t. handel (code H0000) 

─ interesten (zijn geen diensten) 

H0000 Commissies en makelaarsdiensten m.b.t. handel  

Dit zijn voornamelijk diensten m.b.t. de handel (groot- en kleinhandel), m.a.w. commissies of 

makelaarslonen op alle goederen- en dienstentransacties, met uitzondering van de transacties op de 

termijnmarkten. 

omvattend o.a.: 
─ diensten van goederenmakelaars, bemiddelaars, (handels)agenten etc. (meestal uitgedrukt in 

commissies) 

─ diensten voor de verkoop van goederen bij veilingen (meestal uitgedrukt in commissies) 

niet inbegrepen zijn: 
─ bemiddeling van vervoersdiensten (cfr. 4. Vervoersondersteunende diensten) 

─ commissies, expertises, schattingen en andere diensten verwant aan verzekeringen en 

herverzekeringen (code F4000) 

─ financiële diensten, exclusief diensten verwant aan verzekeringen en door postbedrijven (code 

F5002) 

─ financiële diensten verleend door postbedrijven (code F5001) 

─ commissies ingevolge beheer of verkoop van onroerend goed (code H6700) 
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8. Boekhouding, management, reclame en juridische diensten 
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

H1000 Juridische diensten 

omvattend: 
─ juridisch advies en vertegenwoordiging bij juridische en wettelijk voorgeschreven procedures 

─ opstelling van rechtsdocumentatie en -instrumenten 

─ advisering van bevoegdheden 

─ diensten voor zekerheidsstelling (borgen) en schikkingen 

─ diensten i.v.m. schuldinvordering 

niet inbegrepen zijn: 
─ schadeloosstellingen (m.b.t. vrachtverzekeringen: code F1100; m.b.t. alle overige verzekeringen: 

code F2100; m.b.t. opzegging, verbreking van contracten: code L4001; m.b.t. namaak van 

brevetten e.d.: code L4002; m.b.t. arbeidscontracten: code K9000) 

H1100 Audit, boekhouding, advies inzake fiscaliteit en secretariaatswerk  

omvattend: 
─ registratie van commerciële transacties 

─ onderzoek van rekeningen en financiële balansen 

─ planning en advies inzake fiscaliteit 

─ voorbereiding voor invulling van belastingdocumenten of andere administratieve aangiften  

─ secretariaatswerk en administratie, inventarisatie 

H1500 Zakelijk en managementadvies, public relations  

Advies operationele ondersteuning ten behoeve van: 

─ bedrijfsbeleid en -strategie 

─ planning, structurering, beheer en controle 

─ verbetering van het bedrijfsimago, de relatie met het publiek en met andere instellingen  

omvattend: 
─ management auditing 

─ markt-, human resource- en productiemanagement 

─ projectmanagementadvies 

─ studies omtrent de economische ontwikkeling van een regio 

niet inbegrepen zijn: 
─ diensten voor advertenties (code H2000) 

H2000 Reclame, marktonderzoek en opiniepeilingen  

omvattend: 
─ ontwerp en ontwikkeling van advertenties en reclame door reclamebureaus 

─ plaatsing van advertenties en reclame in de media, inclusief de (ver)koop van advertentieruimte 

─ diensten voor tentoonstellingen verleend door handelsbeurzen 

─ promotie van producten, sponsoring 

─ diensten m.b.t. de organisatie van seminaries door professionele organisaties om hun sector(en) 

en producten te promoten 

─ marktonderzoek en telemarketing 

─ opiniepeilingen 

niet inbegrepen zijn: 
─ ontwerp en ontwikkeling van reclamefilms (code H8000) 
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CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

H7000 Diensten en werkingskosten met niet-ingezeten verbonden ondernemingen 

Intercompanydiensten of diensten tussen uw onderneming en niet-ingezeten verbonden 

ondernemingen (moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, zusterbedrijven, verkoopkantoren, 

agentschappen en andere verwante ondernemingen) die niet afzonderlijk zijn toe te wijzen aan elders 

genoemde dienstensoorten, zoals:  

─ bijdragen van werkingsmaatschappijen aan hun moedermaatschappij of aan andere verwante 

ondernemingen in de algemene managementkosten voor planning, organisatie en controle 

─ transacties tussen moederbedrijven en hun verwante ondernemingen ter dekking van de 

overheadkosten 

L1000 Doorfacturatie tussen verbonden ondernemingen van ontslagvergoedingen e.d. ten gevolge 
van herstructureringen 
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9. Technische en wetenschappelijke diensten 
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

H3000 R&D diensten 

Fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling van nieuwe producten, 
zowel in opdracht (klantgericht), als niet-klantgericht 

omvattend o.a.: 
─ research en ontwikkeling m.b.t. operating systems die technologisch vernieuwend zijn 

─ research en ontwikkeling van nieuwe producten wat ook de aard ervan is 

─ commercieel onderzoek op het terrein van elektronica, farmacie en biotechnologie 

niet inbegrepen zijn: 
─ architecturale diensten (code H4001) 

─ ingenieursdiensten (code H4002)  

─ wetenschappelijke en andere technische diensten (code H4003) 

─ verwerving of cessie van eigendomsrechten die voortvloeien uit R&D zoals patenten, copyrights en 

industriële processen en ontwerpen (code G8500) 

─ reproductie- en gebruikslicenties m.b.t. het resultaat van R&D zoals patenten, copyrights en 

industriële processen en ontwerpen (code G6000) 

H4001 Architecturale diensten 

Transacties gerelateerd aan het ontwerpen van gebouwen

H4002 Ingenieursdiensten 

omvattend: 
─ ontwerp, ontwikkeling en gebruik van machines, materiaal, structuren, processen en systemen 

─ voorzieningen voor ontwerpen, plannen en studies gerelateerd aan ingenieursprojecten 

niet inbegrepen zijn: 
─ mijnbouwkundige ingenieursdiensten (code H5101) 

H4003 Wetenschappelijke en andere technische diensten 

omvattend: 
─ landmeten  

─ topografische verkenningen, cartografie en omgevingsstudies 

─ testen en certificeren van producten  

─ technische inspectiediensten  

H5000 Afvalverwerking, sanering en milieudiensten 

omvattend: 
─ behandeling en verwerking van afval 

─ verwijderen van verontreinigde grond 

─ schoonmaken van verontreinigingen (inclusief olieverontreiniging) 

─ restauratie en herinrichting van mijnterreinen 

─ decontaminatie 

─ overige diensten voor het reinigen of herstellen van het milieu 
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CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

H5101 Land- en mijnbouwdiensten 

Landbouwkundige diensten omvatten: 
─ (ver)huur van landbouwmachines met personeel 

─ oogsten van gewassen 

─ behandeling van gewassen 

─ onkruid- en ongediertebestrijding 

─ diensten voor het onderbrengen, verzorgen en fokken van dieren 

─ diensten met betrekking tot vissen, jagen, vallen zetten, bosbouw 

Mijnbouwkundige diensten omvatten: 
─ diensten voor olie- en gaswinning, inclusief boren en bouwen van boortorens 

─ reparatie en ontmanteling en het boren van olie- en gasputten 

─ diensten voor onderzoek en opsporing van minerale (brand)stoffen 

─ mijnbouwkundig en geologisch onderzoek 

H5102 Verwerking ter plaatse 

Be- en verwerking van goederen in een ander land dan waar de eigenaar van de goederen ingezeten 
is en waar de goederen na verwerking in dat land blijven (bv. verwerking van nucleair afval). 

Als opbrengst van een dergelijke dienst dient te worden beschouwd, het be- en verwerken van 
goederen in België door uw onderneming. De goederen zijn en blijven daarbij eigendom van een niet-
ingezeten onderneming. 

Als kost van een dergelijke dienst dient te worden beschouwd, het laten be- en verwerken van 
goederen buiten België door een niet-ingezeten onderneming. De goederen zijn en blijven daarbij 
eigendom van uw onderneming. 

niet inbegrepen zijn: 
─ maakwerk m.b.t. ingevoerde en na bewerking weer uitgevoerde goederen of omgekeerd (code  

A2300 of code A2301) 
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10. Huur en verhuur van roerende en onroerende goederen niet elders vermeld 
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

F6004 Operationele leasing en huur van roerende goederen andere dan vervoermiddelen en hardware 

Huur en verhuur van roerende goederen niet elders vermeld zoals kranen, bouwmachines en andere 
machines voor constructie (zonder bedienend personeel), tenten, podia, muziekinstallaties, 
schaatsbanen, linnen, enz. 

niet inbegrepen zijn: 
─ huur of verhuur van vervoermiddelen met bestuurder of bemanning (cfr. 3. Huur en verhuur van 

vervoermiddelen)  

─ huur of verhuur van auto's zonder bestuurder voor personenvervoer (code C0301)  

─ huur of verhuur van vervoermiddelen, andere dan auto's, zonder bestuurder of bemanning voor 

personenvervoer (code F6001) 

─ huur of verhuur van vervoermiddelen zonder bestuurder of bemanning voor goederenvervoer 

(code F6002) 

─ operationele leasing en huur van hardware (code F6003) 

─ operationele leasing en huur van telecommunicatielijnen (code D1000) 

─ huur of verhuur van bouw- en sloopmaterieel met bedienend personeel (cfr. 14. of 15. Bouw, 

montages en industriële installaties) 

F6304 Financiële leasing van roerende goederen andere dan vervoermiddelen en hardware  
Deze transactie is eigenlijk geen dienst, maar een kredietovereenkomst. 

F6005 Verhuur van in België gelegen onroerende goederen aan internationale instellingen  

Verhuur van onroerende goederen aan internationale instellingen (NATO, SHAPE, enz...) of 

buitenlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordigingen in België. 

niet inbegrepen zijn: 
─ verhuur van in België gelegen onroerende goederen aan niet-ingezeten ondernemingen, andere 

dan internationale instellingen (code F6006) 

F6006 Verhuur van in België gelegen onroerende goederen aan niet-ingezeten ondernemingen, 
andere dan internationale instellingen  

Verhuur van onroerende goederen aan niet-ingezetenen die geen internationale instelling  of 
buitenlandse diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging zijn. 

niet inbegrepen zijn: 
─ verhuur van in België gelegen onroerende goederen aan internationale instellingen (code F6005) 

─ huur of verhuur van een onroerend goed ter gelegenheid van een toeristisch of privaat verblijf (niet 

op te nemen)  

F6007 Huur of verhuur van in het buitenland gelegen onroerende goederen met niet-ingezetenen 

Opbrengsten of kosten van verhuur of huur van onroerende goederen gelegen in het buitenland 

omwille van professionele doeleinden. 

niet inbegrepen zijn: 
─ verhuur van in België gelegen onroerende goederen (code F6005 of code F6006) 

─ huur of verhuur van een onroerend goed ter gelegenheid van een toeristisch of privaat verblijf (niet 

op te nemen) 
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11. Verzekeringen 
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

F0001 Premies voor levensverzekeringen, exclusief bijdragen aan pensioenfondsen  

Als kost dient te worden beschouwd, de te betalen premies door ingezeten polishouders aan niet-

ingezeten verzekeringsmaatschappijen of aan niet-ingezeten verzekeringsmakelaars (of derden), 

zonder tussenkomst van een ingezeten verzekeringsmakelaar, met betrekking tot verzekeringen die 

recht geven op betalingen door een verzekeraar aan een polishouder van een overeengekomen 

minimum bedrag of een lijfrente op een bepaalde datum of bij het overlijden van de polishouder, indien 

dit voor de bepaalde datum plaatsvindt 

Als opbrengst dient te worden beschouwd, de van niet-ingezetenen ontvangen premies. 

niet inbegrepen zijn: 
─ premies voor overlijdensverzekeringen waarbij uitkeringen worden gedaan in geval van overlijden, 

maar niet anders (code F2000) 

─ bijdragen aan  pensioenfondsen (code F0002) 

F0002 Bijdragen aan pensioenfondsen 

De bijdragen aan pensioenfondsen die werknemers bij pensionering een inkomen verstrekken 

F1000 Premies voor vrachtverzekeringen tegen diefstal, schade of verlies van vracht 

Als kost dient te worden beschouwd, de te betalen premies door ingezeten polishouders aan niet-

ingezeten verzekeringsmaatschappijen of aan niet-ingezeten verzekeringsmakelaars (of derden), 

zonder tussenkomst van een ingezeten verzekeringsmakelaar , met betrekking tot verzekeringen die 

voorzien in een dekking tegen diefstal, schade of volledig verlies van de vracht. 

Als opbrengst dient te worden beschouwd, de van niet-ingezetenen ontvangen premies. 

niet inbegrepen zijn: 
─ premies voor verzekeringen van voertuigen die gebruikt worden bij het vervoer van goederen 

(code F2000) 

F2000 Premies voor overige directe verzekeringen  

Als kost dient te worden beschouwd, de te betalen premies door ingezeten polishouders aan niet-

ingezeten verzekeringsmaatschappijen of aan niet-ingezeten verzekeringsmakelaars (of derden), 

zonder tussenkomst van een ingezeten verzekeringsmakelaar, met betrekking tot andere vormen van 

verzekeringen zoals: 

─ overlijdensverzekeringen 

─ risico- en ongevallenverzekeringen 

─ ziektekosten- en hospitalisatieverzekeringen (voor zover niet begrepen in een wettelijke sociale-

verzekeringsregeling) 

─ verzekering van alle soorten voertuigen 

─ brandverzekeringen en andere verzekeringen tegen schade aan eigendommen 

─ aansprakelijkheidsverzekering 

─ verzekering tegen verlies van geld 

─ andere verzekeringen zoals reisverzekeringen en verzekeringen gerelateerd aan leningen en 

kredietkaarten 

Als opbrengst dient te worden beschouwd, de van niet-ingezetenen ontvangen premies. 

niet inbegrepen zijn: 
─ premies in het kader van sociale zekerheidsstelsels (code K9000) 
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CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

F3000 Premies voor herverzekeringen 

Premies met betrekking tot onderaanbesteding van verzekeringsrisico's of herverzekering ter dekking 

van alle verzekeringen (zowel leven als niet-leven). 

F4000 Commissies, expertises, schattingen en andere diensten verwant aan (her)verzekeringen 

Diensten die nauw verbonden zijn met de activiteiten van verzekeringsmaatschappijen en 

pensioenfondsen, zoals: 
─ diensten van verzekeringsagenten en -makelaars 
─ verzekerings- en pensioenadvies 
─ diensten voor taxaties en vereffeningen 
─ actuariële diensten 
─ administratief regelen en afhandelen van bergingsoperaties   
─ afwikkelen van schadeverhaling, schadeloosstelling en dergelijke 

F0100 Renten en kapitalen ingevolge levens-, kapitalisatie-, groeps- en spaarverzekeringen en van 
pensioenfondsen 

Als opbrengst dient te worden beschouwd, de toegekende claims door niet-ingezeten 
verzekeringsmaatschappijen, door niet-ingezeten pensioenfondsen of door niet-ingezeten 
verzekeringsmakelaars (of derden) aan ingezeten polishouders, zonder tussenkomst van een 
ingezeten verzekeringsmakelaar, met betrekking tot: 
─ verzekeringen die recht geven op betalingen door een verzekeraar aan een polishouder van een 

overeengekomen minimum bedrag of een lijfrente op een bepaalde datum of bij het overlijden van 
de polishouder, indien dit voor de bepaalde datum plaatsvindt 

─ verzekeringen die werknemers die met pensioen zijn gegaan van een inkomen voorzien 

Als kost dient te worden beschouwd, de aan niet-ingezetenen uitbetaalde claims. 

niet inbegrepen zijn: 
─ vergoedingen in het kader van overlijdensverzekeringen die alleen uitkeringen voorzien bij 

overlijden (code F2100) 

F1100 Vergoedingen en schadeloosstellingen betreffende vrachtverzekeringen 

Als opbrengst dient te worden beschouwd, de toegekende claims door niet-ingezeten 
verzekeringsmaatschappijen of door niet-ingezeten verzekeringsmakelaars (of derden) aan ingezeten 
polishouders, zonder tussenkomst van een ingezeten verzekeringsmakelaar met betrekking tot 
verzekeringen die voorzien in een dekking tegen diefstal, schade of volledig verlies van de vracht. 

Als kost dient te worden beschouwd, de aan niet-ingezetenen uitbetaalde claims. 

niet inbegrepen zijn: 
─ vergoedingen in het kader van verzekeringen van voertuigen voor goederenvervoer (code F2100) 
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CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

F2100 Vergoedingen en schadeloosstellingen betreffende overige directe verzekeringen 

Als opbrengst dient te worden beschouwd, de toegekende claims door niet-ingezeten 
verzekeringsmaatschappijen of door niet-ingezeten verzekeringsmakelaars (of derden) aan ingezeten 
polishouders, zonder tussenkomst van een ingezeten verzekeringsmakelaar, met betrekking tot 
andere vormen van verzekeringen zoals: 
─ overlijdensverzekeringen 
─ risico- en ongevallenverzekeringen 
─ ziektekosten- of hospitalisatieverzekeringen 
─ verzekering van alle soorten voertuigen 
─ brandverzekeringen en andere verzekeringen tegen schade aan eigendommen 
─ aansprakelijkheidsverzekering 
─ verzekering tegen verlies van geld 
─ andere verzekeringen zoals reisverzekeringen en verzekeringen m.b.t. leningen en kredietkaarten 

Als kost dient te worden beschouwd, de aan niet-ingezetenen uitbetaalde claims. 

F3100 Vergoedingen voor herverzekeringen 

Claims met betrekking tot onderaanbesteding van verzekeringsrisico's of herverzekering ter dekking 

van alle verzekeringen (zowel leven als niet-leven). 
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12. Royalty's, licentierechten en andere intellectuele eigendomsrechten 
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

G5000 Franchises en soortgelijke rechten voor het gebruik van geregistreerde handelsmerken 

Verleende rechten, royalty’s en andere periodieke vergoedingen voor het gebruik van geregistreerde 

handelsmerken, zoals namen, symbolen, ontwerpen of combinaties daarvan. 

G6000 Royalty's en licentierechten voor het gebruik van patenten, copyrights en industriële 
processen en ontwerpen en reproductie- en distributielicenties 

Verleende royalty’s, licenties en andere periodieke vergoedingen met betrekking tot: 

─ geautoriseerd gebruik van niet-financiële immateriële activa zoals patenten, copyrights en 

industriële processen en ontwerpen (inclusief handelsgeheimen) 

─ de reproductie en de distributie  door middel van licentieovereenkomsten van de intellectuele 

eigendom vervat in geproduceerde originelen of prototypen zoals manuscripten (auteursrechten), 

audiovisuele producten en computerprogramma’s. 

Niet inbegrepen zijn: 
─ verwerving of cessie van eigendomsrechten die voortvloeien uit R&D, o.a. patenten, copyrights, 

industriële processen en industriële ontwerpen (inclusief  handelsgeheimen) (code G8500) 
─ verwerving of cessie van eigendomsrechten van franchises en geregistreerde handelsmerken 

(code G7000) 
─ gebruikslicenties van software en audiovisuele en gerelateerde diensten vervat in de prijs van de 

desbetreffende goederen, producten 

G7000 Verwerving of cessie van eigendomsrechten van franchises en geregistreerde handelsmerken 

Eenmalige verwerving of cessie van stamrechten of aan- en verkoop van niet-financiële 
immateriële activa m.b.t. handelsmerken, franchises 

Omvat niet: 
─ (ver)koop van de resultaten van R&D, o.a. patenten, copyrights, industriële processen en 

industriële ontwerpen (inclusief  handelsgeheimen) (code G8500) 
─ verwerving of cessie van eigendomsrechten m.b.t. audiovisuele diensten (code H8000) 
─ verwerving of cessie van eigendomsrechten m.b.t. software (code G0001) 

G8000 Verwerving of cessie van groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten, garanties van 
oorsprong en van CO2 emissierechten  

Eenmalige verwerving of cessie, m.b.t. rechten of bewijsstukken (certificaten) ter bevordering van de 

productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen (groene energie) en van CO2 

emissierechten 

G8500 Verwerving of cessie van eigendomsrechten van patenten, copyrights en industriële processen 

en ontwerpen 

Omvat niet: 
─ verwerving of cessie van eigendomsrechten m.b.t. audiovisuele diensten (code H8000) 
─ verwerving of cessie van eigendomsrechten m.b.t. software (code G0001) 
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13. Audiovisuele en persoonlijke diensten, cultuur en ontspanning 
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

H8000 Audiovisuele en aanverwante diensten 

Diensten en vergoedingen m.b.t. de productie van speelfilms, radio- en televisieprogramma's en 

opname van muziek. 

inbegrepen zijn o.a.: 
─ diensten voor abonneetelevisie  

─ huur van audiovisuele en gerelateerde producten  

─ op maat gemaakte audiovisuele en gerelateerde producten (en de gerelateerde gebruikslicentie 

erin vervat)  

─ elektronisch geleverde (o.a. gedownload) niet op maat gemaakte (d.i. massa geproduceerde) 

audiovisuele en gerelateerde producten (en de gerelateerde gebruikslicentie erin vervat) 

─ verwerving of cessie van eigendomsrechten i.v.m. audiovisuele producten, d.i. aankoop en 

verkoop van originele manuscripten, geluidsfragmenten, films en dergelijke 

─ vergoedingen voor artiesten (o.a. acteurs, muzikanten, dansers), auteurs, componisten, regisseurs 

en producenten die betrokken zijn bij theater- en muziekproducties, sportevenementen, circussen 

en andere soortgelijke evenementen 

─ ontwerp en ontwikkeling van reclamefilms  

niet inbegrepen zijn: 
─ reproductie- en distributielicenties voor software en audiovisuele producten (code G6000) 

─ niet op maat gemaakte (d.i. massa geproduceerde) audiovisuele en gerelateerde producten op 

fysieke drager (disk, DVD, CD-ROM) (dit is geen dienst, maar een goed) 

H9000 Onderwijsdiensten, op afstand of in het buitenland verleend 

Onderwijs- en opvoedkundige diensten die op afstand of in het buitenland verleend zijn (de onderwijs- 
of opvoedkundige verplaatst  zich beroepshalve). 

inbegrepen zijn o.a.: 
─ diensten met betrekking tot correspondentiecursussen en onderwijs 

─ verloning van docenten die scholing geven direct in het land van de student 

niet inbegrepen zijn: 
─ de opbrengsten van onderwijs- en opvoedkundige diensten in België verstrekt aan niet-ingezeten 

studenten (code C9000) 

C9000 Onderwijsdiensten verstrekt in België aan niet-ingezeten studenten 

Onderwijs- en opvoedkundige diensten verleend aan niet-ingezeten personen die voor 

studiedoeleinden in België verblijven.

H9100 Gezondheidsdiensten, op afstand of in het buitenland verleend 

Gezondheidsdiensten, op afstand of ter plaatse bij de zorgbehoevende verleend (de zorgverstrekker 

verplaatst  zich beroepshalve). 

niet inbegrepen zijn:  
─ de opbrengsten van gezondheidsdiensten in België verstrekt aan niet-ingezeten patiënten (code 

C9100)  

─ sociaal werk (H9300) 

C9100 Gezondheidsdiensten verstrekt in België aan niet-ingezeten patiënten 

Medische behandelingen, kuren, hospitalisatie en vergelijkbare behandelingen verleend aan niet-

ingezeten patiënten die om gezondheidsredenen naar België komen. 
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CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

H9200 Culturele en recreatieve diensten, op afstand of in het buitenland verleend 

Diensten in verband met musea en andere culturele, sportieve, recreatieve en kansspelactiviteiten, op 
afstand of in het buitenland verleend (de dienstpresteerder verplaatst  zich beroepshalve)  

omvat o.a.:  
─ vergoedingen en prijzen van atleten  

─ exposities, tentoonstellingen m.b.t. culturele, sportieve en recreatieve activiteiten 

niet inbegrepen zijn: 
─ aan- en verkoop van toegangsbewijzen voor voorstellingen, evenementen en concerten in België 

aan niet-ingezetenen (code C0304)  

─ audiovisuele en aanverwante diensten (code H8000) 

─ bibliotheek- en archiefdiensten (code G1002) 

─ transfersommen voor sportlui (code G9000) 

─ verblijfskosten bij zakenreizen in het buitenland (code C0003) 

C0304 Culturele en recreatieve diensten  zoals aan- en verkoop van toegangsbewijzen voor 
voorstellingen, evenementen en concerten verstrekt in België aan niet-ingezetenen 

niet inbegrepen zijn: 
─ diensten in verband met musea en andere culturele, sportieve, recreatieve en kansspelactiviteiten, 

op afstand of in het buitenland verleend. (code H9200) 

H9300 Andere persoonlijke diensten en lidmaatschapsbijdragen 

omvat: 
─ sociaal werk 

─ lidmaatschapsgelden van bedrijfsverenigingen 

─ huishoudelijke diensten 

niet inbegrepen zijn: 
─ onderwijsdiensten  (code H9000 of C9000) 

─ gezondheidsgebonden diensten (code H9100 of C9100) 

─ diensten op het gebied van erfgoed en recreatie (code H9200 of C0304) 
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14. Bouw, montages en industriële installaties in België 
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

E0301 Constructiediensten voor minder dan één jaar uitgevoerd in België, door niet-ingezetenen + 
onderaannemingscontracten 

Als kosten dienen te worden beschouwd, zowel 
─ de kosten voor uw onderneming als hoofdaannemer die werken laat uitvoeren in België door 

een niet-ingezeten onderaannemer, als  
─ de kosten voor uw onderneming als bouwheer die werken laat uitvoeren in België door een  

niet-ingezeten aannemer. 

Als opbrengsten dienen te worden beschouwd,  
─ de opbrengsten voor uw onderneming als onderaannemer die werken uitvoert in België voor 

rekening van een niet-ingezeten hoofdaannemer. 

Het betreft hierbij telkens de totale factuur, goederen inbegrepen en met een termijn <= één jaar 

omvattend: 
─ bouwwerkzaamheden, ook voorbereidend bouwwerk ter plekke, onderhoud, herstelling en afbraak 

van bouwwerken) 
─ baggerwerkzaamheden 
─ industriële installaties, montage, assemblage en ontmanteling van machineparken 
─ (ver)huur van bouw- en sloopmaterieel met bedienend personeel 
─ reiniging van de buitenkant van gebouwen 

niet inbegrepen zijn: 
─ constructiediensten of installaties in België voor meer dan één jaar, door niet-ingezetenen + 

aannemingscontracten (code M5001) 
─ werken op een werf in België voor rekening van een niet-ingezeten bouwheer (code M9900) 
─ voorbereidende activiteiten voor mijnbouw en olie- en gaswinning (code H5101) 
─ schoonmaak van verontreinigde grond (code H5000) 

M5001 Constructiediensten voor meer dan één jaar uitgevoerd in België, door niet-ingezetenen + 
onderaannemingscontracten 

Als kosten dienen te worden beschouwd, zowel 
─ de kosten voor uw onderneming als hoofdaannemer die werken laat uitvoeren in België door 

een niet-ingezeten onderaannemer, als  
─ de kosten voor uw onderneming als bouwheer die werken laat uitvoeren in België door een  

niet-ingezeten aannemer. 

Als opbrengsten dienen te worden beschouwd,  
─ de opbrengsten voor uw onderneming als onderaannemer die werken uitvoert in België voor 

rekening van een niet-ingezeten hoofdaannemer. 

Het betreft hierbij telkens de totale factuur, goederen inbegrepen en met een termijn > één jaar  

omvattend: 
─ bouwwerkzaamheden, ook voorbereidend bouwwerk ter plekke, onderhoud, herstelling en afbraak 

van bouwwerken) 
─ baggerwerkzaamheden 
─ industriële installaties, montage, assemblage en ontmanteling van machineparken 
─ (ver)huur van bouw- en sloopmaterieel met bedienend personeel 
─ reiniging van de buitenkant van gebouwen 

niet inbegrepen zijn: 
─ constructiediensten of installaties in België voor minder dan één jaar, door niet-ingezetenen + 

aannemingscontracten (code E0301) 
─ werken op een werf in België door een ingezeten aannemer voor rekening van een niet-ingezeten 

bouwheer (code M9900) 
─ voorbereidende activiteiten voor mijnbouw en olie- en gaswinning (code H5101) 
─ schoonmaak van verontreinigde grond (code H5000) 
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CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

M9900 Constructiediensten uitgevoerd op een werf in België door een ingezeten aannemer voor 
rekening van een niet-ingezeten bouwheer, exclusief onderaannemingscontracten 

Enkel de opbrengsten voor uw onderneming als hoofdaannemer voor rekening van een niet-

ingezeten bouwheer, m.a.w. de waarde van de door uw onderneming gefactureerde 

aanneemsommen aan de niet-ingezeten opdrachtgever (totale factuur, goederen inbegrepen).   

omvattend: 
─ bouwwerkzaamheden, ook voorbereidend bouwwerk ter plekke, onderhoud, herstelling en afbraak 

van bouwwerken) 
─ baggerwerkzaamheden 
─ industriële installaties, montage, assemblage en ontmanteling van machineparken 
─ (ver)huur van bouw- en sloopmaterieel met bedienend personeel 
─ reiniging van de buitenkant van gebouwen 

niet inbegrepen zijn: 
─ constructiediensten of installaties in België uitgevoerd door een niet-ingezeten aannemer of 

onderaannemer en constructiediensten of installaties in België uitgevoerd in onderaanneming voor 
rekening van een niet-ingezeten hoofdaannemer (code E0301 of code M5001) 

─ voorbereidende activiteiten voor mijnbouw en olie- en gaswinning (code H5101) 
─ schoonmaak van verontreinigde grond (code H5000) 

  

Bij de codes E0301 (<= 1 jaar) en M5001 (> 1 jaar) is voor een werf in België de 
buitenlandse tegenpartij ALTIJD een hoofd- of onderaannemer, NOOIT de bouwheer. 

Bij de code M9900 is de buitenlandse tegenpartij ALTIJD bouwheer, NOOIT een 
hoofd- of onderaannemer 

 

 Werf in België vereenvoudigde samenvatting volgens betrokken partijen  

Opbrengsten Kosten 

Belgische/ingezeten onderaannemer Belgische/ingezeten bouwheer 

buitenlandse/niet-ingezeten hoofdaannemer buitenlandse/niet-ingezeten aannemer 

uitvoeringstermijn <=1 jaar: E0301 uitvoeringstermijn <=1 jaar: E0301 

uitvoeringstermijn   >   jaar: M5001 uitvoeringstermijn   >   jaar: M5001 

Belgische/ingezeten aannemer Belgische/ingezeten hoofdaannemer 

buitenlandse/niet-ingezeten bouwheer buitenlandse/niet-ingezeten onderaannemer 

uitvoeringstermijn <=1 jaar: M9900 uitvoeringstermijn <=1 jaar: E0301 

uitvoeringstermijn   >   jaar: M9900 uitvoeringstermijn   >   jaar: M5001 
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15. Bouw, montages en industriële installaties in het buitenland 
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

E0001 Constructiediensten voor minder dan één jaar uitgevoerd in het buitenland, door ingezetenen + 
onderaannemingscontracten 

Als opbrengsten dienen te worden beschouwd, zowel 
─ de opbrengsten voor uw onderneming als aannemer die werken uitvoert in het buitenland voor 

een niet-ingezeten bouwheer, als 
─ de opbrengsten voor uw onderneming als onderaannemer die werken uitvoert in het buitenland 

voor een niet-ingezeten hoofdaannemer. 

Als kosten dienen te worden beschouwd,  
─ de kosten voor uw onderneming als hoofdaannemer die werken laat uitvoeren in het buitenland 

door een niet-ingezeten onderaannemer. 

Het betreft hierbij telkens de totale factuur, goederen inbegrepen, met uitvoeringstermijn <= één jaar  

omvattend: 
─ bouwwerkzaamheden (ook voorbereidend bouwwerk ter plekke, onderhoud, herstelling en afbraak 

van bouwwerken) 
─ baggerwerkzaamheden 
─ industriële installaties, montage, assemblage en ontmanteling van machineparken 
─ (ver)huur van bouw- en sloopmaterieel met bedienend personeel 
─ reiniging van de buitenkant van gebouwen 

niet inbegrepen zijn: 
─ Constructiediensten in het buitenland voor meer dan één jaar, door ingezetenen + 

onderaannemingscontracten (code M1001) 
─ voorbereidende activiteiten voor mijnbouw en olie- en gaswinning (code H5101) 
─ schoonmaak van verontreinigde grond (code H5000) 

M1001 Constructiediensten voor meer dan één jaar uitgevoerd in het buitenland, door ingezetenen + 
onderaannemingscontracten  

Als opbrengsten dienen te worden beschouwd, zowel 
─ de opbrengsten voor uw onderneming als aannemer die werken uitvoert in het buitenland voor 

een niet-ingezeten bouwheer, als 
─ de opbrengsten voor uw onderneming als onderaannemer die werken uitvoert in het buitenland 

voor een niet-ingezeten hoofdaannemer. 

Als kosten dienen te worden beschouwd,  
─ de kosten voor uw onderneming als hoofdaannemer die werken laat uitvoeren in het buitenland 

door een niet-ingezeten onderaannemer. 

Het betreft hierbij telkens de totale factuur, goederen inbegrepen, met uitvoeringstermijn > één jaar  

omvattend: 
─ bouwwerkzaamheden (ook voorbereidend bouwwerk ter plekke, onderhoud, herstelling en afbraak 

van bouwwerken) 
─ baggerwerkzaamheden 
─ industriële installaties, montage, assemblage en ontmanteling van machineparken 
─ (ver)huur van bouw- en sloopmaterieel met bedienend personeel 
─ reiniging van de buitenkant van gebouwen 

niet inbegrepen zijn: 
─ Constructiediensten in het buitenland voor minder dan één jaar, door ingezetenen + 

onderaannemingscontracten (code E0001) 
─ voorbereidende activiteiten voor mijnbouw en olie- en gaswinning (code H5101) 
─ schoonmaak van verontreinigde grond (code H5000) 
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CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

X0002 Goederen, verzonden vanuit België naar uw werf in het buitenland, waarvan de waarde vervat 
is in de totale prijs van het bouwcontract   

Opbrengsten voor uw (bouw)onderneming. 

E0002 Goederen en niet-constructiediensten, ter plaatse aangekocht, waarvan de waarde vervat is in 
de totale prijs van het bouwcontract  

Kosten voor uw (bouw)onderneming van goederen en diensten verkregen door uw bedrijf in het 
buitenland voor gebruik in het project in het buitenland. 

M4900 Constructiediensten uitgevoerd op een werf in het buitenland door een niet-ingezeten 
aannemer voor rekening van een ingezeten bouwheer, exclusief onderaannemingscontracten  

Betreft enkel de kosten voor uw onderneming als bouwheer die werken laat uitvoeren in het 

buitenland door een niet-ingezeten aannemer (totale factuur, goederen inbegrepen). 

  

Bij de codes E0001 (<= 1 jaar) en M1001 (> 1 jaar) is voor een werf in het buitenland 
de ingezeten tegenpartij ALTIJD een hoofd- of onderaannemer, NOOIT de bouwheer. 

Bij de code M4900 is de ingezeten tegenpartij ALTIJD bouwheer, NOOIT een hoofd- of 
onderaannemer 

 

 Werf in buitenland vereenvoudigde samenvatting volgens betrokken partijen 

Opbrengsten Kosten 

buitenlandse/niet-ingezeten bouwheer Belgische/ingezeten hoofdaannemer 

Belgische/ingezeten aannemer buitenlandse niet-ingezeten onderaannemer 

uitvoeringstermijn <=1 jaar: E0001 uitvoeringstermijn <=1 jaar: E0001 

uitvoeringstermijn   >   jaar: M1001 uitvoeringstermijn   >   jaar: M1001 

buitenlandse/niet-ingezeten hoofdaannemer buitenlandse/niet-ingezeten aannemer 

Belgische/ingezeten onderaannemer Belgische/ingezeten bouwheer 

uitvoeringstermijn <=1 jaar: E0001 uitvoeringstermijn <=1 jaar: M4900 

uitvoeringstermijn   >   jaar: M1001 uitvoeringstermijn   >   jaar: M4900 
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16. Zakenreizen, seminaries en touroperatordiensten 
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

C0000 Kosten voor deelname aan seminaries en symposia 

Als opbrengst beschouwen we enkel de inschrijvingsgelden voor seminaries en symposia 

georganiseerd door uw onderneming zowel in België als in het buitenland voor niet-ingezetenen en 

niet de reis- en verblijfkosten. 

Als kost beschouwen we enkel de inschrijvingsgelden voor seminaries en symposia georganiseerd 

door niet-ingezetenen zowel in België als in het buitenland en niet de reis- en verblijfkosten. 

niet inbegrepen zijn: 
─ de diensten m.b.t. de organisatie van seminaries door professionele organisaties om hun 

sector(en) en producten te promoten (code H2000) 

C0003 Verblijfskosten voor zakenreizen in het buitenland 

Gemaakte kosten ter plaatse (hotel, restaurant, huurauto, taxi, bus,) tijdens reizen voor professionele 

doeleinden. 

C0401 Aan- en verkoop van logies, maaltijden, culturele, recreatieve en sportieve diensten, cruises en 

excursies in het buitenland (voor touroperators) 

De excursies en de trajecten ter plaatse moeten eveneens onder deze rubriek opgenomen worden. 

niet inbegrepen zijn: 
─ Uw aan- en verkopen met niet-ingezetenen van verblijven in België (logies, maaltijden, culturele, 

recreatieve en sportieve diensten, cruises en excursies); bvb. een Japanse touroperator koopt een 

cultureel verblijf in België bij een Belgische touroperator; dit moet niet opgenomen worden. 

─ Uw aan- en verkopen van verblijven in het buitenland bij een ingezeten touroperator of reisbureau 

(= gevestigd in België); bvb. uw reisbureau gevestigd in Brussel koopt een verblijf in Egypte bij een 

touroperator in Antwerpen.  Zulke aankopen moeten niet opgegeven worden. 

─ Uw aan- en verkopen met niet-ingezetenen van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van 

personen (aan te geven onder code B2003, B2103, B2203, B2303, B1103), indien apart gekend. 

─ De verkopen aan niet-ingezetenen van tickets voor vervoer van personen voor trajecten of 

excursies binnen België (zonder grensoverschrijding). 

Opgelet: het op te geven land bij deze rubriek is het land van bestemming en niet het land waar de 

reis werd aangekocht of verkocht. 

Voorbeelden:  
─ Verkoop van een overschot aan logies in Italië door een touroperator in Antwerpen aan een Franse 

touroperator: landcode Italië (IT) en bedrag in eenheden te rapporteren onder opbrengsten. 

─ Verkoop van een reis naar Turkije door een reisbureau in Antwerpen aan een in Nederland 

gedomicilieerde particulier: landcode Turkije (TR) en bedrag in eenheden onder opbrengsten. 

C0402 Aan- en verkoop van "all-in" reizen (vervoer + verblijf) in het buitenland (voor touroperators) 

omvattend: 
─ uw aan- en verkopen van verblijven met inbegrip van het vervoer, wanneer de waarde van het 

vervoer apart niet gekend is. 

Opgelet: het op te geven land bij deze rubriek is het land van bestemming en niet het land waar de 

reis werd aangekocht of verkocht. 
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CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

B2003 

(B2001) 

Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen door middel van 

maritiem vervoer (voor touroperators) 

De aankopen bij buitenlandse vervoermaatschappijen en de verkopen aan niet-ingezetenen van 

tickets voor het grensoverschrijdend maritiem vervoer van personen. 

alternatieve code: B2001 

Opgelet: bij deze rubriek land van de medecontractant gebruiken en niet land van bestemming. 

B2103 

(B2101) 

Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen door middel van 

luchtvervoer (voor touroperators) 

De aankopen bij buitenlandse vervoermaatschappijen en de verkopen aan niet-ingezetenen van 

tickets voor het grensoverschrijdend luchtvervoer van personen. 

alternatieve code: B2101 

Opgelet: bij deze rubriek land van de medecontractant gebruiken en niet land van bestemming. 

Voorbeelden:  
─ Een aankoop van vliegtuigticket(s) bij een niet-ingezeten vervoermaatschappij uit Spanje voor een 

heenreis Brussel/Rome: te boeken als kosten onder rubriek B2103 met land Spanje (ES) 
─ Een Belgische touroperator koopt een verblijf in halfpension in een hotel in Turkije alsmede 

vliegtuigtickets Frankfurt/Istanbul bij één en dezelfde Duitse tussenpersoon.  
Indien de vliegtuigtickets apart gefactureerd of aangerekend worden, dan dienen deze opgenomen 
te worden als kosten onder de rubriek B2103 met landcode Duitsland (DE); het verblijf zal dan als  
kosten in de rubriek C0401 opgenomen moeten worden  met landcode Turkije (TR).  
Wanneer het om een "all-in" reis zou gaan (verblijf inclusief vervoer) dan is C0402 de te gebruiken 
rubriek met landcode Turkije (TR). 

B2203 

(B2201) 

Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen door middel van 

spoorvervoer (voor touroperators) 

De aankopen bij buitenlandse vervoermaatschappijen en de verkopen aan niet-ingezetenen van 

tickets voor het grensoverschrijdend spoorvervoer van personen. 

alternatieve code: B2201 

Opgelet: bij deze rubriek land van de medecontractant gebruiken en niet land van bestemming. 

Voorbeeld:  
─ Verkoop van treinticket(s) aan een niet-ingezetene (Fransman) voor een traject Londen/Brussel of 

Londen/Frankfurt: te boeken als opbrengsten onder rubriek B2203 met land Frankrijk (FR). 

B2303 

(B2301) 

Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen door middel van 

wegvervoer (voor touroperators) 

De aankopen bij buitenlandse vervoermaatschappijen en de verkopen aan niet-ingezetenen van 

tickets voor het grensoverschrijdend wegvervoer van personen. 

alternatieve code: B2301 

Opgelet: bij deze rubriek land van de medecontractant gebruiken en niet land van bestemming. 

B1103 

(B1101) 

Aan- en verkoop van tickets voor grensoverschrijdend vervoer van personen door middel van 

combinatie van verschillende vervoermiddelen (voor touroperators) 

De aankopen bij buitenlandse vervoermaatschappijen en de verkopen aan niet-ingezetenen van 

tickets voor het grensoverschrijdend gecombineerd vervoer van personen. 

alternatieve code: B1101 

Opgelet: bij deze rubriek land van de medecontractant gebruiken en niet land van bestemming. 
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17. Prestaties door niet-ingezeten werknemers (personeel) 
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

K9000 Bezoldigingen van niet-ingezeten personeelsleden inclusief de bijdragen voor de sociale 
zekerheid en voor pensioenfondsen 

Als kosten voor uw onderneming beschouwen we de lonen, wedden en bezoldigingen betaald  aan 
niet-ingezeten medewerkers met inbegrip van vergoedingen bij het einde van een loopbaan, 
afkoopsommen en schadeloosstellingen wegens verbreking van een arbeidsovereenkomst en met 
inbegrip van bijdragen door werkgevers aan instellingen voor sociale zekerheid of aan 
pensioenfondsen of in het raam van groepsverzekeringen. 

Als opbrengsten voor uw onderneming beschouwen we de herfacturering van personeelskosten. 

 

18. Belastingen, douanerechten, BTW en accijnzen 
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

L3001 Belastingen, douanerechten en boetes betaald aan niet-ingezeten openbare besturen of 
terugbetaald door deze laatsten 

niet inbegrepen: 
─ afrekeningen van BTW en accijnzen met het buitenland (code L3002) 

─ dedouaneringskosten (cfr. 4. Vervoersondersteunende diensten) 

L3002 Afrekeningen van BTW en accijnzen met het buitenland 

Het betreft hier verbruiksbelastingen. 

 

19. Schadevergoedingen 
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

L4001 

 

Schadevergoedingen voor de opzegging, verbreking of niet-uitvoering van contracten 

I.v.m. de handel, de industrie of commerciële en financiële dienstprestaties. 

niet inbegrepen: 
─ schadeloosstellingen voor de opzegging, verbreking of niet-uitvoering van arbeidscontracten (code 

K9000)  

─ Vorming van deposito's als waarborg en hun repatriëring 

L4002 Schadevergoedingen wegens namaak van brevetten, handelsmerken of fabricageprocedés 
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20. Toelagen, giften, subsidies en transfersommen voor sportlui 
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

L4003 Toelagen, giften en subsidies 
voor wetenschap, cultuur, kunst of sport 

omvat niet: 
─ contributies of periodieke (meestal vaste) bijdragen die men als lid van een vereniging betaalt 

(code H9300) 

─ transfersommen voor sportlui (code G9000) 

G9000 Transfersommen van sportlui 

De bedragen of transfersommen die een sportvereniging moet betalen voor het overnemen van een 
professional 

omvat niet: 
─ commissies betaald aan makelaars voor bemiddeling bij transfer van sportlui (code H0000) 

L0000 Subsidies voor de financiering van investeringsprojecten  

Giften of subsidies gedaan of ontvangen i.v.m. de verwerving of het beschikbaar stellen van 

onroerende goederen, of dienend voor de financiering van investeringsprojecten, voornamelijk met 

betrekking tot ontwikkelingshulp. 
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21. Maakloon, onderhoud en herstellingen 
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

A2300 Maakloonvergoeding, indien de bruto goederenbeweging vóór en na maakloon niet als 

dusdanig aangegeven wordt bij Intrastat, bij Extrastat en bij de douane 

Maakwerk op basis van een contract en met een vergoeding (maakloon) m.b.t. ingevoerde en na 

bewerking weer (naar het land van oorsprong of een ander land) uitgevoerde goederen (actieve 

veredeling) of omgekeerd (passieve veredeling), evenals de gedeeltelijke of volledige tegenboekingen 

ervan via creditnota's.  Het betreft enkel de dienstprestatie. 

In deze rubriek wordt enkel de dienst van het maakwerk opgenomen voor zover de maakloonwerker 
niet de eigenaar van de goederen is en de goederenbeweging in de Intrastat- of de douaneaangifte 
door uw onderneming ofwel niet aangegeven wordt ofwel niet geregistreerd wordt met 
transactiecode 4 of 41 (verrichtingen met het oog op loonveredeling of maakloonwerk) en/of 
transactiecode 5 of 51 (verrichtingen na loonveredeling of maakloonwerk). 

Voorbeeld : 
Maakloon ingeval een niet-ingezeten opdrachtgever en eigenaar van de goederen die werkt met een 
fiscaal vertegenwoordiger of een directe BTW-registratie in België, maakwerk laat verrichten door een 
ingezeten maakloonwerker. 

A2301 Maakloonvergoeding, indien de bruto goederenbeweging vóór en na maakloon als dusdanig 

aangegeven wordt bij Intrastat, bij Extrastat en bij de douane 

Maakwerk op basis van een contract en met een vergoeding (maakloon) m.b.t. ingevoerde en na 

bewerking weer uitgevoerde goederen (actieve veredeling) of omgekeerd (passieve veredeling), 

evenals de gedeeltelijke of volledige tegenboekingen ervan via creditnota's. 

In deze rubriek wordt enkel de dienst van het maakwerk opgenomen voor zover de maakloonwerker 
niet de eigenaar van de goederen is en de goederenbeweging in de Intrastat- of de douaneaangifte 
(Extrastat) geregistreerd wordt met transactiecode 4 of 41 (verrichtingen met het oog op 
loonveredeling of maakloonwerk) en/of transactiecode 5 of 51 (verrichtingen na loonveredeling of 
maakloonwerk) 

A3300 Onderhoud en herstellingen, waarbij de technieker zich beroepshalve verplaatst 

Dit betreft het onderhoud of herstelling van goederen, die met het oog op onderhoud of herstelling 

niet worden in- of uitgevoerd maar ter plaatse worden onderhouden of hersteld. De techniekers 

verplaatsen zich naar het buitenland (opbrengsten) of komen van het buitenland (kosten). 

niet inbegrepen zijn: 
─ onderhoud en herstelling m.b.t. hardware, software en gegevensverwerking (code G0001) 

─ herstelling van bouwkranen (hoort bij constructie) 

─ onderhoud en herstelling van onroerend goed in België of in het buitenland (cfr. 14. of 15. Bouw, 

montages en industriële installaties) 

─ onderhoud en herstellingen, waarbij de goederen in- of uitgevoerd worden (code A3301) 

A3301 Onderhoud en herstellingen, waarbij de goederen in- of uitgevoerd worden 

Dit betreft het onderhoud of herstelling van goederen, die met het oog op onderhoud of herstelling 

worden in- of uitgevoerd. De techniekers verplaatsen zich beroepshalve niet; het zijn de goederen 

daarentegen die verplaatst worden. 

niet inbegrepen zijn: 
─ onderhoud en herstelling m.b.t. hardware, software en gegevensverwerking (code G0001) 

─ herstelling van bouwkranen (cfr. 14. of 15. Bouw, montages en industriële installaties) 

─ onderhoud en herstellingen, waarbij de technieker zich verplaatst (code A3300) 
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22. Aan- en verkoop van overige diensten met het buitenland 
 

CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

H6100 Diensten van sociale secretariaten en interimkantoren 

omvattend o.a.: 
─ selectie, aanwerving, plaatsing van personeel 
─ headhunting, outplacement, lobbying 
─ diensten van interim-kantoren (uitzendarbeid) 

niet inbegrepen: 
 ─ bezoldigingen van niet-ingezeten personeel 

H6200 Beveiligings- en opsporingsdiensten 

omvattend o.a.: 
─ beveiligings- en bewakingsdiensten 
─ opsporings- en detectivediensten 

H6300 Vertaal- en tolkdiensten 

H6400 Fotografische diensten, print-outs 

omvattend o.a.: 
─ fotografie (portretten, evenementen, ondernemingsreportages, foto's van producten of voor een 

catalogus, enz...) niet bestemd voor persagentschappen of de media 
─ fotografische verwerking; restauratie, kopiëren en retoucheren van foto's 
─ digitaal printen en kopiëren 
─ reproductiediensten, mailings 
─ publishing (op basis van een honorarium of contract) 

niet inbegrepen: 
─ de levering van foto's aan of door persagentschappen/media (code G1001) 

H6500 Schoonmaak van gebouwen 

omvattend o.a.: 
─ algemene of gespecialiseerde schoonmaak van gebouwen 
─ reiniging van ramen 
─ ontsmetting, ongediertebestrijding in gebouwen 

H6600 Diensten van callcenters 

omvattend o.a.: 
─ telefoonoproepen beantwoorden, doorschakelen 

niet inbegrepen: 
─ opiniepeilingen en telemarketing (code H2000) 
─ databasediensten (code G1002) 
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CODE DIENST EN OMSCHRIJVING 

H6700 Diensten m.b.t. beheer van immobiliën 

omvattend o.a.: 
─ het beheer of de verkoop van onroerend goed op basis van een contract of een commissie 
─ onroerend goed expertise of makelarij  
─ advies inzake onroerend goed investeringen  
─ uitvoering van energieaudits onroerend goed 
─ opstelling van energieprestatiecertificaten 

niet inbegrepen:  
─ huuropbrengsten en verkoopopbrengsten 

X0003 Niet elders gespecifieerde diensten 

Deze code is alleen van toepassing indien uw onderneming dienstentransacties verricht met niet-

ingezetenen die niet toegewezen kunnen worden aan één van de andere onderscheiden diensten. 

 

 

 

Bijkomende informatie :  
Nationale Bank van België  - Externe statistieken 
de Berlaimontlaan 14 
BE-1000 Brussel 
tel.: +32 2 221 34 23  - fax: +32 2 221 31 44 - email: sxinfo@nbb.be 
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