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F01MER 

Met de aangifte F01MER verzamelt de Nationale Bank van België statistische gegevens over de 
buitenlandse driehoekshandel van goederen van in België gevestigde ondernemingen. Alle BTW-
plichtige ingezetenen die goederen kopen van en doorverkopen aan ondernemingen in het 
buitenland, zonder dat de goederen een tussenstop in België maken, zijn verplicht om deze 
transacties aan te geven indien ze aan bepaalde criteria beantwoorden. 

 Waarom moet 
mijn 
onderneming 
deze aangifte 
doen?  

De aangifteplicht wordt bepaald door de volgende criteria: 

bronnen criteria selectie 
aangifte-

frequentie 

code T uit de 
intracommunautaire 

opgave 

meer dan  
€ 5 miljoen / jaar 

 

alle 

 

maandelijks of 
driemaandelijks 

€ 5 miljoen of 
minder / jaar 

Intrastat-aangiften 
meer dan  
€ 10 miljoen / jaar 

Extrastat-aangiften 
meer dan  
€ 1 miljoen / jaar 

Kruispuntbank van 
Ondernemingen 

geregistreerd onder 
activiteitencode 
451, 4531, 454 of 
46 

overige btw-plichtige ingezetenen met 
driehoekshandelstransacties 

Uw onderneming wordt geselecteerd voor de F01MER-aangifte op basis 
van gegevens uit de bovenstaande bronnen. Concreet kijken we naar de 
gegevens van het voorlaatste jaar dat voorafgaat aan het jaar waarover u 
aangifte moet doen. 

 

Welke 
informatie 
moet ik 
verstrekken? 

Uw aankoop- en verkooptransacties van goederen ingevolge buitenlandse 
driehoekshandel en uw uitstaande vorderingen en schulden op deze 
transacties. 

Voor deze informatie worden de volgende gegevens gevraagd: 

− Code van het land van de medecontractant. 

− Code van de munt waarin de transactie afgehandeld werd. 

− Waarde (kosten en/of opbrengsten) in eenheden, zonder decimalen, 
komma’s of punten. 

Meer info over deze gegevens krijgt u in de Handleiding F01MER. 

 
 

 

https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/f01mer_guide_rapide_fr.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/f01mer_quick_guide_en.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/f01mer_kurzanleitung_de.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/f01mer_handleiding_nl.pdf


 

 

Externe Statistieken 

Nationale Bank van België n.v. 

de Berlaimontlaan 14 

BE-1000 BRUSSEL 

tel. +32 2 221 40 99 

www.nbb.be  

BTW BE 0203.201.340 

RPR Brussel 

 

 

Waar vind ik 
deze 
gegevens? 

U vindt bijna alle gegevens terug in de boekhouding van uw onderneming 
en op de facturen van de driehoekshandelstransacties. 

  

Hoe doe ik 
aangifte? 

U doet uw aangifte online via www.onegate.be.  

In OneGate kiest u zelf hoe u de aangifterapporten invult: manueel of met 
behulp van XML- of CSV-bestanden. Hoe u te werk gaat, leggen we stap 
voor stap uit in de OneGate snelle referentiegids. 

 

Wanneer en 
hoe vaak doe 
ik aangifte? 

Maandelijks of driemaandelijks en ten laatste de 20e van de maand die 
volgt op de verslagperiode. Bijvoorbeeld: 

− De deadline voor uw aangifte over de maand april is 20 mei. 

− De deadline voor uw aangifte over het derde kwartaal is 20 oktober. 

Hebt u een maand of kwartaal zonder driehoekshandelstransacties? In 
dat geval doet u een nihilaangifte, eveneens ten laatste de 20e van de 
maand die erop volgt. 

! 
Wat als ik de 
aangifte 
vergeet of niet 
op tijd indien? 

Voor de nauwkeurigheid van de statistieken en de economische 
beslissingen die eruit kunnen voortvloeien, maakt deze aangifte deel uit van 
de wettelijke verplichtingen van uw onderneming. Bij niet-naleving van 
deze verplichtingen kan uw onderneming een dwangsom opgelegd 
worden. 

Meer over de wetgeving die de aangifteplicht voor F01MER bepaalt. 

 

Waar kan ik 
terecht met 
vragen? 

− Over uw aangifte: externalstatistics@nbb.be of +32 2 221 40 99. 

− Over uw toegang tot OneGate: access.onegate@nbb.be.  

 

https://www.nbb.be/nl/statistieken/aanmelden-bij-onegate/onegate-aangiften
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/documentation_quickstart_guide_nl.pdf
https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsbalans/wettelijke-basis
mailto:externalstatistics@nbb.be
mailto:access.onegate@nbb.be
https://www.nbb.be/en/onegate

