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Omzetindex in de industrie
Het indexcijfer van de industriële omzet is bedoeld om de ontwikkeling van de markt
voor goederen en diensten in de industrie te laten zien. Hiermee wordt het mogelijk
de evolutie van de omzet over langere periodes waar te nemen. Het indexcijfer van
de industriële omzet is bedoeld om de activiteit van de industriële markt in waarde te
meten. Dit indexcijfer is niet gedeflateerd. De omzet omvat alle door de eenheid van
waarneming gedurende de referentieperiode in rekening gebrachte bedragen, die
overeenkomen met de verkoop van goederen en diensten aan derden. Bovendien
omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enz.) die aan de klant worden
doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. De omzet omvat noch de
btw en soortgelijke aftrekbare belastingen die rechtstreeks aan de omzet zijn gekoppeld
noch de belastingen op goederen of diensten die de eenheid in rekening heeft gebracht.
Kortingen, rabatten en disconto's moeten in mindering worden gebracht, evenals de
waarde van teruggekomen producten. De kortingen, rabatten en bonussen gegeven
later aan de klant, bijvoorbeeld op het einde van het jaar, worden buiten beschouwing
gelaten. Inkomen dat als overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of uitzonderlijke
opbrengsten in de bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot de omzet gerekend.
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Bijwerking van het
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Presentatie
Trefwoorden

-

Domein

3.2.01. Voornaamste economische indicatoren

Statistische eenheid Titel

Eenheid van economische activiteit op lokaal niveau (lokale
EEA)

Statistische eenheid Omschrijving

De eenheid van economische activiteit op lokaal niveau (lokale
EEA) is het deel van een eenheid van economische activiteit
dat tot het lokale niveau behoort.

Statistische populatie Titel

Belgische vestigingen die hun voornaamste economische
activiteit uitoefenen in de sectoren NACE C tot E

Statistische populatie Omschrijving

Belgische vestigingen (ander adres is andere vestiging)
hebben hun voornaamste economische activiteit uitoefenen
in de sectoren NACE C (Winning van delfstoffen), NACE D
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Presentatie
(Industrie) of NACE E (Productie en distributie van elektriciteit,
gas en water)
Geografisch bereik

België

Tijdsbereik

-

Sectorieel bereik

Economische activiteit (NACE-BEL 2008)=C ; Economische
activiteit (NACE-BEL 2008)=D ; Economische activiteit (NACEBEL 2008)=E

Ander bereik

-

Referentieperiode
Eerste beschikbare
referentieperiode

januari 2000

Institutioneel mandaat
Verplichte statistische
productie

Statistiek opgemaakt krachtens een Europese wettelijke
verplichting

Wettelijke referentie

Verordening (EG) nr. 1165/98 van de Raad van 19 mei 1998
inzake kortetermijnstatistieken
; Verordening (EG) nr. 1158/2005 van het Europees Parlement
en de Raad van 6 juli 2005 tot wijziging van Verordening (EG)
nr. 1165/98 van de Raad inzake kortetermijnstatistieken

Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid Niveau

Niet-vertrouwelijke gegevens

Bekendmakingbeleid
Uitbrengkalender

-

Periodiciteit

Maandelijks
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Verspreidingsformaat
Persbericht

Persbericht

Publicaties

Brochure 'Conjunctuur' ; Publicatie op het internet
(www.statbel.fgov.be) ; Verzending naar Eurostat

Onlinedatabank

-

Open Data

-

Toegang tot
microgegevens

-

Overig

-

Toegankelijkheid van de documentatie
Documentatie over
methoden

-

Documentatie over de
kwaliteit

-

Kwaliteitsbeheer
Kwaliteitsborging

-

Kwaliteitsbeoordeling

-

Relevantie
Behoeften van de
gebruikers

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

Tevredenheid van de
gebruikers

De beschikbaarheid is gedeeltelijk bevredigend ten
gevolge andere redenen ; De beschikbaarheid is
gedeeltelijk bevredigend ten gevolge de haalbaarheid ; De
beschikbaarheid is gedeeltelijk bevredigend ten gevolge de
vertrouwelijkheid ; De inhoud is gedeeltelijk bevredigend
ten gevolge andere redenen ; De inhoud is gedeeltelijk
bevredigend ten gevolge de haalbaarheid ; De inhoud is
gedeeltelijk bevredigend ten gevolge de vertrouwelijkheid ;
De nauwkeurigheid is gedeeltelijk bevredigend ten gevolge
andere redenen ; De nauwkeurigheid is gedeeltelijk
bevredigend ten gevolge de haalbaarheid ; De nauwkeurigheid
is gedeeltelijk bevredigend ten gevolge de vertrouwelijkheid

Volledigheid

-
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Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
Nauwkeurigheid

-

Steekproeffout

-

Niet-steekproeffout

-

Tijdigheid
Tijdigheid

Resultaten beschikbaar 2 maanden + 15 dagen na de
referentieperiode

Vergelijkbaarheid
Vergelijkbaarheid Geografisch

-

Vergelijkbaarheid - In de De coherentie in de tijd wordt aangepast (back-casting/
tijd
reviewing).
Vergelijkbaarheid Sectorieel

-

Vergelijkbaarheid Andere

Er zijn andere methodologische wijzigingen

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. ; 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
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Statistische verwerking
Basisgegevens Administratieve
gegevens

BTW: Belasting over de Toegevoegde Waarde ; NBB:
Nationale Bank van België - Buitenlandse handel ; Statistisch
ondernemingsregister

Basisgegevens Statistische producten

-

Frequentie van
verzameling van
gegevens

Dagelijks

Verzameling van
gegevens

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

Samenstelling van
gegevens

-

Aanpassing

-

Opmerkingen
---

Gekoppelde documenten
Titel
Internet:
Omzetindex in de industrie
-

URL
https://statbel.fgov.be/nl/themas/
conjunctuurindicatoren/omzet/omzet-deindustrie

-

-

Externe IDs
Type
INVS

ID
3002130

-

-

Statistische variabelen
Titel

Definitie

Maand

-

Eenheid/
Nomenclatuur
Maand van het jaar

Regio

-

REFNIS

Markt van bestemming Totaal / Binnenland / Buitenland /
Eurozone / Niet-eurozone
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Totaal /
Binnenland /
Buitenland /
Eurozone / Nieteurozone

Statistische variabelen
Omzetindexen Prodcom

Het indexcijfer van de industriële omzet is
2005=100
bedoeld om de ontwikkeling van de markt
voor goederen en diensten in de industrie
te laten zien. Hiermee wordt het mogelijk
de evolutie van de omzet over langere
periodes waar te nemen. Het indexcijfer
van de industriële omzet is bedoeld om
de activiteit van de industriële markt in
waarde te meten. Dit indexcijfer is niet
gedefleerd. De omzet omvat alle door de
eenheid van waarneming gedurende de
referentieperiode in rekening gebrachte
bedragen, die overeenkomen met de
verkoop van goederen en diensten aan
derden. Bovendien omvat de omzet alle
andere kosten (vervoer, verpakking enz.)
die aan de klant worden doorberekend, ook
al worden ze apart in rekening gebracht. De
omzet omvat noch de btw en soortgelijke
aftrekbare belastingen die rechtstreeks
aan de omzet zijn gekoppeld noch de
belastingen op goederen of diensten die
de eenheid in rekening heeft gebracht.
Kortingen, rabatten en disconto's moeten
in mindering worden gebracht, evenals
de waarde van teruggekomen producten.
De kortingen, rabatten en bonussen
gegeven later aan de klant, bijvoorbeeld
op het einde van het jaar, worden buiten
beschouwing gelaten. Inkomen dat als
overige bedrijfsopbrengsten, financieel
inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de
bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot
de omzet gerekend.

Economische activiteit (NACE-BEL 2008)

NACEBEL 2008

-

-

-
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