Metadata
Statistisch Product

Activiteit in de zuivelsector
De zuivelstatistiek geeft de hoeveelheid aan ontvangen melk en room bij de
zuivelbedrijven en de eruit vervaardigde producten.(koemelk op maandbasis, andere dan
koemelk op jaarbasis).

Actualisering metagegevens
Bijwerking van het
document

14/07/2020

Presentatie
Trefwoorden

-

Domein

3.1.01. Landbouw

Statistische eenheid Titel

Zuivelverwerkend bedrijf

Statistische eenheid Omschrijving

Onderneming die zuivel aankoopt en/ of verwerkt

Statistische populatie Titel

Alle zuivelverwerkende bedrijven in België

Statistische populatie Omschrijving

Zijn onderworpen aan deze enquête : 1° elke onderneming
die melk of zuivelproducten aankoopt om ze, met het doel
ze te verkopen, aan toebereidings-, vervaardigings- of
verwerkings-, of opslagbehandelingen te onderwerpen; 2°
iedere onderneming die melk of room ophaalt en deze, zonder
behandeling of verwerking, volledig of gedeeltelijk aan de
in punt 1° van deze paragraaf bedoelde ondernemingen
overdraagt.

Geografisch bereik

België

Tijdsbereik

1973

Sectorieel bereik

Sectoren=Zuivel

Ander bereik

-

Referentieperiode
Eerste beschikbare
referentieperiode

1973
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Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
metadata@economie.fgov.be

Institutioneel mandaat
Verplichte statistische
productie

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

Wettelijke referentie

2005/288/EG: Beschikking van de Commissie van 18 maart
2005 tot wijziging van Beschikking 97/80/EG houdende
uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 96/16/EG van de
Raad betreffende statistische enquêtes inzake melk en
zuivelproducten ; 97/80/EG: Beschikking van de Commissie
van 18 december 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van
Richtlijn 96/16/EG betreffende statistische enquêtes inzake
melk en zuivelproducten
; 98/582/EG: Beschikking van de Raad van 6 oktober 1998
tot wijziging van Beschikking 97/80/EG van de Commissie
houdende uitvoeringsbepalingen van Richtlijn 96/16/
EG betreffende statistische enquêtes inzake melk en
zuivelproducten
; Koninklijk besluit van 22 december 2017 tot wijziging van
het koninklijk besluit van 25 april 2013 betreffende statistische
enquêtes inzake de melk en de zuivelproducten ; Koninklijk
besluit van 25 april 2013 betreffende statistische enquêtes
inzake de melk en de zuivelproducten
; Richtlijn 2003/107/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 5 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 96/16/
EG van de Raad betreffende statistische enquêtes inzake
melk en zuivelproducten
; Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement
en de Raad van 29 september 2003 tot aanpassing aan
Besluit 1999/468/EG van de Raad van de bepalingen
betreffende de comités die de Commissie bijstaan in de
uitoefening van haar uitvoeringsbevoegdheden die zijn
vastgelegd in besluiten waarop de procedure van artikel 251
van het Verdrag van toepassing is

Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid Niveau

Niet-vertrouwelijke gegevens

Bekendmakingbeleid
Uitbrengkalender

De verspreidingskalender is toegankelijk via internet.

Periodiciteit

Jaarlijks ; Maandelijks
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Verspreidingsformaat
Persbericht

Persbericht

Publicaties

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

Onlinedatabank

be.STAT

Open Data

-

Toegang tot
microgegevens

Geen toegang tot microgegevens

Overig

-

Toegankelijkheid van de documentatie
Documentatie over
methoden

-

Documentatie over de
kwaliteit

-

Kwaliteitsbeheer
Kwaliteitsborging

-

Kwaliteitsbeoordeling

-

Relevantie
Behoeften van de
gebruikers

Er is één belangrijke professionele klant(en) Federaties:
beroeps- en sector- en werkgevers, universiteiten,
hogescholen, ea onderwijs ; Gewestelijke overheidsdiensten ;
Internationale instellingen (Eurostat, IMF, Europese
Commissie, UNSD, WHO, ...)

Tevredenheid van de
gebruikers

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

Volledigheid

Ja

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
Nauwkeurigheid

De eventuele biasen zijn onder controle.

Steekproeffout

Niet van toepassing

Niet-steekproeffout

De meet- en verwerkingsfouten zijn onder controle.

Tijdigheid
Tijdigheid

Resultaten beschikbaar 4 maanden na de referentieperiode
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Vergelijkbaarheid
Vergelijkbaarheid Geografisch

De geografische vergelijkbaarheid is niet van toepassing

Vergelijkbaarheid - In de Vergelijkbaar in de tijd
tijd
Vergelijkbaarheid Sectorieel

De sectoriele vergelijkbaarheid is niet van toepassing

Vergelijkbaarheid Andere

-

Coherentie
Interne coherentie

Ja

Gebiedsoverschrijdende
coherentie

Niet van toepassing

Herziening van de gegevens
Herziening van de
gegevens - Beleid

-

Herziening van de
gegevens - Praktijk

De voorlopige resultaten worden maandelijks herzien.

Statistische verwerking
Basisgegevens Enquêtes

Maandelijkse en/of jaarlijkse enquête aan de zuivelbedrijven

Basisgegevens Administratieve
gegevens

Gegevens betreffende de inzameling van melk door kopers
van melk uit de regio's

Basisgegevens Statistische producten

-

Frequentie van
verzameling van
gegevens

Maandelijks

Verzameling van
gegevens

Hergebruik van administratieve gegevens ; SAPQ
(Self Administered Paper Questionnaire) ; SAWQ (Self
Administered Web Questionnaire)

Samenstelling van
gegevens

-

Aanpassing

-

Opmerkingen
--Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
metadata@economie.fgov.be
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Gekoppelde documenten
Titel
Internet: Activiteit in de zuivelsector

URL
https://statbel.fgov.be/nl/themas/landbouwvisserij/zuivelstatistieken

-

-

Externe IDs
Type
INVS

ID
2004020

-

-

Statistische variabelen
Titel

Definitie

Ontvangst van melk
Hoeveelheid melk en room ontvangen in
en room: Hoeveelheid liter

Eenheid/
Nomenclatuur
Liter

Ontvangst van melk
en room: Vet

Vetinhoud in kg van de ontvangen melk en
room

% (Percentage)

Productie:
Hoeveelheid

Hoeveelheid vervaardigd zuivelproduct in
liter of kg

Liter of kilo

Type ontvangen
zuivelproduct

-

Zuivelproduct

Type geproduceerde
zuivelproduct

-

Zuivelproduct

Productie: Voorraden
einde van het jaar

Hoeveelheid zuivelproduct in voorraad op
het einde van het jaar in liter of kg

Liter of kilo

-

-

-
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