Herziening van de enquête naar de detailhandel
1. Inleiding
De enquête naar de kleinhandel is een maandelijkse enquête die bij kleinhandelsondernemingen
wordt uitgevoerd. Deze enquête verzamelt het maandelijkse bedrag van de verkoop inclusief btw,
uitsluitend in de kleinhandel.
De statistiek van de kleinhandel is gebaseerd op het koninklijk besluit van 12 oktober
2015: “Koninklijk besluit waarbij een maandelijks statistisch onderzoek bij steekproef naar het
omzetcijfer verwezenlijkt door de kleinhandelsondernemingen wordt voorgeschreven door de
Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium”.
De statistiek van de kleinhandel wordt momenteel gebruikt om de maandelijkse indexcijfers van de
kleinhandel te berekenen, zoals voorgeschreven door Europese verordening EC 1165-1998.
Eurostat-verordening EC 1165-1998 en zijn wijzigingen impliceren dat de resultaten ten minste op
het niveau van de volgende opsplitsing moeten worden gepubliceerd (de activiteitscodes worden
gedefinieerd volgens de activiteitsnomenclatuur NACE-rev2):
G1: klasse 47.11 (detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen);
G2: klasse 47.19 (overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels);
G3: groep 47.2 (detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels);
G4: groep 47.3 (detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels);
G5: som van de klassen 47.73, 47.74 en 47.75;
G6: som van de klassen 47.51, 47.71 en 47.72;
G7: som van de klassen 47.43, 47.52, 47.54, 47.59 en 47.63;
G8: som van de klassen 47.41, 47.42, 47.53, 47.61, 47.62, 47.64, 47.65, 47.76, 47.77 en 47.78;
G9: klasse 47.91 (Detailhandel via postorderbedrijven of via internet).
G10: som van de klassen 47.79, 47.8, 47.99 (overige);

2. FRIBS (Framework Regulation Integrating Business Statistics)
De nieuwe Europese kaderverordening voor ondernemingsstatistieken, FRIBS (Framework
Regulation Integrating Business Statistics), werd in 2019 aangenomen. Het jaar 2021 zal het
referentiejaar zijn voor een groot deel van de ondernemingsstatistieken in dit FRIBS-kader.
De nieuwe verordening vereist de volgende uitsplitsing voor de detailhandel:
G1: klasse 47.11 (Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen)
G2: klasse 47.19 (Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels)

G3: groep 47.2 (Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels);

G4: groep 47.3 (Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels)

G5: groep 47.4 (Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels)

G6 : groep 47.5 (Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels)
G7 : groep 47.6 (Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels)
G8 : groep 47.7 (Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels)
G9 : groep 47.8 (Markt- en straathandel)
G10: klasse 47.91 (Detailhandel via postorderbedrijven of via internet)
G11 : klasse 47.9 (Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel)

Naast de groepen die gevraagd worden door FRIBS, is het interessant om de twee volgende groepen
te blijven aanleveren:
•
•

G12 : som van de klassen 47.51, 47.71 en 47.72 (textiel, kleding, schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde
winkels)
G13: som van de klassen 47.73, 47.74 en 47.75 (Farmaceutische producten; medische en orthopedische
artikelen; parfumerie en schoonheidsproducten in gespecialiseerde winkels)

3. Gebruik van btw-gegevens
Tot eind 2019 ontving Statistics Belgium de btw-aangiftes van de FOD Financiën, maandelijks, op de
tweede dag van elke maand. Deze gegevens kwamen te laat om te kunnen worden gebruikt voor de
berekening van de indexcijfers van de kleinhandel (interne publicatie en verzending naar Eurostat op
T+30).
Sinds 2020 is de frequentie van de verzending van de maandelijkse btw-gegevens naar Statbel
verhoogd tot een wekelijkse levering. We beschikken nu vroeg genoeg over de btw-gegevens om ze
te kunnen gebruiken voor onze berekeningen (op het moment van de berekening van onze
indexcijfers is ongeveer 90% van de btw-aangiftes beschikbaar).
Uit een vergelijkende studie blijkt dat het merendeel van de gegevens die via onze enquête worden
verzameld, overeenstemmen met de btw-gegevens.
Voortaan zullen slechts +/- 340 grote bedrijven de enquête blijven invullen.
Tot slot zullen de statistieken over de detailhandel worden gebaseerd op het totaal van de
maandelijkse btw-aangiften en op een enquête bij +/- 340 ondernemingen.

4. Nieuwe aanpak en herziening van de indexen
Met de nieuwe methodologie (gebruik van alle maandelijkse btw-aangiften), heeft men de oude
aggregaten en de nieuwe aggregaten sinds 2010 herberekend.

