Metadata
Administrative bron

Statistisch bedrijvenregister
Algemene informatie
De registers bruikbaar voor statistische doeleinden vormen een fundamenteel element
van de informatiesystemen omtrent de ondernemingen daar ze het mogelijk maken
statistische enquêtes te organiseren en te coördineren door een basis voor steekproeven
en mogelijkheden tot extrapolatie te bieden. De ondernemingsregisters vormen
een methode waardoor de tegenstrijdige vereisten kunnen verzoend worden om
enerzijds meer gegevens omtrent de ondernemingen te verzamelen en anderzijds hun
administratieve last te verlichten, in het bijzonder door het gebruik van gegevens die reeds
in administratieve en juridische bestanden bestaan.
Domein
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Verwante administratieve bronnen
Trefwoorden

-

Bijwerking van het
document

27/01/2019

Periodiciteit

Dagelijks

Tijdigheid

Resultaten beschikbaar onmiddellijk na de referentieperiode

Referentiewetteksten

Verordening (EEG) nr. 696/93 van de Raad van 15 maart 1993
inzake de statistische eenheden voor waarneming en analyse
van het productiestelsel in de Gemeenschap
; Verordening (EG) Nr. 177/2008 van het Europees Parlement
en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van een
gemeenschappelijk kader voor ondernemingsregisters voor
statistische doeleinden en tot intrekking van Verordening
(EEG) nr. 2186/93 van de Raad

1/5
Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
metadata@economie.fgov.be

Methodologische toelichting

Administratieve variabelen
Administratieve
variabelen

Aantal personen ; Aantal tewerkgestelde personen ; Adres
van de eenheid ; Bijdrage tot het bruto binnenlands product
(BBP) ; Code van de geografische situatie ; Datum van
aanvang van de activiteiten van de lokale eenheid ; Datum
van aanvang van de activiteiten van de onderneming ;
Datum van de definitieve stopzetting van de activiteiten van
de lokale eenheid ; Datum van de definitieve stopzetting
van de activiteiten van de onderneming ; Datum van de
juridische oprichting voor de rechtspersonen of van de
administratieve erkenning als economisch subject voor de
natuurlijke personen ; Datum waarop een juridische eenheid
ophoudt deel uit te maken van een onderneming ; Eventuele
nevenactiviteiten ; Identificatienummer van de statistische
eenheid type 0 (Eurostat Onderneming) ; Identificatienummer
van de statistische eenheid type 1 (Juridische eenheid) ;
Identificatienummer van de statistische eenheid type 2 (Lokale
eenheid) ; Institutionele sector of subsector volgens het
Europees Systeem van Rekeningen ; Juridische vorm van de
eenheid ; Naam van de eenheid ; Netto-activa ; Nettobedrag
van de omzet ; Nummer van het register van de belasting
over de toegevoegde waarde (btw) of, bij gebrek eraan, een
ander administratief identificatienummer ; Omzet ; Verwijzing
naar andere verwante bestanden, met inbegrip van de
douanebestanden, waarin deze juridische eenheid voorkomt
en die gegevens bevatten die bruikbaar zijn voor statistische
doeleinden ; Verwijzing naar het register van deelnemers aan
het intracommunautaire handelsverkeer in overeenstemming
met de verordening (EG) nr. 638/2004 en verwijzing naar de
douanebestanden of naar het register van deelnemers aan het
extracom handelsverkeer

Bereik
Geografisch bereik

België

Eerste beschikbare
periode

1994

Statistische eenheid

Onderneming

Statistische populatie

Ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen die
bijdraagt aan het Bruto Binnenlands Product (BBP)
Definities
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Titel

Definitie

Eenheid/
Nomenclatuur
Nominaal

Bijdrage tot het bruto
binnenlands product (BBP)

-

Identificatienummer van de
statistische eenheid type 0
(Eurostat Onderneming)

Uniek identificatienummer van de
Nominaal
statistische ondernemingen ingeschreven
in DBRIS. Dit nummer wordt gegeven
aan elke combinatie van één of meerdere
juridische eenheden die vanuit statistisch
oogpunt gelinkt zijn.

Identificatienummer van de
statistische eenheid type 1
(Juridische eenheid)

Uniek identificatienummer van de
juridische eenheden ingeschreven in
DBRIS. Dit nummer van een statistische
eenheid wordt gegeven aan elke
onderneming die in de KBO wordt
gecreëerd. Identificatienummer van
een juridische eenheid die dienst doet
als juridische ondersteuning van de
onderneming.

Identificatienummer van de
statistische eenheid type 2
(Lokale eenheid)

Uniek identificatienummer van de
Nominaal
statistische ondernemingen ingeschreven
in DBRIS. Dit nummer wordt gegeven
aan elke vestiging die in KBO wordt
gecreëerd. Identificatienummer van een
lokale eenheid die afhankelijk is van een
juridische eenheid.

Naam van de eenheid

KBO-benaming

Nominaal

Adres van de eenheid

KBO-adres

Onbekend

Nummer van het register
van de belasting over
de toegevoegde waarde
(btw) of, bij gebrek eraan,
een ander administratief
identificatienummer

-

Nominaal

Datum van de juridische
oprichting voor de
rechtspersonen of van de
administratieve erkenning als
economisch subject voor de
natuurlijke personen

-

Datum

Datum waarop een juridische
eenheid ophoudt deel uit te
maken van een onderneming

-

Datum

Juridische vorm van de
eenheid

-

Onbekend
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Nominaal

Verwijzing naar andere
verwante bestanden,
met inbegrip van de
douanebestanden, waarin
deze juridische eenheid
voorkomt en die gegevens
bevatten die bruikbaar zijn
voor statistische doeleinden

-

Onbekend

Verwijzing naar het register
van deelnemers aan
het intracommunautaire
handelsverkeer in
overeenstemming met de
verordening (EG) nr. 638/2004
en verwijzing naar de
douanebestanden of naar het
register van deelnemers aan
het extracom handelsverkeer

Onbekend

Datum van aanvang van de
activiteiten van de lokale
eenheid

-

Datum

Datum van de definitieve
stopzetting van de activiteiten
van de lokale eenheid

-

Datum

Datum van aanvang van
de activiteiten van de
onderneming

-

Datum

Datum van de definitieve
stopzetting van de activiteiten
van de onderneming

-

Datum

Aantal tewerkgestelde
personen

-

N (Aantal)

Code van de geografische
situatie

-

GEOBEL

Omzet

-

Nominaal

Institutionele sector of
subsector volgens het
Europees Systeem van
Rekeningen

-

Onbekend
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Eventuele nevenactiviteiten

Eventuele nevenactiviteiten volgens de
Onbekend
viercijfercode van NACE wanneer ze ten
minste 10% van alle activiteiten van de
eenheid, uitgedrukt in bruto toegevoegde
waarde tegen factorkosten, of 5% of
meer van de economische activiteit van
deze aard in het land uitmaken; dit punt
betreft alleen ondernemingen die bij een
enquête zijn betrokken

Aantal personen

Omvang: berekend op basis van het
N (Aantal)
aantal werkzame personen of, als dit
niet kan, door indeling in één van de
volgende grootteklassen op basis van
het aantal werknemers : 0; 1; 2; 3-4; 5-9;
10-19; 20-49; 50-99; 100-149; 150-199;
200-249; 250-499; 500-999; 1 000;
boven 1000 het aantal duizendtallen

Nettobedrag van de omzet

Nettobedrag van de omzet, het resultaat Nominaal
van de verkoop van goederen en
diensten (met uitzondering van de
financiële instellingen) of, als dit niet
kan, indeling in één van de volgende
grootteklassen (in miljoen euro) : [0, 1];
[1, 2]; [2, 4]; [4, 5]; [5, 10]; [10, 20]; [20,
40]; [40, 50]; [50, 100]; [100, 200]; [200,
500]; [500, 1 000]; [1 000, 5 000]; 5 000
+ (facultatief bij een omzet van niet meer
dan 2 miljoen euro)

Netto-activa

Netto-activa (activa na afschrijvingen
minus passiva - uitsluitend voor
financiële instellingen) (facultatief)

Nominaal

-

-

-
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