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Dit document is ook beschikbaar in het FR, EN en DE. 

INTRASTAT 
TRANSACTIECODES VANAF 2022 

Vanaf januari 2022 bestaat de code van aard van transactie uit een codenummer in kolom A met de 
bijbehorende onderverdeling in kolom B. 

A B 

Code Beschrijving Code Beschrijving 

1 
Transacties met feitelijke 
verandering van eigenaar met 
financiële compensatie 

1 
Rechtstreekse verkoop/aankoop, behalve 
rechtstreekse handel met/door particuliere 
consumenten 

2 
Directe handel met/door particuliere 
consumenten (incl. verkoop op afstand) 

2 

Retourzendingen en gratis 
vervanging van goederen na 
registratie van de oorspronkelijke 
transactie 

1 Retourzendingen van goederen 

2 Vervanging van teruggezonden goederen 

3 
Vervanging (bv. onder garantie) van 
goederen die niet zijn teruggezonden 

3 

Transacties met beoogde 
verandering van de eigendom of 
verandering van eigendom zonder 
financiële compensatie 

1 
Vervoer van of naar een opslagruimte (met 
uitzondering van voorraad op afroep en 
consignatie) 

2 
Zicht- of proefzending (met inbegrip van 
voorraad op afroep en consignatie) 

3 Financiële leasing 

4 
Transacties waarbij de eigendom wordt 
overgedragen zonder financiële 
compensatie 

4 
Transacties met het oog op 
loonveredeling (zonder 
eigendomsoverdracht) 

1 
Goederen waarvan wordt verwacht* dat zij 
terugkeren naar de aanvankelijke 
lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer 

2 
Goederen waarvan niet wordt verwacht dat 
zij terugkeren naar de aanvankelijke 
lidstaat/het aanvankelijke land van uitvoer 

5 
Transacties na loonveredeling 
(zonder eigendomsoverdracht) 

1 
Goederen die terugkeren naar de 
aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land 
van uitvoer 

2 
Goederen die niet terugkeren naar de 
aanvankelijke lidstaat/het aanvankelijke land 
van uitvoer 

6 
Bijzondere voor nationale 
doeleinden gecodeerde transacties 

0   

7 

Transacties met het oog op/na 
inklaring (zonder 
eigendomsoverdracht, met 
betrekking tot goederen in quasi-
invoer of -uitvoer) 

1 
Goederen in het vrije verkeer brengen in een 
lidstaat en ze vervolgens uitvoeren naar een 
andere lidstaat 

2 
Vervoer van goederen van een lidstaat naar 
een andere lidstaat om de goederen onder 
de uitvoerprocedure te plaatsen 

https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/new_natures_of_transaction_2022_fr.pdf
https://www.nbb.be/doc/dd/onegate/data/new_natures_of_transaction_2022_en.pdf
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A B 

Code Beschrijving Code Beschrijving 

8 

Transacties die gepaard gaan met 
de levering van bouwmaterialen en 
technisch materieel in het kader van 
een contract voor algemene 
bouwwerken of voor weg- en 
waterbouwwerken waarbij de 
goederen niet afzonderlijk hoeven te 
worden gefactureerd en een factuur 
voor het gehele contract wordt 
opgemaakt 

0   

9 
Overige transacties die niet onder 
andere codes kunnen worden 
ingedeeld 

1 
Huur, bruikleen en operationele lease 
gedurende meer dan 24 maanden 

9 Andere 

Bron: Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1197 van de Commissie van 30 juli 2020 tot vaststelling van 
technische specificaties en regelingen overeenkomstig Verordening (EU) 2019/2152 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende Europese bedrijfsstatistieken en tot intrekking van tien rechtshandelingen 
op het gebied van bedrijfsstatistieken - Bijlage I, deel C - tabel 1 (blz. 77-78). Zie ook Hoofdstuk IV – Afdeling 
28.2. 

*Na correctie. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32020R1197

