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Methodologische nota

1. Basis

1.1 Publicaties

De Nationale Bank van België (NBB) publiceert, voor rekening van het Instituut voor de 
Nationale Rekeningen (INR), de statistieken van de buitenlandse handel van België, in de vorm 
van:
 – een persbericht en een Maandbericht, die snel een synthetisch beeld geven van de meest 

recente ontwikkelingen;
 – een Kwartaalbericht met de spreiding over de gewesten van de uitvoer en de invoer.

1.2 Communautaire grondslag

Deze statistieken worden opgesteld krachtens:

Basisverordening Intrastat

 – Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 
2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten 
en houdende intrekking van verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad (PB L 102, 
07.04.2004).

Gewijzigd bij:
 – Verordening (EG) nr. 222/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2009 

tot wijziging van verordening (EG) nr. 638/2004 betreffende de communautaire statistieken 
van het goederenverkeer tussen de lidstaten (PB L 87, 31.03.2009).

 – Verordening (EU) nr. 1093/2013 van de Commissie van 4 november 2013 tot wijziging van 
Verordening (EG) 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad en verordening (EG) 
nr. 1982/2004 van de Commissie wat de vereenvoudiging van het Intrastat-systeem en het 
verzamelen van Intrastat-gegevens betreft (PB L 294, 6.11.2003).

 – Verordening (EG) nr. 659/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 638/2004 betreffende de communautaire statistieken van 
het goederenverkeer tussen de lidstaten in verband met het toekennen van gedelegeerde en 
uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen, 
de verstrekking van gegevens door de douane, de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens 
tussen de lidstaten en de definitie van de statistische waarde (PB L 189, 27.06.2014).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0638&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0222&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0222&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0659&from=NL
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Uitvoeringsverordening Intrastat

 – Verordening (EG) nr. 1982/2004 van de Commissie van 18 november 2004 tot uitvoering 
van verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en tot intrekking 
van de Verordeningen (EG) nr. 1901/2000 en (EEG) nr. 3590/92 (PB L 343, 19.11.2004).

Gewijzigd bij:
 – Verordening (EG) nr. 1915/2005 van de Commissie van 24 november 2005 tot wijziging 

van Verordening (EG) nr. 1982/2004 wat de vereenvoudiging van de registratie van de 
hoeveelheid en de specifieke bepalingen voor bijzondere goederenbewegingen betreft  
(PB L 307, 25.11.2005).

 – Verordening (EU) nr. 91/2010 van de Commissie van 2 februari 2010 tot wijziging van de 
Verordening (EG) nr. 1982/2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 638/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken van het 
goederenverkeer tussen de lidstaten, wat de lijst van de goederen die buiten beschouwing 
blijven, de mededeling van inlichtingen door de belastingautoriteiten en de beoordeling van 
de kwaliteit betreft. (PB L 31, 03.02.2010).

 – Verordening (EU) nr. 96/2010 van de Commissie van 4 februari 2010 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 1982/2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 638/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken van het 
goederenverkeer tussen de lidstaten, wat de vereenvoudigingsdrempel, de handel naar 
bedrijfskenmerken, bijzondere goederen en bewegingen en de codes voor de aard van de 
transactie betreft. (PB L 34, 05.02.2010).

 – Verordening (EU) nr. 1093/2013 van de Commissie van 4 november 2013 tot wijziging van 
Verordening (EG) 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad en verordening (EG) 
nr. 1982/2004 van de Commissie wat de vereenvoudiging van het Intrastat-systeem en het 
verzamelen van Intrastat-gegevens betreft (PB L 294, 6.11.2013).

Basisverordening Extrastat

 – Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 
betreffende communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 1172/95 van de Raad (PB L 152, 16.06.2009).

Gewijzigd bij: 
 – Verordening (EU) 2016/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 14 september 

2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 471/2009 betreffende communautaire statistieken 
van de buitenlandse handel met derde landen wat het verlenen van gedelegeerde en 
uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie voor de vaststelling van bepaalde maatregelen 
betreft. (PB L 226, 30.09.2016).

 – Verordening (EU) 2016/2119 van de Commissie van 2 december 2016 tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening 
(EU) nr. 113/2010 van de Commissie wat betreft de aanpassing van de lijst van 
douaneregelingen en de definitie van de gegevens. (PB L 329, 03.12.2016).

Uitvoeringsverordening Extrastat

 – Verordening (EU) nr. 92/2010 van de Commissie van 2 februari 2010 uitvoering van de 
Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de 
uitwisseling van gegevens tussen douaneautoriteiten en de nationale statistische diensten, 
de opstelling van statistieken en de kwaliteitscontrole betreft (PB L 31, 03.02.2010).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R1982&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R1915&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0091&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0096&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1093&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0471&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1724&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1724&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1724&from=NL
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 – Verordening (EU) nr. 113/2010 van de commissie van 9 februari 2010 tot uitvoering van 
Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
communautaire statistieken van de buitenlandse handel met derde landen, wat de dekking, 
de definitie van de gegevens, de opstelling van handelsstatistieken naar bedrijfskenmerken 
en factuurvaluta, en de specifieke goederen of bewegingen betreft. (PB L 37, 10.02.2010).

Gewijzigd bij:
 – Verordening (EU) 2016/2119 van de Commissie van 2 december 2016 tot wijziging van 

Verordening (EG) nr. 471/2009 van het Europees Parlement en de Raad en Verordening 
(EU) nr. 113/2010 van de Commissie wat betreft de aanpassing van de lijst van 
douaneregelingen en de definitie van de gegevens. (PB L 329, 03.12.2016).

1.3 Nationale wettelijke grondslag

Deze statistieken steunen ook op:

Algemene statistische wetgeving

 – Wet van 4 juli 1962 betreffende de Openbare statistiek (B.S. 20-07-1962).  
Gewijzigd bij:

 – Wet van 1 augustus 1985 (B.S. 06-08-1985)
 – Wet van 21 december 1994 (B.S. 23-12-1994)
 – Wet van 2 januari 2001 (B.S. 03-01-2001 - 2e uitgave)
 – Wet van 2 augustus 2002 (B.S. 29-08-2002)
 – Wet van 22 maart 2006 (B.S. 21-04-2006 - 02-05-2006 errata)
 – Wet van 22 december 2008 (B.S. 29-12-2008)
 – Wet van 6 mei 2009 (B.S. 19-05-2009)
 – Wet van 18 december 2015 (B.S. 29-12-2015) 

 – Wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking 
heeft op aangelegenheden als bedoeld in art. 78 van de Grondwet (B.S. 29-07-2000)

 – Koninklijk besluit van 10 september 2009 betreffende de termijn en de modaliteiten van 
betaling van de administratieve geldboeten in uitvoering van art. 21octies van de wet van  
4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek (B.S. 18-09-2009)

Specifieke wetgeving inzake Intrastat

 – Koninklijk besluit van 9 januari 2005 waarbij een maandelijkse statistiek van het 
goederenverkeer tussen België en de andere lidstaten van de Europese Unie wordt 
voorgeschreven (B.S. 26-01-2005)

Gewijzigd bij:
 – Koninklijk besluit van 11 januari 2006 (B.S. 30-01-2006)
 – Koninklijk besluit van 21 februari 2010 (B.S. 26-02-2010)
 – Koninklijk besluit van 10 oktober 2014 (B.S. 23-10-2014)
 – Koninklijk besluit van 8 februari 1995 waarbij bepaalde personeelsleden aangewezen waren 

om overtredingen op te sporen en vast te stellen die verband houden met de statistieken 
bedoeld in artikel 108, f, van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse 
bepalingen (B.S. 14-03-1995)

Gewijzigd bij:
 – Koninklijk besluit van 26 december 1998 (B.S. 10-02-1999)
 – Koninklijk besluit van 19 oktober 2009 (B.S. 04-11-2009)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0113&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2119&from=NL
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2. Stelsel van het goederenverkeer

2.1 Handel volgens het nationale concept

Met het oog op onder meer de coherentie tussen, enerzijds, de cijfers van de buitenlandse 
handel en, anderzijds, de cijfers van de betalingsbalans en van de nationale rekeningen, wordt 
het merendeel van de statistieken van de buitenlandse handel volgens het nationale concept 
berekend. Dat concept wijkt op verschillende vlakken af van het communautaire concept (zie 
punt 2.2). Één van de belangrijkste verschilpunten bestaat erin dat in de gegevens volgens 
het nationale concept geen rekening wordt gehouden met de in- en uitvoertransacties van 
niet-ingezetenen die in België BTW-plichtig zijn en waarbij geen ingezetenen betrokken zijn. 
Ook zendingen gevolgd door terugzendingen worden niet in aanmerking genomen. Voor meer 
informatie verwijzen we naar de artikels bij het Maandbericht 2009-11.

2.2 Handel volgens het communautaire concept

De volgens het communautaire concept gepresenteerde resultaten zijn vergelijkbaar met de 
publicaties uitgebracht door de Europese Unie.

De extracommunautaire uitvoer en intracommunautaire verzendingen omvatten alle goederen 
die België verlaten met definitieve bestemming, met inbegrip van de voor consumptie bestemde 
goederen die tevoren in het vrije verkeer gebracht werden en daarna verzonden worden naar 
een andere lidstaat; voorts worden ook alle goederen met betrekking tot het actieve en passieve 
veredelingsverkeer (tijdelijke uitvoer en wederuitvoer) in aanmerking genomen.

De extracommunautaire invoer en intracommunautaire aankomsten omvatten alle voor 
consumptie bestemde goederen die België binnenkomen alsook die welke alleen in het vrije 
verkeer gebracht worden; voorts worden ook alle goederen met betrekking tot het actieve en 
passieve veredelingsverkeer (tijdelijke invoer en wederinvoer) met inbegrip van de uitslag uit 
entrepot voor invoer (maar uitgezonderd de inslag in entrepot) in aanmerking genomen.

3. Kwantitatieve gegevens

De resultaten worden verzameld en uitgewerkt in waarde en hoeveelheid (hetzij in nettomassa, 
hetzij in aanvullende eenheid, naargelang het soort product). Al de publicaties bevatten 
resultaten in waarde, uitgedrukt in euro’s (duizenden of miljoenen).

3.1 Waarde van de goederen

De statistiekwaarde is de waarde aan de Belgische grens. Die waarde omvat zowel bij invoer 
als bij uitvoer, de prijs af-fabriek van de koopwaar, verhoogd met de kosten voor vervoer 
en verzekering tot aan de Belgische grens, maar zonder taksen en subsidies. Bij de uitvoer 
betreft het derhalve de FOB-prijs, zonder de vervoer- en verzekeringskosten verbonden aan 
het buitenlandse traject, terwijl het bij de invoer om een CIF-prijs gaat, die de vervoer- en 
verzekeringskosten in het buitenland moet omvatten.

Vanaf 1998 t.e.m. 2013, wordt evenwel, voor de resultaten van de intracommunautaire handel, 
de gefactureerde waarde tussen handelspartners in de verschillende lidstaten als representatief 
voor de statistiekwaarde beschouwd, zonder aanvullende correcties uit hoofde van vervoer- en 
verzekeringskosten over het traject in het binnenland of in het buitenland.

https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/enm0911.pdf
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Wat bewegingen na veredeling betreft, bevat de aan te geven waarde ook de kosten van 
veredeling, bovenop de intrinsieke waarde van de goederen zelf. Bewegingen vóór veredeling 
worden aangegeven met enkel de intrinsieke waarde van de goederen. De goederen verzonden 
of ontvangen voor herstelling zijn niet opgenomen in de cijfers. 

3.2 Massa

De nettomassa is de massa van de koopwaar, uitgedrukt in kilogram, die overeenstemt met het 
eigen gewicht van de goederen zonder dat van de verpakkingen. Deze massa wordt gebruikt bij 
de berekening van de indexen.

3.3 Aanvullende eenheden

Voor sommige goederen is een aanvullende eenheid voorgeschreven die een betere maatstaf 
is van de verhandelde hoeveelheid: het aantal stuks, het aantal paar, de vierkante of kubieke 
meter, enz. Deze aanvullende eenheden vervangen de massa voor de berekening van de 
indexcijfers van de eenheidswaarden voor bepaalde producten.

In het Jaarboek van de buitenlandse handel - dat beschikbaar is op NBB.Stat - worden voor alle 
product- en landcombinaties (ongeveer 10 000 producten voor een 200-tal landen) niet alleen 
de waarden gegeven maar ook het volume uitgedrukt in aanvullende eenheden of in kilogram 
(indien er geen aanvullende eenheden voorhanden zijn).

4. Kwalitatieve gegevens

4.1 Indeling van de goederen

De goederen worden ingedeeld volgens verschillende classificatiesystemen. Het Maandbericht 
gebruikt het Geharmoniseerd Systeem terwijl het Kwartaalbericht en het internet de resultaten 
ook volgens andere classificatieschema’s ordenen.

4.1.1 Geharmoniseerd Systeem (GS) / Gecombineerde Nomenclatuur (GN)

Het Geharmoniseerd Systeem inzake de omschrijving en codering van goederen in 6 cijfers 
werd ontwikkeld door de Werelddouane-organisatie. Het Bureau voor de Statistiek van de 
Europese Unie (EUROSTAT) heeft dat systeem uitgebreid tot de Gecombineerde Nomenclatuur 
in 8 cijfers.

Het Maandbericht vermeldt het eerste niveau, nl. de 21 afdelingen, het Kwartaalbericht het 
eerste en het tweede niveau, nl. de 21 afdelingen en de 98 hoofdstukken GS/GN. Het via 
internet beschikbare Jaarboek geeft alle significante onderverdelingen van de Gecombineerde 
Nomenclatuur (GN8).

De jaarlijkse internetpublicatie ten behoeve van de aangevers van de Goederennaamlijst 
Intrastat, met de beschrijving van alle GN-onderverdelingen, is ook beschikbaar voor de 
gebruikers van de statistieken.

4.1.2 Classificatie in Grote Economische Categorieën (CGEC)

De CGEC is een macro-economische synthese van de Standard International Trade 
Classification (SITC), die de nadruk legt op het economische gebruik van de producten. Het 
Kwartaalbericht bespreekt de grote productgroepen van de CGEC.

http://stat.nbb.be/?lang=nl
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Gegevens volgens andere nomenclaturen zijn beschikbaar op aanvraag of via het internet: 
NBB.Stat.

4.2 Partnerland

Voor de extracommunautaire handel (met niet EU-landen), is het partnerland bij invoer altijd het 
land van oorsprong, behalve wanneer dat een EU-lidstaat is; in dat geval wordt het land van 
herkomst in aanmerking genomen. Voor de intracommunautaire handel (met EU-lidstaten) is het 
partnerland altijd het land van herkomst. Bij intra- en extracommunautaire uitvoer is enkel het 
land van bestemming op het ogenblik van de verzending bekend. Voor bepaalde gevallen van 
oorsprong of bestemming gelden begrippen die van toepassing zijn bij de douane, zoals "hoge 
zee", "scheepsbevoorrading" en "bunkering".

Het Maandbericht en het Kwartaalbericht vermelden alle werelddelen en de belangrijkste 
handelspartners.

Het via internet beschikbare Jaarboek bevat de volledige lijst van alle landen.

5. Bronnen

5.1 Extracommunautaire handel

De handel met derde landen, de zogeheten extracommunautaire handel, wordt waargenomen 
op grond van douanedocumenten (Extrastat-stelsel).

5.2 Intracommunautaire handel

De handel met EU-lidstaten, de zogeheten intracommunautaire handel, wordt waargenomen 
aan de hand van het Intrastat-stelsel, waaraan ruim 17 000 Belgische ondernemingen 
rechtstreeks rapporteren. Het betreft de ondernemingen die op jaarbasis meer dan  
1 000 000 euroverzendingen en /of meer dan 1 500 000 euro aankomsten met EU-lidstaten 
laten optekenen. De EU-totalen zijn sinds juli 2013 de 28 lidstaten min België. Op die datum 
werden ook de historische totalen herberekend.

6. Wijze van opstelling van de resultaten

6.1 Ramingen, voorlopige en definitieve cijfers

In het Maandbericht wordt zes weken na het einde van de maand een snelle raming van het 
totaal van de intra- en extracommunautaire stromen gepubliceerd. De eerste raming wordt de 
daaropvolgende maand vervangen door een eerste, voorlopige versie van de gedetailleerde 
maandresultaten. Deze voorlopige resultaten worden gedurende tenminste 6 maand 
gehandhaafd. Na die periode worden de cijfers opnieuw berekend en worden de verbeteringen 
en late antwoorden verwerkt in de resultaten van de betrokken maand alsook in de 
gecumuleerde resultaten. De resultaten worden dan als definitief beschouwd, behalve wanneer 
nadien nog grote fouten worden ontdekt, of wanneer er zich methodologische wijzigingen 
voordoen.

6.2 Bijschatting van de intracommunautaire handel.

Zolang er voor een bepaalde maand geen informatie over BTW-aangiften beschikbaar is, 

http://stat.nbb.be/?lang=nl
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worden alle resultaten over de handel met de lidstaten bijgeschat volgens de zogeheten 
"constant staal" methode. De resultaten van de ondernemingen die voor de betrokken 
statistiekmaand geantwoord hebben, worden vergeleken met hun respectieve cijfers van de 
overeenstemmende maand van het voorgaande jaar. Het veranderingspercentage volgens het 
constante staal wordt toegepast op de volledige resultaten van de betreffende maand van het 
vorige jaar. Die resultaten worden vervolgens opgehoogd met behulp van een coëfficiënt, om de 
systematische onderschatting te voorkomen die in het verleden werd opgetekend.

Bij het opstellen van de gereviseerde en definitieve cijfers wordt een schatting gemaakt op basis 
van de gegevens van de BTW, zowel voor de laattijdige aangiften als voor de handel van de 
ondernemingen die zich onder de Intrastat-drempel bevinden.

6.3 Gewestelijke spreiding van de uitvoer en de invoer

België is een federale staat die in drie gewesten is verdeeld: het Vlaamse Gewest, het Waalse 
Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De kwartaalpublicatie voorziet in de behoefte 
aan statistische informatie van de deelgebieden, waaraan economische bevoegdheden zijn 
toegekend, waaronder de bevordering van de uitvoer.

Voor de door Eurostat ontwikkelde toepassing van de Nomenclatuur van territoriale eenheden 
voor de statistiek (NUTS) stemt deze verdeling in gewesten overeen met het eerste niveau 
(NUTS 1).

De verdeling van de buitenlandse handel over de gewesten gebeurt op basis van de aangiften 
van de bedrijven. Per handelstransactie moeten bedrijven aangeven vanuit welk gewest 
de uitgevoerde goederen oorspronkelijk zijn vertrokken en voor welk gewest de ingevoerde 
goederen uiteindelijk zijn bestemd. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar het 
begeleidende artikel in het kwartaalbericht - bijzonder nummer voor de periode 2002-2003.

6.4 Vertrouwelijkheid

Bepaalde resultaten op detailniveau worden gecamoufleerd. Indien het grootste deel of het 
geheel van de in- of uitvoer van een bepaald product vanuit of naar een bepaald land wordt 
gerealiseerd door 1 of 2 bedrijven, dan kunnen deze bedrijven bij de NBB een aanvraag voor 
vertrouwelijkheid indienen. Indien de handel voor een combinatie product-land voor meer 
dan 80 pct. wordt gerealiseerd door deze bedrijven, dan wordt die handel niet onder de juiste 
product- of landcode maar onder een restcode gepubliceerd.
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8. Verspreiding

8.1 Methodologische informatie

Meer uitgebreide methodologische informatie over de inhoud en de bewerkingswijze van de 
statistische resultaten werd gepubliceerd in sommige afleveringen van onze tijdschriften. De 
bibliografische referenties zijn opgenomen in de voetnoten onder de gepubliceerde tabellen en 
staan vermeld op de voorgaande punt.

De personen die dergelijke inlichtingen wensen te krijgen, kunnen terecht bij de Nationale Bank 
van België, dienst Externe statistieken, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel,  
tel. +32 2 221 48 34, sxpublication@nbb.be.

8.2 Abonnementen op onze tijdschriften

De dienst Externe statistieken publiceert twee tijdschriften met de volgende kenmerken:
 – Maandbericht ”Statistieken van de buitenlandse handel” (België); 12 nummers per jaar;  

ISSN 1372-8962 (Nederlands), ISSN 1372-8954 (Frans);
 – Kwartaalbericht ”Statistieken van de buitenlandse handel” (België), 4 nummers per jaar; 

ISSN 1372-8989 (Nederlands), ISSN 1372-8970 (Frans).

Deze tijdschriften kunt u via de website gratis online raadplegen en downloaden (Publicatie 
statistieken).

U kunt eveneens via de rubriek "e-service" gratis een e-mail abonnement nemen op deze 
statistische publicaties. Deze worden u dan automatisch op hun publicatiedatum via e-mail 
toegezonden. Een papieren versie van het Kwartaalbericht kan u tegen betaling bestellen via de 
rubriek "Print-on-demand".

De gedetailleerde reeksen van de Buitenlandse Handel staan ook op de internet-website  
(NBB.Stat - Buitenlandse handel).

mailto:sxpublication%40nbb.be?subject=
http://www.nbb.be/pub/stats/stats.htm?l=nl&tab=Publications
http://www.nbb.be/pub/stats/stats.htm?l=nl&tab=Publications
https://www.nbb.be/doc/dq/n_form/bestel.htm
https://stat.nbb.be/Index.aspx?DataSetCode=COMEXT&lang=nl
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8.3 Abonnementen op gedetailleerde resultaten

De levering van meer gedetailleerde resultaten van de buitenlandse handel "op maat" is 
mogelijk in de vorm van een abonnement. Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij de Nationale 
Bank van België, dienst Externe statistieken, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel,  
tel. +32 2 221 44 79, sxpublication@nbb.be.

De verspreiding van de vervoersstatistieken valt onder de bevoegdheid van de Algemene 
Directie Statistiek - Statistics Belgium, North Gate, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel,  
tel. +32 800 120 33, info@statbel.gov.be.

mailto:sxpublication%40nbb.be?subject=
mailto:info%40statbel.gov.be?subject=

