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1. S03CCR wordt S01CCR - Handelsvorderingen en -schulden ten opzichte
van het buitenland

Zoals eerder aangekondigd wordt de S03CCR-aangifte geleidelijk aan vereenvoudigd en vervangen
door de S01CCR-aangifte, getiteld "Handelsvorderingen en -schulden ten opzichte van het
buitenland".

De veranderingen:

 Vorderingen en schulden worden nu gerapporteerd naargelang hun looptijd (langer of
korter dan/gelijk aan 1 jaar), en niet langer naargelang het type onderliggende
transactie;

 de aangifte vermeldt elk land afzonderlijk, in plaats van groepen van landen zoals
voorheen het geval was voor bepaalde geografische gebieden;

 bedragen in vreemde munten moeten niet langer in EUR worden omgerekend.

2. MCC – Betalingstransacties per handelaarscategoriecode (Merchant
Category Code)

Vanaf 2022 wordt een nieuwe maandelijkse rapportering verwacht van de
betalingsdienstaanbieders die betaalkaarten uitgeven (issuers) of activiteiten inzake
acceptatie van betalingstransacties uitoefenen (acquirers).

Deze rapportering bevat de opsplitsing van de uitgaven per categorie waartoe de
handelaar behoort (Merchant Category Code – MCC).

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).

Voor meer informatie, zie de MCC-snelgids en de ‘MCC_ACQUIRER & MCC_ISSUER’-handleiding.

3.  FATS (Foreign Affiliates Trade Statistics)
De aangiften S13FAT, S23FAT, S33FAT en S43FAT dienen ingevuld te worden voor alle niet-ingezeten
ondernemingen waarin de aangevende onderneming een directe of indirecte deelneming van minstens
50% aanhoudt.

mailto:externalstatistics@nbb.be
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/mcc_snelgids_nl.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/mcc_handleiding_nl.pdf
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Deze gegevens worden verzameld in het kader van de Foreign Affiliates Trade Statistics (FATS) zoals
uiteengezet in de FATS-reglementering1.

In het kader van de European Business Statistics (EBS)2 werd beslist om 2 bijkomende variabelen toe te
voegen aan deze aangiften:

a) Kosten verbonden aan personeelsbeloningen (bv. “Employee benefits expenses”) in
buitenlandse ondernemingen die gecontroleerd worden door een Belgische onderneming (>50%
stemrechten)

Onder personeelsbeloningen wordt verstaan : alle vormen van vergoedingen die door de buitenlandse
onderneming worden gegeven aan werknemers in ruil voor verrichte prestaties of voor het beëindigen van
hun contract in dienstverband.

Onder andere volgende vergoedingen kunnen beschouwd worden als personeelsbeloningen:
 Korte termijnbeloningen (o.a. loon, sociale zekerheidsbijdragen, betaald ziekteverlof,

winstdeelname, bonussen, enz.)
 Vergoedingen bij uitdiensttreding (o.a. pensioenuitkering, medische zorgverlening die doorloopt na

uitdiensttreding, enz.)
 Lange termijn personeelsbeloningen (o.a. langdurig betaald verlof, invaliditeitsuitkering,

aandelenopties, enz.)
 Ontslagvergoedingen (niet verband houdend met eventuele bedrijfsherstructureringen)

b) Bruto-investeringen in materiële vaste activa (bv. “Gross investment in tangible non-current
assets”) in buitenlandse ondernemingen die gecontroleerd worden door een Belgische onderneming (>50%
stemrechten)

Deze bruto-investeringen omvatten alle toevoegingen aan materiële vaste activa met uitzondering van
toevoegingen ten gevolge van herwaarderingen of herclassificaties van andere materiële vaste activa of
terugname van eerder geboekte bijzondere waardeverminderingen.

Onder toevoegingen wordt verstaan : alle aankopen, financiële leases, verbeteringen, verbouwingen,
renovaties, zelfbouw en geactiveerde uitgaven die verband houden met materiële vaste activa en welke
zijn toegelaten door de standaarden die de opname- en waarderingscriteria bepalen voor de
jaarrekeningen.

Deze gegevens zijn belangrijk. Gelieve dus de bestaande alsook de nieuw toegevoegde
rubrieken zo correct mogelijk in te vullen met de recentst beschikbare gegevens.

De controles op deze rubrieken zullen in de toekomst verstrengd worden, wat betekent
dat de ondernemingen wiens gegevens ontbreken of waarvan vermoed wordt dat de
gegevens incorrect zijn, zullen gecontacteerd worden door hun dossierbeheerder voor
extra toelichting.

Elke onderneming die ten minste 50% van de aandelen in niet-ingezeten bedrijven bezit,
moet de FAT-aangiften indienen (geen « NIHIL »-aangiften).

__________________________
1 Regulation (EC) No 716/2007 of the European Parliament and of the council of 20 June 2007 on community
statistics on the structure and activity of foreign affiliates
2 European Parliament and Council Regulation 2019/2152 of 27 November 2019 on European business statistics
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4. Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (F53FOI & S53FOI)
Ter herinnering : de F53FOI en S53FOI-rapporten werden geschrapt. In 2022 moeten de gegevens met
betrekking tot 2021 dus niet worden ingediend.

5. Vragen of hulp nodig?
U kunt contact met ons opnemen voor specifieke vragen over:

- uw aangifteplicht: externalstatistics@nbb.be;
- OneGate:

o uw toegang: verzoek om een nieuw wachtwoord of verzoek om toegang;
o uw aangiften: externalstatistics@nbb.be;
o technische problemen: servicedesk@nbb.be.

Uw dossierbeheerder staat ook tot uw beschikking voor eventuele vragen met betrekking
tot de inhoud van de aangiften. U vindt zijn/haar contactgegevens terug in OneGate via de
tab "Rapporten".

mailto:externalstatistics@nbb.be
https://www.nbb.be/nl/onegate-password-te-resetten
https://www.nbb.be/nl/onegate-toegangsaanvraag
mailto:externalstatistics@nbb.be
mailto:servicedesk@nbb.be
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