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BETALINGEN PER KAART: 
OPSPLITSING PER HANDELAARSCATEGORIECODE 

(ACCEPTEERDER / UITGEVER)
Betalingsdienstaanbieders die betaalkaarten uitgeven of activiteiten inzake acceptatie van
betalingstransacties uitoefenen, moeten de opsplitsing van de uitgaven per categorie waartoe de
handelaar behoort (Merchant Category Code – MCC) aan de Nationale Bank van België melden.

Deze nieuwe aangifte is een uitvoering van de verordening betreffende de communautaire
statistieken van de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse directe
investeringen (EG 184/2005) en de verordening betreffende betalingsstatistieken (ECB/2020/59).

Rechtsgrondslag

Verordening (EG) nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad
van 12 januari 2005 betreffende de communautaire statistieken van de
betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse
directe investeringen

Verordening (EU) 2020/2011 van de Europese Centrale Bank van 1
december 2020 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1409/2013
betreffende betalingsstatistieken (ECB/2013/43) (ECB/2020/59)

Betrokken
informatie-
plichtigen

In België gevestigde rechtspersonen die betaalkaarten uitgeven of
activiteiten inzake acceptatie van betalingstransacties uitoefenen, met
uitzondering van degene die een vrijstelling verkregen in het kader van de
betalingsstatistieken.

De lijst van de vrijgestelde instellingen is hier beschikbaar. Ze wordt jaarlijks
herzien.

Te rapporteren
gegevens

Aan te geven gegevens Frequentie en termijn

Voor de vennootschappen die
betaalkaarten uitgeven: uitsplitsing van
de bedragen per categorie handelaar
voor alle transacties die in België of in
het buitenland zijn verricht met door hen
uitgegeven kaarten.

Maandelijks
De aangiftes moeten
uiterlijk op de 20e van de
maand volgend op de
referentiemaand worden
ingediend.

Uw aangifte voor maart
moet bijvoorbeeld uiterlijk
op 20 april worden
ingediend.

Voor de bedrijven die activiteiten inzake
acceptatie van betalingstransacties
verrichten: opsplitsing van de bedragen
per handelaarscategoriecode voor alle
transacties die in België of in het
buitenland in het kader van hun
activiteiten werden geaccepteerd.

Uitvoerings-
datum

De eerste aangifte van bovengenoemde transacties moet uiterlijk op 20
februari 2022 ingediend worden voor de transacties van januari 2022.

Gedetailleerde
documentatie

Raadpleeg de MCC-handleiding.

https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/mcc_guide_rapide_fr.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/mcc_quickguide_en.pdf
https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsstatistieken/rapportering-vanaf-1-januari-2022#gedeeltelijke-vrijstellingen
https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsstatistieken/rapportering-vanaf-1-januari-2022#gedeeltelijke-vrijstellingen
https://www.nbb.be/doc/dq/paymentstatistics/list_of_institutions_granted_a_derogation_2023.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/mcc_handleiding_nl.pdf


Data Collection

Nationale Bank van België nv

De Berlaimontlaan 14

BE-1000 BRUSSEL

tel. +32 2 221 40 99

www.nbb.be

BTW BE 0203.201.340

RPR Brussel

Aangifteportaal U vult uw aangifte online in via www.onegate.be.

In OneGate kiest u zelf hoe u uw rapporten indient: manueel of aan de
hand van XML- of CSV- bestanden. De procedure wordt stap voor stap
uitgelegd in de gebruikershandleidingen voor de aangever die
beschikbaar zijn op www.onegate.be in de rubriek Documentatie.

Tests

Elke instelling wordt verzocht vanaf 1 november 2021 haar toepassing te
testen (via www.onegate.be) om er zeker van te zijn dat zij in staat zal zijn:

 de informatie tijdig en volgens de instructies aan te geven
 de feedbackboodschappen te verwerken.

Sanctie

Om een adequate opvolging van de kredietkaartactiviteiten mogelijk te
maken, zowel uit statistisch als uit prudentieel oogpunt, maakt deze
aangifte deel uit van de wettelijke verplichtingen van uw instelling.

Als u hier niet aan voldoet, kan dit leiden tot sancties.

Hulp nodig? Als u vragen hebt over de aangifte, kunt u contact met ons opnemen per e-
mail op externalstatistics@nbb.be of per telefoon op +32 2 221 40 99.

Om toegang te verkrijgen, raadpleeg de FAQ van de OneGate website.

https://www.nbb.be/en/onegate
https://www.nbb.be/nl/statistieken/aanmelden-bij-onegate/onegate-aangiften
https://www.nbb.be/nl/statistieken/aanmelden-bij-onegate/onegate-aangiften
http://www.onegate.be/
mailto:externalstatistics@nbb.be
https://www.nbb.be/nl/statistieken/aanmelden-bij-onegate/onegate-aangiften/faq-onegate

