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Productiestatistieken:Niet-financiële bedrijfsleven

• Werkgelegenheid;

• Kosten- en opbrengstenstructuur;

• Bedrijfs- en financieel resultaat 

Gebruik:

• Nationale rekeningen (bepaling aanbod en gebruik)

• Eurostat (Internationale vergelijkingen)

• Ministeries, wetenschap, onderzoekbureaus, bedrijven

Achtergronden
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Niet-financiële bedrijfsleven:

- Industrie & Bouw

- Handel & diensten

Niet in de Productiestatistieken:

- Landbouw

- Financiële instellingen

- Publieke sector & cultuur

Standaard bedrijfsindeling (SBI) om bedrijven in te delen

Statistische populatie
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Bedrijfseenheid/Enterprise (BE):

- Meeste CBS statistieken op BE niveau

Mogelijkheid tot maken van koppelingen

Statistische eenheid



6

Vragenlijsten algemeen
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Veel variatie per branche:

- Omzet en inkoopspecificaties

- Voorraadgegevens

- Production abroad

- Hoofd/onderaanneming

- Fysieke hoeveelheden

Daarom 13 verschillende bestanden productiestatistieken

Vragenlijsten PS Branchespecifiek
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Ontwerp algemeen:

- Gestratificeerde steekproef

- Strata: branche x grootteklasse

- Branches (kerncel) zijn 4e digit 
SBI’s of samenvoegingen daarvan

- Elke branche kan andere fracties 
hebben

Steekproefontwerp
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Totale steekproefomvang 70 a 75 dzd

- Complexe ondernemingen Integraal

- 100+ personen: integraal (ruim 4000)

- 50-100 personen: bijna integraal (ca 5000)

- <50 personen: steekproef (65 a 70k)

- <50 personen: sommige SBI’s eens per 3 
jaar

Steekproefontwerp vanaf PS 2011

Klein (steekproef)

Groot

Con
GO
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- Kleine bedrijven meestal automatisch gecorrigeerd
- Grote bedrijven handmatig

Item non-respons:
• Geïmputeerd tijdens correctieslag
• Niet herkenbaar in dataset

Unit non-respons 
• Alleen geïmputeerd voor integralen (o.a. met omzet BTW)
• Herkenbaar in dataset

Controle en correctie
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Integrale deel: Respons+imputaties

Steekproefdeel: weegmodel (per kerncel)

Hulpvariabelen zijn o.a.BTW omzet, aantal personen ABR

Niet-waargenomen deel: Bijgeschat per stratum 
Herkenbaar als Dummievariabelen

Schatting totalen
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Disseminatie
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Sterke punten:

- Integrale waarneming vanaf 100 (vaak 50) WP

- Lange tijdreeks beschikbaar: 19xx – 2016 (2017?)

- Bevat prestatieindicatoren (omzet, TW, productiviteit)

Zwakke punten:

- Weinig waarneming kleine bedrijven (SFO alternatief)

- Tijdigheid

- Enquêtedata niet foutloos

Geschiktheid voor microdataonderzoek
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Vragen?


