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Inleiding 

StatData is een toepassing die de ondernemingen de mogelijkheid biedt om hun statistische aangiften in te 

vullen en door te sturen via internet. 

Het betreft een door Statbel (Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium) volledig beveiligde 

internettoepassing. De gebruikersrechten worden beheerd door de onderneming. Een toekomstige versie zal 

eveneens een toegang voorzien via de elektronische identiteitskaart eID. 

De voordelen zijn velerlei. Bijvoorbeeld: 

- Verschillende gebruikers kunnen de statistische aangifte van een onderneming invullen. 

- De statistische aangifte kan in meerdere keren worden ingevuld en bewaard. Zodra de aangifte 

volledig is, kan ze definitief worden overgemaakt. 

- De aangifte kan eveneens worden ingevuld door gebruik te maken van de functie ‘upload’. 

- De ‘upload’ bezorgt u de mogelijkheid om de gegevens van de enquête volgens een vooraf 

gedefinieerd bestand in te vullen. 

- De doorgestuurde gegevens worden direct gecontroleerd door het systeem. Er is onmiddellijk 

feedback. 

 

1. Inloggen 

 

 
 

De aangifte gebeurt via StatData op volgend beveiligd internet-adres: 

https://statbel.statdata.be/ 

 

Het scherm Inloggen geeft u toegang tot de toepassing StatData. 

 

Om in te loggen heeft u een identificatie (a) en een paswoord (b) nodig. 

Uw identificatie en paswoord worden u per e-mail of met de post toegestuurd. 

a 

b 
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2. Uw e-mailadres als gebruiker invoeren 

 

 
 

Bij het eerste gebruik verschijnt volgend scherm waarbij u uw gebruikers-e-mailadres kunt invoeren. Dit 

dient overeen te stemmen met het e-mailadres van de verantwoordelijke of van de persoon die de 

aangifte invoert in StatData. 

 

Dit e-mailadres wordt gebruikt voor: 

- de verzending van de wijziging van het paswoord. 

 

Aan elke gebruiker is een vast e-mailadres gekoppeld. Dit is wat wij het gebruikers-e-mailadres noemen. 

Eenmaal ingelogd, is dit e-mailadres aangeduid in de hoofding van alle schermen (a).  

 

 
 

Om dit gebruikers-e-mailadres te verbeteren, dient u zich te wenden tot onze technische helpdesk 

waarvan de gegevens onderaan elk scherm voorkomen. Bij contact vermeldt u steeds uw 

ondernemingsnummer en de naam van de verantwoordelijke of de gebruiker van StatData alsook het 

gebruikers-e-mailadres. 

 

3. Een enquête selecteren 

 

 

a 

a 

�

b 
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De toepassing selecteert automatisch de enquête die gekoppeld is aan uw identificatie en zal 

onmiddellijk overgaan naar het volgende scherm Enquêtedocument selecteren (zie punt 4). 

 

U kunt toch terugkeren naar ondervermeld scherm door gebruik te maken van volgende navigatietabs. 

 

 
 

Het scherm Enquête selecteren laat u toe om de enquête te selecteren waarvoor u een document wenst 

in te vullen. 

� U kunt de selectie van de documenten verfijnen of uitbreiden door de begindatum en de 

einddatum van de opzoeking te preciseren (a).  

� In het kader Enquête (b) plaatst u de cursor op de lijn die de enquête weergeeft die u wenst 

in te vullen (�). 

 

4. Een aangifte selecteren 

 

 
 

Het scherm Enquêtedocument selecteren laat u toe het document te selecteren dat u wenst in te vullen 

of te verbeteren. 

Bepaalde kaders kunnen automatisch geminimaliseerd zijn bij het openen van het scherm. In dat geval is 

een eenvoudige klik op de titel >> voldoende om u de inhoud van het kader te tonen. 

 

(a) Een aangever selecteren in het kader Aangever 

Indien het kader Aangever geminimaliseerd is, betekent dit dat er slechts één aangever bestaat 

voor de ondervraagde onderneming. Omdat de eerste aangever van de lijst automatisch 

geselecteerd is, kunt u overgaan naar het volgend punt.  

In dit kader is de boomstructuur van de aangever voorgesteld. Deze structuur stelt volgende 

niveaus voor : Ondernemingsnummer/Vestigingsnummer/Nummer van de afdeling. Een aangever 

wordt altijd bepaald door deze 3 niveaus, maar alleen de belangrijke niveaus zullen worden 

afgebeeld op het scherm. 

� 

a 
b 

e 

d 

c 
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Voor de enquête “Toerisme” worden volgende niveaus afgebeeld : Ondernemingsnummer/ 

Vestigingsnummer/Aangever. 

De identificatiegegevens van deze aangever worden getoond in het overeenkomstige 

rechterscherm. 

(b) De contactgegevens wijzigen in het vak Contacten 

In dit vak kunt u de gegevens van de contactpersoon toevoegen of wijzigen. De contactpersoon is 

de persoon die het formulier invult en die ons nadien meer informatie kan bezorgen omtrent de 

ingediende aangifte. 

Opgelet: de e-mailadressen in dit kader hebben niet hetzelfde doel als het gebruikers-e-mailadres 

(afgebeeld in de rechterbovenhoek, zie punt 2). Zij dienen voornamelijk om u te contacteren in 

verband met de aangifte, indien nodig. 

Om contactgegevens toe te voegen of te verbeteren volstaat het om de tekst in de 

overeenkomstige vakken te typen en te klikken op de knop Bewaren. Het invoeren van de velden 

Straat, Nr., Postcode en Gemeente dient te gebeuren door te klikken op het ikoon  (e). U kunt 

hier de informatie selecteren op basis van de officiële lijst van straten en gemeenten. 

(c) Documenten importeren 

Deze functie is hier niet van toepassing. Voor de functie ‘upload’ zie punt 5. 

(d) Een document selecteren in het vak Documentenlijst.  

Men selecteert een document door op de lijn te klikken die overeenstemt met het gewenste 

document (�). 

Elk document heeft een statuut. De statuten Niet ingevuld en Gedeeltelijk ingevuld laten de 

toegang tot het enquêtedocument toe met functie “Wijzigen” (= raadplegen/invoeren/wijzigen). 

De statuten Ingevuld en Intern beheer geven aan dat de aangifte vergrendeld is en uitsluitend 

toegankelijk is voor de functie “Lezen” (= raadplegen). Om wijzigingen aan te brengen aan de 

aangiften met dit statuut, kunt u terecht bij de onderaan vermelde contactpersoon (Helpdesk). 

 

5. Een document invoeren 

 

 

 
Dit scherm geeft de gebruiker de mogelijkheid om een enquêtedocument te raadplegen, in te voeren of 

te wijzigen. 

 

� Vul in de vakken (a) de gegevens in voor de aangifteperiode. 

a 

b 
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De gegevens die worden afgebeeld in het grijs dienen als referentie. 

 

U kunt uw aangifte in verschillende keren invullen. Om de gegevens die u reeds heeft ingevuld, niet te 

verliezen, moet u verplicht op de knop Tijdelijk Bewaren (b) te klikken. U dient dan de volgende stappen 

niet te doorlopen maar de toepassing te verlaten via de link Uitloggen (zie punt 8). Op het moment dat u 

uw aangifte definitief invult, dient u gebruik te maken van de knop Valideren en Verzenden (zie punt 6).  

Opgelet: De aangifte opslaan via de knop Tijdelijk Bewaren is niet voldoende. Men moet nadien 

verplicht de aangifte definitief bewaren opdat deze als zijnde “ingevuld” zou kunnen worden 

beschouwd. 

 

Om een lijn te schrappen : 

� Om een bepaalde regel volledig te schrappen in de lijst, dient u de lijn te selecteren (blauw 

gemarkeerd) en dient u te klikken op het minteken    aan het einde van de tabel. 
 

Om een lijn toe te voegen : 

� Om een regel toe te voegen in de lijst, dient u te klikken op het plusteken    aan het einde van de 

tabel. U kan eveneens 10 of meerdere lijnen tegelijk toevoegen. 

 

Om gebruik te maken van de functie ‘upload’ : 

 
� Om gebruik te maken van de functie ‘upload’, dient u te klikken op de knop Upload. Er opent zich 

dan een tweede venster waar u uw gegevens (csv-bestand) kunt ophalen (a). Nadien klikt u op 

‘Kiezen’ (b) om het bestand op te laden in de websurvey. 

 

Opgelet: het bestand dat u oplaadt, moet een csv-bestand (Comma Separated Values) zijn. U kan 

dit type bestand makkelijk aanmaken door uw gegevens uit de Excel-template op te slaan als csv-

bestand, mits u het nieuwe datumformaat van het datumveld respecteert (yyyy-mm-dd). U mag 

enkel de gegevens opslaan en niet de titels uit de Excel-template (deze dient u eerst te 

verwijderen). 

 

b 

 a 
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6. De aangifte definitief verzenden 

 

6.1. Indien u de gegevens manueel ingevoerd heeft de tabel van de websurvey: 

 

 
Na het invoeren van de gegevens klikt u op deze knop. Er wordt dan gecontroleerd of de gegevens 

voldoen aan de voorwaarden (=valideren). Er zijn twee mogelijke validatiefouten:  

 

� Ofwel zijn niet alle verplichte velden ingevuld. Bovenaan de pagina verschijnt dan de tekst 

‘Vul alle velden met een rood label in’. 

� Als alle verplichte velden zijn ingevuld, wordt gecontroleerd of de gegevens voldoen aan de 

logische controles. In geval van fouten verschijnen foutboodschappen met de omschrijving 

van het probleem. Deze foutboodschappen verschijnen bij elke rubriek die betrekking heeft 

tot de fout en bovenaan op de pagina. 

 

Als alle verplichte velden ingevuld zijn en de ingevoerde waarden voldoen aan de controles dan 

verschijnt onderaan de pagina de boodschap: “Uw document is gevalideerd. Wilt u het nu opslaan?” 

Als u op ‘bewaren’ klikt wordt het document definitief aanvaard en worden de gegevens doorgestuurd 

naar Statbel. Klik op ‘annuleren’ om de ingevoerde waarden nog te wijzigen. 

 

LET OP: ook de notie ‘warning’ komt voor bij de foutmeldingen. Warnings worden gebruikt voor 

waarden die we verdacht vinden. Warnings worden in het blauw aangegeven. 

 

6.2. Indien u gebruik maakt van de functie ‘upload’: 

 

� Na het opladen van uw csv-bestand, komt u terug in het formulier. U kan verdergaan met de 

validatie door op 'Valideren en Verzenden' (a) te klikken. 

 
 

� Het opgeladen bestand zal nu gevalideerd worden. Dit kan even duren. U kan wachten op het 

resultaat van de validatie, maar dit zal ook gecommuniceerd worden naar het opgegeven 

emailadres. Gelieve op 'Verzenden' (a) te klikken om verder te gaan. 

 
 

� Indien het opgeladen bestand fouten bevat, gelieve het foutenrapport te raadplegen (a) en 

de verbeteringen te doen voor een nieuwe upload. U kan ook het opgeladen bestand wissen 

en de gegevens manueel invoeren in de tabel van de websurvey. 

 
 

 

a 

 a 

 a 
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� Indien het opgeladen bestand geen fouten bevat, kan u het pdf-rapport raadplegen (a). 

 
 

7. De aangifte afdrukken 

  

 
Zodra de aangifte verzonden is, wordt de knop Creatie van Pdf actief. Door op deze knop te klikken 

wordt een Pdf-document van de vragenlijst en alle ingevoerde waarden gecreëerd. Deze pdf kan 

opgeslagen of afgedrukt worden. 

 

8. Uitloggen 

 

 
Deze knop brengt u terug naar de startpagina. 

 

 
 

Na gebruik van StatData vragen we u om deze toepassing te willen verlaten door te klikken op Uitloggen 

(a). Deze link bevindt zich rechts bovenaan het scherm. 

a 

 a 


