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1. Covid-19 

Dank u voor uw bijdrage! Dataverzameling blijft van fundamenteel belang om het goederenverkeer van 

België met het buitenland te meten. Het is dankzij uw medewerking dat de Nationale Bank de gevolgen 

van deze crisis kan inschatten en zo passende steunmaatregelen voor de bevolking en het bedrijfsleven 

kan aanbevelen. 

2. Brexit 

De impact op uw Intrastat-aangiften vanaf 1 januari 2021 voor wat betreft uw handel met het Verenigd 

Koninkrijk is als volgt:  

• de landencode "GB" kan u niet meer gebruiken; 

• uw handel met Noord-Ierland moet u aangeven met de landencode "XI" en een "XI" BTW-nr; 

• de code "XU" wordt gebruikt als land van oorsprong voor het Verenigd Koninkrijk (excl. Noord-

Ierland). 

De handel met het Verenigd Koninkrijk (zonder Noord-Ierland) verloopt via douanedocumenten.  

Deze handel mag u NIET aangeven via Intrastat. 

 

 

Let op voor dubbele aangiften!  

Voor handel met het Verenigd Koninkrijk (excl. Noord-Ierland): een factuur van december 2020 

waarvan u de goederen heeft verzonden begin januari 2021 en waarvoor u een 

douanedocument heeft opgesteld mag dus NIET in de Intrastat-aangifte opgenomen worden. 

3. Jaarlijkse herziening van de nomenclatuur van goederencodes  

De herziening van het Geharmoniseerd Systeem (GS) voor het jaar 2021 betreft 25 goederencodes. 

De volledige 2021-goederennomenclatuur en de conversielijst 2020-2021 zijn op onze webpagina 

Nomenclatuur beschikbaar, in pdf- en txt- formaat. Het txt-formaat kunt u gebruiken om uw elektronische 

bestanden bij te werken. 

4. Aangifte van de BTW-eenheden: driemaandelijks of jaarlijks 

Sinds 2020 worden de BTW-eenheden in 2 groepen verdeeld op basis van de omvang van hun omzet. 
Het aantal te vermelden gegevens en de frequentie van de aangifte zijn bepaald in functie van de groep 
waartoe de btw-eenheid behoort. Gelieve de snelgids te raadplegen voor meer informatie.  

http://www.intrastat.be/
mailto:sxselect@nbb.be
https://www.nbb.be/nl/statistieken/buitenlandse-handel/nomenclatuur
https://www.nbb.be/doc/dq/n_pdf_bb/btw-eenheden_snelgids_nl.pdf
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5.  Binnenkort 

5.1 E-Commerce 

Voor BTW- en Douanedoeleinden zullen een aantal vrijstellingen afgeschaft worden voor wat betreft de 

verkoop via Internet aan particulieren in een andere lidstaat. Vanaf 01/07/2021 zal het mogelijk zijn dat 

de onderneming die levert aan dergelijke particulieren, zich registreert in het OSS-systeem van haar 

lidstaat en dat zij in haar lidstaat de BTW voldoet die zij verschuldigd is in de verschillende lidstaten waar 

de particulieren zijn gevestigd.  

 

De onderneming zal er dus voor kunnen kiezen: 

1) zich, zoals vroeger, te registreren in elke lidstaat waar ze verkoopt aan particulieren, of  

2) gebruik te maken van het nieuwe OSS-systeem in haar eigen lidstaat. 

 

Voor Intrastat wijzigt er niets. De Belgische leveranciers die leveren aan particulieren in andere lidstaten 

blijven aangifteplichtig voor Intrastat.   

5.2 Aanpassingen gepland voor 2022  

Hier zijn de aangekondigde wijzigingen voor volgend jaar: 

• vijfjaarlijkse herziening van de gecombineerde nomenclatuur van goederencodes; 

• type transactie aangeduid met een 2-cijferige code in plaats van een 1-cijferige code; 

• mogelijke aanpassing van de aangiftedrempels. 

6. Intrastat online opleiding 

 

Uw onderneming werd zopas geselecteerd om haar intracommunautaire goederenhandel 

aan te geven? Of u wordt verantwoordelijk voor de Intrastat-aangiften in het bedrijf waar 

u werkt? 

Aarzel niet om een e-mail te sturen naar sxtraining@nbb.be voor een gratis online opleiding.  

Op de agenda: de inhoud van de aangifte en de OneGate toepassing. 

7. Vragen of hulp nodig?  

 

Uw dossierbeheerder staat tot uw beschikking voor eventuele vragen of in geval van 

problemen. U vindt zijn/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: 

o uw toegang: access.onegate@nbb.be; 

o uw aangiften: sxcollect@nbb.be; 

o technische problemen: servicedesk@nbb.be. 
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