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Statistisch Product

Industriële productie (Prodcom)
Prodcom (Products of the European Community) is een enquête met als doel het
inzamelen van gegevens betreffende de productie van goederen (meestal maakwerk), hun
waarde en hun hoeveelheid in de Europese unie.
Deze Prodcom-enquête is gebaseerd op een lijst van producten, genaamd de « Prodcomlijst » betreffende de industriële producten, gedetailleerd tot op 8 cijfers. De vier eerste
cijfers verwijzen naar de klasse die overeenkomt met de statistische nomenclatuur van
activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE). De twee volgende verwijzen naar de
onderklassen van de statistische classificatie van de producten van de activiteiten (CPA).
Het merendeel van de codes van de Prodcom-lijst komen overeen met één of meerdere
codes van de gecombineerde nomenclatuur (NC).

Actualisering metagegevens
Bijwerking van het
document

05/10/2020

Presentatie
Trefwoorden

-

Domein

3.6.03. Industrie en bouw

Statistische eenheid Titel

Lokale eenheid

Statistische eenheid Omschrijving

De lokale eenheid is een onderneming of een deel daarvan
(bij voorbeeld werkplaats, fabriek, winkel, kantoor, mijn of
pakhuis), gelegen op een geografisch bepaalde plaats. Op of
vanuit die plaats worden economische activiteiten uitgeoefend
waarvoor - uitzonderingen daargelaten - een of meer personen
voor rekening van een zelfde onderneming werkzaam zijn
(eventueel deeltijds).

Statistische populatie Titel

Ondernemingen of industriële vestigingen

Statistische populatie Omschrijving

Elke industriële vestiging met activiteit in de afdelingen B en C
van de NACE Rev. 2 met uitzondering van de afdelingen 5, 6
en 19, die 20 personen en meer tewerkstelde of waarvan de
jaaromzet minstens 3.928.137 euro bedroeg.

Geografisch bereik

België
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Presentatie
Tijdsbereik

-

Sectorieel bereik

Afdelingen B en C van de NACE Rev. 2 met uitzondering van
de afdelingen 5, 6 en 19

Ander bereik

-

Referentieperiode
Eerste beschikbare
referentieperiode

1994

Institutioneel mandaat
Verplichte statistische
productie

Statistiek opgemaakt krachtens een Belgische wettelijke
verplichting ; Statistiek opgemaakt krachtens een Europese
wettelijke verplichting

Wettelijke referentie

Koninklijk besluit van 20 februari 2008 betreffende een
maandelijkse enquête naar de industriële productie ;
Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad van 19 december
1991 betreffende de totstandbrenging van een communautaire
enquête naar de industriële produktie

Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid Niveau

Enkel publicatie van globale, anonieme gegevens is
toegestaan. Alle hiërarchische niveaus van de Prodcom-codes
(2,3,4,en 6) worden gepubliceerd. Daarom is het noodzakelijk
om sommige aggregaten als secundair vertrouwelijk te
beschouwen om niet in staat te zijn primaire vertrouwelijke
aggregaten openbaar te maken.

Bekendmakingbeleid
Uitbrengkalender

De verspreidingskalender is toegankelijk via internet.

Periodiciteit

Maandelijks

2/9
Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
metadata@economie.fgov.be

Verspreidingsformaat
Persbericht

-

Publicaties

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

Onlinedatabank

Downloadbare Excel-tabellen

Open Data

-

Toegang tot
microgegevens

Geen microgegevens

Overig

Resultaten worden ook verstuurd naar Eurostat en zijn
beschikbaar op de website van Eurostat.

Toegankelijkheid van de documentatie
Documentatie over
methoden

Bepaalde documenten zijn beschikbaar op volgend adres :
http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/
enquetes/prodcom/

Documentatie over de
kwaliteit

Geen documentatie over de kwaliteit.

Kwaliteitsbeheer
Kwaliteitsborging

Er zijn inspanningen geleverd om de gegevensverzameling en
berekeningsmethoden te optimaliseren. Op elk niveau van de
productieketen worden de gegevens gecontroleerd. Eenmaal
berekend, worden de cijfers vervolgens gevalideerd door een
interne validatieservice voordat ze worden vrijgegeven.

Kwaliteitsbeoordeling

Automatische controles op het niveau van de elektronische
vragenlijsten. Er verschijnen berichten op het scherm
waarmee aangevers eventuele fouten kunnen corrigeren.
Controles op het niveau van databanken op basis van btwgegevens, de evolutie van de eenheidsprijzen en het verleden
van de aangevers.
Tijdens de berekeningsfasen worden controles uitgevoerd op
de geaggregeerde gegevens en worden de microdata opnieuw
gecontroleerd.
Vóór elke publicatie worden de resultaten gevalideerd door
onze validatieafdeling.
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Relevantie
Behoeften van de
gebruikers

Er zijn meerdere belangrijke professionele klanten. Federaties:
beroeps-, sector- en werkgeversorganisaties, universiteiten,
hogescholen, e.a. onderwijsinstellingen. ; Internationale
instellingen (Eurostat, IMF, Europese Commissie, UNSD,
WHO, ...)

Tevredenheid van de
gebruikers

De beschikbaarheid is bevredigend ; De inhoud is
bevredigend. ; De nauwkeurigheid is bevredigend.

Volledigheid

-
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Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
Nauwkeurigheid

De steekproef van de enquête is gekozen uit het Belgisch
register van belastingbetalers van statistische informatie
(DBRIS).
De enquête heeft betrekking op de lokale eenheden van
ondernemingen die actief zijn in Nace Rev.2 07 tot en met 33
(met uitzondering van activiteiten in de sectoren 09, 19, 1011
en slachthuizen in 1051):
´ Het inzetten van 20 of meer mensen volgens een van zijn
driemaandelijkse aangiften bij de RSZ van het voorgaande
jaar, of wiens omzet van het voorgaande jaar minimaal
3.928.137 euro bedroeg;
´ nieuw opgericht met 20 personen of meer volgens een van
zijn driemaandelijkse aangiften aan de RSZ van het lopende
jaar, of waarvan de gecumuleerde omzet voor het lopende jaar
minimaal 3.928.137 euro bedroeg .
Als een bedrijf aan de selectiecriteria voldoet, wordt een
vooronderzoek georganiseerd om de eenheden te identificeren
die in de Prodcom-enquête moeten worden opgenomen.
Volgens de resultaten van deze pre-enquête kan de activiteit
van het bedrijf worden aangepast op het niveau van het
ondernemingsregister.
´ Het responspercentage voor de jaarresultaten van Prodcom
is bijna 100%
´ Er zijn schattingen voor ongeveer 0,5% van de lokale
eenheden
´ Non-respons wordt verwerkt met behulp van verschillende
schattingstechnieken

Steekproeffout

De enquête is gebaseerd op drempelsampling: alle eenheden
boven de drempelwaarde worden opgenomen in de enquête.
Het is daarom niet relevant om een steekproeffout te
berekenen.

Niet-steekproeffout

Er zijn meerdere soorten fouten :
´ Verkeerde gegevens, aangegeven door de aangever
´ Fouten in de manuele ingave voor de papieren vragenlijsten
´ Berekeningsfouten
Controleprocedures laten toe de fouten te identificeren, maar
het is moeilijk hun impact te evalueren.

Tijdigheid
Tijdigheid

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode
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Vergelijkbaarheid
Vergelijkbaarheid Geografisch

Enkel de nationale resultaten worden berekend

Vergelijkbaarheid - In de Er kunnen breuken voorkomen door veranderingen in de
tijd
nomenclatuur
Vergelijkbaarheid Sectorieel

-

Vergelijkbaarheid Andere

-

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

-

Herziening van de
gegevens - Praktijk

-

Statistische verwerking
Basisgegevens Enquêtes

PRODCOM-enquête

Basisgegevens Administratieve
gegevens

-

Basisgegevens Statistische producten

-

Frequentie van
verzameling van
gegevens

Maandelijks
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Statistische verwerking
Verzameling van
gegevens

SAPQ (Self Administered Paper Questionnaire) ; SAWQ (Self
Administered Web Questionnaire)

Samenstelling van
gegevens

Non-respons wordt op gepaste wijze verwerkt met behulp van
verschillende imputatietechnieken. Als de correlatie tussen
de prodcom-gegevens en de btw-gegevens goed is, zijn de
schattingen gebaseerd op omzet uit btw. Als deze correlatie
niet goed is, zijn de schattingen gebaseerd op het verleden
van de aangever of op de evolutie van de sector.
De resultaten worden vervolgens geaggregeerd door
middel van prodcom-code met behulp van SAS-codes.
Vertrouwelijkheid wordt semi-automatisch behandeld, ook met
behulp van SAS-procedures.
Het txt-bestand dat naar Eurostat wordt verzonden, wordt ook
in SAS geproduceerd.
Geen aanpassing van de Prodcom-gegevens

Aanpassing

Opmerkingen
---

Gekoppelde documenten
Titel
Internet: Prodcom-statistieken

URL
https://statbel.fgov.be/nl/themas/
ondernemingen/industriele-productie

Geen documentatie over de kwaliteit.

-

-

-

Externe IDs
Type
INVS

ID
3002010

-

-

Statistische variabelen
Titel

Definitie

Eenheid/
Nomenclatuur
NACEBEL 2008

Economische activiteit (NACE-BEL 2008)
Classificatie van de
producten per activiteit
(CPA)

NACEBEL

Maakwerk geleverd
door uw bedrijf aan
bedrijven gevestigd in
België

Euro (€)

Waarde van de productie uitgevoerd
op verzoek van een ander Belgisch
bedrijf en waarvoor het bedrijf de nodige
basisproducten heeft ontvangen.
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Statistische variabelen
Behandelingen en
industriële diensten

Waarde van behandelingen en industriële
diensten die niet zijn opgenomen in de
Prodcom-lijst

Euro (€)

Commerciële
leveringen

Waarde van verkochte producten die
werden gekocht zoals ze zijn

Euro (€)

Leveringen van op
Waarde van producten geleverd door
maat gemaakte
het bedrijf maar vervaardigd door een
producten voor uw
buitenlands bedrijf
account door bedrijven
gevestigd in het
buitenland

Euro (€)

Totale productie hoeveelheid

Eenheid
gedefinieerd
volgens de
Prodcom-lijst

De totale productie mag alleen worden
ingevoerd voor producten gemarkeerd met
een "T" of "X" in kolom P van de Prodcomlijst.
De totale productie is de productie die
effectief tijdens de referentieperiode is
geproduceerd, deze wordt uitgedrukt in
hoeveelheid. Het is niet noodzakelijk gelijk
aan de hoeveelheden leveringen aan
derden die alleen betrekking hebben op de
afgezette productie. De hoeveelheid moet
worden aangegeven in de overeenkomstige
eenheid die wordt aangegeven in de vierde
kolom van de Prodcom-lijst. Voor een
gegeven referentiemaand omvat de totale
productie daarom:
- de productie voor eigen rekening die deze
maand is uitgevoerd, ongeacht of deze is
verkocht of opgeslagen;
- productie voor rekening van derden,
dat wil zeggen maatwerk geleverd aan
andere bedrijven (inclusief leveringen
van contractwerk geleverd aan bedrijven
gevestigd in België en gerapporteerd in
kader 3 rubrieken complementair);
- interne productie of zelf geproduceerde
productie. Dit omvat het deel van de
productie dat wordt gebruikt of al wordt
gebruikt in tussenproducten.
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Statistische variabelen
Leveringen aan
derden - waarde en
hoeveelheid

Deze variabele betreft alle producten
die de onderneming (naar België of het
buitenland) tijdens de referentiemaand
verlaten, ongeacht of deze producten in
die maand daadwerkelijk zijn vervaardigd
of kom uit aandelen. De waarde van de
af te leveren leveringen is de waarde af
fabriek, dwz de waarde exclusief BTW
en accijnzen, zonder rekening te houden
met de transport- en verzekeringskosten.
Kortingen en kortingen die zijn verkregen op
het moment van facturering moeten worden
afgetrokken. (Omvat ook de kosten van
verpakking)

Euro en Eenheid
gedefinieerd
volgens de
Prodcom-lijst

Maatwerk dat door uw
bedrijf wordt geleverd
aan bedrijven in het
buitenland - waarde
en hoeveelheid

Het deel van uw productie tijdens de
referentiemaand die u hebt uitgevoerd
op verzoek van een ander buitenlands
bedrijf en waarvoor u heeft ontvangen
de basisproducten die nodig zijn. De
waarde van het aangepaste werk is de
waarde exclusief BTW die door uw bedrijf
is gefactureerd aan de eigenaar van de
bestelling.

Euro en Eenheid
gedefinieerd
volgens de
Prodcom-lijst

Gecombineerde
nomenclatuur (CN)

-

CN

Prodcomlijst

-

PRODCOM-lijst

-

-

-
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