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1. Woord vooraf 

 

Doel van deze handleiding Deze toelichting is een basishandleiding die betrekking heeft op de 
EXTRASTAT-aangiften (maandelijkse globalisatie van de extracommunautaire 
handel in het kader van gelijktijdige toelatingen van de Administratie der 
Douane en Accijnzen en het Instituut van de Nationale Rekeningen).  

Onderhavige toelichting vervangt de officiële publicaties van de Administratie 
van Douane en Accijnzen niet. 
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2. Algemene bepalingen 

 

2.1 Inleiding 

 De ondernemingen die tot 1 januari 1995 van de Administratie van Douane en 
Accijnzen en van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie 
de toelating hadden om een globale aangifte in te dienen en vanaf 1 januari 
1995 deze toelating kregen van de Nationale Bank van België, zijn vrijgesteld 
van aangifte met het Enig Administratief Document. 

Er dient echter wel een geglobaliseerde maandelijkse aangifte te worden 
opgemaakt, de zogenaamde Extrastat aangifte. 

 De NIS/NBB-machtiging geldt slechts voor die statistische stelsels (zie verder) 
die in de machtiging uitdrukkelijk worden genoemd. 

 Om dubbeltellingen te vermijden mogen er in de EXTRASTAT-aangifte in 
geen geval gegevens voorkomen waarvoor een volledig ingevuld PLDA 
invoer- of uitvoerdocument (Enig Administratief Document) van de 
Douane werd ingevuld. 

 Ondernemingen waarvan de activiteit op meerdere statistische stelsels 
betrekking heeft, moeten per statistisch stelsel waarvoor een 
globalisatiemachtiging werd gegeven, een afzonderlijke aangifte indienen. 

2.2 Periodiciteit en statistiekmaand 

Periodiciteit De referentieperiode is de kalendermaand. De EXTRASTAT-aangifte dient 
maandelijks te gebeuren. 

Indieningstermijn De EXTRASTAT-aangifte moet ten laatste de tiende werkdag van de maand 
die volgt op de verslagmaand in de NBB toekomen. Zo dient bv. de aangifte 
voor de maand januari 2016 (= verslagmaand) ten laatste op 14 februari 2016 
in het bezit te zijn van de NBB.  

Het spreekt voor zich dat deze tijdslimiet moet gerespecteerd worden. 

Statistiekmaand De datum van vertrek (bij uitvoer) en van aankomst (bij invoer) van de 
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goederen is bepalend voor de statistiekmaand waartoe de transactie behoort. 

2.3 Gebruik van de aangifte 

 De aan de NBB toevertrouwde inlichtingen via de EXTRASTAT-aangifte zijn 
uitsluitend voor statistische doeleinden bestemd. Deze gegevens worden 
gebruikt voor het opstellen van globale en naamloze statistieken. De NBB 
waarborgt de volstrekte geheimhouding van alle individuele gegevens. 

2.4 Nihil-aangifte 

 Indien uw onderneming voor een bepaalde maand, of maanden, geen 
goederen mocht hebben ingevoerd of uitgevoerd naar derde landen, dan wordt 
u verzocht om voor die maand(en) en voor de statistische stelsels waarvoor u 
over een machtiging beschikt, een Nihilaangifte in te dienen. Hierdoor wordt het 
versturen van onnodige rappels vermeden. 

2.5 Samenvoegen van transacties 

 Het is niet de bedoeling dat elke individuele transactie door een aparte 
gegevenslijn wordt weergegeven. Dit is tegen het "globalisatie-principe" en leidt 
tot een vermenigvuldiging van het aantal te verwerken gegevenslijnen. Daarom 
vragen wij u voor alle transacties met dezelfde goederencode, voor zover de 
gegevens van de kwalitatieve variabelen identiek zijn, de netto-massa, de 
statistiekwaarde en de eventuele aanvullende eenheden (kwantitatieve 
maatstaven) op te tellen. 
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3. Toelichting bij de Extrastat-aangifte 

 

 

  

3.1 De statistische stelsels bij invoer 

 Voor alle invoerstelsels (vroeger ook “regimes” of “trafieken” genoemd) bestaat 
één aangifte 

 Statistisch stelsel 11 - Gewone invoer 

 De gewone invoer omvat de invoer vanuit derde-landen (landen niet-behorende 
tot de EU), van niet-communautaire goederen (T1), die voor verbruik worden 
aangegeven in België of goederen die in België in het vrije verkeer van de EU 
worden gebracht. 

 Statistisch stelsel 13 - Wederinvoer PPV (Passieve veredeling) 

 Onder dit stelsel valt de wederinvoer in België van de goederen die onder een 
PPV-vrijstellingsregeling tijdelijk werden uitgevoerd om in een niet-EU-land een 
bewerking, verwerking of herstelling te ondergaan. 

 Statistisch stelsel 15 - Tijdelijke invoer PAV (Actieve veredeling) - 
Schorsingssysteem 

 Onder dit stelsel vallen de PAV-goederen, die tijdelijk onder de douaneregeling 
actieve veredeling met schorsingssysteem worden ingevoerd voor bewerking, 
verwerking of herstelling in België met het oog op latere wederuitvoer naar een 
niet-EU-land. 

 Statistisch stelsel 16 - Tijdelijke invoer PAV (Actieve veredeling) - 
Terugbetalingssysteem 

 Onder dit stelsel vallen de PAV-goederen, die tijdelijk onder de douaneregeling 
actieve veredeling met terugbetalingssysteem worden ingevoerd voor 
bewerking, verwerking of herstelling in België met het oog op latere 
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wederuitvoer naar een land buiten de EU (of naar een andere lidstaat van de 
EU om er een dubbele bewerking te ondergaan). 

 Hebt u voor één of meerdere van deze stelsels een machtiging gekregen, 
gelieve dan een aangifte te maken per stelsel. 

3.2 De statistische stelsels bij uitvoer (model Uitvoer) 

 Voor elk uitvoerstelsel bestaat één aangifte. 

 Statistisch stelsel 21 - Gewone uitvoer 

 De gewone uitvoer omvat: 
1. de uitvoer van Belgische goederen die het grondgebied van België in 

principe definitief verlaten (met als bestemming een niet-EU-land); 
2. de uitvoer van ingevoerde goederen die in België voor verbruik werden 

aangegeven, naar een land buiten de EU. 

 Statistisch stelsel 23 - Tijdelijke uitvoer PPV (Passieve veredeling) 

 Onder dit stelsel vallen de goederen die, onder een PPV-vrijstellingsregeling 
tijdelijk worden uitgevoerd om in een niet-EU-land een bewerking, verwerking of 
herstelling te ondergaan. 

 Statistisch stelsel 25 - Wederuitvoer PAV (Actieve veredeling) - 
schorsingssysteem 

 Dit stelsel bevat de PAV goederen die terug worden uitgevoerd naar een land 
buiten de EU (of naar een andere lidstaat om een tweede veredeling te 
ondergaan) nadat ze in België werden ingevoerd onder de douaneregeling 
actieve veredeling met schorsingssysteem. 

 Statistisch stelsel 26 - Wederuitvoer PAV (Actieve veredeling) - 
terugbetalingssysteem 

 Dit stelsel bevat de PAV goederen die terug worden uitgevoerd naar een land 
buiten de EU (of naar een andere lidstaat om er een tweede veredeling te 
ondergaan) nadat ze in België werden ingevoerd onder de douaneregeling 
actieve veredeling met terugbetalingssysteem. 

Hebt u voor één of meerdere van deze stelsels een machtiging gekregen, 
gelieve dan een aangifte te maken per stelsel. 
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4. De inhoud van de verschillende vakken en 
kolommen 

 

Land van bestemming (enkel bij uitvoer – EG-out) 

 Dit is het land dat op het ogenblik van de uitvoer gekend is als het land waarheen 
de goederen uiteindelijk dienen te worden verstuurd. 

 Dit gegeven dient te worden vermeld met ISO-alfa code van 2 letters van de 
landenlijst op de NBB-website 
(https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsbalans/aangiften-onegate). 

 In geval van boordprovisie en bunkering kan de code QQ gebruikt worden als land 
van bestemming. 

Land van herkomst (enkel bij invoer, EG-in) 

 Dit is het land van waaruit de goederen naar België werden uitgevoerd. In de 
praktijk zal het hier meestal gaan om het land van waaruit u de goederen betrekt, 
m.a.w. waar uw medecontractant is gevestigd. 

 Voorbeeld: een handelaar in de Verenigde Staten koopt Japanse goederen die hij 
daarna doorverkoopt aan een Belg. Voor de Belg gaat het hier om goederen met 
als herkomst V.S.A. Japan is het land van oorsprong (zie volgend punt). 

 Dit gegeven dient medegedeeld te worden met een code ISO-alpha van 2 letters, 
die u vindt in de landenlijst op de NBB-website 
(https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsbalans/aangiften-onegate). 

Het land van oorsprong (enkel bij invoer, EG-in) 

 Dit is het land waar de goederen werden voortgebracht of vervaardigd of waar ze 
een ingrijpende be- of verwerking hebben ondergaan, zodat een nieuw product 
(andere goederencode/statistieknummer) werd verkregen. 

 Voorbeeld: een Zwitserse firma voert vanuit Japan radio’s in. Deze radio's 

https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsbalans/aangiften-onegate
https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsbalans/aangiften-onegate
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hebben een bepaalde goederencode. Indien de Zwitserse firma deze radio's 
doorverkoopt aan een Belgische klant, zal deze laatste op zijn Extrastat-aangifte 
in de kolom 'land van oorsprong' Japan (= landencode JP) moeten invullen en in 
kolom 'Land van herkomst' Zwitserland (= landencode CH). Wanneer de 
Zwitserse firma daarentegen de radio's zou inbouwen in stereo-installaties 
alvorens ze door te verkopen aan zijn Belgische klant, dan zal deze laatste op 
zijn Extrastat-aangifte als oorsprong Zwitserland moeten vermelden vermits het 
om een nieuw, ander product gaat - een product met een andere goederencode - 
dat naar België werd verzonden. In dit geval zal op de aangifte van de Belgische 
invoerder in beide kolomen de code CH moeten worden vermeld. Zolang het 
oorspronkelijke product geen ingrijpende wijzigingen ondergaat waardoor het 
volgens onze goederenlijst een nieuw product wordt, blijft de oorsprong 
ongewijzigd. 

 Dit gegeven dient verstrekt te worden aan de hand van een ISO-alpha code van 2 
letters, die u vindt in de landenlijst van op de NBB-website 
(https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsbalans/aangiften-onegate). 

Wanneer het land van oorsprong onbekend is, plaatst u de code QU . 

Het land van eindbestemming (enkel bij invoer, EG-in) 

 Dit is de lidstaat dat op het ogenblik van de invoer gekend is als het land waarheen 
de goederen uiteindelijk dienen te worden verstuurd. Dit kan ook België zijn. Dit 
gegeven dient te worden vermeld met ISO-alfa code van 2 letters van de landenlijst 
op de NBB-website (https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsbalans/aangiften-
onegate). 

Indien het land van eindbestemming niet gekend is, kan hier BE vermeld worden. 

Het land van uitvoer (enkel bij uitvoer, EG-out) 

 Dit is de lidstaat van waar de goederen verstuurd worden naar het buitenland. Dit 
kan ook België zijn. 

Dit gegeven dient te worden vermeld met ISO-alfa code van 2 letters van de 
landenlijst op de NBB-website 
(https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsbalans/aangiften-onegate). 

Indien het land van uitvoer niet gekend is, kan hier BE vermeld worden. 

Vervoerswijze grens 

 De transportwijze aanduiden, met de onderstaande codes, die overeenstemt met 
het vervoermiddel waarmee de goederen verondersteld zijn het grondgebied 
van de Europese Unie te verlaten of binnen te komen. 

 1. Vervoer over zee (ook indien wagon op zeeschip, motorvoertuig op zeeschip, 
aanhangwagen of oplegger op zeeschip en lichter op zeeschip) 

2. Vervoer per spoor (ook indien vrachtwagen op wagon) 
3. Wegvervoer 

https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsbalans/aangiften-onegate
https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsbalans/aangiften-onegate
https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsbalans/aangiften-onegate
https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsbalans/aangiften-onegate
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4. Luchtvervoer 
5. Postzendingen 
7. Vaste transportinrichtingen (bv. pijplijn, hoogspanningskabel) 
8. Vervoer over binnenwateren 
9. Eigen kracht (geldt voor goederen die wanneer ze worden in- of uitgevoerd op 

eigen kracht de grens overschrijden zoals vliegtuigen, vrachtwagens, 
schepen, e.d.). 

Vervoerswijze bij vertrek/bij aankomst (of binnenlandse vervoerswijze) 

 De transportwijze aanduiden, gebruik makend van de codes geldig voor de vorige 
kolom, die overeenstemt met het vervoermiddel waarmee de goederen 
verondersteld zijn de gebouwen van de aangifteplichtige onderneming te 
verlaten of binnen te komen. 

Nationaliteit van het vervoermiddel 

 Bij vervoer over zee (1) of via binnenwateren (8): vlag van het schip. 

Bij vervoer over de weg (3) en door de lucht (4), dient de nationaliteit van het 
vervoermiddel te worden vermeld. 

Bij postzendingen (5), vervoer per spoor (2), op eigen kracht (9) of door middel van 
vaste transportinrichtingen (7) wordt de nationaliteit niet vermeld. 

De codenummers zijn dezelfde als  de ISO-alpha codes van 2 letters die vermeld 
zijn in de landenlijst op de NBB-website 
(https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsbalans/aangiften-onegate). 

Container 

 Indien de goederen in container worden vervoerd: gebruik van de code "1" of “true”. 
Bij manuele ingave in OneGate dient u dit veld aan te vinken. 

 Voor niet in container vervoerde goederen: gebruik van de code "0" of “false”. Bij 
manuele ingave in OneGate, mag het vak blanco gelaten worden. 

Transactiecode 

 Het betreft hier de feitelijke handeling of rechtshandeling die ten grondslag ligt aan 
de invoer/uitvoer van de goederen of aan het feit dat de goederen de grens 
overschrijden. Deze code bestaat uit 2 cijfers, bevattende 1 cijfer volgens kolom A 
en aangevuld met 1 cijfer volgens kolom B. 

  

 

 

 

https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsbalans/aangiften-onegate
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Kolom A Code Kolom B 

Transacties die gepaard gaan met een feitelijke of 
beoogde eigendomsoverdracht van ingezetenen 
aan niet-ingezetenen met financiële of andere 
tegenprestatie (m.u.v. de onder 2, 7 en 8 vermelde 
transacties)  

11 

12 

13 

14 

19 

11. Definitieve aankoop/verkoop  

12. Zicht- of proef, levering in consignatie of via 
een commissionair 

13. Ruilhandel (compensatie in natura) 

14. Financiële leasing (huurkoop)   

19. Andere 

Retourzendingen en gratis vervanging van 
goederen na registratie van de oorspronkelijke 
transactie 

21 

22 

23 

29 

21. Retourzending van goederen 
 

22. Vervanging van teruggezonden goederen 

23. Vervanging (bv. onder garantie) van goederen 
die niet zijn teruggezonden 

29. Andere 

Transacties die gepaard gaan met een 
eigendomsoverdracht zonder financiële 
tegenprestatie of tegenprestatie in natura (bv. 
verzending van hulpgoederen) 

30 

 

  

Verrichtingen met het oog op loonveredeling 
(zonder eigendomsoverdracht aan de bewerker) 

41 

 

42 

41. Goederen waarvan wordt verwacht dat zij 
terugkeren naar het aanvankelijke land van 
uitvoer 

42. Goederen die niet terugkeren naar het 
aanvankelijke land van uitvoer 

Verrichtingen na loonveredeling (zonder 
eigendomsoverdracht aan de bewerker) 

 

51 
 

52 

51. Goederen die terugkeren naar het aanvankelijke 
land van uitvoer 

52.Goederen die niet terugkeren naar het 
aanvankelijke land van uitvoer 

Voor nationale doeleinden gecodeerde transacties: 
onderhoud en herstelling 

60  

Verrichtingen in verband met gezamenlijke 
defensieprojecten of andere intergouvernementele 
programma’s voor gezamenlijke fabricage  

70 

 

 

Transacties die gepaard gaan met de levering van 
bouwmaterialen en technisch materieel in het kader 
van een contract voor algemene bouwwerken of 
voor weg- en waterbouwwerken waarbij de 
goederen niet afzonderlijk hoeven te worden 
gefactureerd en een factuur voor het gehele 
contract wordt opgemaakt   

80 
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Overige transacties die niet onder andere codes 
kunnen worden ingedeeld 

91 

99 

91. Huur, bruikleen en operationele leasing 
gedurende meer dan 24 maanden. 

99. Andere 
 

Transactiecodes 11 t.e.m. 14 Deze rubriek dekt de meeste invoer- en uitvoertransacties d.w.z.: 
- wanneer een eigendomsoverdracht plaatsvindt tussen een verblijfhouder 

(ingezetene) en een niet-verblijfhouder en 
- wanneer een financiële of andere compensatie heeft plaatsgevonden of zal 

plaatsvinden. 

 Hieronder vallen tevens de goederenbewegingen tussen filialen en de 
goederenbewegingen van en naar distributiecentra, zelfs indien geen 
onmiddellijke betaling plaatsvindt. 

 Financiële leasing (huurkoop code 14): bij het einde van het contract wordt de 
huurder effectief eigenaar van de goederen. Er is dus een eigendomsoverdracht; 
de huurbetalingen worden zo berekend dat ze de waarde van de goederen 
volledig dekken. De risico's en de winsten als gevolg van het bezit van de 
goederen worden naar de huurder getransfereerd. 

 De verkoop op proef, op zicht en de consignatiezending (code 12) zijn een 
koop/verkoop onder opschortende voorwaarde, d.w.z. een verkoop in wording, in 
afwachting dat één of meerdere voorwaarden om tot een effectieve koop over te 
gaan, zijn vervuld. Zo kan er maar van een koop- of verkoopcontract sprake zijn 
wanneer er een koper is en de contracterende partijen het eens zijn over het 
voorwerp (product) en de prijs. Bij een koop/verkoop op proef of op zicht is de 
voorwaarde die de koop/verkoop opschort of uitstelt, het feit dat de koper 
alvorens tot de koop over te gaan de goederen eerst wil zien, keuren of testen. 

 Bij een consignatiezending krijgen wij de volgende situatie: persoon A geeft de 
goederen in consignatie (in bewaring) aan B, die hiervoor in eigen naam een 
koper C zoekt. Het is slechts op het moment dat B een koper heeft dat de 
verkoop A-B een feit is. Bij een consignatiezending krijgen we in feite 2 
contracten, A-B en B-C. De transactie A-B krijgt de code 12. 

 Een koop/verkoop met commissie is een variante van de gewone koop/verkoop 
waarbij A aan C verkoopt en waarbij B in naam van en voor rekening van A 
optreedt en hiervoor van A een commissieloon ontvangt. Hier bepaalt A de 
verkoopprijs. De transactie A-C krijgt de code 12. 

 Hoe aan te geven ? 

1. Verkoop op proef: hierbij worden goederen in- of uitgevoerd met het oog op 

verkoop. Contractueel wordt het een koop nadat de test positief is bevonden 

door de geïnteresseerde klant. Het wordt slechts een extracommunautaire 

levering op het ogenblik van de verkoop. Indien goederen met het oog op 

verkoop worden verzonden en de koop NIET plaatsheeft, zal de 

goederenbeweging niet in de maandaangifte worden vermeld. 

2. Verkoop op zicht: hierbij geldt dezelfde regeling als hiervoor, voor zover het 

gaat om juwelen, tapijten e.d. waarbij dit een zeer veel voorkomende praktijk 



Extrastat – Toelichting 2016 
01/01/2016 

4-6 

is. Wanneer we daarentegen te maken hebben met andere dan voormelde 

goederencategorieën, is er een aangifte op het ogenblik van de levering. 

3. Consignatiezending: de aangifte ontstaat op het ogenblik van de uitvoer of de 

invoer van goederen en niet op het ogenblik dat de verkoopcontracten worden 

gemaakt. 

4. Koop/verkoop met commissie: zelfde regeling als voor gewone koop/verkoop. 

Transactiecodes 21 t.e.m. 23 Deze codes mogen alleen worden toegepast indien er vóór de retour van de 
goederen een vorm van aankoop/verkoopcontract of financieel leasingcontract is 
geweest (dus één van de transacties begrepen onder de codes 11 t.e.m. 14). In 
de praktijk zal het veelal gaan om goederen die geweigerd werden, omdat er iets 
aan hapert of omdat de levering niet overeenstemt met de bestelling. 

Transactiecode 30 Het betreft hier uitvoer en invoer met gratis karakter.  

Transactiecodes 41, 42, 51 en 52 Onder loonveredeling verstaan wij een contract waarbij de goederen worden in- 
of uitgevoerd met het oog op veredeling (bewerking, enz.) waarbij er geen 
eigendomsoverdracht plaatsvindt. Bijvoorbeeld: A voert stalen platen uit die door 
B in het buitenland worden gegalvaniseerd. Als B de platen koopt om ze voor zijn 
rekening te galvaniseren, hebben we te maken met een gewone 
aankoop/verkoop (code 11); blijven de platen daarentegen eigendom van A, die 
ze na galvanisatie terug invoert of voortverkoopt, dan hebben wij te maken met 
loonveredeling (code 41 of 51). 

 Opmerking betreffende de statistische waarde bij loonveredeling: 
a) bij een invoer of een uitvoer met het oog op loonveredeling (code 41) dient - 

ofschoon er in deze gevallen geen factuur is - de statistische waarde gelijk te 
zijn aan de intrinsieke waarde van de voor veredeling in- of uitgevoerde 
goederen; 

b) bij een wederuitvoer of wederinvoer na loonveredeling (code 51), dient de 
statistische waarde, naast de kosten van de loonveredeling (cfr. de 
factuurprijs die alleen maar slaat op de kosten van de veredeling als die er 
zijn) tevens de intrinsieke waarde van de voor veredeling in- of uitgevoerde 
goederen (die uiteraard niet gefactureerd worden daar zij nooit van eigenaar 
zijn veranderd) te bevatten. 

Bijvoorbeeld: u voert een grondstof in uit een derde land om er een bewerking op 
uit te voeren. Er is geen factuur, vermits er geen eigendomsoverdracht 
plaatsvindt. Niettemin geeft u deze goederen aan op het formulier Invoer met 
als waarde de waarde van de goederen in ontvangen staat. Is die u niet bekend, 
dan informeert u zich bij de eigenaar of maakt u een schatting. 

 Om aan te duiden dat het gaat om een ontvangst van goederen met het oog op 
een bewerking, vermeldt u als aard van transactie de code 41. 

 Wanneer u na bewerking de goederen terug uitvoert, geeft u dat aan op het 
formulier Uitvoer, met als waarde de waarde van de goederen (= waarde van de 
ingevoerde goederen + maakloonkosten) en als transactiecode de code 51. 

 In het omgekeerde geval - u voert een goed uit naar een derde land om daar een 
bewerking te laten ondergaan - gebruikt u het formulier Uitvoer, geeft u de 
waarde van de goederen en de transactiecode 41. Wanneer u de goederen 
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terugkrijgt na bewerking, gebruikt u het formulier Invoer, en geeft u de waarde 
van de goederen met inbegrip van de maakloonkosten aan onder transactiecode 
51. 

Transactiecode 60 Deze transactiecode kan enkel gebruikt worden voor nationale doeleinden. Het is 
dus elke lidstaat afzonderlijk die beslist betreffende het gebruik van deze code. In 
België wordt deze code gebruikt voor het aangeven van transacties die te maken 
hebben met onderhoud en herstellingen.  

Transactiecode 70 Een programma voor gecoördineerde fabricage is een programma waarbij 
constructeurs uit verschillende landen samenwerken aan één groot project. 

Transactiecode 80 Deze transactiecode mag alleen worden gebruikt indien het werk globaal wordt 
gefactureerd en er dus geen afzonderlijke facturatie van de goederen plaatsvindt. 
Bij afzonderlijke facturatie van de goederen dienen de transacties onder één van 
de codes 11 tot en met 14 te worden opgenomen. 

Transactiecode 92 Andere, niet elders onder te brengen transacties. Deze transactiecode zal vooral 
moeten worden gebruikt wanneer we te maken hebben met "stockverplaatsingen" 
(overbrenging van goederen zonder dat er eigendomsoverdracht is) van 
goederen. 

Goederencode 

 Het betreft de 8-cijferige goederencodes die van toepassing zijn voor het "Tarief 
van Invoerrechten", uitgegeven door en voor de Administratie van Douane en 
Accijnzen. 

Taric code 

 Deze code dient ter aanvulling van de goederencode. Voor de invoer gebruikt 
men een 10-cijferige code, voor de uitvoer volstaat de 8-cijferige goederencode. 

Nettomassa 

 Per goederencode moet de massa (gewicht) van de goederen in kilogram (met 2 
decimalen) worden vermeld, zonder verpakking. Dit is een verplicht gegeven dat 
per goederencode moet worden aangegeven. Er mogen dus geen totale gewichten 
voor verschillende goederencodes worden aangegeven. 

Aanvullende eenheden 

 De goederennomenclatuur of het douanetarief bevat goederencodes waarvoor 
aanvullende eenheden, zoals stuks, m2, m3, paar, dozijn, enz. dienen te worden 
vermeld. Het gaat hier, voor een aantal producten, om een bijkomende maatstaf 
(naast de netto massa) voor het bepalen van de hoeveelheid of het volume van het 
product. 
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Waarde (in euro) 

 De statistische waarde dient uitgedrukt te worden in euro (zonder decimalen) en 
bevat: 

- bij UITVOER de verkoopprijs van de goederen met inbegrip van de vervoers- en 
verzekeringskosten op Belgisch grondgebied (F.O.B.), exclusief BTW en exclusief 
accijnzen; 

- bij INVOER de aankoopprijs van de goederen met inbegrip van de vervoers- en 
verzekeringskosten op vreemd grondgebied (CIF), exclusief BTW en exclusief 
accijnzen. 

 De statistische waarde is dus gelijk aan de grenswaarde. Dit betekent: de waarde 
van de goederen, vermeerderd of verminderd met de kostprijs van transport, 
verzekering en andere, op het ogenblik dat ze de Belgische grens overschrijden. 
Het toevoegen of het aftrekken van de bijkomende kosten hangt af van de 
leveringsvoorwaarden vermeld op de factuur. 

 Bijvoorbeeld: een uitvoer vanuit België naar de V.S. (New York), met als 
leveringsvoorwaarden op de factuur “franco eindbestemming” (DDP). In dit geval is 
de statistische waarde gelijk aan de factuurwaarde verminderd met de kosten voor 
vervoer en verzekering vanaf de Belgische grens tot de bestemming (New York). 
Dezelfde uitvoer maar met de leveringsvoorwaarden “af-fabriek” (EXW): de 
statistische waarde is de factuurwaarde vermeerderd met de kosten voor vervoer 
en verzekering vanaf de plaats van vertrek in België tot aan de Belgische grens. Bij 
invoer van goederen uit de V.S. (Washington), met “franco eindbestemming” (DDP) 
als leveringsvoorwaarden op de Amerikaanse factuur, is de statistische waarde 
gelijk aan de factuurprijs verminderd met de bijkomende kosten die slaan op het 
binnenlands traject (Belgische grens tot op de plaats van levering). Indien de 
leveringsvoorwaarden “af-fabriek” (EXW) zijn, moet men de factuurwaarde 
vermeerderen met de kosten vanuit Washington tot aan de Belgische grens. 

 Voor andere transacties dan “verkoop/aankoop”, waarbij al dan niet een betaling 
plaatsvindt, moet de statistiekwaarde worden bepaald als gold het een 
verkoop/aankoop, waarbij steeds de totale waarde van het in- of uitgevoerde goed 
op zich in aanmerking moet worden genomen. 

 Zo dient bv. bij wederinvoer na loonveredeling of na herstelling in het buitenland, de 
statistiekwaarde, naast de kosten voor loonveredeling of herstelling (cfr. 
factuurprijs) ook de waarde van het initieel uitgevoerde product te bevatten. In 
dezelfde optiek geldt ook dat wanneer goederen worden uitgevoerd met het oog op 
loonveredeling of herstelling, waarbij op het ogenblik van de uitvoer er van een 
factuur(prijs) de facto geen sprake is, de statistiekwaarde evenwel de waarde moet 
omvatten van het voor herstelling of veredeling uit te voeren product. 

 Om praktische redenen menen wij dat het voor de berekening van het aandeel van 
de in aanmerking te nemen variabele kosten voor vervoer en verzekering, kan 
volstaan om uit te gaan van de factuurwaarde, de goederensoort en het toepassen 
van door uzelf te bepalen logische coëfficiënten. 
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Munt factuur 

 Hier vermeldt u de munteenheid, gebruikt op de factuur. 

Code voor de preferentiele behandeling (enkel bij invoer EG-IN) 

 De code voor de preferentiële behandeling is een 3-cijferige code die bij inklaring 
wordt toegevoegd. 

Om uiteenlopende redenen dienen bepaalde landen minder invoerrechten te 
betalen dan andere landen. De code wijst op de specifieke tariefregeling (zie 
http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/overzicht.htm, 6.9. Bijvoegsel 9 - Codes voor 
vak 36 ). 

Gewest 

Gewest van oorsprong (uitvoer) Voor de uitvoer vermeldt u het gewest van oorsprong van de goederen. Onder 
"Gewest van oorsprong" verstaat men bij de verzendingen het gewest in België 
waar de goederen zijn vervaardigd, gemonteerd, geassembleerd, verwerkt, 
gerepareerd of onderhouden. Indien dit niet bekend is, wordt het gewest van 
oorsprong vervangen door hetzij het gewest waar het handelsproces is geschied, 
hetzij dat van waaruit de goederen zijn verzonden. 

Gewest van bestemming (invoer) Voor de invoer vermeldt u het gewest van bestemming van de goederen. Onder het 
"Gewest van bestemming" verstaat men bij de aankomsten, het gewest in België 
waar de goederen zullen worden verbruikt, gemonteerd, geassembleerd, verwerkt, 
gerepareerd of onderhouden; indien dit niet bekend is, wordt het gewest van 
bestemming vervangen door hetzij het gewest waar het handelsproces zal 
geschieden, hetzij het gewest waarheen de goederen worden verzonden. 

 De aangifte van deze gewesten gebeurt volgens de volgende codering: 

1. Vlaams Gewest 
Bevat de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Limburg 
en Vlaams-Brabant 

2. Waals Gewest 
Bevat de provincies Henegouwen, Luik, Luxemburg, Namen en Waals-Brabant 

3. Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
Bevat de 19 Brusselse gemeenten 

De leveringsvoorwaarden 

 Vermeld de leveringsvoorwaarden die uit de verkoopovereenkomst voortvloeien. 
Deze overeenkomst vermeldt de wederzijdse verplichtingen van verkoper en koper 
volgens de incoterms van de Internationale Kamer van Koophandel. Indien er geen 
eigendomsoverdracht plaatsvindt, dan geeft u de leveringsvoorwaarden aan 
volgens de risico's die u draagt: volledige of gedeeltelijke tussenkomst in de 
vervoerskosten en de verzekeringskosten. 

http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/ed/overzicht.htm
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 Voor de aangifte van de leveringsvoorwaarden gebruikt u één van de volgende 
codes: 
EXW: Af fabriek 
FCA: Vrachtvrij vervoerder 
FAS: Franco langszij schip 
FOB: Vrij aan boord 
CFR: Kostprijs en vracht 
CIF: Kostprijs, verzekering en vracht 
CPT: Vrachtvrij tot een genoemde aankomstplaats 
CIP: Vrachtprijs inclusief verzekering tot een genoemde aankomstplaats 
DAT: Franco terminal 
DAP: Franco ter plaatse 
DDP: Franco inclusief rechten 
XXX: Andere leveringsvoorwaarden 
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5. Praktische regelingen  

 

5.1 Aangifte via OneGate 

 Globale Extrastataangiften kunnen enkel ingediend worden via de online tool 
OneGate (www.onegate.be). In OneGate kan u manueel gegevens invoeren, 
een csv-bestand importeren of een XML-bestand opladen. Meer info hierover 
vindt u in de bijlagen 1A en 2A. 

5.2 Wijzigingen aan correspondentiegegevens 

 Alle veranderingen binnen de onderneming (naam, BTW-nr., adres, 
telefoonnummer, contactpersoon, enz.) die voor een goed beheer van 
EXTRASTAT noodzakelijk zijn, dienen aangepast te worden in OneGate. 

5.3 Correcties 

 De aangevers zijn verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die op 
hun aangiften voorkomen. Derhalve moeten zij verbeteringen van foutieve 
gegevens in aangiften aanpassen in Onegate.  

5.4 Goederenbewegingen uitgesloten van aangifte 

 De goederenbewegingen die niet op de EXTRASTAT-aangiften mogen worden 
vermeld zijn opgenomen in de lijst van bijlage 2. 

5.5 Contactgegevens NBB 

 Inhoudelijke vragen Extrastat: 02/221.47.66 of Extrastat@nbb.be 
Extrastat globale aangifte in OneGate: 02/221.44.11 of SxCollect@nbb.be 

http://www.onegate.be/
mailto:Extrastat@nbb.be
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Extrastat globale aangifte via OneGate  
(http://www.nbb.be/onegate) 
 
OneGate is een tool van de Nationale Bank voor de elektronische aangifte van statistische 
(en sommige andere) rapporteringen. Extrastat globale aangifte is er daar één van. 
 

Inhoudstafel 
1-toegang verkrijgen ......................................................................................................... 2 
1.1 als aangever ................................................................................................................. 2 
1.1.1 via een gebruikersnaam en wachtwoord .................................................................... 2 
1.1.2 via een elektronisch certificaat .................................................................................. 2 
1.2 als derde aangever ....................................................................................................... 2 
2-extrastataangiften maken en verzenden in OneGate ........................................................ 3 
2.1 profiel.......................................................................................................................... 3 
2.2 overzicht en controlepaneel ......................................................................................... 4 
2.3 aangiften invullen en verzenden................................................................................... 5 
2.3.1 Overzicht beschikbare functies ................................................................................. 5 
2.3.2 Manuele invoer van uw gegevens ............................................................................. 6 
2.3.3 Import van een CSV-bestand .................................................................................... 7 
2.3.4 Afsluiten en verzenden van uw aangifte .................................................................... 7 
3-Extrastataangiften in XML-formaat opladen in OneGate ................................................ 7 
 
  

http://www.nbb.be/onegate
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1-TOEGANG VERKRIJGEN 

Zie ook http://www.nbb.be/DOC/DQ/onegate/nl/faq_nl.html. 
Indien u reeds toegang heeft tot OneGate voor Intrastat, dan heeft u ook toegang tot 
Extrastat globale aangifte vermits die onder hetzelfde domein “Buitenlandse handel” valt. 
Indien u reeds een toegang heeft tot OneGate voor andere domeinen (Betalingsbalans, 
Directe Investeringen, ...), dan kan u die toegang laten uitbreiden voor Extrastat globale 
aangifte. Neem hiervoor contact op met de helpdesk Access OneGate via 
access.onegate@nbb.be of 02/221 54 86.  
 
Hieronder vindt u meer info over het aanvragen van een nieuwe toegang. 
 
1.1 ALS AANGEVER 

Als aangever kan u voor de rapportering van Extrastat globale aangifte kiezen uit een 
toegang via een gebruikersnaam en een wachtwoord of een toegang via een elektronisch 
certificaat. 
 
1.1.1 VIA EEN GEBRUIKERSNAAM EN WACHTWOORD 
U dient hiervoor een aanvraag via e-mail te versturen naar access.onegate@nbb.be. In die 
aanvraag vermeldt u uw ondernemingsnummer en het type van de rapportering (Extrastat 
globale aangifte) die u via OneGate wenst aan te geven. 
U ontvangt via e-mail een gebruikersnaam en een wachtwoord. Daarna kan u zich via 
http://www.nbb.be/onegate na de taalkeuze "Aanmelden tot de aangiftetoepassing met 
gebruikersnaam en wachtwoord”. 
 
1.1.2 VIA EEN ELEKTRONISCH CERTIFICAAT 
Met een certificaat van GlobalSign of Isabel kan u zich via http://www.nbb.be/onegate na 
de taalkeuze "Aanmelden tot de aangiftetoepassing met elektronische certificaten". 
Wanneer u de eerste maal inlogt, dient u de zogenaamde "approval-procedure" te 
doorlopen. Uw aanvraag tot toegang wordt door de helpdesk Access OneGate nagekeken. 
De toegang wordt u via e-mail bevestigd. 
 
1.2 ALS DERDE AANGEVER 

Als derde aangever kan u eveneens een toegang verkrijgen via een gebruikersnaam en een 
wachtwoord, of via een elektronisch certificaat. U krijgt in eerste instantie toegang voor 
uw eigen onderneming. 
Om de rapportering van de aangevers waarvoor u werkt aan uw toegang te koppelen, dient 
u volmachten te bezorgen aan access.onegate@nbb.be. U vindt hiervoor een formulier op 
https://www.nbb.be/doc/dq/onegate_help/onegate_volm_nl.pdf. 
  

http://www.nbb.be/DOC/DQ/onegate/nl/faq_nl.html
mailto:access.onegate@nbb.be
mailto:access.onegate@nbb.be
http://www.nbb.be/onegate
http://www.nbb.be/onegate
mailto:access.onegate@nbb.be
https://www.nbb.be/doc/dq/onegate_help/onegate_volm_nl.pdf
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2-EXTRASTATAANGIFTEN MAKEN EN VERZENDEN IN ONEGATE 

2.1 PROFIEL 
Wanneer u de eerste maal inlogt in OneGate, kan u uw taal kiezen in het scherm "Mijn 
Profiel". Gelieve hier uw gegevens in te vullen. Gelieve in het tabblad “Contactgegevens” 
eveneens de contactgegevens voor de Extrastat globale aangifte in te vullen.  
 

 
 
Indien er meerdere ondernemingen aan uw toegang zijn gekoppeld, dan kan u na het 
aanklikken van het ondernemingsnummer rechtsboven, in het scherm “Change declarer” 
een andere aangever selecteren. 
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2.2 OVERZICHT EN CONTROLEPANEEL 
 
Daarna klikt u op "Rapporten". In dit scherm kan u zien welke types van rapporteringen er 
van u worden verwacht. De aangiften “Extrastat Globaal” vindt u onder “Buitenlandse 
handel”. 
 

 
 
 
Wanneer u op één van de Extrastatrapporteringen klikt, ziet u, voor de gekozen 
rapportering, een overzicht van uw aangiften en hun status. 
Aangiften die u nog dient aan te maken hebben als status "initieel". 
Aangiften met fouten hebben de status "fout". 
Aangiften met status "OK" bevatten gegevens die nog kunnen worden aangevuld en 
gewijzigd zolang ze nog "Open" staan. 
"Gesloten" aangiften zijn afgewerkt en doorgestuurd. 
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2.3 AANGIFTEN INVULLEN EN VERZENDEN 
2.3.1 Overzicht beschikbare functies 
 
Wanneer u een periode aanklikt komt u in een scherm met meer details over de 
geselecteerde aangifte: 
 

 
 
 
 
In dit scherm kan u het aangifteformulier openen door erop te klikken, maar kan u ook een 
aantal andere acties uitvoeren: 
 

 sluiten en versturen; dit kan ongedaan gemaakt worden met  

 heropenen 

 importeren van gegevens (formaat zie 2.3.3) 

 exporteren van gegevens (formaat zie 2.3.3) 

afdrukken van een aangifte 

 een nihil-aangifte maken 

 een formulier herinitialiseren (= leegmaken) 

 een validatierapport oproepen 
 
  

opgelet, eerst dient u uw formulier te selecteren! 
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2.3.2 Manuele invoer van uw gegevens 
 
Om uw aangifteformulier te kunnen invullen, dient u het eerst open te klikken. U komt dan 
in het volgende detailscherm: 
 
 

 
 

 
 
 
Voor de velden waar u codes dient in te vullen, kan u gebruik maken van de selectielijsten 

via de tag . 
In de numerieke velden worden geen decimale waarden aanvaard. 
 
Verder zijn de volgende functies beschikbaar 

  valideren en bewaren van de gegevens 
     schrappen van een lijn 

  blanco lijnen toevoegen 

   validatierapport oproepen 

terugkeren naar het vorige scherm waarin u uw aangifte kan sluiten (=verzenden) 
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2.3.3 Import van een CSV-bestand 
 
Uw gegevens kan u in een aangifte importeren in een csv-formaat met de volgende layout: 
 
Rapport EG-IN (Extrastat globale aangifte invoer) 
Statistisch  stelsel; Land van  herkomst; Land van oorsprong; Land 
eindbestemming;Vervoerswijze grens;Vervoerswijze bij aankomst; Nationaliteit 
vervoerswijze; Container; Transactiecode; Goederencode;  Taric Code;  Netto massa; 
Aanvullende eenheden;  Waarde in EURO;  Munt factuur ; Code voor de preferentiële 
behandeling;  Gewest;  Incoterm   
 
Rapport EG-OUT (Extrastat globale aangifte uitvoer) 
 Statistisch  stelsel;  Land van Bestemming;  Land Uitvoer;  Vervoerswijze grens;  
Vervoerswijze bij aankomst;  Nationaliteit vervoerswijze;  Container;  Transactiecode;  
Goederencode; Netto massa  ;Aanvullende eenheden ; Waarde in EURO  ; Munt factuur; 
Gewest;  Incoterm   
 
Opmerking: voor het veld “Container” kan u werken met de waarden “true/false” of “1/0” 
 
Voorbeelden voor rapport EG-IN:  
 
11;US;CN;BE;1;3;BE;true;11;85369010;00;320.62;;2604;EUR;100;1;EXW 
11;US;US;DK;1;3;BE;false;11;85369010;00;479.30;;4407;EUR;110;1;EXW 
11;US;US;DK;1;3;BE;1;11;84813099;90;1067.40;;10241;EUR;115;1;EXW 
11;US;US;DK;1;3;BE;0;11;84143081;50;44111.50;735;377185;EUR;250;1;EXW 
 
Voorbeelden voor rapport EG-OUT:  
21;AE;BE;3;3;AE;true;11;72191210;54990.33;;96290;EUR;1;CIF 
21;AE;DK;3;3;AE;false;11;72191310;9610.40;;19317;EUR;1;CIF 
21;AE;FR;3;3;AE;1;11;72191410;1850.62;;3001;EUR;1;CIF 
21;AE;DE;3;3;AE;0;11;72192110;19222.95;;49428;EUR;1;CIF 
 
 

Importeren doet u met de knop  

Exporteren doet u in hetzelfde formaat met de knop  
 
 
2.3.4 Afsluiten en verzenden van uw aangifte 

Wanneer uw aangifte volledig en correct is, dient u ze met de knop  te 
‘sluiten en versturen’. 
 
 

3-EXTRASTATAANGIFTEN IN XML-FORMAAT OPLADEN IN ONEGATE 

Het is ook mogelijk om uw globale Extrastataangifte in XML-formaat in OneGate op te 
laden via de tab “Opladen XML, XBRL”. 
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De beschrijving van het xml-formaat vindt u in bijlage 1B “Structuur XML-bestand 
Extrastat”. 
 
Na het opladen van een XML-bestand, ontvangt u een ticketnummer. Hiermee kan u de 
verwerking van het bestand opvolgen onder het menu “Berichten / Bestandoverdracht 
Log”. 
 

 
 
Eventuele fouten kan u consulteren in het bestand “feedback.xml”. 
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Structuur XML-bestand
Extrastat globalisatie

 
Inhoudstafel 
 
1. INLEIDING............................................................................................................................................ 1 

2. STRUCTUUR VAN HET XML-BESTAND ................................................................................................... 1 

3. ADMINISTRATION ................................................................................................................................ 2 

4. REPORT ............................................................................................................................................... 2 

5. VOORBEELDEN .................................................................................................................................... 4 

5.1. VOLLEDIGE AANGIFTE ......................................................................................................................... 4 
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1. INLEIDING 

In dit document geven we weer hoe een XML-bestand er uit moet zien voor de aangifte Extrastat 
Globalisatie. Het XML-document, en dus ook deze documentatie, is opgedeeld in drie delen: 

(1) de XML-“enveloppe”, 
(2) het administratieve gedeelte en 
(3) de eigenlijke data. 

In (3) kunnen één of meerdere data-eenheden gerapporteerd worden. Eén data-eenheid komt 
overeen met de rapportering voor één rapport (EG-IN globale aangifte invoer - , EG-OUT – globale aangifte  
uitvoer) voor één periode (bv. januari 2015).  
Het rapporteren van één data-eenheid per XML-bestand is het meest voorkomend. Ter 
volledigheid geven we verder in dit document toch een voorbeeld van een XML-bestand met 
meerdere data-eenheden. 

De bevestiging van de verwerking van een bestand wordt per e-mail verstuurd. Deze e-mail wordt 
gestuurd naar het emailadres dat werd ingegeven op de profielpagina van de gebruiker die het 
bestand oplaadde. Daarom is het noodzakelijk dat de gebruiker op de profielpagina zijn of haar e-
mailadres invult. 

2. STRUCTUUR VAN HET XML-BESTAND 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01"> 
   <Administration> 



BIJLAGE 1B 

2/6 
 

  …  
</Administration> 
< Report date="2015-09" code="EG-IN"> 

  …  
  </Report> 
</DeclarationReport> 
 
 

 <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
Deze lijn ligt vast en mag niet anders zijn dan hierboven aangegeven. 

 <DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01"> 
Deze lijn ligt vast en mag niet anders zijn dan hierboven aangegeven. 

 
Het gedeelte <Administration> en <Report> worden besproken verder in dit document. 

3. ADMINISTRATION 

<Administration> 
    <From declarerType="KBO">0000000097</From> 
    <To>NBB</To> 
    <Domain>SXX</Domain> 
   </Administration> 

Lijn 2: Definitie declarant 
 declarerType = “KBO” – deze waarde ligt vast 
 KBO-nummer: bv. 0000000097 – deze waarde varieert in functie van de 

declarant waarvoor wordt gedeclareerd. 
Lijn 3: To = NBB – deze waarde ligt vast 
Lijn 4: Domain = SXX – deze waarde ligt vast 

4. REPORT 

< Report action="replace" date="2015-09" code="EG-IN"> 
    <Data close="true" form="EG-11"> 
      <Item> 
        <Dim prop="EXTRF">11</Dim> 
        <Dim prop="EXCNTCON">AE</Dim> 
        <Dim prop="EXCNTORI">AT</Dim> 
        <Dim prop="EXCNTFIN">BE</Dim> 
        <Dim prop="EXTPCBOR">2</Dim> 
        <Dim prop="EXTPCINL">2</Dim> 
        <Dim prop="EXTPCCNT">AI</Dim> 
        <Dim prop="EXCONT">true</Dim> 
        <Dim prop="EXTTAEX">12</Dim> 
        <Dim prop="EXTGO">12019000</Dim> 
        <Dim prop="EXTAR">2</Dim> 
        <Dim prop="EXWEIGHT2">2727.35</Dim> 
        <Dim prop="EXUNITS">2200</Dim> 
        <Dim prop="EXTXVAL">2220</Dim> 
        <Dim prop="EXCURR">AED</Dim> 
        <Dim prop="EXPREF">110</Dim> 
        <Dim prop="EXREG">2</Dim> 
        <Dim prop="EXDELTRM">CIF</Dim> 
      </Item> 
    </Data> 
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  </Report> 

 

lijn 1. < Report action="replace" date="2015-09" code="EG-IN"> 
 

Deze lijn bevat drie belangrijke elementen: 
o Het action–veld: ofwel ="replace" – indien er data voor dit rapport en 

deze periode aanwezig zijn, worden deze verwijderd en enkel de nieuwe 
elementen worden in het rapport/periode geplaatst - ofwel ="append" - de 
nieuwe elementen toevoegen aan de bestaande data voor die combinatie 
rapport/periode. Dit veld is optioneel, indien niet vermeld is "replace" de 
defaultwaarde. 

o action =”nihil” (in het geval er geen gegevens zijn voor dit rapport) 
o de periode waarvoor wordt gedeclareerd: formaat “JJJJ-MM” (in dit geval 

september 2015) en 
o het rapport waarvoor wordt gedeclareerd. Hier zijn de mogelijkheden EG-IN 

(globale aangifte Extrastat invoer) of EG-OUT (globale aangifte Extrastat 
uitvoer). 
 

lijn 2. < Data close="true" form="EG-11"> 
 
Deze volgende elementen zijn: 

o het close-attribuut (Wens ik het rapport automatisch af te sluiten - ="true" 
na opladen van het XML-bestand of wens ik dit achteraf handmatig te doen - 
="false"? Indien er fouten zijn gevonden in het bestand zal het rapport nooit 
automatisch afgesloten worden. Het is aangeraden om deze waarde steeds 
op "true" te plaatsen) 

o het formulier waarvoor wordt gedeclareerd. Hier zijn de mogelijkheden EG-11, 
EG-13, EG-15 en EG-16 (globale aangifte Extrastat invoer) of EG-21, EG-23, 
EG-25 of EG-26 (globale aangifte Extrastat uitvoer).  

Na deze twee lijnen worden de eigenlijke data gedeclareerd. Iedere <Item> is een nieuwe lijn in 
het formulier. 

De rubrieken zijn: 

1- Voor EG-IN (globale aangifte Extrastat invoer): 

EXTRF Statistisch stelsel  
EXCNTCON Land van herkomst  
EXCNTORI Land van oorsprong  
EXCNTFIN Land eindbestemming  
EXTPCBOR Vervoerswijze grens  
EXTPCINL Vervoerswijze bij aankomst  
EXTPCCNT Nationaliteit vervoerswijze  
EXCONT Container   
EXTTAEX Transactiecode  
EXTGO Goederencode  
EXTAR Taric Code   
EXWEIGHT2 Netto massa   
EXUNITS Aanvullende eenheden   
EXTXVAL Waarde in EURO   
EXCURR Munt factuur  
EXPREF Code voor de preferentiële behandeling  
EXREG Gewest 
EXDELTRM Incoterm 
 

2- Voor EG-OUT (globale aangifte Extrastat uitvoer): 
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EXTRF Statistisch stelsel 
EXCNTDES Land van Bestemming 
EXCNTEXP Land Uitvoer 
EXTPCBOR Vervoerswijze grens 
EXTPCINL Vervoerswijze bij aankomst 
EXTPCCNT Nationaliteit vervoerswijze 
EXCONT Container 
EXTTAEX Transactiecode 
EXTGO Goederencode 
EXWEIGHT2 Netto massa 
EXUNITS Aanvullende eenheden 
EXTXVAL Waarde in EURO 
EXCURR Munt factuur 
EXREG Gewest 
EXDELTRM Incoterm 
 
 
 
Meer info over de inhoud van deze rubrieken vindt u in de “Toelichting Extrastat” 
 

Meerdere data-eenheden in één enkel XML-bestand 

Om meerdere dataeenheden in één enkel XML-bestand te rapporteren, volstaat het om een 
nieuwe rapport-sectie te maken in het XML-bestand. In het voorbeeld hieronder vinden we  

1. het administratiegedeelte (zoals bij ieder XML-bestand), 
2. een rapportering voor rapport EG-IN, september 2015, en 
3. een rapportering voor rapport EG-OUT, oktober 2015. 

U kan dus meerdere aangiften voor meerdere periodes in 1 bestand opnemen. Deze aangiften 
moeten evenwel betrekking hebben op dezelfde aangever en op hetzelfde domein (Extrastat in dit 
geval).  

 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01"> 
   <Administration> 
  …  

</Administration> 
< Report action="replace" date="2015-09" code="EG-IN"> 

 … 
  </Report> 

< Report action="replace" date="2015-10" code="EG-OUT"> 
  …  
  </Report> 
</DeclarationReport> 

5. VOORBEELDEN 

5.1. VOLLEDIGE AANGIFTE 

Dit is een voorbeeld van een werkend XML-bestand. De data die wordt gedeclareerd is uiteraard 
fictief. De structuur van het XML-bestand wordt wel duidelijk weergegeven. 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01"> 
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  <Administration > 
    <From declarerType="KBO">0000000097</From> 
    <To>NBB</To> 
    <Domain>SXX</Domain> 
   </Administration> 
  <Report action="replace" date="2015-09" code="EG-IN"> 
    <Data close="true" form="EG-11"> 
      <Item> 
        <Dim prop="EXTRF">11</Dim> 
        <Dim prop="EXCNTCON">AD</Dim> 
        <Dim prop="EXCNTORI">AE</Dim> 
        <Dim prop="EXCNTFIN">BE</Dim> 
        <Dim prop="EXTPCBOR">1</Dim> 
        <Dim prop="EXTPCINL">1</Dim> 
        <Dim prop="EXTPCCNT">AG</Dim> 
        <Dim prop="EXCONT">true</Dim> 
        <Dim prop="EXTTAEX">11</Dim> 
        <Dim prop="EXTGO">12011000</Dim> 
        <Dim prop="EXTAR">1</Dim> 
        <Dim prop="EXWEIGHT2">1000.12</Dim> 
        <Dim prop="EXUNITS">1100</Dim> 
        <Dim prop="EXTXVAL">1110</Dim> 
        <Dim prop="EXCURR">RON</Dim> 
        <Dim prop="EXPREF">100</Dim> 
        <Dim prop="EXREG">1</Dim> 
        <Dim prop="EXDELTRM">CFR</Dim> 
      </Item> 
      <Item> 
        <Dim prop="EXTRF">15</Dim> 
        <Dim prop="EXCNTCON">AE</Dim> 
        <Dim prop="EXCNTORI">AF</Dim> 
        <Dim prop="EXCNTFIN">BG</Dim> 
        <Dim prop="EXTPCBOR">2</Dim> 
        <Dim prop="EXTPCINL">2</Dim> 
        <Dim prop="EXTPCCNT">AI</Dim> 
        <Dim prop="EXCONT">true</Dim> 
        <Dim prop="EXTTAEX">12</Dim> 
        <Dim prop="EXTGO">12019000</Dim> 
        <Dim prop="EXTAR">2</Dim> 
        <Dim prop="EXWEIGHT2">2017.15</Dim> 
        <Dim prop="EXUNITS">2200</Dim> 
        <Dim prop="EXTXVAL">2220</Dim> 
        <Dim prop="EXCURR">AED</Dim> 
        <Dim prop="EXPREF">110</Dim> 
        <Dim prop="EXREG">2</Dim> 
        <Dim prop="EXDELTRM">CIF</Dim> 
      </Item> 
      <Item> 
        <Dim prop="EXTRF">11</Dim> 
        <Dim prop="EXCNTCON">AE</Dim> 
        <Dim prop="EXCNTORI">AF</Dim> 
        <Dim prop="EXCNTFIN">TR</Dim> 
        <Dim prop="EXTPCBOR">2</Dim> 
        <Dim prop="EXTPCINL">2</Dim> 
        <Dim prop="EXTPCCNT">AI</Dim> 
        <Dim prop="EXCONT">true</Dim> 
        <Dim prop="EXTTAEX">12</Dim> 
        <Dim prop="EXTGO">12019000</Dim> 
        <Dim prop="EXTAR">2</Dim> 
        <Dim prop="EXWEIGHT2">231.66</Dim> 
        <Dim prop="EXUNITS">2200</Dim> 
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        <Dim prop="EXTXVAL">2220</Dim> 
        <Dim prop="EXCURR">AED</Dim> 
        <Dim prop="EXPREF">110</Dim> 
        <Dim prop="EXREG">2</Dim> 
        <Dim prop="EXDELTRM">CIF</Dim> 
      </Item> 
      <Item> 
        <Dim prop="EXTRF">11</Dim> 
        <Dim prop="EXCNTCON">AE</Dim> 
        <Dim prop="EXCNTORI">AT</Dim> 
        <Dim prop="EXCNTFIN">BE</Dim> 
        <Dim prop="EXTPCBOR">2</Dim> 
        <Dim prop="EXTPCINL">2</Dim> 
        <Dim prop="EXTPCCNT">AI</Dim> 
        <Dim prop="EXCONT">true</Dim> 
        <Dim prop="EXTTAEX">12</Dim> 
        <Dim prop="EXTGO">12019000</Dim> 
        <Dim prop="EXTAR">2</Dim> 
        <Dim prop="EXWEIGHT2">1718.91</Dim> 
        <Dim prop="EXUNITS">2200</Dim> 
        <Dim prop="EXTXVAL">2220</Dim> 
        <Dim prop="EXCURR">AED</Dim> 
        <Dim prop="EXPREF">110</Dim> 
        <Dim prop="EXREG">2</Dim> 
        <Dim prop="EXDELTRM">CIF</Dim> 
      </Item> 
    </Data> 
  </Report> 
</DeclarationReport> 

5.2. EEN NIHIL-AANGIFTE 

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<DeclarationReport xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01"> 
  <Administration> 
    <From declarerType="KBO">0000000097</From> 
    <To>NBB</To> 
    <Domain>SXX</Domain> 
   </Administration> 
  <Report action="nihil" date="2015-09" code="EG-IN"> 
    <Data close="true" form="EG-11" /> 
  </Report> 
</DeclarationReport> 



1. 

Handleiding Extrastat 2016NL-BIJLAGE2.docx 

BIJLAGE 2 : LIJST VAN DE GOEDEREN EN BEWEGINGEN DIE VAN DE STATISTIEK VAN DE 
BUITENLANDSE HANDEL ZIJN UITGESLOTEN  

 
  
Bewegingen van 
tijdelijke aard 

Goederen bestemd voor dan wel na tijdelijk gebruik (bv. huur, bruikleen, 
operationele lease), mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:  
 veredeling is of was niet beoogd of uitgevoerd,  
 de beoogde duur van het tijdelijke gebruik bedroeg of bedraagt niet meer 

dan 24 maanden,  
 een verandering van eigendom heeft niet plaatsgevonden of is niet 

beoogd 
  
Voor zover zij 
NIET het 
voorwerp van een 
handelstransactie 
zijn 

Gratis geleverde goederen die zelf niet het voorwerp van een 
handelstransactie zijn, mits de levering uitsluitend bedoeld is om de 
kenmerken van de goederen of diensten aan te tonen en daardoor een 
beoogde latere handelstransactie voor te bereiden of te ondersteunen, 
bijvoorbeeld:  
 reclamemateriaal 
 handelsmonsters 

  
Andere goederen-
bewegingen 

 Monetair goud 
 Wettige betaalmiddelen en waardepapieren, inclusief betaalmiddelen 

voor verleende diensten zoals port, belastingen en gebruiksvergoedingen 
 Goederen die worden vervoerd tussen:  

o de lidstaat en zijn territoriale enclaves in derde landen,  
o de ontvangende lidstaat en territoriale enclaves van derde landen 

of internationale organisaties.  
Tot de territoriale enclaves behoren ambassades en buiten het 
grondgebied van het moederland gelegerde nationale strijdkrachten;  

 Dragers van op een bepaalde afnemer toegesneden informatie, inclusief 
software 

 Van internet gedownloade software  
 Te repareren en gerepareerde goederen en bij de reparatie ingebouwde 

onderdelen, alsmede vervangen kapotte onderdelen 
 Vervoermiddelen bij hun gebruik voor vervoer, inclusief draagraketten bij 

de lancering van ruimtevaartuigen  
 Mondeling bij de douaneautoriteiten aangegeven handelsgoederen die de 

statistische drempel van 1 000 EUR in waarde of 1 000 kg niet 
overschrijden, alsmede alle mondeling bij de douaneautoriteiten 
aangegeven niet-handelsgoederen 

 Goederen die in het vrije verkeer zijn gebracht na onder de 
douaneregeling actieve veredeling of behandeling onder douanetoezicht 
geplaatst te zijn geweest.  
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