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Statistisch Product

Omzet volgens de btw-aangiften (indexen)
De omzet omvat alle bedragen (exclusief BTW) die overeenkomen met de verkoop door
de BTW-plichtige van goederen en diensten aan derden in België of in het buitenland.
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Presentatie
Trefwoorden

BTW-aangiften ; Omzet

Domein

3.2.01. Voornaamste economische indicatoren

Statistische eenheid Titel

Onderneming

Statistische eenheid Omschrijving

De onderneming bestaat uit de kleinste combinatie
van juridische eenheden (of hun equivalent). Zij
is een organisatorische eenheid die goederen en
diensten voortbrengt en die een zekere zelfstandige
beslissingsbevoegdheid heeft, met name ten aanzien van de
bestemming van haar vlottende middelen. Een onderneming
oefent op een of meer locaties een of meer activiteiten uit. Een
onderneming kan uit één juridische eenheid bestaan.

Statistische populatie Titel

BTW-plichtigen, van de volgende Nace-codes (nomenclatuur
Nace 2008): divisies 45 en 46 en de secties H tot N

Statistische populatie Omschrijving

-

Geografisch bereik

-

Tijdsbereik

-

Sectorieel bereik

Sectoren (Nace 2008)=45 ; Sectoren (Nace 2008)=46 ;
Sectoren (Nace 2008)=H ; Sectoren (Nace 2008)=I ; Sectoren
(Nace 2008)=J ; Sectoren (Nace 2008)=M ; Sectoren (Nace
2008)=N

Ander bereik

-
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Referentieperiode
Eerste beschikbare
referentieperiode

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

-

Bekendmakingbeleid
Uitbrengkalender

De verspreidingskalender is toegankelijk via internet.

Periodiciteit

Driemaandelijks

Verspreidingsformaat
Persbericht

Persbericht

Publicaties

-

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

-

Kwaliteitsbeoordeling

Regelmatige feedback op uitzonderlijke evoluties door de
gebruikers.

Relevantie
Behoeften van de
gebruikers

Beroepsfederaties: opvolgen sectorale evoluties. ; Eurostat:
indexcijfers van de omzet in de diensten. ; N.B.B. (dienst
Nationale en regionale rekeningen en conjunctuur): voor de
omzet in de diensten is er geen andere bron dan de BTW. ;
Studenten, onderzoekers en starters: analyse van specifieke
economische sectoren. ; Studiediensten gewesten/provincies:
opvolgen evolutie economische sectoren per gewest/provincie.

Tevredenheid van de
gebruikers

De tevredenheid van de gebruikers wordt niet systematisch
gemeten, enkel feedback via telefoon/e-mail.

Volledigheid

Volledig in de sectoren van de groothandel en andere
diensten.

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
Nauwkeurigheid

De statistieken zijn betrouwbaar (ze worden maandelijks
gecontroleerd), doch niet 100% exact doordat fouten eigen zijn
aan de brondata en ze niet noodzakelijk aan het licht komen
tijdens de controles (om het aantal controles beheersbaar te
houden wordt er gewerkt met een betrouwbaarheidsinterval).

Steekproeffout

Niet van toepassing

Niet-steekproeffout

De meet- en verwerkingsfouten zijn onder controle.

Tijdigheid
Tijdigheid

Resultaten beschikbaar 2 maanden na de referentieperiode

Vergelijkbaarheid
Vergelijkbaarheid Geografisch

De indexcijfers van de omzet zijn enkel beschikbaar op niveau
België.

Vergelijkbaarheid - In de De indexcijfers van de omzet zijn vergelijkbaar in de tijd omdat
tijd
ze over de hele periode werden berekend op dezelfde manier
(zelfde classificaties en één basisjaar).
Vergelijkbaarheid Sectorieel

De indexcijfers van de omzet zijn vergelijkbaar over de
sectoren omdat ze voor alle sectoren werden berekend op
dezelfde manier (zelfde classificaties en één basisjaar).

Vergelijkbaarheid Andere
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Coherentie
Interne coherentie

De indexcijfers zijn consistent omdat ze over de hele periode,
geografisch en over alle sectoren werden berekend op
dezelfde manier (zelfde classificaties en één basisjaar).

Gebiedsoverschrijdende
coherentie

Geen informatie over de externe coherentie

Herziening van de gegevens
Herziening van de
gegevens - Beleid

Door laattijdige en/of afwijkende BTW-aangiften dienen de
gegevens van de laatste 2 jaren als voorlopig te worden
beschouwd en kunnen ze herzien worden.

Herziening van de
gegevens - Praktijk

Controle van de brondata (BTW-aangiften) in mei van elk jaar
(verwerking laatste aangiften van het vorige jaar) en eventuele
correcties van de brondata en herberekening van absolute
cijfers en indexen van de laatste 2 jaren.

Statistische verwerking
Basisgegevens Enquêtes

-

Basisgegevens Administratieve
gegevens

BTW: Belasting over de Toegevoegde Waarde ;
KBO: Kruispuntbank van Ondernemingen ; Statistisch
ondernemingsregister

Basisgegevens Statistische producten

-

Frequentie van
verzameling van
gegevens

Doorlopend

Verzameling van
gegevens

-

Samenstelling van
gegevens

-

Aanpassing

Schattingen laattijdige aangiften (via extrapolatie ). ;
Seizoenszuiveringen van de indexen

Opmerkingen
---

Gekoppelde documenten
Titel
-

URL
-
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Externe IDs
Type
INVS

ID
6004010

-

-

Statistische variabelen
Titel

Definitie

Eenheid/
Nomenclatuur
NACEBEL 2008

Economische activiteit (NACE-BEL 2008)
Datum

-

DATE(YSQM)

Bruto index (Omzet
volgens de btwaangiften)

Een index geeft de evolutie van een
variabele weer m.b.t. de waarde er
van tijdens de initiële periode, die de
basisperiode wordt genoemd (in het
algemeen komt de basisperiode overeen
met een jaar)

2010=100

Trend (Omzet volgens De trend geeft het onderliggend niveau
2010=100
de btw-aangiften)
weer van de oorspronkelijke reeks rekening
houdend met de evolutie er van op lange
termijn.
Seizoensgezuiverde
Een seizoensgezuiverde index
2010=100
index (Omzet volgens houdt rekening met de trend en de
de btw-aangiften)
onregelmatige component (zie verder)
van de oorspronkelijke reeks, maar niet
met seizoens- en kalendereffecten.
Seizoenseffecten zijn effecten die
rechtstreeks worden veroorzaakt door
de seizoenen of die er uit voortvloeien
via sociale gewoonten. Kalendereffecten
zijn effecten die worden veroorzaakt door
verschillen in het aantal dagen per periode,
door variabele feestdagen (b.v. Pasen)
of het al dan niet voorkomen van een
schrikkeljaar.
Onregelmatige
component

De onregelmatige component is het deel
2010=100
van de reeks dat niet verklaard kan worden
door de seizoenscomponent en de trend
en dus overeenkomt met onverwachte
schokken (b.v. extreme weerfenomenen,
stakingen).

-

-

-
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