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Dit document is ook beschikbaar in het FR, EN en DE. 

AANGIFTEN OVER INVESTERINGEN MET HET BUITENLAND 

Met de aangiften over investeringen met het buitenland verzamelt de Nationale Bank van België 
(NBB) informatie over bepaalde investeringen tussen ingezeten (in België gevestigde) en niet-
ingezeten (in het buitenland gevestigde) ondernemingen. Als uw onderneming 
investeringsrelaties met het buitenland heeft, kan ze verplicht worden om de volgende aangiften in 
te vullen:   

− Structuur van de groep van ondernemingen waartoe uw onderneming behoort.  

− Directe en/of overige investeringsstromen met het buitenland.   

− Uitstaande bedragen / resultaten van die investeringsstromen. 

− Informatie over de niet-ingezeten ondernemingen waarmee uw onderneming een 
deelnemingsverhouding heeft.   

De aangifteplicht wordt als volgt bepaald: 

FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 

Selectie Type instelling Aangiftefrequentie** 

Alle financiële 
instellingen zijn 
verplicht om de 
aangiften over 

investeringen met het 
buitenland in te vullen. 

Kredietinstellingen 

Maandelijks of jaarlijks 

Beursvennootschappen en vennootschappen 
voor vermogensbeheer 

Verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen 

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 

Instellingen voor collectieve belegging 

Openbare gereglementeerde 
vastgoedvennootschappen 

 

NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN* 

Selectie* 
Aangifte-

frequentie** 
Bron Criteria Bedrag per jaar 

Jaarrekening 

Balanstotaal  
(rubriek 20/58 of 10/49) 

€ 25 miljoen of meer 

Maandelijks of 
jaarlijks 

Financiële vaste activa 
(rubrieken 280,281,282 en 283) 

€ 5 miljoen of meer 

Eigen vermogen  
(rubriek 10/15) 

€ 10 miljoen of meer 

* Niet-financiële ondernemingen worden geselecteerd op basis van de meest recente jaarrekening die 
ze bij de NBB hebben neergelegd. Ze worden aangifteplichtig als: 

− het balanstotaal en/of de financiële vaste activa en/of het eigen vermogen gelijk zijn aan of meer 
bedragen dan de hierboven vermelde drempels en 

en/of 

en/of 

https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/fdifoi_guide_rapide_fr.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/fdifoi_quick_guide_en.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/fdifoi_kurzanleitung_de.pdf
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− er investeringsrelaties bestaan met ondernemingen in het buitenland.  

** Voor de maandelijkse of jaarlijkse aangiftefrequentie wordt er per type instelling/onderneming 
gekeken naar het aantal transacties met het buitenland en de grootte van de bedragen. 

 

 

Welke informatie moet ik verstrekken? 

Aangifte GRPFDI – Aangifte van de groepsstructuur 

Op basis van de gegevens uit de GRPFDI-aangifte wordt de hoedanigheid van elke tegenpartij (bv. 
moedermaatschappij, dochteronderneming, zusterbedrijf, …) bepaald en worden een aantal andere 
aangiften geselecteerd die belangrijk zijn voor de statistieken over de directe en overige investeringen met 
het buitenland. 

De aangifte bestaat uit 2 delen: “Entiteiten” en “Relaties”. 

1. In “Entiteiten” geeft u voor elke ingezeten en niet-ingezeten entiteit die tot dezelfde groep als 
uw onderneming behoort, de volgende gegevens:   

− ID-nummer. Gebruik een identificatienummer dat u makkelijk terugvindt, zoals het nummer 
waarmee u de entiteit aan uw boekhouding koppelt, nummer van de Kruispuntbank van 
Ondernemingen (België), SIRET-nummer (Frankrijk), enz. Het ID-nummer van de aangevende 
onderneming is daarentegen altijd nul “0”. 

− Naam van de entiteit. 

− Code van het land waar de entiteit gevestigd is. 

− NACE-code van de economische activiteit van de entiteit (Algemene Nomenclatuur van de 
Economische Activiteiten in de Europese Gemeenschappen).   

− Of ze een inmengingsrecht (interferentierecht) heeft. 

− Of ze de ultieme moedermaatschappij is.  

− Of ze beursgenoteerd is. 

− Dag en maand waarop het boekjaar werd afgesloten. 
 

2. In “Relaties” geeft u voor alle entiteiten die u opgaf in deel 1 de investeringsrelaties die ze 
onderling en/of met uw onderneming hebben. Concreet voert u de volgende gegevens in: 

− Naam van de aandeelhouder. 

− Naam van de deelneming. 

− Deelnemingspercentage. 

Aangiften F*3FDI & S*3FDI – Aangifte van de directe investeringsstromen met het 
buitenland en van de uitstaande bedragen op deze investeringsstromen 

De aangiften F*3FDI & S*3FDI verzamelen informatie omtrent de directe investeringsstromen (Foreign 
Direct Investment) en de uitstaande vorderingen en schulden gerelateerd aan deze stromen tussen uw 
onderneming en niet-ingezeten entiteiten die tot dezelfde groep behoren. Deze aangiften hebben 
specifiek betrekking op de investeringsstromen aangaande: 

− het eigen vermogen van uw onderneming,  

− haar deelnemingen in het buitenland, 

− haar relaties met directe aandeelhouders en  

− andere financiële stromen zoals leningen, deposito's, interesten en dividenden. 

Concreet worden per niet-ingezeten entiteit de aan te geven rubrieken getoond en voert u de volgende 
gegevens in: 

− De munt van de transactie (F*3FDI) of de munt van het uitstaande bedrag (S*3FDI). 

− Het bedrag  zonder decimalen. 

 

 



 

 

Aangiften F*3FOI & S*3FOI – Aangifte van de overige investeringsstromen met het 
buitenland en van de uitstaande bedragen op deze investeringsstromen 

De aangiften F*3FOI & S*3FOI verzamelen informatie omtrent de overige investeringsstromen (Foreign 
Other Investment) en de uitstaande vorderingen en schulden gerelateerd aan deze stromen tussen uw 
onderneming en niet-ingezeten entiteiten die NIET tot dezelfde groep behoren. 

Concreet worden de aan te geven rubrieken getoond en voert u de volgende gegevens in:  

-  Het land waarin de tegenpartij gevestigd is. 
-  De munt  van de transactie (F*3FOI) of de munt van het uitstaande bedrag (S*3FOI).  
- Het bedrag zonder decimalen.  

U dient hier echter niet op te splitsen per niet-ingezeten entiteit (in tegenstelling tot de F*3FDI & S*3FDI-
aangiften). 

Aangifte R*3FDI – Aangifte van de resultaten van de directe investeringen (1) en van de 
resultaten van de uitstaande bedragen (2) 

De aangifte R*FDI heeft betrekking op: 

(1) de resultaten van uw onderneming zelf en die van de niet-ingezeten ondernemingen waarin ze 
een directe of indirecte deelneming aanhoudt en 

(2) de uitstaande bedragen van het eigen vermogen van de niet-ingezeten ondernemingen waarin de 
aangevende onderneming een indirecte deelneming aanhoudt. 

Concreet worden per niet-ingezeten entiteit de aan te geven rubrieken getoond en voert u de volgende 
gegevens in: 

− De munt waarin de transactie gebeurd is. 

− Het bedrag van de transactie, zonder decimalen. 

Aangifte S*3FAT – Aangifte van de Foreign Affiliates Trade Statistics (FATS-gegevens) 

De aangifte S*3FAT verzamelt algemene informatie over de niet-ingezeten ondernemingen waarin de 
aangevende onderneming een directe of indirecte deelneming van minstens 50%  aanhoudt. Deze 
informatie heeft betrekking op: 

− de aan- en verkoop van goederen en diensten met deze niet-ingezeten ondernemingen, 

− hun zakencijfer (omzet) en 

− hun voltijdse en deeltijdse personeelsbestand. 

Concreet worden per niet-ingezeten entiteit de aan te geven rubrieken getoond en voert u de volgende 
gegevens in: 

− De munt waarin de transactie gebeurd is. 

− Het bedrag van de transactie, zonder decimalen en zonder negatief teken (tenzij expliciet vermeld 
in de handleiding). 

− Het aantal voor de aangifte van het personeelsbestand. 

 

  



 

 

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 de 
gevraagde 
gegevens? 

U vindt bijna alle gegevens terug in het organigram van de groep en in 
de boekhouding van uw onderneming of die van de ondernemingen 
waarin een deelneming aangehouden wordt. 

Meer uitleg bij de te verstrekken gegevens vindt u in de handleidingen 
bij de aangiften van de : 

− financiële ondernemingen en 

− niet-financiële ondernemingen. 

  

Hoe doe ik 
aangifte? 

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

In OneGate kiest u zelf hoe u het aangifterapport invult: manueel of met 
behulp van XML- of CSV-bestanden. Om te weten hoe u te werk gaat, 
raadpleeg de gebruikershandleidingen voor de aangever op 
www.onegate.be. 

 

Wanneer en hoe 
vaak doe ik 
aangifte? 

De deadline voor de maandelijkse aangifte is de 20e kalenderdag  
(binnen de 15 werkdagen) van de maand die volgt op de 
verslagmaand. Bijvoorbeeld, uw aangifte over april moet uiterlijk op 20 
mei ingediend worden. 

De deadline voor de jaarlijkse aangifte is 20 januari met uitzondering 
van de aangiften R*3FDI, S*3FDI & S*3FOI en S*3FAT. Deze moeten 
binnen de 5 maanden na de afsluiting van het boekjaar ingediend worden.  

− GRPFDI - Bleef de groepsstructuur ongewijzigd? Open, sluit 
en verstuur het aangifteformulier dat in OneGate voor u 
klaarstaat, eveneens ten laatste de 20e kalenderdag van de 
maand die volgt op de verslagperiode. Zo geeft u aan dat er 
inderdaad geen wijziging heeft plaatsgevonden. 

− F*3FDI & F*3FOI - Periode zonder investeringstransacties 
met het buitenland? In dat geval doet u een nihilaangifte, 
eveneens ten laatste de 20e kalenderdag van de maand die volgt 
op de verslagperiode.    

! 
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, maken deze aangiften deel uit 
van de wettelijke verplichtingen van uw onderneming. Bij niet-naleving 
van deze verplichtingen kan uw onderneming een dwangsom opgelegd 
worden.  

Lees meer over de wetgeving die uw aangifteplicht bepaalt. 

 

Nog vragen? − Over de 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/betalingsbalans/aangiften/financiele-ondernemingen
https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsbalans/aangiften/niet-financiele-ondernemingen
https://www.nbb.be/nl/statistieken/aanmelden-bij-onegate/onegate-aangiften
https://www.nbb.be/nl/statistieken/onegate-aangiften/documentatie-over-onegate
https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsbalans/wettelijke-basis
mailto:externalstatistics@nbb.be
mailto:access.onegate@nbb.be
https://www.nbb.be/en/onegate

