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Statistisch Product

Omzet en investeringen volgens
de btw-aangiften (absolute cijfers)
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.
Investeringen zijn de uitgaven (exclusief BTW) door de BTW-plichtige voor de verwerving
van goederen en diensten die een bedrijfsmiddel uitmaken.
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Trefwoorden
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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, exclusief volgende Nace-codes (nomenclatuur
Nace 2008): A, 50.3 en 50.4, K, L, 69.1, 0, P, Q, 91, 92, 94, T
en U

Statistische populatie Omschrijving

Natuurlijke personen, rechtspersonen (BVBA, NV, CV
) en verenigingen en groeperingen van personen die
gemeenschappelijk een activiteit uitvoeren (feitelijke
vereniging, vereniging in deelneming, tijdelijke vereniging
)

Geografisch bereik

België

Tijdsbereik

Statistische eenheid, actief tijdens de referentieperiode
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Presentatie
Sectorieel bereik

Sectoren (Nace 2008)<>50.3 ; Sectoren (Nace 2008)<>50.4 ;
Sectoren (Nace 2008)<>69.1 ; Sectoren (Nace 2008)<>91 ;
Sectoren (Nace 2008)<>92 ; Sectoren (Nace 2008)<>94 ;
Sectoren (Nace 2008)<>A ; Sectoren (Nace 2008)<>K ;
Sectoren (Nace 2008)<>L ; Sectoren (Nace 2008)<>O ;
Sectoren (Nace 2008)<>P ; Sectoren (Nace 2008)<>Q ;
Sectoren (Nace 2008)<>T ; Sectoren (Nace 2008)<>U

Ander bereik

-

Referentieperiode
Eerste beschikbare
referentieperiode

2005

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

De verspreidingskalender is toegankelijk via internet.

Periodiciteit

Driemaandelijks

Verspreidingsformaat
Persbericht

Persbericht

Publicaties

-

Onlinedatabank

be.STAT

Open Data

-

Toegang tot
microgegevens

Geanonimiseerde microdata (via aanvraag bij het statistisch
Toezichtscomité )

Overig
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Toegankelijkheid van de documentatie
Documentatie over
methoden

-

Documentatie over de
kwaliteit

-

Kwaliteitsbeheer
Kwaliteitsborging

-

Kwaliteitsbeoordeling

Regelmatige feedback op uitzonderlijke evoluties door de
gebruikers.

Relevantie
Behoeften van de
gebruikers

Beroepsfederaties: opvolgen sectorale evoluties. ; N.B.B.
(dienst Nationale en regionale rekeningen en conjunctuur):
voor de omzet en investeringen in 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 beschikbaarheid is bevredigend ; De inhoud is
bevredigend. ; De nauwkeurigheid is bevredigend.

Volledigheid

Volledig op enkele sectoren na.

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
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Vergelijkbaarheid
Vergelijkbaarheid Geografisch

De absolute cijfers (omzet en investeringen) zijn vergelijkbaar
tussen de gewesten , provincies en arrondissementen.

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

Absolute cijfers zijn vergelijkbaar over de sectoren omdat
ze voor alle sectoren werden berekend op dezelfde manier
(zelfde classificaties en één basisjaar).

Vergelijkbaarheid Andere

-

Coherentie
Interne coherentie

De coherentie is gegarandeerd tussen subdomeinen,
variabelen, etc ; De coherentie is gegarandeerd tussen
subpopulaties.

Gebiedsoverschrijdende
coherentie

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

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
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Statistische verwerking
Verzameling van
gegevens

-

Samenstelling van
gegevens

-

Aanpassing

Schattingen laattijdige aangiften (via extrapolatie ).

Opmerkingen
Opmerking betreffende Refnis - Refnis met toevoeging van een fictieve regio voor de
bedrijven waarvan de hoofdzetel zich in het buitenland bevindt (ook diegene die in België
een kantoor of bijhuis hebben).
---

Gekoppelde documenten
Titel
-

URL
-

Externe IDs
Type
INVS

ID
6004010

-

-

Statistische variabelen
Titel

Definitie

Regio

-

Eenheid/
Nomenclatuur
REFNIS

Economische activiteit (NACE-BEL 2008)

NACEBEL 2008

Datum

-

DATE(YSQM)

Provincie

-

REFNIS
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Statistische variabelen
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.

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.

-

-

-
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