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1 Upgrade beveiligingsprotocol NBB applicaties 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 een gelijkaardige aanpassing moet doorvoeren, 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 kan 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. 

3 Bedragen met of zonder decimalen 

De vermelding van eenheden, gewichten en waarden kan voortaan worden aangevuld met twee cijfers na de 

komma. Er moet bijgevolg niet meer worden afgerond tot op de eenheid. Het minimumgewicht bedraagt 0,01. Lagere 

gewichten moeten worden afgerond op 0,01. 

mailto:servicedesk@nbb.be
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4 Aangifteplichtig in 2018? 

Als u aangifteplichtig was in 2017, blijft u dat in de regel ook in 2018. Mocht er een wijziging optreden, wordt u 

daarvan op de hoogte gebracht in de loop van de maand maart 2018.  

 

De drempelwaarden op grond waarvan wordt bepaald welke ondernemingen een Intrastat-aangifte moeten indienen, 

blijven ongewijzigd ten opzichte van 2017. 

Soort aangifte Invoer (aankomsten) Uitvoer (verzendingen) 

Standaard € 1 500 000 ≤ invoer < € 25 000 000 € 1 000 000 ≤ uitvoer < € 25 000 000 

Uitgebreid ≥ € 25 000 000 ≥ € 25 000 000 

5 Nomenclatuur 2018 

De herziening van het Geharmoniseerd Systeem voor het jaar 2018 is beperkt tot ongeveer 20 codes van de bijna 

10 000 producten die de nomenclatuur telt.  

 

De conversielijsten 2017-2018 van de nomenclatuur kunnen worden geraadpleegd op onze website: 

1. in de vorm van een ASCII-bestand. Dat formaat kunt u gebruiken om uw elektronische bestanden bij te werken.  

2. in de vorm van een pdf-bestand waarin de goederencodes ook worden omschreven.  

6 Modernisering van Intrastat voor de gegevens van 2019 

Vanaf de aangifte over de gegevens van de maand januari 2019, en indien u aangifteplichtig bent voor de Intrastat-

verzendingen naar andere EU-lidstaten, zal u twee bijkomende velden moeten invullen:  

 het land van oorsprong van de verzonden goederen 

 het btw-nummer van uw klant in de lidstaat van bestemming.  

Voor uw eventuele aangifte van Intrastat-aankomsten uit andere lidstaten – uw intra-EU-invoer – verandert er 

daarentegen niets.  

 

Deze twee bijkomende gegevens worden gevraagd in het kader van het Europese project voor de modernisering van 

Intrastat. 

 

Het land van oorsprong van de goederen die u verzendt kan om het even welk land van de wereld zijn, inclusief 

België zelf. Het gaat om het land waar de goederen werden geproduceerd, gewonnen of substantieel gewijzigd. 

Indien een bepaald goed werd geproduceerd in verschillende landen, dan is het land van oorsprong het land waar 

het goed de laatste substantiële wijziging heeft ondergaan. We begrijpen dat het land van oorsprong een gegeven is 

dat soms moeilijk te bepalen is, maar we vragen wel dat u een redelijke inspanning doet om dit correct mee te delen.  

U gebruikt de ISO-alpha2-landcodes voor de aangifte van het land van oorsprong. 

 

Het btw-nummer van uw klant in de lidstaat van bestemming is hetzelfde nummer dat u ook moet aangeven in uw 

VIES-aangifte voor de btw-administratie. Vergeet niet dat dit het volledige btw-nummer moet zijn, inclusief de 

landcode. Tracht ook enkel bestaande btw-nummers aan te geven.  

 

In de meeste gevallen zal het landenprefix van het btw-nummer van uw klant in de lidstaat van bestemming 

overeenkomen met de landcode die u in het veld “land van bestemming” moet aangeven. Er is echter één 

uitzondering, namelijk in geval van zogenaamde driehoekshandel. Soms kan het voorkomen dat u een goed verkoopt 

aan een klant in een EU-lidstaat, maar dat de eigenlijke lidstaat van bestemming van de goederen een andere 

lidstaat is. In deze gevallen zal de landcode van “land van bestemming” niet dezelfde zijn als het landenprefix van het 

btw-nummer van uw klant. 

  

https://www.nbb.be/doc/dq/e_pdf_ex/trp1817.txt
https://www.nbb.be/doc/dq/n_pdf_ex/conv1718nl.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Intra-EU_trade_-_exchange_of_micro-data
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Intra-EU_trade_-_exchange_of_micro-data
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/other_documents/geonom/
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7 Timing voor de aangiften 

De meeste aangiften werden tijdig ingediend. Bedankt aan iedereen die zich daarvoor heeft ingezet.  

 

 
Cijfers op basis van de aangiften van januari tot oktober 2017.  

8 Punten uit de vorige nieuwsbrief (nr. 27) die nog steeds actueel zijn: 

 Afgesloten aangifte = verzonden aangifte 

 Gewest van bestemming of van oorsprong 

 Gratis opleidingen 

 

62,4% 

29,8% 

3,8% 

1,4% 
1,2% 

0,5% 

0,4% 

2,1% 

Intrastat - aangiften binnen 

op tijd

met een maand vertraging maximum

met 2 maanden vertraging maximum

met 3 maanden vertraging maximum

met 4 maanden vertraging maximum

met 5 maanden vertraging maximum

met 6maanden vertraging maximum

https://www.nbb.be/doc/dq/n_pdf_ex/newsletter27nl.pdf
https://www.nbb.be/doc/dq/n_pdf_ex/newsletter27nl.pdf
https://www.nbb.be/doc/dq/n_pdf_ex/newsletter27nl.pdf

