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Structuur van de ondernemingen
Sinds 1996 voert de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium jaarlijks een enquête
uit naar de structuur van de ondernemingen. Daarbij wordt informatie ingezameld over
de activiteit, de werkgelegenheid, de opbrengsten, de kosten en de investeringen van
het voorgaande boekjaar - dat overigens niet noodzakelijk hoeft samen te vallen met het
kalenderjaar.
De aldus ingewonnen informatie laat toe om op Europees niveau vergelijkbare, volledige
en betrouwbare statistieken over de structuur van de ondernemingen op te maken. Deze
statistieken zijn onmisbaar voor het uitstippelen van het economische beleid, zowel op
Europees, nationaal als gewestelijk vlak. Anderzijds kan een onderneming met deze
statistische gegevens haar eigen positie binnen de ganse bedrijfstak beter inschatten.
Voor de overheidsinstellingen die in het kader van het Instituut voor de Nationale
Rekeningen met de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium geassocieerd zijn,
met name de Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal Planbureau (FPB),
dient dit gegevensmateriaal als basis voor het opstellen van de nationale en regionale
rekeningen en van de input-outputtabellen overeenkomstig het Europees Systeem van
Rekeningen.
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Domein

3.6.01. Industrie, handel en diensten Horizontaal zicht

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
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Presentatie
oefent op een of meer locaties een of meer activiteiten uit. Een
onderneming kan uit één juridische eenheid bestaan.
Statistische populatie Titel

Ondernemingen behorende tot secties B tot N (met
uitzondering van sectie K) en Afdeling 95

Statistische populatie Omschrijving

Actieve onderneming

Geografisch bereik

België

Tijdsbereik

1996-2015

Sectorieel bereik

Economische activiteit (NACE-BEL 2008)=95 ; Economische
activiteit (NACE-BEL 2008)=B ; Economische activiteit (NACEBEL 2008)=C ; Economische activiteit (NACE-BEL 2008)=D ;
Economische activiteit (NACE-BEL 2008)=E ; Economische
activiteit (NACE-BEL 2008)=F ; Economische activiteit (NACEBEL 2008)=G ; Economische activiteit (NACE-BEL 2008)=H ;
Economische activiteit (NACE-BEL 2008)=I ; Economische
activiteit (NACE-BEL 2008)=J ; Economische activiteit (NACEBEL 2008)=L ; Economische activiteit (NACE-BEL 2008)=M ;
Economische activiteit (NACE-BEL 2008)=N

Ander bereik

-

Referentieperiode
Eerste beschikbare
referentieperiode

1996

Institutioneel mandaat
Verplichte statistische
productie

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

Wettelijke referentie

Koninklijk besluit van 13 augustus 2011 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende een jaarlijkse
enquête naar de structuur van de ondernemingen
; Koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende een jaarlijkse
enquête naar de structuur van de ondernemingen
; Ministerieel besluit van 25 augustus 2011 tot wijziging van de
bijlagen bij het koninklijk besluit van 18 juli 2008 betreffende
de jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen
; Verordening (EG) nr. 295/2008 van het Europees Parlement
en de Raad van 11 maart 2008 betreffende structurele
bedrijfsstatistieken
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Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid Niveau

Vertrouwelijkheidscriteria: dominantie van 1 onderneming of
minder dan 3 ondernemingen in een bepaalde cel

Bekendmakingbeleid
Uitbrengkalender

-

Periodiciteit

Jaarlijks

Verspreidingsformaat
Persbericht

Persbericht

Publicaties

Brochure

Onlinedatabank

be.STAT

Open Data

-

Toegang tot
microgegevens

Er is toegang tot de microgegevens mits
vertrouwelijkheidscontract

Overig

-

Toegankelijkheid van de documentatie
Documentatie over
methoden

-

Documentatie over de
kwaliteit

Kwaliteitsrapporten voor Eurostat, kwaliteitsindicator van Dhr.
Lebrun

Kwaliteitsbeheer
Kwaliteitsborging

Jaarlijks berekenen van kwaliteitsparameters en opmaken van
kwaliteitsrapport

Kwaliteitsbeoordeling

Kwaliteitsparameters zijn gunstig.
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Relevantie
Behoeften van de
gebruikers

Er is één belangrijke professionele klant(en) Federaties:
beroeps- en sector- en werkgevers, universiteiten,
hogescholen, ea onderwijs ; Federaal Planbureau (FPB) ;
Federale overheidsdiensten (FOD's, POD's en parastatalen) ;
Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) ; Internationale
instellingen (Eurostat, IMF, Europese Commissie, UNSD,
WHO, ...) ; Nationale Bank van België (NBB)

Tevredenheid van de
gebruikers

De beschikbaarheid is bevredigend ; De beschikbaarheid is
gedeeltelijk bevredigend ten gevolge de vertrouwelijkheid ; De
inhoud is bevredigend. ; De nauwkeurigheid is bevredigend.

Volledigheid

De statistiek is volledig, maar sommige aggregaten worden
niet vrijgegeven wegens vertrouwelijkheid.

Nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
Nauwkeurigheid

-

Steekproeffout

-

Niet-steekproeffout

-

Tijdigheid
Tijdigheid

Resultaten beschikbaar 18 maanden na de referentieperiode

Vergelijkbaarheid
Vergelijkbaarheid Geografisch

België

Vergelijkbaarheid - In de 1996-2008 en 2008-2015
tijd
Vergelijkbaarheid Sectorieel

De gegevens tussen de sectoren zijn vergelijkbaar (zelfde
definities en concepten)

Vergelijkbaarheid Andere

Er is een wijziging geweest in de bron : overgang van nace rev
1,1 naar nace rev. 2 vanaf referentiejaar 2008.
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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
een gevaar van incoherentie indien deze niet zouden
overeenstemmen. ; 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 herzieningspolitiek

Herziening van de
gegevens - Praktijk

In de praktijk : geen herziening van de gegevens

Statistische verwerking
Basisgegevens Enquêtes

Enquête naar de structuur van de ondernemingen

Basisgegevens Administratieve
gegevens

BTW: Belasting over de Toegevoegde Waarde ; KBO:
Kruispuntbank van Ondernemingen ; NBB: Nationale Bank
van België - Jaarrekeningen van de ondernemingen ;
RSZ: Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ; Statistisch
ondernemingsregister

Basisgegevens Statistische producten

-

Frequentie van
verzameling van
gegevens

Doorlopend

Verzameling van
gegevens

- ; Websurvey

Samenstelling van
gegevens

Combinatie van enquêtegegevens, administratieve gegevens
en geïmputeerde gegevens
-

Aanpassing

Opmerkingen
---
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Gekoppelde documenten
Titel
Internet:
Structuur van de
ondernemingen

URL
https://statbel.fgov.be/nl/themas/
ondernemingen/structureleondernemingsstatistieken

Documentatie over de kwaliteit van
Structuur van de ondernemingen

-

-

-

Externe IDs
Type
INVS

ID
3003020

-

-

Statistische variabelen
Titel

Definitie

Eenheid/
Nomenclatuur
NACEBEL 2008

Economische activiteit (NACE-BEL 2008)
Omzet

De omzet omvat alle bedragen (exclusief
1000 Euro
BTW) die overeenkomen met de verkoop
door de BTW-plichtige van goederen en
diensten aan derden in België of in het
buitenland. Bovendien omvat de omzet alle
andere kosten (vervoer, verpakking enz.)
die aan de klant worden doorberekend,
ook al worden ze apart in rekening
gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's
moeten in mindering worden gebracht,
evenals de waarde van teruggekomen
producten (via creditnota’s). Inkomen dat
als overige bedrijfsopbrengsten, financieel
inkomen of uitzonderlijke opbrengsten in de
bedrijfsrekeningen voorkomt, wordt niet tot
de omzet gerekend.

Personeelskosten

Deze variabele komt overeen met de
boekhoudrubriek personeelskosten
en behelst de totaliteit van de kosten
verbonden aan het bezoldigd personeel
van de onderneming. Dit omvat de door
de onderneming uitbetaalde lonen, sociale
premies en pensioenen.
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1000 Euro

Statistische variabelen
Investeringen

Investeringen zijn de uitgaven (exclusief
1000 Euro
BTW) door de BTW-plichtige voor de
verwerving van goederen en diensten die
een bedrijfsmiddel uitmaken. Het gaat dus
om oprichtingskosten, immateriële vaste
activa, terreinen en gebouwen, installaties,
machines en uitrusting, meubilair en rollend
materieel, vaste activa in leasing en overige
vaste activa. De lonen van het personeel
(dat b.v. zou worden ingezet om een
gebouw op te trekken of te verbouwen)
en andere sociale lasten en de aankopen
van andere diensten, werk en studies (b.v.
ereloon architect) behoren dus niet tot de
investeringen.

NUTS

Opdeling in regio´s en provincies

NUTS

Grootteklasse omzet

-

Zie verordening
250/2009 en
251/2009

Referentiejaar

-

YYYY

Toegevoegde waarde De toegevoegde waarde is het verschil
tussen de omzet en de aankopen.

1000 Euro

Aankoop van
De “aankopen” zijn de waarde van alle
goederen en diensten goederen en diensten, aangekocht met
het oog op doorverkoop of gebruik in het
productieproces.

1000 Euro

Werkzame personen

Aantal werknemers plus het aantal niet
op de loonlijst voorkomende werkzame
personen

N (Aantal)

Grootteklasse
personeel volgens
Eurostat

-

Zie verordening
250/2009 en
251/2009

-

-

-
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