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1. De betalingsbalans in beeld 

De informatie die u ons verstrekt, wordt in de betalingsbalans verwerkt en is essentieel om de positie van 

de Belgische economie ten opzichte van het buitenland te kunnen volgen. Deze 5 minuten durende 

video legt het nut van de betalingsbalans in eenvoudige taal uit. 

 

 
 

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze belangrijke economische indicator! 

2. Aangifte van de btw-eenheden: driemaandelijks of jaarlijks 

Vanaf 2020 worden de btw-eenheden in 2 groepen verdeeld op basis van hun belang. Het aantal te 

vermelden gegevens en de frequentie van de aangifte zijn bepaald in functie van de groep waartoe uw 

btw-eenheid behoort. 

 Grote btw-eenheden Andere btw-eenheden 

Criteria 

Resultaat van de uitgaande handelingen  

(roosters 00 + 01 + 02 + 03 + 44 + 45 + 46 + 47 – (48 + 49)) 

in de btw-aangifte op jaarbasis. 

€ 15 miljoen of meer minder dan € 15 miljoen 

Aan te geven btw-

roosters per periode 

per lid van de btw-

eenheid 

00, 01, 02, 03, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 
56, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 en 88 van 
het vorige kwartaal 

44, 46, 47, 48, 56, 84, 85, 86, 
87 en 88 van het vorige jaar 

Aangiftefrequentie Driemaandelijks Jaarlijks 

Deadline De 20e van de maand die volgt op het 

trimester waarover u aangifte moet doen 

(20 april, 20 juli, 20 oktober, 20 januari). 

31 mei van het jaar dat volgt 

op het jaar waarover u aangifte 

moet doen. 

 

mailto:sxselect@nbb.be
https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsbalans
file:///S:/SX/10_Communication/External_communication/Website/Vidéo/BOP%20video's/Balance_Paiements_07-11%20FR.mp4
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3. Directe investeringen met het buitenland: verduidelijkingen 

3.1 AANGIFTE VAN DE GROEPSSTRUCTUUR (GRPFDI) 

De ultieme moedermaatschappij van de aangevende onderneming die in de aangifte aangevinkt kan 

worden, is de directe of indirecte aandeelhouder die de aangevende onderneming controleert en die 

op haar beurt niet gecontroleerd wordt door een andere onderneming. 

Sommige ondernemingen duiden echter hun directe aandeelhouder als ultieme moedermaatschappij aan 

terwijl deze directe aandeelhouder zelf gecontroleerd wordt door een andere groepsentiteit. De ultieme 

moedermaatschappij is in dit voorbeeld de andere groepsentiteit die zelf niet gecontroleerd wordt. 

3.2 AANGIFTE VAN DE INVESTERINGSSTROMEN MET HET BUITENLAND (FX3FDI)* 

De rubriek M5205 “Bedrag van de nieuwe inbreng vanwege de rechtstreekse niet-ingezeten directe 
aandeelhouder” is onderdeel van de rubriek M5201 “Nieuwe inbrengen”. Onder M5201 valt iedere 
oprichting/kapitaalsverhoging als gevolg van nieuwe inbrengen in de aangevende onderneming, ongeacht 
de nationaliteit van de aandeelhouder (Belgisch of buitenlands). Daarom moet het bedrag dat vermeld 
wordt bij M5201 altijd groter zijn dan of gelijk zijn aan het bedrag in M5205. 

* Deze verduidelijking geldt niet voor de kredietinstellingen (code 23) want zij moeten deze rubrieken niet invullen. 

 

4. Beleggingen in effecten 

Eind september 2019 werd de populatie aangifteplichtigen bijgewerkt voor de aangifte van investeringen 

van niet-financiële ondernemingen (S10SNF). Van deze gelegenheid werd tevens gebruikgemaakt om de 

S10SNF-handleiding te updaten. 

 

5. Verzekeringen: verduidelijkingen 

5.1 AANGIFTE VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN (F02BRO) 

In de rubrieken F0001 tot en met F3100 moeten de verzekerings- en herverzekeringspremies en  
-vergoedingen ingevuld worden. Hiermee worden de premies en schadevergoedingen bedoeld die via 
verzekeringsmakelaars verlopen en die betrekking hebben op het buitenland omdat de verzekerde en/of 
de verzekerings- of herverzekeringsonderneming niet in België woont.  
Maar, de premies en schadevergoedingen ontvangen van of betaald aan niet-ingezetenen waarvan de 
tegenpartij een Belgische verzekerings- of herverzekeringsmaatschappij is, geeft u alleen aan als ze door 
de tegenpartij niet als een transactie met het buitenland werden aangegeven.   

Voorbeeld: een Belgische verzekeringsmaatschappij ontvangt een brandverzekeringspremie van een 
Franse onderneming via een Belgische verzekeringsmakelaar. Als de Belgische verzekeringsmaatschappij 
de premie beschouwt als afkomstig uit: 

- België, dan moet de Belgische makelaar het bedrag in rubriek F2000 aangeven. 
- Frankrijk, dan mag de Belgische makelaar het bedrag niet in rubriek F2000 aangeven. 

5.2 AANGIFTE VAN DIENSTEN EN OVERDRACHTEN MET HET BUITENLAND (F02INS) 

In de rubrieken F0001 tot en met F3000 (verzekerings- en herverzekeringspremies) moeten de bedragen 
overeenkomen met de premies die gefactureerd werden aan niet-ingezeten klanten en niet-ingezeten (of 
derde) makelaars, btw en andere taksen niet inbegrepen. Het gaat hier dus om de brutobedragen van de 
geboekte premie-inkomsten zonder de aftrek van eventuele betalingen zoals schadevergoedingen of 
commissies aan tussenpersonen. 

 

 

 

 

https://www.nbb.be/doc/dq/n_pdf_bb/s10snf_handleiding_nl.pdf
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6. Nieuwe waarschuwingen in OneGate 

Om te vermijden dat er foutief grote bedragen worden aangegeven, zijn er in OneGate 

waarschuwingsdrempels toegevoegd. Als u een bedrag invult dat zo’n drempel overschrijdt, krijgt u een 

waarschuwing op uw scherm of in de controlelijst. Deze waarschuwingen zijn niet blokkerend: nadat u de 

bedragen nagekeken hebt, kunt u uw aangifte zonder problemen afsluiten. 
 

7.  -profiel en -contactgegevens 

Om uw dossier optimaal te beheren, is het belangrijk dat de contactgegevens van de aangifte-

verantwoordelijke(n) binnen uw bedrijf ingevuld en up-to-date zijn. 

 

Vanaf 1 april 2020 moeten ook voor het domein PRT (portefeuille) de contactgegevens 

ingevuld zijn om toegang tot de aangiften te hebben.   

Het nieuwe jaar is een uitgelezen moment om dit even na te kijken. Als u zich in OneGate aanmeldt, zijn 

zowel uw profiel als de personen verantwoordelijk voor de aangifte(n) onmiddellijk toegankelijk vanop 

de homepage. 

 
 

 

8. Ook interessant 

8.1 DE NBB EVALUEERT DE BELGISCHE BUITENLANDSE HANDEL 

 

In haar economische review van december 2019 neemt de Nationale Bank van België de 

buitenlandse handel van België onder de loep. Hoe staat het met onze uitvoer en ons 

kosten- en prijsconcurrentievermogen ten opzichte van de rest van de wereld? En hoe 

behouden we onze weerbaarheid in het huidige en toekomstige klimaat? 

Benieuwd naar de antwoorden? Lees het artikel De Belgische buitenlandse handel: tussen herstel 

van het concurrentievermogen en neoprotectionisme. 

 

 

 

https://www.nbb.be/doc/dq/onegate/nl/login_nl.html
https://www.nbb.be/nl/artikels/de-belgische-buitenlandse-handel-tussen-herstel-van-het-concurrentievermogen-en-0
https://www.nbb.be/nl/artikels/de-belgische-buitenlandse-handel-tussen-herstel-van-het-concurrentievermogen-en-0
https://www.nbb.be/en/onegate
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9. Brexit? 

De Brexit heeft geen impact op de inhoud van de aangiften van dienstentransacties en investeringen 

met het buitenland. 

10. Vragen of hulp nodig? 

Elke onderneming met aangifteplicht voor onze statistieken krijgt een dossierbeheerder toegewezen. Bij 

deze persoon kunt u steeds terecht met vragen of in geval van problemen. U vindt zijn of haar 

contactgegevens terug in OneGate via de tab “Rapporten” en in de meeste brieven die u van ons ontvangt. 

U kunt ons ook e-mailen met specifieke vragen over: 

- uw aangifteplicht: sxselect@nbb.be  

- OneGate: 

- uw toegang: access.onegate@nbb.be 

- uw aangiften: sxcollect@nbb.be 

- technische problemen: servicedesk@nbb.be 

 

mailto:sxselect@nbb.be
mailto:access.onegate@nbb.be
mailto:sxcollect@nbb.be
mailto:servicedesk@nbb.be

