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1. Upgrade van het beveiligingsprotocol van de NBB-toepassingen naar
TLS 1.2

Op dinsdag 30 januari 2018 past de Nationale Bank van België de instellingen van haar websites aan.
Het is mogelijk dat u daardoor ook een aanpassing moet doen, met name uw browser zo instellen dat die
uitsluitend TLS 1.2 gebruikt.
TLS 1.0 en TLS 1.1 zullen niet langer worden ondersteund. Meer informatie over de compatibiliteit kunt u
terugvinden in de onderstaande tabel. A2A-gebruikers (Application to Application) moeten hun IT-
verantwoordelijke informeren over deze wijziging en verifiëren of hun infrastructuur compatibel is met
TLS 1.2.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de NBB IT Helpdesk (tel +32 2 221 40 60, servicedesk@nbb.be).

Browser Version Compatibility
Microsoft Internet Explorer

Version 11 Compatible by default
Versions 9 - 10 Capable when run in Windows 7 or newer, but not by default.

Windows Vista and older operating systems, such as Windows
XP, are not compatible.

Version 8 and below Not compatible.
Firefox Compatible with the most recent, stable version, regardless of

operating system.
Version 27 and higher  Compatible by default.
Version 23 - 26 Capable, but not by default.
Version 22 and below Not compatible.

Google Chrome Compatible with the most recent, stable version, regardless of
operating system.

Version 38 and higher  Compatible by default.
Version 22 - 37 Capable when run in Windows XP SP3, Vista, or newer, OS X

10.6 or newer .
Version 21 and below Not compatible.

2. OneGate krijgt binnenkort een nieuwe look
De toepassing OneGate, waarin de ondernemingen hun aangiften versturen, krijgt binnenkort een
nieuwe, gebruiksvriendelijkere look. U kunt die in de loop van de eerste jaarhelft van 2018 ontdekken.
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3. Profiel- en contactgegevens
Om uw dossier goed te kunnen beheren, hebben we de gegevens nodig van de
aangifteverantwoordelijke in uw onderneming.

Bent u vergeten die in te vullen? Log in op het portaal www.onegate.be. Ga naar het menu Profiel, klik
op het tabblad Contactgegevens, klik op het dossier-icoontje en vul uw gegevens in (de verplichte velden
zijn aangeduid met een sterretje (*)). Klik op Bewaren. Controleer vervolgens of de contactgegevens
(gelinkt aan een aangifte) en de profielgegevens (gelinkt aan de toegang tot de toepassing) correct zijn.
Alvast bedankt!

4. Geen negatieve bedragen in de aangiften
De bedragen in de aangiften zijn in de regel positief (credit of debet). Behalve in uitzonderlijke gevallen
zou er dus geen enkel negatief bedrag mogen voorkomen in de aangiften. We zouden u willen vragen
daarop te letten en negatieve bedragen in de juiste rubriek onder te brengen.

5. Afgesloten aangifte = verzonden aangifte
Een relatief groot aantal aangifteplichtigen vergeten hun aangifte af te sluiten, waardoor die
niet wordt verzonden en dus niet aankomt bij de dienst Externe statistieken.

Zij krijgen bijgevolg een rappel, terwijl het werk voor 99 % was gedaan.

Vergeet daarom niet het vierkantje naast uw rapport aan te vinken en vervolgens op het
icoontje met het hangslot te klikken. Daarmee wordt uw rapport afgesloten en is het volledig
afgewerkt. Alvast bedankt.

6. Invoering van dwangsommen voor overtreders
Het koninklijk besluit van 12 november 2017 en de wet van 28 februari 2002 ter regeling van het opstellen
van de betalingsbalans, van de externe vermogenspositie en van de statistieken inzake de internationale
handel in diensten en de buitenlandse directe investeringen van België bepalen dat de NBB voortaan
dwangsommen kan opleggen om ondernemingen ertoe aan te zetten hun statistische verplichtingen na te
komen.

Toelichting
Om representatieve en relevante statistieken op te stellen is het van groot belang snel over
voldoende gegevens te beschikken.

Om de ondernemingen niet nodeloos te belasten, werden drempelwaarden bepaald op basis waarvan
enkel de ondernemingen waarvan de informatie nodig is, worden geselecteerd. Het is bijgevolg absoluut
noodzakelijk dat elke geselecteerde onderneming haar aangifte tijdig indient. Uit onderstaande
grafieken blijkt dat de meeste aangifteplichtigen dat doen, maar ook dat er overtreders zijn. Daardoor
kunnen de transacties met het buitenland niet snel genoeg worden gemeten met de vereiste kwaliteit.

http://www.onegate.be/
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Aan ondernemingen die het na meerdere rappels nalaten hun gegevens in te vullen, kan voortaan een
dwangsom worden opgelegd.

Het bedrag van de dwangsom zal in verhouding staan tot de overtreding en het belang van de
onderneming. Het zal € 50 tot € 1 000 per inbreuk, per dag vertraging bedragen en blijft lopen zolang de
correcte statistische gegevens niet zijn ingediend.

In de praktijk zullen dwangsommen worden opgelegd vanaf de aangiften van januari 2018.

De externe statistieken rekenen erop dat u de aangifte tijdig zal doorsturen en dat dwangsommen niet
nodig zullen zijn.

èVermijd dwangsommen: verzend uw aangifte op tijd!

7. Lijst van de aangiften
U kunt de verschillende aangiften die nodig zijn om de Betalingsbalans en de statistieken over de directe
investeringen in het buitenland op te stellen terugvinden op onze website:

https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsbalans/aangiften-onegate
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