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1. Toegang tot OneGate via CSAM
Ingezeten bedrijven worden vanaf nu geadviseerd om aan te melden bij de OneGate-toepassing via
CSAM, het onlinedienstenportaal van de overheid.

Dit systeem wordt reeds gebruikt door de toepassingen Intervat, Finprof, Dimona, DMFA, enz.

Het CSAM-portaal in combinatie met de OneGate module voor rechtenbeheer biedt een dubbel voordeel:
1. het stelt aangevers in staat om zelf de toegang van werknemers van hetzelfde bedrijf te beheren,

alsook om derden (boekhoudkantoren, fiduciaire kantoren) uit te nodigen;
2. het garandeert een hoger veiligheidsniveau dan de combinatie van een gebruikersnaam en een

wachtwoord. Met CSAM gebeurt de identificatie via een eID-kaartlezer of via itsme.

Vanaf 2024 geeft alleen CSAM of een commercieel certificaat toegang tot OneGate. De combinatie van
gebruikersnaam en wachtwoord is dan niet meer geldig.

Bezoek voor meer informatie onze website of de CSAM-portaalsite.

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

De vrijstellingsregeling voorzien door de Verordening ECB/2020/59 betreffende betalingsstatistieken, is
uitgebreid tot de MCC-aangiften.

Als uw instelling één van de hier genoemde instellingen is, is zij dus vrijgesteld van de verplichtingen om
kaartbetalingen te melden vanaf de referentieperiode "januari 2023" (niet ervoor!). Er op gewezen zijnde
dat deze lijst elk jaar zal worden herzien (Informatie over vrijstellingen).

3. Directe en overige investeringen met het buitenland
3.1 DIVIDENDEN IN RAPPORT F*FDI

Voor de opstelling van de betalingsbalans en de internationale investeringspositie van België wensen wij
te verduidelijken dat in de rubrieken J1101, J1102, J1001, J1002, X1101, X1102, W1001 en W1002 van
het rapport F*FDI de dividenden enkel mogen opgenomen worden op het moment van hun
effectieve betaling en dus niet wanneer de onderneming hiervoor provisies aanlegt bij afsluiting van het
vorige boekjaar.

mailto:externalstatistics@nbb.be
https://www.csam.be/nl/index.html
https://www.nbb.be/nl/statistieken/onegate-aangiften/aanmelden-bij-onegate-csam
https://www.csam.be/nl/over-csam.html
https://www.nbb.be/doc/dq/paymentstatistics/list_of_institutions_granted_a_derogation_2023.pdf
https://www.nbb.be/nl/statistieken/betalingsstatistieken/rapportering-vanaf-1-januari-2022#gedeeltelijke-vrijstellingen
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3.2 KAPITAALLOZE VENNOOTSCHAPPEN

In het kader van de hervorming van het vennootschapsrecht van 2019 zijn er een aantal verduidelijkingen
doorgevoerd in de rapporten F*FDI, S*FDI en R*FDI om rekening te houden met de vervanging van het
begrip “Kapitaal” door het begrip “Inbreng” bij de besloten en coöperatieve vennootschappen.
De kapitaalsgerelateerde rubrieken zijn dienovereenkomstig aangepast. Dit verandert echter niets aan de
manier waarop u rapporteert.

Hieronder is een overzicht van de veranderingen:

- De rubrieken M*211 “10 - Kapitaal” zijn aangepast naar “10 – Kapitaal (Voor kapitaalloze
vennootschappen 10/11 – inbreng)”. Dit komt overeen met de jaarrekeningrubriek 10/11.

- De rubrieken M*212 “Uitgiftepremies” worden geschrapt in OneGate.
- De rubriek J0018 “694 - Vergoeding van het kapitaal” is aangepast naar “694 - Vergoeding van

kapitaal/inbreng”. De gegevens uit de jaarrekeningrubriek 694 mogen hier ingevuld worden.
- De overige rubrieken m.b.t. kapitaalswijzigingen of inbrengwijzigingen zullen op dezelfde

manier geherdefinieerd worden. Het begrip “kapitaal” mag geïnterpreteerd worden als
“inbreng” voor de kapitaalloze vennootschappen.

4. FDI – Rapport GRPFDI

Om het invullen van het rapport GRPFDI voor u gemakkelijker te maken, hebben we
een snelgids opgesteld. Raadpleeg deze gerust!

https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/een_groepsstructuur_aanmaken_nl.pdf
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