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BIJLAGEN 

bij het voorstel voor een 

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

betreffende Europese bedrijfsstatistieken, tot wijziging van Verordening (EG) 

nr. 184/2005 en tot intrekking van tien wetgevingsbesluiten op het gebied van 

bedrijfsstatistieken 

 

 

Bijlage I  

Te bestrijken onderwerpen  

Thematisch gebied 1. Kortetermijn-bedrijfsstatistieken 

Onderwerpen Gedetailleerde onderwerpen 

Bedrijvenpopulatie Zakelijke demografische gebeurtenissen (faillissementen en 

registraties) 

Input van arbeid Werkgelegenheid 

Gewerkte uren  

Loonkosten 

Prijzen Invoerprijzen  

Producentenprijzen 

Output en prestaties Productie 

Omvang van de verkoop 

Netto-omzet 

Vergunningen Bouwvergunningen 

    

Thematisch gebied 2. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau 

Onderwerpen Gedetailleerde onderwerpen 

Bedrijvenpopulatie Populatie van actieve ondernemingen 

Zakelijke demografische gebeurtenissen (geboorte, overlijden, 

overleving) 

Ondernemingen in buitenlandse handen 
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Ondernemingen in buitenlandse handen (IUZ-concept) en 

binnenlandse filialen 

Populatie van ondernemingen die actief zijn in internationale 

handel 

Input van arbeid Werkgelegenheid 

Werkgelegenheid met betrekking tot zakelijke demografische 

gebeurtenissen (geboorte, overlijden, overleving) 

Werkgelegenheid in ondernemingen in buitenlandse handen 

Werkgelegenheid in ondernemingen in buitenlandse handen 

(IUZ-concept) en binnenlandse filialen 

Gewerkte uren 

Loonkosten 

Arbeidskosten in ondernemingen in buitenlandse handen 

O&O-inputs O&O-uitgaven 

Werkgelegenheid in O&O 

O&O-uitgaven in ondernemingen in buitenlandse handen 

O&O-werkgelegenheid in ondernemingen in buitenlandse 

handen 

Door de overheid gefinancierd O&O 

Aankopen Aankoop goederen en diensten 

Voorraadwijziging  

Aankopen van goederen en diensten door ondernemingen in 

buitenlandse handen 

Invoer door ondernemingen 

Output en prestaties Netto-omzet 

Brutowinst op voor wederverkoop bestemde goederen 

Waarde van de output 

Toegevoegde waarde 

Bruto-exploitatieoverschot 

Netto-omzet van ondernemingen in buitenlandse handen 

Waarde van de output van ondernemingen in buitenlandse 
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handen 

Toegevoegde waarde van ondernemingen in buitenlandse 

handen  

Netto-omzet van ondernemingen in buitenlandse handen (IUZ-

concept) en binnenlandse filialen 

Industriële productie 

Uitvoer door ondernemingen 

Investeringen Bruto-investering  

Bruto-investeringen door ondernemingen in buitenlandse handen 

Innovatie Innovatie 

ICT-gebruik en e-handel ICT-gebruik en e-handel 

 

Thematisch gebied 3. Regionale bedrijfsstatistieken 

Onderwerpen Gedetailleerde onderwerpen 

Bedrijvenpopulatie Populatie per regio 

Zakelijke demografische gebeurtenissen per regio (geboorte, 

overlijden, overleving) 

Input van arbeid Werkgelegenheid per regio 

Werkgelegenheid met betrekking tot zakelijke demografische 

gebeurtenissen per regio (geboorte, overlijden, overleving) 

Arbeidskosten per regio 

O&O-inputs O&O-uitgaven per regio 

O&O-werkgelegenheid per regio 

  

Thematisch gebied 4. Statistieken over internationale activiteiten 

Onderwerpen Gedetailleerde onderwerpen 

Bedrijvenpopulatie Populatie van ondernemingen in het buitenland die uiteindelijk 

onder de zeggenschap van institutionele eenheden van het 

rapporterende land vallen 

Input van arbeid Werkgelegenheid in ondernemingen in het buitenland die 

uiteindelijk onder de zeggenschap van institutionele eenheden 

van het rapporterende land vallen 

Arbeidskosten in ondernemingen in het buitenland die 
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uiteindelijk onder de zeggenschap van institutionele eenheden 

van het rapporterende land vallen 

Investeringen Bruto-investeringen in ondernemingen in het buitenland die 

uiteindelijk onder de zeggenschap van institutionele eenheden 

van het rapporterende land vallen 

Output en prestaties Netto-omzet van ondernemingen in het buitenland die 

uiteindelijk onder de zeggenschap van institutionele eenheden 

van het rapporterende land vallen 

Internationale handel in 

goederen 

Intra-EU-handel in goederen: 

  Extra-EU-handel in goederen:  

Internationale handel in 

diensten 

Invoer van diensten (uitgaven) 

Uitvoer van diensten (ontvangsten) 

Netto FRIBS-diensten (saldo) 

Mondiale waardeketens Mondiale waardeketens 



 

NL 6   NL 

Bijlage II  

Periodiciteit van onderwerpen  

Thematisch gebied 1. Kortetermijn-bedrijfsstatistieken 

Onderwerpen Frequentie 

Bedrijvenpopulatie Driemaandelijks 

Input van arbeid Driemaandelijks 

Prijzen Maandelijks; driemaandelijkse producentenprijsindexen voor 

diensten en prijsindexen voor producenten voor nieuwe 

woningen 

Output en prestaties Maandelijks; driemaandelijks voor kleine landen voor sectie F 

van de NACE  

Vergunningen  Driemaandelijks 

 

Thematisch gebied 2. Bedrijfsstatistieken op nationaal niveau 

Onderwerpen Frequentie 

Bedrijvenpopulatie Jaarlijks 

Input van arbeid Jaarlijks 

O&O-inputs Tweejaarlijks; jaarlijks voor de uitsplitsing naar prestatiesector 

van de prestaties per jaar voor intramurale O&O-uitgaven, 

O&O-personeel en het aantal onderzoekers, alsmede voor uit de 

overheidsbegroting toegewezen middelen of uitgaven voor 

onderzoek en ontwikkeling (GBAORD) en nationale 

overheidsmiddelen voor transnationaal gecoördineerde O&O 

Aankopen Jaarlijks; elke drie jaar voor betalingen aan onderaannemers 

Output en prestaties  Jaarlijks; tweejaarlijks voor de uitsplitsing van de netto-omzet 

naar product en en netto-omzet naar plaats van vestiging van de 

cliënt voor NACE 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 en 73.2; elke vijf 

jaar voor netto-omzet uit landbouw, bosbouw, visserij en 

industriële activiteiten, netto-omzet uit industriële activiteiten, 

netto-omzet uit industriële activiteiten met uitzondering van de 

bouwnijverheid, netto-omzet uit bouwnijverheid, netto-omzet uit 

dienstenactiviteiten, netto-omzet uit handelsactiviteiten met 

betrekking tot aankoop en wederverkoop en uit intermediaire 

activiteiten, netto-omzet uit burgerlijke en utiliteitsbouw en 

netto-omzet uit grond-, weg- en waterbouw; elke drie jaar voor 

inkomsten uit onderaanneming  

Investeringen  Jaarlijks; elke drie jaar voor investeringen in immateriële activa 
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Innovatie  Tweejaarlijks 

ICT-gebruik en e-handel Jaarlijks 

Thematisch gebied 3. Regionale bedrijfsstatistieken 

Onderwerpen Frequentie 

Bedrijvenpopulatie Jaarlijks 

Input van arbeid Jaarlijks 

O&O-inputs Tweejaarlijks 

 

Thematisch gebied 4. Statistieken over internationale activiteiten 

Onderwerpen Frequentie 

Bedrijvenpopulatie Jaarlijks 

Input van arbeid  Jaarlijks 

Investeringen Jaarlijks 

Output en prestaties Jaarlijks 

Internationale handel in 

goederen 

Maandelijks; tweejaarlijks voor gecombineerde uitsplitsingen 

van product en factuurvaluta voor de extra-EU-invoer en uitvoer 

van goederen:  

Internationale handel in 

diensten 

Jaarlijks; driemaandelijks voor uitsplitsingen voor diensten op 

het eerste niveau 

Mondiale waardeketens Driejaarlijks 
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Bijlage III  

Elementen van het Europese netwerk van statistische bedrijfsregisters  

Deel A: gedetailleerde onderwerpen voor het register en unieke 

identificator 

 

1. De eenheden in de nationale ondernemingsregisters voor statistische doeleinden en in 

het EuroGroups-register als omschreven in artikel 3 van deze verordening, worden 

gekenmerkt door een identificatienummer en gedetailleerde onderwerpen voor het 

register die zijn omschreven in deel C.  

2. De eenheden in de nationale ondernemingsregisters voor statistische doeleinden en in 

het EuroGroups-register worden op unieke wijze geïdentificeerd door een 

identificatienummer ter vergemakkelijking van de rol van het Europees netwerk van 

ondernemingsregisters voor statistische doeleinden met betrekking tot infrastructuur. 

Deze identificatienummers worden opgesteld door de nationale statistische 

autoriteiten. De identificatienummers voor juridische eenheden en multinationale 

ondernemingengroepen die relevant zijn voor het EuroGroups-register zullen door de 

Commissie (Eurostat) worden verstrekt. Voor nationale doeleinden kunnen de 

nationale statistische autoriteiten het additionele identificatienummer in de nationale 

ondernemingsregisters voor statistische doeleinden handhaven.  

 

Deel B: referentieperiode en frequentie  

 

3. De nationale statistische bedrijfsregisters en het EuroGroups-register worden ten 

minste een keer per jaar bijgewerkt wat de opnemingen in en de verwijderingen uit 

de registers betreft.  

4. De frequentie waarmee de registers worden bijgewerkt, wordt bepaald door het soort 

eenheid, de beschouwde variabele, de grootte van de eenheid en de bron die 

doorgaans voor de bijwerking wordt gebruikt.  

5. De lidstaten maken aan het eind van elk jaar een kopie die de staat van de nationale 

statistische bedrijfsregisters weergeeft, en bewaren deze kopie ten minste dertig jaar 

voor analysedoeleinden. De Commissie (Eurostat) maakt aan het eind van elk jaar 

een kopie die de staat van het EuroGroups-register weergeeft, en bewaart deze kopie 

ten minste dertig jaar voor analysedoeleinden.  

 

 

Deel C: gedelegeerde onderwerpen voor bedrijfsregisters 

 

De nationale statistische ondernemingsregisters en het Eurogroep-register bevatten, voor de 

verschillende eenheden die zijn gedefinieerd in artikel 3 van deze verordening, de volgende 

gedetailleerde onderwerpen per eenheid. 
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EENHEDEN Gedetailleerde onderwerpen 

1. JURIDISCHE EENHEDEN Identificatiekenmerken 

 Demografische kenmerken 

 Economische/stratificatiekenmerken 

 Banden met onderneming 

 Koppeling met andere registers 

 Band met ondernemingengroep 

 Zeggenschap over eenheden 

 Eigendom van eenheden 

2. ONDERNEMINGENGROEP Identificatiekenmerken 

 Demografische kenmerken 

 Economische/stratificatiekenmerken 

3. ONDERNEMING Identificatiekenmerken 

 Band met andere eenheden 

 Demografische kenmerken 

 Economische/stratificatiekenmerken 

4. LOKALE EENHEID Identificatiekenmerken 

 Demografische kenmerken 

 Economische/stratificatiekenmerken 

 Banden met andere eenheden en registers 

5. SOORT EENHEID VAN ACTIVITEIT Identificatiekenmerken 

indien dit wordt bestreken als statistische 

eenheid in overeenstemming met artikel 3, 2 

bis, onder iii) 

Demografische kenmerken 

Economische/stratificatiekenmerken 

Banden met andere eenheden en registers 
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Bijlage IV 

Wijzigingen van Verordening (EG) nr. 184/2005 

In bijlage I wordt tabel 3 vervangen door: 

"Tabel 3 

Internationale handel in diensten – boekhoudkundige elementen 

Uiterste termijn: T + 9 maanden 

Frequentie: Jaarlijks 

Eerste referentieperiode: 2013 

 

Ontvangsten Uitgaven Saldo 

Beloning van werknemers Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Persoonlijke overdrachten Geo 5 Geo 5 Geo 5 

Overdrachten van werkenden Geo 5 Geo 5 Geo 5 

DIENSTEN Geo 6 Geo 6 Geo 6 

Reisverkeer    

Zakelijk reisverkeer Geo 5 Geo 5 Geo5 

Aankoop van goederen en 

diensten door grens- en 

seizoenarbeiders en andere 

werknemers met kort 

dienstverband 

Geo 5 Geo 5 Geo5 

Overig zakelijk reisverkeer Geo 5 Geo 5 Geo5 

Privé reisverkeer Geo 5 Geo 5 Geo5 

Gezondheidsgerelateerde 

uitgaven 

Geo 5 Geo 5 Geo5 

Onderwijsgerelateerde 

uitgaven 

Geo 5 Geo 5 Geo5 

Overig privé reisverkeer Geo 5 Geo 5 Geo5 

Indirect gemeten diensten van 

financiële intermediairs (IGDFI) 

Geo 3 Geo 3 Geo 3 

" 
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