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Inleiding 
 

De “Praktijkcode voor de Europese Statistiek” vormt de hoeksteen van het gemeenschappelijke kwaliteitskader 
van het Europees statistisch systeem. Er is een engagement om deze praktijkcode na te leven tussen de 
statistische autoriteiten, waaronder de statistische autoriteit van de Europese Unie (Eurostat), de nationale 
instituten voor de statistiek en de andere nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de uitwerking, 
productie en verspreiding van de Europese statistieken. De editie 2017 van de Praktijkcode, die goedgekeurd 
werd door het Comité voor het Europees statistisch systeem op 16 november 2017, is de tweede herziening van 
de Code, die voor de eerste keer goedgekeurd werd in 2005.   

De praktijkcode is een zelfregulerend instrument, gebaseerd op 16 beginselen met betrekking tot het institutionele 
kader, statistische procedures en statistische output. Voor elk beginsel zijn er indicatoren met „best practices” die 
richtlijnen en aanwijzingen geven om de uitvoering van de praktijkcode te beoordelen. Zo wordt de transparantie 
van het Europees statistisch systeem verhoogd (zie .: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-catalogues/-
/KS-02-18-142.) 

Indicator 1.5 van Principe 1 van de Code specificeert dat “de werkprogramma’s gepubliceerd zijn en dat er 
regelmatig zal gerapporteerd worden over de voortgang”. 

Om te voldoen aan de Praktijkcode publiceert Statbel dus jaarlijks een statistisch programma. Dit document wordt 
ter beschikking gesteld van het publiek via de website: https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/wie-zijn-we/missie-
visie-en-doelstellingen. 

Dit verslag wordt opgesteld in het jaar na het jaar van het statistisch programma.  Er wordt aangegeven in hoeverre 
het werkprogramma is uitgevoerd. 

 

 

De statistiekproductie van Statbel in 2019 
 

In het statistisch programma 2019 werden 107 statistieken in de activiteitenportefeuille opgenomen.  Elke statistiek 
wordt met een bepaalde frequentie opgesteld.  De meeste statistieken worden jaarlijks of vaker geproduceerd. 
Enkele statistieken worden slechts een keer om de zoveel jaar geproduceerd.   

In de bijgevoegde tabel zijn de 95 statistieken opgenomen waarvoor de resultaten in 2019 beschikbaar zouden 
zijn. 

Voor 9 van deze statistieken waren er in 2019 geen resultaten beschikbaar:  

- Foeto-infantiele sterfte: de resultaten van 2017 konden in december niet worden gepubliceerd vanwege 
de vertraging bij het verkrijgen van een deel van de nodige administratieve gegevens; 

- Exploitatie van bioscoopzalen: de publicatie van de resultaten van 2018 werd uitgesteld van november 
2019 naar januari 2020 vanwege laattijdige respons van belangrijke aangevers; 

- Demografie van de ondernemingen die ten minste één persoon in dienst hebben: de resultaten 2017 zijn 
om technische redenen niet in december gepubliceerd, maar in januari 2020; 

- Bodemgebruik: de publicatie van de resultaten 2019 was niet correct gepland, omdat dit afhankelijk is van 
een statistiek waarvan de resultaten slechts in 2020 beschikbaar waren. De resultaten werden uiteindelijk 
in mei 2020 gepubliceerd; 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-catalogues/-/KS-02-18-142
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-catalogues/-/KS-02-18-142
https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/wie-zijn-we/missie-visie-en-doelstellingen
https://statbel.fgov.be/nl/over-statbel/wie-zijn-we/missie-visie-en-doelstellingen
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- Bosbouw: de statistiek werd niet geproduceerd vanwege andere prioriteiten; 
- Biodiversiteit: de statistiek is om technische redenen niet geproduceerd;  
- Wijnvoorraden en wijnmost: de statistiek werd geschrapt omdat, als gevolg van de wijziging van de 

Europese wetgeving inzake het wijnbouwkadaster, deze gegevens niet meer moeten opgesteld worden; 
- Watervoorziening van de overheid: de statistiek werd geschrapt omdat andere data  reeds voldaan aan 

de Europese verplichtingen; 
- Huishoudbudget voor het milieu: aangezien dit geen statistiek is waarvoor een verplichting op nationaal 

of Europees niveau bestaat, is de statistiek geschrapt wegens een herbestemming van de middelen in 
functie van de prioriteiten. 

 

Nieuwe ontwikkelingen 
 

Naast de huidige productie van statistieken zijn er in 2019 diverse nieuwe ontwikkelingen geweest. De 
belangrijkste worden hieronder besproken. 

Op vraag van de Koning Boudewijnstichting werd voor het referentiejaar 2019 een bijkomende module 
toegevoegd aan de enquête naar de arbeidskrachten om informatie over vrijwilligerswerk te verzamelen. 

Statbel heeft ook samengewerkt met de partners van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS), om 
een organisatorisch en financieel scenario te ontwikkelen voor de uitvoering van een "Gender-Based Violence" 
enquête. 

Voor de voorbereiding van de Census 2021 werden verschillende acties uitgevoerd om nieuwe gegevens over 
onderwijs en beroep te verkrijgen.  In samenwerking met IIS-partners is de huidige definitie van huisvesting 
beoordeeld.  

Voor de EU-SILC-enquête vond een belangrijke hervorming plaats: er werden verschillende administratieve 
gegevens gebruikt (IPCAL, Belcotax, leefloon van de POD Maatschappelijke Integratie) om de vragenlijst van 
de enquête te vereenvoudigen en de kwaliteit van de resultaten te verbeteren.  Er is ook een studie 
gepubliceerd over inkomensongelijkheid tussen mannen en vrouwen en individuele armoede. 

In 2019 werden nieuwe demografische statistieken ingevoerd: een statistiek over verweduwing en de 
publicatie van maandelijkse cijfers over nationaliteitswijzigingen. Ten slotte werd ook Demobel gepubliceerd.  
Dat is een databank die sinds 1993 is geharmoniseerd met de bevolkingscijfers.  

Voor de nationale en de geharmoniseerde consumptieprijsindex werden verschillende werkzaamheden 
uitgevoerd om de efficiëntie van de dataverzameling te verbeteren en de representativiteit van de index te 
verhogen. De productenkorf werd ook uitgebreid door middel van webscraping en scannerdata. In 2019 werd 
gewerkt aan het onderzoek naar multilaterale methoden met het oog op implementatie in 2020.  Dat leidde 
ook tot de publicatie van een analyse. Nog in 2019 werd het gebruik van de databank van de huurcontracten 
onderzocht voor de berekening van de huurindex op de private markt. Dat onderzoek zorgde ervoor dat Statbel 
de huurenquête bij burgers kon stopzetten.  Tot slot werd het werk voor de herziening van de COICOP-
nomenclatuur (Classification of Individual Consumption According to Purpose) aangevat. 

Er werd een belangrijke vereenvoudiging gedaan voor de statistiek van de bouwvergunningen: voor het 
Vlaams Gewest werd de enquête geschrapt. Dat was mogelijk door het gebruik van online ingevoerde 
gegevens, van het platform dat werd ontwikkeld door de Vlaamse dienst voor ruimtelijke ordening werd 
ontwikkeld. 

De statistiek over faillissementen is aangevuld met de publicatie van het daaruit voortvloeiende banenverlies. 
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Naar aanleiding van het initiatief van Eurostat om een hervorming van de nomenclatuur van economische 
activiteiten (NACE) op gang te brengen, heeft Statbel zijn verschillende stakeholders geraadpleegd om 
voorstellen voor wijzigingen te verzamelen. 

In samenwerking met andere partners van het IIS, heeft Statbel deelgenomen aan de eerste implementatie 
van de nationale fase van de Europese Statistiekolympiade, die zich richt tot leerlingen van het secundair 
onderwijs. 

Ten slotte bezochten verschillende statistici van Statbel ter gelegenheid van de Europese Dag van de 
Statistiek (20 oktober) scholen om de website Statbel Junior aan leerlingen van de basisschool voor te stellen. 
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Bijlage: productie van statistieken gepland voor 
2019 

 

Code Naam Inhoud Frequentie Deadline Geproduceerd 
J/N 

Bevolkings - en samenlevingsstatistieken 

9993000 Structuur en loop van de 
bevolking 

Kenmerken van de bevolking in het 
begin van het jaar + loop van de 
bevolking volgens verschillende 
categorieën van gebeurtenissen: 
geboortes, sterftes, immigratie, 
emigratie, wijzigingen in de 
burgerlijke stand of van nationaliteit 

Jaarlijks T+6M J 

9993020 Huishoudens en 
familiekernen 

Bevolking volgens de samenstelling 
van de huishoudens Jaarlijks T+12M J 

9992000 Geboorten en 
vruchtbaarheid 

Jaarlijkse statistiek van de 
vruchtbaarheid Jaarlijks T+15M J 

9993040 Sterftetafels en 
levensverwachting 

Sterftecijfers en levensverwachting 
per leeftijd en geslacht Jaarlijks T+9M J 

9992020 Sterfte Jaarlijkse statistiek van het 
algemeen sterftecijfer Jaarlijks T+9M J 

9992040 Foeto-infantiele sterfte Jaarlijkse statistiek van de 
kindersterfte en de mortinataliteit Jaarlijks T+15M N 

9994058 Moedersterfte Jaarlijkse statistiek van het aantal 
gevallen van moedersterfte Jaarlijks T+24M J 

9992030 Doodsoorzaken Jaarlijkse statistiek van de 
sterftecijfers volgens oorzaak Jaarlijks T+24M J 

9994037 Internationale migraties 
Internationale Belgische 
migratiestromen tussen de 
verschillende ruimtelijke niveaus 

Jaarlijks T+6M J 

9994039 Interne migraties 
Interne migratiestromen in België 
tussen de verschillende ruimtelijke 
niveaus 

Jaarlijks T+6M J 

9994014 Nationaliteitswijzigingen Verlies en verwerving van 
nationaliteit Jaarlijks T+6M J 

9992010 
Huwelijken, 
echtscheidingen en 
wettelijke samenwoning 

Jaarlijkse statistiek van de 
huwelijken en echtscheidingen Jaarlijks T+9M J 
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Code Naam Inhoud Frequentie Deadline Geproduceerd 
J/N 

9993050 
Namen en voornamen op 
basis van het 
Rijksregister 

Frequentie gebruikte namen en 
voornamen in België Jaarlijks T+8M J 

1003010 
Werkgelegenheid, 
werkloosheid, 
arbeidsmarkt 

Bevolking op actieve leeftijd (15 
jaar en meer) geklasseerd in drie 
groepen (werkzame personen, 
werklozen en niet-actieven), en 
beschrijvende gegevens voor deze 
categorieën 

Trimestrieel T+13W J 

9994017 
Trimestriële indicator 
vacatures op de 
arbeidsmarkt 

Driemaandelijks percentage van de 
vacatures in de ondernemingen in 
België en in de gewesten volgens 
de activiteitssectoren en de grootte 
van ondernemingen 

Trimestrieel T+70D J 

9900050 Inkomens en 
levensomstandigheden 

Communautaire statistieken over 
inkomens en 
levensomstandigheden, die 
transversale en longitudinale 
gegevens omvatten over de 
inkomens en over de omvang en 
structuur van armoede en sociale 
uitsluiting 

Jaarlijks T+6M J 

6001010 Fiscale inkomens 
Netto belastbaar inkomen, 
gemiddeld inkomen per aangifte, 
mediaan inkomen per aangifte, 
gemiddeld inkomen per inwoner 

Jaarlijks T+24M J 

1007010 Huishoudbudget Structuur van de gemiddelde 
bestedingen van de huishoudens Tweejaarlijks T+9M J 

5006060 Reizen van de Belgische 
bevolking 

Duur en reden van de reis, 
bestemming, soort logies, gebruikt 
transportmiddel en manier waarop 
de reis georganiseerd wordt, 
afkomst van de reiziger 

Jaarlijks T+6M J 

9500020 

ICT (Informatie en 
Communicatie 
Technologie) - en 
internetgebruik bij 
huishoudens en 
individuen 

Gebruik van computers, internet, e-
commerce… Jaarlijks T+6M J 

9900040 Index van de 
arbeidskosten 

Meting van de evolutie van de 
loonkosten Trimestrieel T+70D J 

9900600 Structuur en verdeling 
van de lonen 

Kwalitatieve informatie geschikt 
voor het meten van effecten die 
sommige kenmerken, hetzij 
individueel, hetzij aan de kant van 
de werkgever, veroorzaken op de 
verloning 

Jaarlijks T+18M J 
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Code Naam Inhoud Frequentie Deadline Geproduceerd 
J/N 

Statistieken over economie 

1008010 Consumptieprijsindex - 
Gezondheidsindex 

Consumptieprijsindex; 
Gezondheidsindex (afgeleid van 
de consumptieprijsindex exclusief 
de motorbrandstoffen met 
uitzondering van LPG, 
alcoholische dranken en tabak) 

Maandelijks T-1D J 

9994034 Medische index 

Specifieke index die rekening 
houdt met de evolutie van de 
medische kosten. Door het gebruik 
hiervan kan een aanpassing 
gebeuren van de niet-
beroepsgebonden 
ziekteverzekeringscontracten 

Jaarlijks 
1er jour 

ouvrable de 
juillet/ 

J 

1008080 Geharmoniseerde 
consumptieprijsindex 

Geharmoniseerd indexcijfer van de 
consumptieprijzen op Europees 
niveau 

Maandelijks T+15D J 

9994051 Residentiële 
vastgoedprijsindex 

Evolutie van de prijzen van nieuwe 
of bestaande residentiële 
eigendommen 

Trimestrieel T+3M J 

9994056 
Prijsindex voor door 
eigenaars bewoonde 
woningen 

Vastgoedprijsindex van woningen 
bewoond door hun eigenaar Trimestrieel T+3M J 

9994071 House Sales Indicators 
Indicator die de evolutie weergeeft 
van de verkopen van residentieel 
vastgoed 

Trimestrieel T+90 J 

9994068 Koopkrachtpariteiten 

Gegevens bestemd voor Eurostat 
voor de berekening van de KKP's 
(consumptiegoederen, lonen in de 
openbare sector, huur, 
bouwprijzen, prijzen van 
uitrustingsgoederen, Inventory...) 

Jaarlijks T+12M J 

9994023 Afzetprijsindex voor de 
diensten Afzetprijsevolutie voor diensten Trimestrieel T+3M J 

3002080 Afzetprijsindex in de 
industrie 

Conjunctuurindicator waarmee de 
evolutie van de afzetprijzen kan 
worden gevolgd 

Maandelijks T+1M J 

9994038 Afzetprijsindex voor de 
bouwnijverheid 

Afzetprijsindex in de 
bouwnijverheid voor de sectie F 
van de NACE 

Trimestrieel T+2M J 

5003020 Invoerprijsindex in de 
industrie 

Evolutie van de prijzen voor 
gekochte en geïmporteerde 
goederen in het buitenland 

Maandelijks T+1M+15D J 

3002070 Productie-index in de 
industrie 

Conjunctuurindicator waarmee de 
evolutie van de productieactiviteit 
kan gevolgd worden 

Maandelijks T+1M+25D 
T+1M+15D J 

3003070 Productie-index in de 
bouw 

Conjunctuurindicator waarmee de 
evolutie van de productieactiviteit 
kan gevolgd worden 

Maandelijks T+1M+15D J 
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Code Naam Inhoud Frequentie Deadline Geproduceerd 
J/N 

3002100 Index van de gewerkte 
uren 

Indexen van de betaalde uren: 
effectief gepresteerde uren en 
betaalde maar niet gepresteerde 
uren zoals jaarlijks verlof, 
feestdagen, ziekteverlof, 
middagpauze en tijd besteed aan 
vervoer 

Trimestrieel T+3M+15D J 

3002110 Werknemersindex 
Index van het aantal werkzame 
personen, gebaseerd op RSZ en 
RSVZ (werknemers, zelfstandigen 
en meewerkende personen) 

Trimestrieel T+2M+15D J 

3002120 Loonmassa-index 

Lonen en wedden: bedragen in 
contanten en voordelen in natura 
voor werknemers, inclusief 
thuiswerkers, als vergoeding voor 
hun werk in de loop van het 
boekjaar 

Trimestrieel T+3M+15D J 

3002130 Omzetindex in de 
industrie 

Omzet volgens de interne en 
externe markt en ook volgens 
Eurozone en niet-Eurozone 

Maandelijks T+2M J 

5001020 Omzetindex in de 
kleinhandel 

Evolutie van het omzetcijfer in de 
kleinhandel Maandelijks 

T+30D 
(prov) et 

T+50D (def) 
J 

3002010 Industriële productie 
(Prodcom) 

Leveringen in hoeveelheid en 
waarde volgens de lijst Prodcom Maandelijks T+85D J 

6004010 Omzet en investeringen 
volgens BTW-aangiften 

Omzet en investeringen per 
economische activiteit Trimestrieel T+2M J 

3003020 Structuur van de 
ondernemingen 

Aantal ondernemingen per sector, 
tewerkstelling, omzet, 
investeringen, productiviteit 

Jaarlijks T+21M J 

5005010 Consumentenkrediet Evolutie van de 
consumptiekredieten Semestrieel T+6M J 

5006010 Exploitatie van 
bioskoopzalen 

Aantal toeschouwers, grootte van 
bioscoopcomplexen Jaarlijks T+9M N 

5006050 
Collectieve toeristische 
logiesverstrekkende 
bedrijven 

Opvangcapaciteit en frequentie 
(overnachtingen) van 
logiesverstrekkende bedrijven 

Maandelijks T+3M 
Y+6M J 

9500010 

Gebruik van ICT 
(Informatie en 
Communicatie 
Technologie) bij 
ondernemingen en voor 
e-commerce 

Internetverbinding, aanwezigheid 
van een website, e-commerce, etc. Jaarlijks T+10M J 

9994035 Demografie van 
ondernemingen 

Geboorte, sterfte, overleven van 
ondernemingen Jaarlijks T+18M J 



9 
 

Code Naam Inhoud Frequentie Deadline Geproduceerd 
J/N 

9994041 

Bedrijfsdemografie over 
ondernemingen waar 
minstens een persoon 
werkt 

Demografie van ondernemingen 
met ten minste 1 werknemer 
(actief, geboorte, sterfte, 
overleven) 

Jaarlijks T+22M N 

9900180 Faillissementen van 
ondernemingen 

Faillissementen en verlies aan 
arbeidsplaatsen per economische 
activiteit 

Maandelijks T+20D J 

9994042 
Snelgroeiende 
ondernemingen en 
gazellen 

 Demografie van snelgroeiende 
ondernemingen (+10% op 3 jaar) Jaarlijks T+22M J 

9990002 
Maandevolutie van de 
BTW-plichtige 
ondernemingen 

Demografische bewegingen van 
de BTW-plichtigen Maandelijks T+60D J 

9994043 
Jaarlijkse evolutie van 
de BTW-plichtige 
ondernemingen 

Aantal oprichtingen, schrappingen 
en BTW-plichtige ondernemingen Jaarlijks T+9M J 

9001010 Gebouwenpark volgens 
het Kadaster Kenmerken van de gebouwen Jaarlijks T+1Y J 

9994067 Bodembezetting volgens 
het Kadaster 

Aantal percelen, oppervlakte en 
kadastraal inkomen van de 
verschillende categorieën van 
bodemgebruik 

Jaarlijks T+9M J 

3001010 Bouwvergunningen Belangrijkste kenmerken van 
gebouwen Maandelijks T+3,5M J 

6001030 
Overdrachten en prijzen 
van onroerende 
goederen 

Gemiddelde verkoopprijs van 
huizen, villa's, appartementen, 
bouwgronden 

Jaarlijks T+3M J 

9994060 Landbouwcijfers 
Oppervlakten van de teelten, 
veebestand, arbeidskrachten in de 
landbouw 

Jaarlijks divers J 

2002060 Structuur van de 
landbouwbedrijven 

Oppervlakte cultuurgrond, weiden, 
blijvende teelten; veestapel en 
andere diverse informatie over de 
percelen, de arbeidskrachten, het 
bedrijfsstatuut; verschillende 
aspecten van het beheer en 
andere bedrijfsactiviteiten 

Jaarlijks T+7M J 

2003070 Raming van de oogst en 
pachten in de landbouw 

Rendement en productie van 
landbouwgewassen Jaarlijks T+7M J 

2002110 

Vooruitzicht van de 
bruto binnenlandse 
rundvee- en 
varkensproducties 

Binnenlandse brutoproductie van 
geslachte dieren Semestrieel 1/02 & 1/09 J 

9994045 Rundveestapel Rundveestapel Jaarlijks T+4M,T+3M J 
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Code Naam Inhoud Frequentie Deadline Geproduceerd 
J/N 

9994046 Varkensstapel Varkensstapel Semestrieel T+4M,T+3M J 

2005030 Geslachte dieren 
Aantal en gewicht van geslachte 
dieren in slachthuizen, 
onderworpen aan de expertise en 
geschikt voor gebruik verklaard 

Maandelijks T+2M J 

9994000 Broedeieren en kuikens Aantal eieren en kuikens in de 
broedbanken Maandelijks T+1M J 

2004020 Activiteit in de 
zuivelsector 

Hoeveelheid geproduceerde melk 
en room en gefabriceerde 
producten 

Maandelijks T+4M J 

5003070 Wijnvoorraden en 
wijnmost Hoeveelheid gestockeerde wijn Jaarlijks T+4M N 

2006010 
Index van de 
landbouwprijzen en 
gemiddelde prijzen 

Prijzenindexcijfers van de 
landbouwproducten en 
intermediair verbruik 

Trimestrieel T+45D J 

2002080 Landbouweconomische 
rekeningen 

Meerdere economische dimensies 
in de landbouwsector Jaarlijks 

Y-15D 
(prov) et 

Y+1M (def) 
J 

9994020 Aquacultuur Hoeveelheid en waarde van de vis 
voor de menselijke consumptie Jaarlijks T+12M J 

2005010 Zeevisserij 
Hoeveelheid en waarde van de 
vissen uitgeladen en verkochte vis 
in de Belgische havens 

Maandelijks T+4M J 

2002030 Bosbouw Productie van hout, bewerking, 
handel Jaarlijks T+2Y N 

9994066 Biologische landbouw Aantal biologische landbouwers, 
geteelde oppervlakte, veestapel Jaarlijks T+20M J 

9994065 Verkoop van pesticiden 
Op de markt gebrachte pesticiden 
(totaal) en enkel door de landbouw 
gebruikte pesticiden 

Jaarlijks T+12M J 

2002071 Bevoorradingsbalans: 
vlees 

Import- export-productie, menselijk 
en dierlijk verbruik Jaarlijks T+2Y J 

Statistieken over grondgebied en leefmilieu " 

8000520 Grote steden (Urban 
Audit) 

Diverse informatie over de 
belangrijkste steden Jaarlijks T+4M J 

5501100 Luchtvaart 
Informatie over het aantal 
vervoerde passagiers, het aantal 
vluchten en de vervoerde 
goederen 

Jaarlijks T+1M J 
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Code Naam Inhoud Frequentie Deadline Geproduceerd 
J/N 

5501200 Binnenscheepvaart Transport van goederen over de 
binnenwateren Jaarlijks T+5M J 

5501220 Zeevervoer 

Evolutie van het aantal 
zeeschepen, hun tonnage en hun 
type, het aantal en het gewicht van 
de goederen, het type lading, het 
continent van het laden en het 
lossen, het aantal passagiers… 

Trimestrieel T+5M J 

5501500 Goederenvervoer over 
de weg Vervoerd gewicht, tonkilometer Jaarlijks T+5M J 

5501600 Spoorwegvervoer 

Passagiervervoer en commercieel 
goederenvervoer (nationaal 
transport, import en export, 
doorvoer, aard van de vervoerde 
goederen) 

Jaarlijks T+1M J 

5503020 Motorvoertuigenpark 

Gegevens over alle ingeschreven 
voertuigen in België 
(privévoertuigen, autobussen en 
autocars, vrachtwagens, tractors, 
speciale voertuigen, 
motorrijwielen) op datum van 1 
augustus 

Jaarlijks T+1M J 

9994064 Inschrijvingen van 
motorvoertuigen 

Gegevens over alle 
motorvoertuigen ingeschreven in 
België 

Jaarlijks T+2M J 

5505010 
Verkeersongevallen op 
de openbare weg met 
doden of gewonden 

Informatie over elk ongeval op de 
openbare weg met lichamelijk 
letsel tot gevolg 

Jaarlijks T+6M J 

1300260 Gemeentelijk afval Productie en verwerking van 
afvalstoffen Jaarlijks T+12M J 

3002020 Openbare 
waterdistributie 

Volume water beschikbaar voor 
distributie Maandelijks T+2M N 

1300520 Lozing en zuivering van 
gebruikt water 

Vervuiling van rivierwater en 
zuivering van afvalwater Tweejaarlijks T+2Y J 

9900080 Bronnen en gebruik van 
water Verbruik en herkomst van water Jaarlijks T+2Y J 

9900060 Bodemgebruik 
Verdeling van de bebouwde en 
niet-bebouwde gronden en 
landbouwgronden 

Jaarlijks T+10M N 

1300720 Biodiversiteit Rode lijst van de bedreigde 
soorten Jaarlijks T+1Y N 
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Code Naam Inhoud Frequentie Deadline Geproduceerd 
J/N 

1300650 Huishoudbudget voor 
milieu 

Uitgaven voor producten/diensten 
die gericht zijn op preventie, 
vermindering en verwijdering van 
de vervuiling en/of andere 
aantasting van het milieu 

Tweejaarlijks T+1Y N 

1300740 Activiteit van de 
milieusector 

Basisvariabelen (demografie van 
ondernemingen, faillissementen, 
omzet, tewerkstelling) van de 
economische sectoren inzake 
milieu (recyclageonderneminge, 
diensten voor ondernemingen) 

Jaarlijks T+2Y J 

2008020 Milieu-uitgaven van de 
ondernemingen 

Uitgaven voor producten/diensten 
die gericht zijn op preventie, 
vermindering en verwijdering van 
de vervuiling en/of andere 
aantasting van het milieu 

Jaarlijks T+2Y J 

9900090 Milieubelastingen Milieugerelateerde belastingen Jaarlijks T+2Y J 

9900110 
Uitgaven voor 
milieubescherming door 
administraties 

Uitgaven voor producten/diensten 
die gericht zijn op preventie, 
vermindering en verwijdering van 
de vervuiling en/of andere 
aantasting van het milieu 

Jaarlijks T+2Y J 

 


	Bijlage: productie van statistieken gepland voor 2019

