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

INTRASTAT 

Met de Intrastat-aangifte verzamelt de Nationale Bank van België statistische gegevens over het 
goederenverkeer tussen de EU-lidstaten. Alle BTW-plichtigen van deze lidstaten moeten aangifte 
doen over hun intracommunautaire handel wanneer die een bepaalde drempel overschrijdt. In België 
gaat de aangifte dus over de aankomsten en/of verzendingen van goederen vanuit of naar een 
andere EU-lidstaat. 

 Waarom moet 
mijn 
onderneming 
deze aangifte 
doen?  

Uw onderneming wordt aangifteplichtig vanaf dat ze één van de volgende 
drempels overschrijdt: 

bron drempel aangifterapport 

Voor de aankomsten: 

BTW-rooster 86 

€ 1,5 miljoen 
Standaardaangifte 

EX19S 

€ 25 miljoen 
Uitgebreide aangifte 

EX19E 

Voor de verzendingen:  

code L uit de 
intracommunautaire 

opgave 

€ 1 miljoen 
Standaardaangifte 
INTRASTAT_X_S 

€ 25 miljoen 
Uitgebreide aangifte 
INTRASTAT_X_E 

Maakt uw onderneming deel uit van een BTW-eenheid? Dan is elk lid 
van de eenheid dat de aangiftedrempel(s) overschrijdt afzonderlijk 
verplicht om de Intrastat-aangifte te doen. 

Hebt u voor een bepaald jaar maar één aankomst of verzending die het 
drempelbedrag overschrijdt? Neem in dat geval contact op met onze 
dienst. 

 

Welke 
gegevens 
moet ik 
verstrekken? 

− Handelstransacties van goederen voor gebruik, verbruik, 
investering of wederverkoop mét eigendomsoverdracht. 

− Verplaatsingen van goederen zonder eigendomsoverdracht 
(bv. verhuis van een stock, goederenbeweging voor of na 
maakloon of na onderhoud of herstelling). 

− Terugzendingen van goederen. 

In de standaardaangifte worden de volgende gegevens gevraagd: 

− de code van het partnerland in de EU 

− de transactiecode voor de aard van de transactie 

− de code van het gewest van aankomst of verzending in België 

− de goederencode volgens de GN8-goederennomenclatuur 

− de nettomassa (kg) of de aanvullende eenheden 

− de waarde in euro 

− de code van het land van oorsprong (enkel bij verzendingen) 

− het BTW-nr. tegenpartij (enkel bij verzendingen). 

In de uitgebreide aangifte komen daar nog bij: 

− het vervoer waarmee de goederen getransporteerd werden 

− de incoterm of code van de leveringsvoorwaarden. 

Meer info vindt u in de Handleiding Intrastat Deel 1 – Basis. 

 

https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/intrastat-guide-rapide_fr.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/intrastat-quick-guide_en.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/intrastat-kurzanleitung_de.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/intrastathandleiding_basis_2022_nl.pdf
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Waar vind ik 
de gevraagde 
gegevens 
terug? 

U vindt bijna alle gegevens terug op de facturen, transportdocumenten 
en leveringsbons van de transacties. Soms kunnen ook de verpakking of 
het etiket nuttige informatie vermelden. 

Op onze Nomenclatuur-site staan nuttige tools en informatie die u 
kunnen helpen bij het voorbereiden en invullen van uw aangiften. 

 

Wanneer en 
hoe vaak doe 
ik aangifte? 

Maandelijks en ten laatste de 20e van de maand die volgt op de 
verslagmaand. Bijvoorbeeld uw aangifte over april moet uiterlijk op 20 mei 
ingediend worden. 

Is er een maand waarin u geen goederen kocht of verkocht? In dat geval 
doet u een nihilaangifte, eveneens ten laatste de 20e van de maand die 
erop volgt. 

  

Hoe doe ik 
aangifte? 

U doet uw aangifte online via www.onegate.be, door u eerst te identificeren 

via het CSAM-systeem1 dat toegankelijk is op 
www.nbb.be/nl/statistieken/onegate-aangiften/csam.  

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 handleiding Intrastat via OneGate. 

 

Hoe word ik 
snel wegwijs? 

Schrijf u in voor een gratis Intrastatopleiding. U krijgt er duiding bij de 
inhoud van de aangifte en leert ze efficiënt invullen in OneGate. 

! 
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 kunnen een geldboete of strafrechtelijke sanctie 
volgen.  

Lees meer over de wetgeving die de Intrastat-aangifteplicht regelt. 

 

Waar kan ik 
terecht met 
vragen? 

− Over uw aangifte en de goederen-nomenclatuur: 
externalstatistics@nbb.be of +32 2 221 40 99. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Het CSAM-systeem is alleen toegankelijk voor ingezeten ondernemingen en gebruikers.                            

 

https://www.nbb.be/nl/statistieken/buitenlandse-handel/nomenclatuur-en-codes
https://www.nbb.be/nl/statistieken/aanmelden-bij-onegate/onegate-aangiften
http://www.nbb.be/nl/statistieken/onegate-aangiften/csam
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/intrastat_onegate_nl.pdf
https://www.nbb.be/nl/statistieken/buitenlandse-handel/intrastat-info#opleiding
https://www.nbb.be/nl/statistieken/buitenlandse-handel/methodologie
mailto:externalstatistics@nbb.be
mailto:access.onegate@nbb.be
https://www.nbb.be/en/onegate

