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1. WAT IS PRODCOM?
Prodcom is de maandelijkse enquête naar de industriële productie.
1.1. Ontstaan
In het kader van de samenwerking tussen de EU-landen wordt gestreefd naar een betere
vergelijkbaarheid van de statistische gegevens. Het Statistisch Bureau van de Europese
Gemeenschap heeft daarom het initiatief genomen om de gegevens inzake industriële productie in
alle lidstaten te verzamelen met dezelfde productenlijst, in dezelfde sectoren, enz.
Dit initiatief kreeg de naam « Prodcom » : « PRODucts of the European COMmunity ».

1.2. Inhoud
De meeste ondernemingen (zie verder) die industriële producten vervaardigen moeten maandelijks
per product een aantal gegevens overmaken aan de Algemene Directie Statistiek. Het betreft vooral
de hoeveelheden en de waarden van de producten die tijdens de verslagmaand werden geleverd.

1.3. Juridisch kader
Deze enquête is verplicht. Het juridisch kader is vastgelegd in de EG-verordening 3924/91 en het
Koninklijk Besluit van 28 januari 1994, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 1994.

1.4. Welke ondernemingen moeten antwoorden ?
De enquête dekt de activiteiten van de secties B en C, uitgezonderd afdelingen 5, 6 en 19, van de
economische activiteitennomenclatuur van de Europese Unie, NACE Rev 2 genoemd.
Samengevat gaat het om twee groepen :
•

elke onderneming of vestiging met industriële activiteiten, zoals hiervoor opgesomd, die
ofwel 20 personen of meer heeft tewerkgesteld, zoals aangegeven op minstens één
kwartaalaangifte van de RSZ van het voorgaande jaar, ofwel een jaaromzet heeft gehad van
minstens 3.928.137 EUR tijdens het vorige jaar ;

•

elke nieuwe industriële onderneming of vestiging met activiteiten, zoals hiervoor opgesomd,
die ofwel 20 personen of meer tewerkstelt, zoals aangegeven op een aangifte van de RSZ
van het lopende jaar, ofwel zodra de gecumuleerde jaaromzet van deze onderneming
minstens 3.928.137 EUR bedraagt.

Voor elke lokale eenheid moet een aangifte worden ingevuld. Een lokale eenheid is een
onderneming of een deel ervan, gelegen op een geografisch bepaalde plaats, waarin één of meer
personen regelmatig, onder eenzelfde leiding, één of meer economische activiteiten uitoefenen.

1.5. Welke producten?
De enquête behandelt enkel de producten die voorkomen op de « Prodcom-lijst ». Dit is een lijst met
alle producten (vooral goederen, maar ook een aantal industriële diensten) die het resultaat zijn van
een industriële activiteit. De producten zijn gegroepeerd volgens de economische sector van de
producent, zodat u gemakkelijk kunt te weten komen welk gedeelte van de Prodcom-lijst voor u van
belang is.

1.6. Timing
De enquête wordt maandelijks afgenomen : u dient de gegevens over een verslagmaand aan de
Algemene Directie Statistiek over te maken tegen de vijftiende van de volgende maand.
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1.7. Internet-adres voor Prodcom-aangevers
http://economie.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/prodcom/
Op dit internet-adres, dat alleen bestemd is voor Prodcom-aangevers, kunt u informatie aangaande
Prodcom terugvinden.
U vindt hier onder andere de handleiding en de Prodcom-lijst, maar ook een omzettingstabel IntrastatProdcom.
Onder “resultaten” vindt u er alle publicaties in verband met Prodcom (absolute cijfers), alsook de
productie-index die gebaseerd is op de Prodcom-gegevens.
U vindt er eveneens een link naar het geldende Koninklijk Besluit ter zake.

1.8. E-mail : Prodcom-info
info.prodcom@economie.fgov.be
Dit e-mail-adres kunt u gebruiken voor al uw vragen in verband met Prodcom.
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2. DE AANGIFTE

2.1. Aangifte via internet
De aangifte van Prodcom gebeurt op volgende beveiligde website :
https://enquetes.economie.fgov.be/enquetes
Voor alle technische problemen kunt u terecht op telefoonnummer 0800/967.43 of via mail op
info.enquetes@economie.fgov.be
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3. ONDERRICHTINGEN BIJ HET INVULLEN VAN DE AANGIFTE

3.1. KADER 3 - Bijkomende rubrieken

3.1.1.

Vak “Maakloonwerk geleverd aan ondernemingen in België”
Een omschrijving van het maakloonwerk vindt u onder punt 4.1.
Deze rubriek omvat uitsluitend het maakloonwerk dat u heeft geleverd aan ondernemingen
die in België zijn gevestigd, met andere woorden, het werk dat u tijdens de referentieperiode
heeft uitgevoerd op vraag van een andere Belgische onderneming en waarvoor u de nodige
basisgrondstoffen heeft ontvangen van de opdrachtgever.
We vragen hier de totale waarde van het maakloon dat u geleverd heeft voor in België gevestigde
ondernemingen.
De waarde van het maakloon is het bedrag exclusief BTW, die uw onderneming heeft
gefactureerd aan de opdrachtgevende onderneming.

3.1.2.

Vak “Industriële behandelingen en diensten”
Voor een omschrijving van industriële behandelingen verwijzen we naar punt 4.2.
Opgelet : Bepaalde industriële behandelingen en diensten worden vermeld in de Prodcom-lijst, en
dienen dan ook begrepen te worden als een « product » dat vermeld moet worden in kader 4.
Als dergelijke diensten echter niet expliciet vermeld worden in de Prodcom-lijst moeten ze ingevuld
worden onder kader 3, vak « Industriële behandelingen en diensten ».
Industriële behandelingen zijn bijvoorbeeld verven (behalve textiel), vergulden, etsen,
versnijden, ….
Andere industriële behandelingen hebben wel een Prodcom-code en dienen onder kader 4
«Productie» opgegeven te worden (oppervlaktebewerking van metalen, bleken van weefsels,
impregneren van hout, bedrukken, …..).
Industriële diensten betreffen onderhoud, herstelling, installatie en montagewerkzaamheden.
Ook hier geldt dezelfde regel :
• bestaat er een Prodcom-code voor : kader 4 «Productie»
• is er geen Prodcom-code voorzien : kader 3, vak « industriële behandelingen en
diensten».
De waarde van de industriële behandelingen en diensten is het bedrag exclusief BTW dat u hebt
gefactureerd aan uw opdrachtgever.
Let op : hou alleen rekening met de industriële diensten als ze onafhankelijk zijn van de
leveringen, m.a.w. als ze afzonderlijk werden gefactureerd. Indien dit niet het geval is, worden zij
gewoon als deel van de leveringen beschouwd.
Sommige diensten worden in de Nace-Bel als niet-industriële diensten beschouwd (bvb.
onderhoud en reparatie motorvoertuigen, computers en kantoormachines) en dienen niet vermeld
te worden.

3.1.3.

Vak ”Handelsleveringen”
We spreken van handelsleveringen wanneer aangekochte goederen in dezelfde staat worden
doorverkocht, met een louter commerciële bedoeling.
Deze handelsleveringen worden in dit vak afzonderlijk vermeld, en mogen niet bij de leveringen
aan derden (kader 4 - Productie) worden geteld. Noteer de waarde exclusief BTW.
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3.1.4.

Vak “Leveringen van producten, voor uw rekening in loonarbeid vervaardigd
door ondernemingen die in het buitenland gevestigd zijn”
Voor een goed begrip van deze rubriek leest U best eerst de begripsomschrijvingen onder punt
4.3.
Hier gaat het dus om de producten die door uw onderneming geleverd werden, maar die in
loonarbeid werden vervaardigd in het buitenland.
Noteer de verkoopwaarde, exclusief BTW, van deze leveringen.

3.2. KADER 4- Productie
Hier geeft u per product de informatie weer van de leveringen aan derden en het geleverde maakloon
aan ondernemingen die in het buitenland gevestigd zijn. Opgelet : het maakloon geleverd aan
ondernemingen die in België gevestigd zijn, dient opgegeven te worden in kader 3, – zie punt 3.1.1).
Hierna vindt u een opsomming van alle variabelen die voorkomen onder deze rubriek.
In dit kader zullen de recent gebruikte Prodcom-codes voor-ingevuld zijn, alsook de eenheid waarin
de hoeveelheden moeten worden uitgedrukt.
De cijfers in het groen betreffen de gegevens van de laatste door ons geconfirmeerde aangifte, Dit
dient uitsluitend om te vergelijken.

3.2.1.

Variabele “Prodcom-code” (lijst en eenheid)
In de aangifte zal u ontbrekende Prodcom-codes dienen op te zoeken. Nadien staan die
automatisch vermeld.
Eerst dient u een lijn toe te voegen door op het + teken te klikken dat zich achter de "1" bevindt .
Nadien dient u in het lege vak in de eerste kolom te klikken op het vergrootglas.
Dan opent zich een zoekfunctie waarbij u de code(zonder puntjes) of een omschrijving van het
product kunt invullen, waarna u de correcte code kunt aanvinken en bevestigen.
De productcode kunt u eveneens opzoeken in de Prodcom-lijst.
Deze
nomenclatuur
vindt
u
terug
op
volgende
webpagina
:
http://economie.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/enquetes/prodcom/
In de Prodcom-lijst vindt u normaliter alle producten terug die voor uw bedrijf van toepassing zijn;
in de lijst vindt u vooral goederen, maar ook bepaalde industriële diensten.
Selecteer de codes voor alle producten die door uw onderneming geproduceerd worden. Gebruik
één regel per Prodcom-code.
Producten die u doorverkoopt (zonder behandeling), vermeldt u in kader 3, vak
“handelsleveringen” (zie punt 3.1.3 « handelsleveringen »).

3.2.2.

Variabele “Totale Productie” - hoeveelheid
De totale productie dient alleen te worden ingevuld voor de producten waarvoor een « T » of een
« X » staat in kolom P van de Prodcom-lijst.
De totale productie is de tijdens de referentieperiode werkelijk gerealiseerde productie, en betreft
dus de hoeveelheid van de producten die door uw onderneming werden voortgebracht.
Dit is verschillend van de leveringen aan derden die alleen betrekking hebben op de verkochte
productie.
De hoeveelheid dient te worden aangegeven in de eenheid die overeenstemt met de gebruikte
de
Prodcom-code en die vermeld staat in de 4e kolom van de Prodcom-lijst. Vanaf de 2 ingevulde
de
aangifte staat deze eenheid ook vermeld in de 2 kolom.
De totale productie omvat dus voor een bepaalde referentiemaand :
• de productie voor eigen rekening gedurende deze maand, verkocht of opgenomen bij
de voorraden;
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• de productie voor rekening van derden, namelijk het maakloonwerk dat geleverd wordt
aan andere ondernemingen (inbegrepen het maakloon geleverd aan ondernemingen die
in België gesitueerd zijn, en dat wordt aangegeven onder kader 3 bijkomende rubrieken).
• de interne productie of de herbruikte productie. Bijvoorbeeld: een chemisch product A
wordt aangemaakt en gaat volledig op in de bereiding van een ander chemisch product B
(product A wordt herbruikt). Voor product A staat een « T » in kolom P van de Prodcomlijst: de productie van product A moet worden opgegeven in kolom «Totale productie» .

3.2.3.

Variabele “Leveringen aan derden” in hoeveelheid en waarde
De kolom “leveringen aan derden” omvat alle producten die de onderneming hebben verlaten (met
bestemming België of het buitenland) gedurende de verslagmaand, waarbij het niet van belang is
of deze producten effectief werden geproduceerd tijdens deze maand of geleverd werden uit
voorraad.
Samengevat omvat deze variabele NIET:
• het geleverd maakloonwerk geleverd aan ondernemingen in het buitenland (te
vermelden in de laatste 2 kolommen van kader 4)
• het geleverd maakloonwerk geleverd aan ondernemingen in België (op te geven in
kader 3, ; zie punt 3.1.1.)
• de industriële behandelingen en diensten die niet op de Prodcom-lijst voorkomen (zie
kader 3 ; zie punt 3.1.2);
• de handelsleveringen (zie kader 3 ; zie ook punt 3.1.3);
• leveringen van producten, voor uw rekening in loonarbeid vervaardigd door
ondernemingen die in het buitenland gevestigd zijn (zie kader 3 ; zie ook punt 3.1.4)
De op te geven waarde van de leveringen is de waarde af-fabriek, dus de waarde exclusief BTW
en accijnzen, zonder transport- en verzekeringskosten. De kortingen en ristorno’s die bij de
facturering werden toegekend, moeten afgetrokken worden. (omvat tevens de verpakkingskosten)

3.2.4.

Variabele “Maakloonwerk (door uw onderneming) geleverd aan ondernemingen
die in het buitenland gevestigd zijn” in hoeveelheid en waarde
Maakloonwerk wordt omschreven onder punt 4.1.
Deze variabele omvat uitsluitend het maakloonwerk dat U heeft geleverd aan ondernemingen
die in het buitenland zijn gevestigd, m.a.w. het gedeelte van uw productie dat u tijdens de
verslagmaand hebt uitgevoerd in opdracht van een andere buitenlandse onderneming en
waarvoor u de nodige basisproducten hebt ontvangen.
Er wordt afzonderlijk gevraagd naar de hoeveelheid en naar de waarde van het maakloonwerk dat
u leverde aan ondernemingen gevestigd in het buitenland.
De waarde van het maakloonwerk is de waarde exclusief BTW die u hebt gefactureerd aan uw
opdrachtgever.
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4. BEGRIPPEN EN DEFINITIES

4.1. Wat is maakloonwerk?
Ook het maakloon valt onder de Prodcom-enquête. Men spreekt van maakloonwerk indien er een
bewerking is van basisproducten die afkomstig zijn van een opdrachtgever, waardoor nieuwe
producten ontstaan die teruggaan naar de opdrachtgever. De opdrachtgever is eigenaar van de
basisproducten en eveneens van de bewerkte producten.
Er zijn dus steeds twee ondernemingen bij betrokken :
• de opdrachtgever, die tevens de basisproducten levert, en
• de maker of maakloner, die deze basisproducten bewerkt en nieuwe producten doet
ontstaan (met een andere Prodcom-code dan de basisproducten) die hij terugbezorgt
aan de opdrachtgever.
Een voorbeeld: opdrachtgever A levert stoffen aan de maker B, die er (in maakloon dus) hemden van
maakt en deze terugbezorgt aan de opdrachtgever, die de hemden op de markt brengt.
Beide firma’s moeten de Prodcom-enquête invullen als ze aan de voorwaarden voldoen en wel op
deze wijze:
• als maakloner :
o indien de opdrachtgever gevestigd is in België :
kader 3 Bijkomende rubrieken, vak « Maakloonwerk geleverd aan
ondernemingen in België» , alsook
de kolom « Totale productie» van kader 4 (indien voor dit product de totale
productie moet worden opgegeven – zie punt 3.2.2)
o indien de opdrachtgever gevestigd is in het buitenland :
de kolommen « Maakloonwerk geleverd aan ondernemingen in het
buitenland» van kader 4,
alsook de kolom « Totale productie» van kader 4 (indien voor dit product de
totale productie moet worden opgegeven – zie punt 3.2.2)
• als opdrachtgever :
o Indien de maakloner gevestigd is in België : de kolommen “Leveringen een
derden” van kader 4.
o Indien de maakloner gevestigd is in het buitenland : kader 3, vak “Levering van
producten, voor uw rekening in loonarbeid vervaardigd door ondernemingen die in
het nuitenland gevestigd zijn”.

4.2. Wat zijn industriële behandelingen ?
Industriële behandelingen zijn bewerkingen van basisproducten die afkomstig zijn van een andere
firma, zonder dat de aard van het product gewijzigd wordt. Na behandeling gaan de producten terug
naar de eerste firma.
Het onderscheid met het maakloonwerk betreft uitsluitend de aard van de bewerking. Alleen in het
geval van maakloonwerk ontstaat er een nieuw product (dit is een product met een andere code in
de Prodcom-lijst). Kader 4 moet worden ingevuld. Zie punt 4.1.
Een industriële behandeling (bijvoorbeeld : firma A levert houten planken aan firma B die ze
behandelt en terugbezorgt aan firma A) verandert de aard van het product niet; behandelde en nietbehandelde planken hebben dezelfde Prodcom-code).
Een industriële behandeling moet worden aangegeven in het overeenkomstig vak van kader 3
Bijkomende rubrieken.

4.3. Maakloonwerk uit het buitenland wordt niet opgenomen bij de leveringen
Wanneer uw onderneming producten levert die het resultaat zijn van maakloonwerk door een
onderneming gevestigd in het buitenland, dan worden deze leveringen NIET opgenomen in kader 4
de
Productie ; zij worden afzonderlijk vermeld bij kader 3 Bijkomende rubrieken, 4 vak.
Hier dient u niet de waarde van het maakloon maar wel de verkoopprijs te vermelden.

