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ALBERT II, Koning der Belgen, 

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 

Gelet op de wet van 28 februari 2002 ter regeling van het opstellen van de betalingsbalans, van de 
externe vermogenspositie en van de statistieken inzake de internationale handel in diensten en de 
buitenlandse directe investeringen van België en houdende wijziging van de besluitwet van 
6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole en van verschillende wettelijke bepalingen, inzonderheid 
op artikel 3, § 1, tweede lid, § 3 en § 4, gewijzigd bij de wet van 1 mei 2006, en op artikel 7, § 3; 

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2002 met betrekking tot het opstellen van de betalings-
balans en van de externe vermogenspositie van België 

Gelet op het advies van de Europese Centrale Bank gegeven op 29 mei 2006; 

Gelet op het advies nr. 41.197/2/V van de Raad van State, gegeven op 6 september 2006, met toe-
passing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, 

Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

 

HOOFDSTUK I 
Definities 

Artikel 1. In de zin van dit artikel wordt verstaan onder : 

- «wet van 28 februari 2002» : de wet van 28 februari 2002 ter regeling van het opstellen van de beta-
lingsbalans, van de externe vermogenspositie en van de statistieken inzake de internationale handel 
in diensten en de buitenlandse directe investeringen van België en houdende wijziging van de 
besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole en van verschillende wettelijke bepalin-
gen; 
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- «ingezetene» : 

1° elke natuurlijke persoon die zijn hoofdverblijfplaats in België heeft, hierbij inbegrepen de ambtena-
ren van een organisatie naar internationaal of Europees recht, gevestigd in België.  Elke persoon die 
in de bevolkingsregisters van een gemeente ingeschreven is, wordt geacht daar zijn hoofdverblijf-
plaats te hebben; 

2° elke natuurlijke persoon van Belgische nationaliteit die in een Belgische diplomatieke of consulaire 
vertegenwoordiging in het buitenland een zending vervult, alsook de familieleden die deel uitmaken 
van zijn gezin en die hem vergezellen; 

3° elke rechtspersoon naar Belgisch publiekrecht en alle diensten daarvan in België, alsook de 
Belgische diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland; 

4° elke rechtspersoon naar Belgisch privaatrecht, voor de activiteiten van zijn maatschappelijke zetel, 
van zijn bijkantoren en bedrijfszetels gevestigd in België; 

5° elke rechtspersoon naar buitenlands recht, voor de activiteiten van zijn bijkantoren en bedrijfszetels 
gevestigd in België; 

6° elke natuurlijke persoon die, ofschoon hij zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft of niet in de 
bevolkingsregisters van een Belgische gemeente is ingeschreven, op duurzame wijze een onder-
neming uitbaat in België, en dat voor de activiteiten van die onderneming; 

- «niet-ingezetene» : 

1° elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet als een ingezetene mag beschouwd worden; 

2° elke natuurlijke persoon van buitenlandse nationaliteit die een betrekking uitoefent in een diploma-
tieke of consulaire vertegenwoordiging van zijn land die gevestigd is in België, alsook de familieleden 
die deel uitmaken van zijn gezin en die hem vergezellen; 

3° de organisaties naar internationaal of Europees recht die gevestigd zijn in België; 

4° de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen die in België gevestigd zijn; 

- «ingezeten kredietinstellingen» :  

1° elke in België gevestigde kredietinstelling in de zin van de wet van 22 maart 1993 op het statuut 
van en het toezicht op de kredietinstellingen, die een monetaire financiële instelling is overeenkomstig 
artikel 2.1 van de verordening ECB/2001/13 van 22 november 2001 met betrekking tot de geconsoli-
deerde balans van de sector monetaire financiële instellingen; 

2° de Nationale Bank van België; 

3° de financiële diensten van “De Post”; 

- «buitenlandse transactie» : 

1° elk feit dat vorderingen of schulden tussen een ingezetene en een niet-ingezetene geheel of 
gedeeltelijk doet ontstaan of tenietdoet; 

2° elk feit dat de overdracht van een zakelijk recht tussen een ingezetene en een niet-ingezetene 
veroorzaakt; 

- «professionele buitenlandse transactie» : 

1° elke buitenlandse transactie van ingezeten natuurlijke personen in de uitoefening van een handels-
activiteit of van een vrij beroep; 

2° elke buitenlandse transactie van ingezeten rechtspersonen; 

- «aard van d e buitenlandse transactie» : de economische aard van een buitenlandse transactie 
volgens de categorieën bepaald bij reglement van de Nationale Bank van België; 

- «land van de niet-ingezeten tegenpartij» : 

1° het land van verblijf van de niet-ingezeten medecontractant voor de buitenlandse transacties voort-
vloeiend uit de uitvoering van een contract; 

2° het land waar de directe investering zich bevindt voor de buitenlandse transacties betreffende 
directe investeringen in het buitenland; 
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3° het land van verblijf van de niet-ingezetene die verbonden is in een transactie met de ingezetene 
voor de andere buitenlandse transacties; 

- «directe-investeringsrelatie» : elke band tussen een rechtspersoon of een natuurlijke persoon en een 
onderneming, die deze rechtspersoon of natuurlijke persoon - «de directe investeerder» - in staat 
stelt een significante invloed uit te oefenen op het bestuur van de bedoelde onderneming - «de on-
derneming waarin direct wordt geïnvesteerd» - en die getuigt van een duurzaam belang van de di-
recte investeerder in die onderneming. 

 Deze band kan al dan niet tot stand komen door tussenkomst van andere rechtspersonen of natuur-
lijke personen waarmee een gelijkwaardige band bestaat.  

 Er bestaat een vermoeden van directe-investeringsrelatie wanneer een directe investeerder op 
directe of indirecte wijze een deelneming van minimaal tien procent aanhoudt in het kapitaal van de 
onderneming waarin direct wordt geïnvesteerd; 

- «directe-investeringsrelatie met het buitenland» : elke directe-investeringsrelatie tussen een ingeze-
tene directe investeerder en een onderneming gevestigd in het buitenland of tussen een niet-inge-
zetene directe investeerder en een onderneming gevestigd in België; 

- «directe-investeringstransactie met het buitenland» : 

1° elke transactie die tot doel heeft een directe-investeringsrelatie met het buitenland te doen ont-
staan; 

2° elke transactie waardoor een directe investeerder middelen ter beschikking stelt of terugtrekt, ont-
vangt van of terugbetaald aan een onderneming waarmee hij een directe-investeringsrelatie met het 
buitenland heeft; 

- «directe investering met het buitenland» : 

1° het geheel van de middelen die een directe investeerder op een gegeven ogenblik via directe-
investeringstransacties met het buitenland ter beschikking stelt van ondernemingen waarmee hij een 
directe-investeringsrelatie; 

2° elk in het buitenland gelegen onroerend goed of deel daarvan dat eigendom van een ingezetene is, 
alsmede elk in België gelegen onroerend goed, of deel daarvan, dat eigendom van een niet-ingeze-
tene is; 

- «investeringstransactie tussen niet-verwante ingezetenen en niet-ingezetenen met uitzondering van 
roerende waarden» : elke transactie waardoor een ingezetene middelen met uitzondering van deze 
onder de vorm van roerende waarden ter beschikking stelt van een niet-ingezetene waarmee hij een 
relatie heeft waarbij hij geen significante invloed uitoefent op het bestuur van deze niet-ingezetene 
en waarbij hij geen duurzaam belang laat blijken, of omgekeerd. 

 Er bestaat een vermoeden van een dergelijke relatie wanneer de ingezetene een deelneming van 
minder dan tien procent aanhoudt in het kapitaal van de niet-ingezetene of omgekeerd; 

- «investering tussen niet-verwante ingezetenen en niet-ingezetenen met uitzondering van roerende 
waarden» : het geheel van de middelen, met uitzondering van deze onder de vorm van roerende 
waarden, die een ingezetene op een bepaald ogenblik ter beschikking stelt of ontvangt van een niet-
ingezeten waarmee hij een relatie heeft waarbij hij geen significante invloed uitoefent op het bestuur 
van deze niet-ingezetene en waarbij hij geen duurzaam belang laat blijken. 

 

HOOFDSTUK II 
Statistische verplichtingen van de ingezetenen 

 betreffende hun buitenlandse transacties 

Art. 2. §1. De ingezetenen dienen de Nationale Bank van België in kennis te stellen van al hun pro-
fessionele buitenlandse transacties. 

Daartoe notificeren ze aan de Nationale Bank van België voor elke professionele buitenlandse trans-
actie : 

- de datum van de transactie of de periode tijdens dewelke de transactie werd verwezenlijkt; 

- het inkomende of uitgaande karakter van deze transactie; 
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- de waarde van de vorderings- of zakelijke rechten waarop ze betrekking heeft; 

- de valuta waarin die waarde is uitgedrukt; 

- de aard van de transactie; 

- het land van de niet-ingezeten tegenpartij bij de transactie. 

Voor de buitenlands transacties betreffende directe investeringen notificeren de ingezetenen daaren-
boven de identiteit van de niet-ingezeten tegenpartij bij de transactie. 

§2. Wanneer een ingezetene aan een andere ingezetene volmacht geeft om in zijn naam een buiten-
landse transactie te verrichten, geschiedt de notificatie, bepaald in §1, door de gevolmachtigde han-
delend in naam en onder de verantwoordelijkheid van de lastgever. 

Art. 3. De Nationale Bank van België bepaalt bij reglement de wijze waarop artikel 2 wordt toegepast. 

Voor de categorieën ingezetenen die ze omschrijft bepaalt de Nationale Bank van België of alle inge-
zetenen hun transacties dienen te notificeren of indien slechts een deel van hen ze dienen te notifice-
ren. 

In dit laatste geval bepaalt ze of de ingezetenen die hun buitenlandse transacties dienen te notificeren 
vastgesteld worden volgens statistische steekproefmethodes of in functie van drempelwaarden die ze 
omschrijft. 

Wanneer niet alle ingezetenen van een categorie hun buitenlandse transacties dienen te notificeren 
brengt de Nationale Bank van België die ingezetenen die hun transacties dienen te notificeren, ten 
minste drie maand vóór de aanvang van het jaar waarvoor hetwelke ze hun transacties dienen te noti-
ficeren, daarvan op de hoogte. 

De Nationale Bank van België stelt daarenboven per categorie ingezetenen vast of bepaalde transac-
ties of bepaalde informatie-elementen die er betrekking op hebben niet moeten genotificeerd worden. 

Zij stelt eveneens de vorm, de periodiciteiten en de termijnen vast binnen dewelke de notificaties wor-
den verricht evenals de codes en afkortingen die bij de notificaties moeten gebruikt worden. De vor-
men, periodiciteiten en termijnen kunnen verschillen naargelang de categorie ingezetenen. 

 

HOOFDSTUK III 
Specifieke statistische verplichtingen van bepaalde categorieën ingezetenen 

betreffende buitenlandse transacties waarvoor ze 
hun medewerking aan de verwezenlijking ervan verlenen 

Art. 4. De Nationale Bank van België vordert van de ingezeten kredietinstellingen dat ze haar infor-
matie overmaken betreffende de betalingen die ze naar het buitenland verrichten of die ze uit het bui-
tenland ontvangen. 

Het betreft alle transfers van gelden op rekening tussen België en het buitenland in opdracht van een 
ingezeten rechtspersoon of van een ingezeten natuurlijke persoon bij de uitoefening van een handels-
activiteit of een vrij beroep en ten gunste van een niet-ingezetene, of omgekeerd, met uitzondering 
van de betalingen in euro binnen de Europese Unie tot een individueel bedrag van 12.500 EUR. 

De mee te delen informatie voor iedere ingezeten cliënt, rechtspersoon of natuurlijke persoon in de 
uitoefening van een handelsactiviteit of van een vrij beroep, bestaat uit het aantal betalingen ontvan-
gen uit het buitenland en het aantal betalingen verricht naar het buitenland, evenals zijn identiteit. 

Art. 5. De Nationale Bank van België bepaalt bij reglement de wijze waarop de informatie waarvan 
sprake in artikel 4 overgemaakt wordt  

Zij stelt meer bepaald de periodiciteit, de vorm en de mededelingstermijn vast voor de informatie die 
haar moet worden overgemaakt. 

Art. 6. De Nationale Bank van België vordert van de ingezeten rechtspersonen die betaalkaarten uit-
geven of een betaalkaartensysteem beheren dat ze haar periodiek de bedragen meedelen: 

- die aan niet-ingezetenen verschuldigd zijn of die ze aan niet-ingezetenen betalen ingevolge transac-
ties met niet-ingezetenen vanwege titularissen van betaalkaarten uitgegeven in België; 
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- die niet-ingezetenen hun verschuldigd zijn of die ze van niet-ingezetenen ontvangen ingevolge 
transacties met ingezetenen vanwege titularissen van betaalkaarten uitgegeven in het buitenland 

De mee te delen bedragen worden samengevoegd per land van de niet-ingezeten tegenpartij en vol-
gens de aard van de transactie. 

Art. 7. De Nationale Bank van België bepaalt bij reglement de wijze waarop artikel 6 wordt toegepast. 

Zij stelt meer bepaald de periodiciteit, de vorm en de mededelingstermijn vast voor de informatie die 
haar moet worden overgemaakt. 

Art. 8. Elke ingezetene, kredietinstellingen uitgezonderd, die ten bezwarende titel voor rekening van 
derden transfers van geldmiddelen tussen België en het buitenland verwezenlijkt dient deze transfers 
periodiek aan de Nationale Bank van België de bedragen mee te delen. 

Het betreft alle transfers van gelden tussen België en het buitenland in opdracht of ten gunste van 
iedere ingezetene, met uitzondering van de betalingen in euro binnen de Europese Unie tot een indi-
vidueel bedrag van 12.500 EUR. 

De mee te delen bedragen worden opgesplitst per land van de niet-ingezeten tegenpartij. 

Art. 9. De Nationale Bank van België bepaalt bij reglement de wijze waarop artikel 8 wordt toegepast. 

Zij stelt meer bepaald de periodiciteit, de vorm en de mededelingstermijn vast voor de informatie die 
haar moet worden overgemaakt. 

 

HOOFDSTUK IV 
Specifieke statistische verplichtingen  

van bepaalde categorieën transacties of tegoeden en verbintenissen 

Art. 10. De Nationale Bank van België vordert van de ingezetenen die buitenlandse professionele 
transacties verrichten, informatie over hun handelsvorderingen op hun niet-ingezeten tegenpartijen en 
over hun handelsschulden tegenover hun niet-ingezeten tegenpartijen. 

Art. 11. De Nationale Bank van België bepaalt bij reglement de wijze waarop artikel 10 wordt toege-
past. 

Voor de categorieën ingezetenen die ze omschrijft bepaalt de Nationale Bank van België of alle inge-
zetenen of slechts een deel van hen de informatie dienen te notificeren. 

In dit laatste geval bepaalt ze of de ingezetenen die de informatie dienen te notificeren vastgesteld 
worden volgens statistische steekproefmethodes of in functie van drempelwaarden die ze omschrijft. 

Wanneer niet alle ingezetenen van een categorie de informatie dienen te notificeren verwittigt de 
Nationale Bank van België de ingezetenen die de informatie dienen te notificeren ten minste drie 
maanden vóór de aanvang van het jaar waarvoor hetwelke ze hun transacties dienen te notificeren. 

Ze stelt daarboven met name de periodiciteit, de vorm en de termijnen vast binnen dewelke de infor-
matie haar moet worden meegedeeld. 

Art. 12. De Nationale Bank van België vordert van de ingezeten rechtspersonen dat ze haar informa-
tie overmaken inzake hun directe investeringen met het buitenland, uitgesplitst per onderneming 
waarin wordt geïnvesteerd en per valuta, alsook informatie aangaande de directe investeringen die ze 
vanwege niet-ingezetenen genieten, uitgesplitst per niet-ingezeten directe investeerder en per valuta. 

De over te maken gegevens bevatten, naast informatie van algemene economische aard, een waar-
dering van de rechten die deze ingezeten rechtspersonen of de niet-ingezeten investeerder op grond 
hiervan bezitten evenals de bijbehorende opbrengsten en ze vermelden eveneens de veranderingen 
ten opzichte van de vorige situatie en de oorzaken ervan. 

Art. 13. De Nationale Bank van België bepaalt bij reglement de wijze waarop artikel 12 wordt toege-
past. 

Voor de categorieën ingezeten rechtspersonen die ze omschrijft met name in functie van drempel-
waarden bepaalt de Nationale Bank van België of alle ingezeten rechtspersonen de informatie dienen 
te notificeren of slechts een deel van hen ze dienen te notificeren. 
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Zij stelt met name de periodiciteit, de vorm, de termijnen binnen dewelke de informatie haar moet 
worden meegedeeld, de aard van de rechten en de aard van de waarderingsverschillen vast die deze 
informatie moet bevatten. 

Art. 14. De Nationale Bank van België vordert van de ingezeten rechtspersonen dat ze haar informa-
tie overmaken inzake hun investeringen tussen niet-verwante ingezetenen en niet-ingezetenen, met 
uitzondering van roerende waarden, uitgesplitst per land en per valuta. 

Art. 15. De Nationale Bank van België bepaalt bij reglement de wijze waarop artikel 14 wordt toege-
past. 

Voor de categorieën ingezeten rechtspersonen die ze omschrijft met name in functie van drempel-
waarden bepaalt de Nationale Bank van België of alle ingezeten rechtspersonen de informatie dienen 
te notificeren of slechts een deel van hen ze dienen te notificeren. 

Zij stelt met name de periodiciteit, de vorm, de termijnen binnen dewelke de informatie haar moet 
worden meegedeeld, de aard van de rechten en de aard van de waarderingsverschillen vast die deze 
informatie moet bevatten. 

Art. 16. De Nationale Bank van België vordert van de ingezeten rechtspersonen dat ze informatie 
overmaken aangaande hun tegoeden onder de vorm van roerende waarden, aangaande hun verbin-
tenissen ten gevolge van de emissie, de levering of de bewaring van roerende waarden evenals aan-
gaande de kenmerken van deze roerende waarden. 

De mee te delen informatie inzake de tegoeden en verbintenissen omvat voor elke roerende waarde : 

- het nummer van de boekhoudpost waaronder ze is opgenomen; 

- de bedragen in nominale waarde of in aantal, in boekwaarde en in marktwaarde; 

- het percentage van de stemrechten, verbonden aan de aangehouden aandelen en deelbewijzen; 

- het land van bewaring en, voor de roerende waarden aangehouden in België, de identiteit van de 
ingezetene bij wie de roerende waarden zijn neergelegd; 

- het geschat percentage van de uitgegeven effecten die worden aangehouden door niet-ingezetenen; 

- de economische of institutionele sector waartoe de derde-deponenten van roerende waarden beho-
ren. 

De mee te delen informatie inzake de kenmerken van de roerende waarden omvat voor elke roerende 
waarde : 

- de benaming en het type van de roerende waarde; 

- de uitgiftevaluta; 

- de ISIN-code (International Securities Identification Number) van de roerende waarde of, wanneer 
geen ISIN-code werd toegekend aan de roerende waarde, haar identificatiecode in een ander identi-
ficatiesysteem van roerende waarden dat toegelaten wordt door de Nationale Bank van België. 

Wanneer zulke identificatiecodes voor de roerende waarde niet bestaan, omvat de mee te delen in-
formatie bovendien alle andere elementen die noodzakelijk zijn voor haar identificatie. 

Art. 17. De Nationale Bank van België bepaalt bij reglement de wijze waarop artikel 16 wordt toege-
past. 

Voor de categorieën ingezeten rechtspersonen die ze omschrijft met name in functie van drempel-
waarden bepaalt de Nationale Bank van België of alle ingezeten rechtspersonen de informatie dienen 
te notificeren of slechts een deel van hen ze dienen te notificeren. 

Zij stelt met name de periodiciteit vast die niet lager mag zijn dan een maand, de vorm en de termijnen 
binnen dewelke de informatie haar moet worden meegedeeld. 

Zij bepaalt daarenboven de toegelaten systemen voor de identificatie van de roerende waarden. 
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HOOFDSTUK V 
Overmaking van aanvullende informatie 

Art. 18. Ten einde zich te verzekeren van de juistheid en volledigheid van de ingezamelde gegevens, 
mag de Nationale Bank van België van de betrokken ingezetenen elke aanvullende informatie vorde-
ren met betrekking tot de gegevens die ze moeten notificeren, inzonderheid de volledige identificatie 
van de niet-ingezetene die tegenpartij is bij de buitenlandse transacties. 

 

HOOFDSTUK VI 
Uitvoering van ambtswege 

Art. 19. §1. De gegevensverstrekker blijft in gebreke wanneer hij weigert zich te onderwerpen aan de 
verplichtingen bepaald in artikel 3 van de wet van 28 februari 2002 en van de besluiten en reglemen-
ten die ter uitvoering ervan werden genomen, inzonderheid wanneer hij de informatie die hij dient te 
verstrekken niet binnen de reglementair voorgeschreven termijnen aan de Nationale Bank van België 
overmaakt, of wanneer hij foutieve informatie verstrekt.  

§2. Ingeval de gegevensverstrekker in gebreke blijft, stelt de Nationale Bank van België hem bij aan-
getekend schrijven in gebreke. 

Deze aanmaning bevat, naast de integrale tekst van de artikelen 2, 3 en 7, §3 en §4 van de wet van 
28 februari 2002 en de tekst van onderhavig artikel, een beknopte beschrijving van de statistische 
verplichtingen en hun wettelijke of reglementaire basis, de waarschuwing van de kostprijs van de 
procedure van uitvoering van ambtswege, en legt een termijn van een maand vast binnen dewelke de 
gegevensverstrekker aan zijn statistische verplichtingen moet voldoen. 

De procedure van uitvoering van ambtswege wordt ingesteld tegen de gegevensverstrekker die 
binnen deze termijn van een maand geen gevolg geeft aan de ingebrekestelling. 

§3. Met het oog tot het opstellen van de statistische staten overeenkomstig de wet van 28 februari 
2002, dit besluit en de reglementen die ter uitvoering ervan werden genomen kan de procedure van 
uitvoering van ambtswege de volgende maatregelen en handelingen omvatten : 

1° het zich laten verstrekken of ter beschikking stellen van alle relevante boekhoudkundige of ander-
soortige documenten en informatie; 

2° het ter plaatse in de lokalen van de gegevensverstrekker die in gebreke blijft gaan inkijken van de 
documenten bedoeld in het eerste lid, al dan niet gedwongen mits voorafgaande machtiging van de 
vrederechter conform artikel 7, §4 van de wet van 28 februari 2002; 

3° de gegevensverstrekker die in gebreke blijft horen en ondervragen; 

4° een proces-verbaal opstellen met de beschrijving van de vastgestelde tekortkomingen en, voor 
zover van toepassing, met de vermelding van de opgegeven redenen voor de tekortkoming, de inten-
ties van de gegevensverstrekker die in gebreke blijft met betrekking tot zijn verplichtingen, de niet-
verstrekte documenten, de inhoud van een verhoor en/of alle andere nuttige inlichtingen of opmerkin-
gen; 

5° het (zelf) opstellen van de bedoelde statistische staten in de plaats van de gegevensverstrekker die 
in gebreke blijft; 

6° het aanstellen van externe deskundigen en derde om de afgevaardigden van de Nationale Bank 
van België bij te staan. 

De afgevaardigden van de Nationale Bank van België beslissen in functie van de medewerking van de 
gegevensverstrekker die in gebreke blijft welke van vermelde handelingen dienen gesteld te worden 
voor de uitvoering van hun opdracht. 

§4. De kosten ten laste gelegd van de gegevensverstrekker die in gebreke blijft, omvatten : 

1° de kosten van de arbeidsprestaties van de afgevaardigden van de Nationale Bank van België, 
forfaitair geraamd op 100 EUR per uur en per afgevaardigde, waarbij elk begonnen uur volledig wordt 
gerekend; dit geldt voor prestaties zowel binnen als buiten de Nationale Bank van België; 

2° de verplaatsings- en verblijfkosten van de afgevaardigden, forfaitair vastgesteld op 125 EUR per 
dag en per afgevaardigde, ongeacht de verblijfplaats of zetel van de gegevensverstrekker; 
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3° de dossierkosten, forfaitair bepaald op 1.000 EUR per uitvoering van ambtswege; 

4° de kosten en honoraria aangerekend door deskundigen of derden, die optreden om de Nationale 
Bank van België bij te staan. 

§5. De in §1 opgenomen kosten worden op 1 januari van elk jaar aangepast aan het indexcijfer van de 
consumptieprijzen. Het basis-indexcijfer hiervoor is dat van de maand januari 2006 en het referentie-
indexcijfer voor de aanpassing is dat van de maand december voorafgaand aan het jaar waarin de 
kosten verschuldigd zijn. 

§6. De kostenstaten worden opgesteld door de Nationale Bank van België. De kosten moeten worden 
vereffend binnen de vijftien dagen na overmaking van de kostenstaat aan de gegevensverstrekker die 
in gebreke blijft. 

§7. Bij wanbetaling binnen de in §6 gestelde termijn, brengen de verschuldigde sommen ten bate van 
de Nationale Bank van België, voor het duur van het verwijl, van rechtswege een interest op die pro-
rata temporis vastgesteld is op 1% per maand. 

§8. De procedure van uitvoering van ambtswege dooft uit wanneer de betrokken statistische staten 
door de gegevensverstrekker aan de Nationale Bank van België werden overgemaakt en wanneer de 
erop voorkomende informatie conform werd beoordeeld. 

Dit laat evenwel het recht van de Nationale Bank van België onverlet om de kosten opgesomd in §4 te 
verhalen op de gegevensverstrekker. 

 

HOOFDSTUK VII 
Overgangsbepaling 

Art. 20. Voor de professionele buitenlandse betalingen die door hun tussenkomst verwezenlijkt wor-
den in de loop van het jaar 2006 maken de ingezeten kredietinstellingen aan de Nationale Bank van 
België, buiten informatie bepaald bij artikel 4, volgende informatie over : 

- het inkomende of uitgaande karakter van de betaling; 

- het bedrag van de betaling; 

- de valuta van de betaling; 

- het land van de niet-ingezeten tegenpartij. 

 

HOOFDSTUK VIII 
Slotbepalingen 

Art. 21.   Het koninklijk besluit van 19 maart 2002 met betrekking tot het opstellen van de betalings-
balans en van de externe vermogenspositie van België wordt opgeheven. 

Art. 22.  Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, 7 februari 2007. 

 

... 

 

___________ 

 
 

Bijkomende informatie :  
Nationale Bank van België  - Betalingsbalans 
de Berlaimontlaan 14 
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tel.: +32 2 221 47 28 - fax: +32 2 221 31 44 - email: bopinfo@nbb.be 
 


