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Maandevolutie van de BTW-plichtige ondernemingen
De statistiek over de demografische bewegingen van de btw-plichtigen die door de
Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium van de FOD Economie geproduceerd
wordt geeft de maandelijkse cijfers van het aantal plichtigen die in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO) zijn opgenomen. De wijzigingen van het aantal btw-plichtigen
worden uitgesplitst naar de verschillende categorieën van demografische gebeurtenissen
zoals de eerste onderwerpingen en de heronderwerpingen, de immigratie en emigratie van
btw-plichtigen en de stopzettingen.

Actualisering metagegevens
Bijwerking van het
document
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Presentatie
Trefwoorden

-

Domein

3.2.03. Administratieve statistieken

Statistische eenheid Titel

Juridische eenheid

Statistische eenheid Omschrijving

De juridische eenheden zijn :
- hetzij rechtspersonen, waarvan het bestaan wettelijk wordt
erkend, onafhankelijk van de personen of instellingen die deze
bezitten of die daarvan lid zijn,
- hetzij natuurlijke personen, die, als zelfstandigen, een
economische activiteit verrichten.
De juridische eenheid vormt altijd, op zich of samen met
andere juridische eenheden, de juridische ondersteuning van
de statistische eenheid 'onderneming'.

Statistische populatie Titel

btw-plichtigen

Statistische populatie Omschrijving

De populatie btw-plichtigen omvat alle ondernemingen
opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
waarvoor de administratie van de btw heeft bevestigd dat ze
bekend zijn als zijnde btw-plichtig.

Geografisch bereik

België

Tijdsbereik
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Presentatie
Sectorieel bereik

Economische activiteit (NACE-BEL 2008)=Alle btw-plichtige
sectoren

Ander bereik

-

Referentieperiode
Eerste beschikbare
referentieperiode

december 2006

Institutioneel mandaat
Verplichte statistische
productie

Er is geen nationale noch internationale verplichting voor het
opstellen van deze statistiek

Wettelijke referentie

Geen referentiewetteksten

Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid Niveau

-

Bekendmakingbeleid
Uitbrengkalender

De verspreidingskalender van de statistiek is publiek

Periodiciteit

Maandelijks

Verspreidingsformaat
Persbericht

-

Publicaties

Publicatie op het internet (www.statbel.fgov.be)

Onlinedatabank

be.STAT

Open Data

-

Toegang tot
microgegevens

-

Overig

-

Toegankelijkheid van de documentatie
Documentatie over
methoden

-

Documentatie over de
kwaliteit

-
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Kwaliteitsbeheer
Kwaliteitsborging

Geen informatie over de politiek van kwaliteitsgarantie

Kwaliteitsbeoordeling

Geen informatie over de kwaliteit

Relevantie
Behoeften van de
gebruikers

Er zijn meerdere belangrijke professionele klanten.
Federaties: beroeps-, sector- en werkgeversorganisaties,
universiteiten, hogescholen, e.a. onderwijsinstellingen. ;
Federale overheidsdiensten (FOD's, POD's en parastatalen) ;
Gewestelijke overheidsdiensten ; Internationale instellingen
(Eurostat, IMF, Europese Commissie, UNSD, WHO, ...) ;
Provinciale en lokale instellingen

Tevredenheid van de
gebruikers

De beschikbaarheid is bevredigend ; De inhoud is
bevredigend. ; De nauwkeurigheid is gedeeltelijk bevredigend
ten gevolge andere redenen

Volledigheid

Geen informatie over de volledigheid

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
Nauwkeurigheid

Geen informatie over de juistheid

Steekproeffout

-

Niet-steekproeffout

-

Tijdigheid
Tijdigheid

Resultaten beschikbaar 45 dagen na de referentieperiode

Vergelijkbaarheid
Vergelijkbaarheid Geografisch

Geen informatie over de geografische vergelijkbaarheid

Vergelijkbaarheid - In de Geen informatie over vergelijkbaarheid in de tijd
tijd
Vergelijkbaarheid Sectorieel

Geen informatie over de sectoriële vergelijkbaarheid

Vergelijkbaarheid Andere

Er zijn andere methodologische wijzigingen
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Coherentie
Interne coherentie

De coherentie is gegarandeerd tussen subdomeinen,
variabelen, etc ; De coherentie is gegarandeerd tussen
subpopulaties.

Gebiedsoverschrijdende
coherentie

De concepten, definities en nomenclaturen worden
opgeslagen en beheerd. ; De consistentie van concepten,
definities en nomenclaturen wordt gecontroleerd. ; Er
is coherentie tussen de ondervraagde eenheden en de
observatie-eenheden. ; Men gebruikt erkende concepten en
begrippen (nationaal of internationaal indien de coherentie op
dit niveau kan worden beoordeeld). ; Men gebruikt erkende
nomenclaturen (internationaal, nationaal).

Herziening van de gegevens
Herziening van de
gegevens - Beleid

Geen informatie over de herzieningspolitiek van de gegevens

Herziening van de
gegevens - Praktijk

Geen informatie over de herzieningspraktijken van de
gegevens

Statistische verwerking
Basisgegevens Enquêtes

-

Basisgegevens Administratieve
gegevens

KBO: Kruispuntbank van Ondernemingen

Basisgegevens Statistische producten

-

Frequentie van
verzameling van
gegevens

Doorlopend

Verzameling van
gegevens

-

Samenstelling van
gegevens

-

Aanpassing

-
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Opmerkingen
Opmerking betreffende gegroepeerde btw-aangifte - 1 april 2007 ´ Een gegroepeerde
aangifte van verschillende btw-plichtigen die tot een groep behoren is mogelijk als drie
cumulatieve voorwaarden voldaan zijn bij hoofd van de groep :
- financiële link met de andere leden van de groep.
- organisatorische link met de andere leden van de groep.
- economische link met andere leden van de groep.
Als de btw-administratie deze 3 voorwaarden vervuld ziet, kan de onderneming aan het
hoofd van de groep een nieuw btw-nummer krijgen teneinde een gemeenschappelijke
aangifte te doen voor alle leden van de groep. Ze verkrijgt dan de juridische vorm ´btweenheid´ en vult een geconsolideerde btw-aangifte in voor rekening van de groep.
Opmerking betreffende dokters in de geneeskunde - 1 mei 2011 – De dokters in de
geneeskunde kunnen het statuut van btw-plichtige verkrijgen. Dit in het kader van
bepaalde activiteiten (deelname aan testen en/of het onderzoek naar nieuwe medicijnen
bij hun patiënten).
Opmerking betreffende gerechtsdeurwaarders en notarissen - 1 januari 2012 ´ De
gerechtsdeurwaarders en notarissen zijn gehouden zich te onderwerpen aan de BTW. De
meesten zijn ingevoerd in de databank van btw-plichtigen in januari 2012.
Opmerking betreffende advocaten - 1 januari 2014 - De advocaten zijn gehouden zich te
onderwerpen aan de BTW. De meesten zijn ingevoerd in de databank van btw-plichtigen
in januari 2014.
Belangrijke opmerking 1 : Opkuisoperaties - Het aantal stopzettingen in oktober 2009
is opnieuw uitzonderlijk hoog. Dit kan verklaard worden door een operatie die tot doel
had de inhoud van de Kruispuntbank van Ondernemingen te verbeteren. Zo werden er
in oktober ongeveer 1,138 btw-plichtigen ambtshalve geschrapt. Het ging uitsluitend om
rechtspersonen. Ook in september beïnvloedde deze ingreep de cijfers.
Het aantal stopzettingen in september 2009 is uitzonderlijk hoog. Dit kan verklaard
worden door een operatie die tot doel had de inhoud van de Kruispuntbank van
Ondernemingen te verbeteren. Zo werden er ongeveer 540 btw-plichtigen ambtshalve
geschrapt. Het ging uitsluitend om ondernemingen van het type “natuurlijke persoon”.
Deze opkuisoperatie zal nog de cijfers van oktober 2009 beïnvloeden. Vooral
rechtspersonen zullen dan ambtshalve geschrapt worden.
Belangrijke opmerking 2: Geografische uitsplitsing - Voor de uitsplitsing van de
statistieken naar gewest werd het adres van de maatschappelijke zetel / woonplaats
gebruikt. De economische activiteit vindt echter niet altijd plaats op het adres van de
maatschappelijke zetel / woonplaats: bij de vergelijking van regionale gegevens is dus
omzichtigheid geboden. Een aantal schijnbare demografische bewegingen kan te wijten
zijn aan de verbetering van adressen.
Belangrijke opmerking 3: Opmerking betreffende de populatie - De statistieken
hebben uitsluitend betrekking op btw-plichtigen. We benadrukken hierbij dat sommige
handelsondernemingen niet btw-plichtig zijn. Een vereniging zonder winstoogmerk (nonprofitonderneming) kan btw-plichtig zijn wanneer ze goederen of diensten levert die in het
wetboek van de btw zijn opgenomen. In deze rapporten wordt geen onderscheid gemaakt
tussen handelsondernemingen en non-profitondernemingen.
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Opmerkingen
Belangrijke opmerking 4: Herziening van de resultaten mogelijk - De resultaten die u hier
vindt kunnen nog lichtjes naar boven of naar beneden worden aangepast.
Belangrijke opmerking 5: Beperking van administratieve statistieken - Deze analyse
is gebaseerd op administratieve gegevens. Een - mogelijk groot - deel van het
waargenomen verloop heeft een administratieve oorsprong en beantwoordt niet
noodzakelijk aan een economische realiteit. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de
omvorming van een onderneming van 'natuurlijke persoon' naar ´rechtspersoon´. Dat kan
alleen door de onderneming als ´natuurlijke persoon´ te schrappen en ze opnieuw in te
brengen als ´rechtspersoon´. Wanneer de onderneming btw-plichtig is, wordt dus bij de
btw zowel een schrapping als een nieuwe inschrijving genoteerd.
De resultaten uit dit rapport dienen met de nodige omzichtigheid te worden
geïnterpreteerd. Tendensen die uit administratieve gegevens worden afgeleid kunnen
de weerspiegeling zijn van administratieve wijzigingen. Ze geven niet noodzakelijk de
evolutie van de gezondheid van de economie weer.
-

Gekoppelde documenten
Titel
Internet: Maandevolutie van de BTWplichtige ondernemingen

URL
https://statbel.fgov.be/nl/themas/
ondernemingen/btw-plichtige-ondernemingen/
maandevolutie-van-de-btw-plichtigeondernemingen

-

-

Externe IDs
Type
INVS

ID
9990002

-

-

Statistische variabelen
Titel

Definitie

Eenheid/
Nomenclatuur
N (Aantal)

Aantal btw-plichtigen
in het begin van de
periode

Het aantal btw-plichtigen op een gegeven
datum is gebaseerd op de gegevens die in
de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn
opgenomen.

Aantal eerste
onderwerpingen als
btw-plichtige

Het aantal eerste onderwerpingen betreft de N (Aantal)
btw-plichtigen die de hoedanigheid van btwplichtige voor de eerste keer verwerven.

Aantal
Het aantal wederonderwerpingen betreft de N (Aantal)
wederonderwerpingen btw-plichtigen die de hoedanigheid van btwals btw-plichtige
plichtige opnieuw verwerven nadat zij ze ten
minste één keer hebben verloren.
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Statistische variabelen
Aantal immigraties van De immigratie van btw-plichtigen betreft
N (Aantal)
btw-plichtigen (vanuit de btw-plichtigen van wie het adres van
andere regio's)
de maatschappelijke zetel tijdens de
referentieperiode is gewijzigd. Het gebruikte
adres is dat van de maatschappelijke zetel
zoals opgenomen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO).
Aantal emigraties van
btw-plichtigen (naar
andere regio's)

De emigratie van btw-plichtigen betreft
N (Aantal)
de btw-plichtigen van wie het adres van
de maatschappelijke zetel tijdens de
referentieperiode is gewijzigd. Het gebruikte
adres is dat van de maatschappelijke zetel
zoals opgenomen in de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO).

Aantal stopzettingen
van btw-plichtigen

Het aantal stopzettingen is hier te verstaan
als het aantal btw-plichtigen die de
hoedanigheid van btw-plichtige tijdens de
referentieperiode verloren hebben.

N (Aantal)

Aantal btw-plichtigen
op het einde van de
periode

Het aantal btw-plichtigen op een gegeven
datum is gebaseerd op de gegevens die in
de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn
opgenomen.

N (Aantal)

Maand

-

Maand van het jaar

Gemeente

-

REFNIS

Land

-

GEOBEL

Type onderneming

-

Onbekend

Juridische vorm btw

Juridische vorm zoals gedefinieerd volgens Juridische vorm btw
de behoeften van de BTW (op alle punten
conform met de nomenclaturen-tabel
LU_COM. TU_COM_LGL_PSN_VAT)

-

-

-
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