Metadata
Administrative bron

NBB: Nationale Bank van België - Buitenlandse handel
Algemene informatie
Via de maandelijkse intrastat-aangifte verstrekken de ondernemingen inlichtingen over
hun intracommunautaire (intra-EU) goederenstromen.
Domein

2.2.11. Nationale Bank van België

Verwante administratieve NBB: Nationale Bank van België - Jaarrekeningen van de
bronnen
ondernemingen ; NBB: Nationale Bank van België - Sociale
balans ; Nationale rekeningen ; Tabel 2400 van de nationale
rekeningen
Trefwoorden

-

Bijwerking van het
document

27/01/2019

Periodiciteit

Maandelijks

Tijdigheid

-

Referentiewetteksten

Koninklijk besluit van 9 januari 2005 waarbij een maandelijkse
statistiek van het goederenverkeer tussen België en de andere
lid-Staten van de Europese Unie wordt voorgeschreven.
; Verordening (EG) Nr. 1982/2004 van de Commissie
van 18 november 2004 tot uitvoering van Verordening
(EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de
Raad betreffende de communautaire statistieken van het
goederenverkeer tussen de lidstaten en tot intrekking van de
Verordeningen (EG) nr. 1901/2000 en (EEG) nr. 3590/92
; Verordening (EG) nr. 1915/2005 van de Commissie van
24 november 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr.
1982/2004 wat de vereenvoudiging van de registratie van
de hoeveelheid en de specifieke bepalingen voor bijzondere
goederenbewegingen betreft
; Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement
en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de communautaire
statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en
houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 3330/91 van
de Raad
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Methodologische toelichting

Administratieve variabelen
Administratieve
variabelen

Aard van de transactie ; Gebied van oorsprong of
bestemming ; Hoeveelheid goederen ; Land van oorsprong ;
Leveringsvoorwaarden ; Partnerlidstaat ; Statistisch stelsel ;
Waarde van de goederen ; Wijze van vervoer

Bereik
Geografisch bereik

België

Eerste beschikbare
periode

januari 1996

Statistische eenheid

btw-plichtig

Statistische populatie

Btw-plichtigen die in- en uitvoeractiviteiten vanuit of naar EUlidstaten voeren.
Definities

Titel

Definitie

Partnerlidstaat

(a) Bij aankomsten is de partnerlidstaat
de lidstaat van herkomst, dat wil zeggen
de lidstaat van verzending als goederen
rechtstreeks uit een andere lidstaat het
land binnenkomen. Als de goederen
voordat ze de lidstaat van aankomst
bereiken, door een of meer andere
lidstaten zijn vervoerd en er het voorwerp
zijn geweest van een tussenstop of
een rechtshandeling die geen verband
houdt met het vervoer ervan (bv.
eigendomsoverdracht), wordt de
laatste lidstaat waar een dergelijke
tussenstop heeft of juridische transacties
hebben plaatsgevonden als de lidstaat
van oorsprong aangemerkt.(b) Bij
verzendingen is de partnerlidstaat de
lidstaat van bestemming, dat wil zeggen
de laatste lidstaat, zoals bekend op het
moment van verzending, waarheen de
goederen worden verzonden.
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Eenheid/
Nomenclatuur
GEOBEL

Hoeveelheid goederen

De hoeveelheid goederen wordt op twee N (Aantal)
wijzen uitgedrukt: (a) in nettomassa,
dat wil zeggen de eigen massa
van de goederen ontdaan van alle
verpakkingen; (b) volgens bijkomende
maatstaven, dat wil zeggen de mogelijke
meeteenheden van hoeveelheid behalve
de nettomassa, zoals genoemd in de
jaarlijkse verordening van de Commissie
tot wijziging van de gecombineerde
nomenclatuur.

Aard van de transactie

Onder „aard van de transactie” verstaat Onbekend
men de verschillende kenmerken (aan- of
verkoop, veredelingsbewerking enz.) die
van nut zijn om de transacties van elkaar
te onderscheiden.

Waarde van de goederen

De waarde van de goederen kan op twee Euro (€)
wijzen worden uitgedrukt: (a) de maatstaf
van heffing, dat wil zeggen de waarde
die krachtens Richtlijn 77/388/EEG van
de Raad voor belastingdoeleinden wordt
bepaald; (b) de statistische waarde,
dat wil zeggen de aan de grens van de
lidstaten berekende waarde, die ook de
incidentele kosten (vracht, verzekering)
omvat, maar bij verzendingen alleen voor
het trajectgedeelte op het grondgebied
van de lidstaat van verzending en bij
aankomsten voor het trajectgedeelte
buiten het grondgebied van de lidstaat
van aankomst. Bij verzendingen is dit
de fob-waarde (´free on board´) en
bij aankomsten de cif-waarde (´cost,
insurance, freight´).
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Land van oorsprong

(a) Onder het „land van oorsprong” wordt GEOBEL
het land verstaan waar de goederen
hun oorsprong hebben (alleen bij
aankomsten). (b) Goederen hebben hun
oorsprong in het land waar zij in hun
geheel zijn verkregen of geproduceerd.
(c) Als bij de vervaardiging van goederen
twee of meer landen betrokken waren,
zijn die goederen van oorsprong uit het
land waar, in een daartoe ingerichte
onderneming, de laatste ingrijpende en
economisch verantwoorde verwerking
of bewerking heeft plaatsgevonden die
hetzij tot de fabricage van een nieuw
product heeft geleid, hetzij een belangrijk
fabricatiestadium vertegenwoordigt.

Gebied van oorsprong of
bestemming

(a) Onder ´gebied van oorsprong´, bij
Onbekend
verzending, wordt verstaan het gebied
in de lidstaat van verzending waar de
goederen zijn vervaardigd, gemonteerd,
geassembleerd, verwerkt, gerepareerd of
onderhouden; indien dit niet bekend is,
is het gebied van oorsprong het gebied
vanwaar de goederen zijn verzonden,
of, indien dit niet bekend is, het gebied
waar het handelsproces is geschied;
(b) Onder ´gebied van bestemming
´, bij aankomsten, wordt verstaan het
gebied in de lidstaat van aankomst waar
de goederen zullen worden verbruikt,
gemonteerd, geassembleerd, verwerkt,
gerepareerd of onderhouden; indien
dit niet bekend is, is het gebied van
bestemming het gebied waarheen de
goederen worden verzonden of, indien
dit niet bekend is, het gebied waar het
handelsproces zal geschieden.

Leveringsvoorwaarden

Met 'leveringsvoorwaarden' worden
Onbekend
de voorwaarden van het contract
bedoeld die de verplichtingen van
respectievelijk de verkoper en de koper
specifiëren, conform de Incoterms van
de Internationale Kamer van Koophandel
(cif, fob, etc.).
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Wijze van vervoer

De „wijze van vervoer” wordt bij
verzendingen bepaald door het actieve
vervoermiddel waarmee de goederen
worden verondersteld het statistische
registratiegebied van de lidstaat
van verzending te zullen verlaten
en bij aankomstendoor het actieve
vervoermiddel waarmee de goederen
worden verondersteld het statistische
registratiegebied van de lidstaat van
aankomst te zijn binnengekomen.

Onbekend

Statistisch stelsel

Onder „statistisch stelsel” wordt de
verschillende kenmerken verstaan die
van nut zijn om de verschillende vormen
van aankomsten of verzendingen voor
statistische doeleinden van elkaar te
onderscheiden.

Onbekend

-

-

-
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