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Managementsamenvatting 

De afbakening van het zelfstandig MKB neemt traditioneel de werkgelegenheid van de 

overkoepelende onderneming in Nederland als uitgangspunt.1 In dit onderzoek zijn drie aanvullende 

afbakeningen van het zelfstandig MKB onderzocht waarbij naast werkgelegenheid en uiteindelijke 

zeggenschap ook het balanstotaal en de omzet (afzonderlijk of in combinatie) worden opgenomen 

als criteria. Op deze wijze wordt de aansluiting bij de aanbeveling van de EU ten aanzien van de 

afbakening van het MKB verder vergroot.  

 

De onderzoeksvraag van dit rapport is in hoeverre verdere aansluiting bij de aanbeveling van de EU 

gevolgen heeft voor de waarde van de import, export en buitenlandse investeringen die aan het MKB 

wordt toegerekend. Om inzichtelijk te maken wat het effect van de afzonderlijke componenten van 

de EU-aanbeveling is, is de analyse stapsgewijs opgebouwd, waarbij eerst het omzetcriterium 

afzonderlijk is toegepast, gevolgd door het balanstotaalcriterium en ten slotte beide gecombineerd. 

 

De resultaten laten zien dat toepassing van de afzonderlijke criteria betreffende omzet en 

balanstotaal een aanzienlijke impact hebben op de waarde van de import, export en buitenlandse 

investeringen die aan het MKB wordt toegerekend. Echter, wanneer slechts één van de twee criteria 

toegepast wordt, geeft dit aanleiding tot een onevenwichtige verdeling van het aantal bedrijven dat 

niet langer als MKB onderneming beschouwd mag worden over de verschillende sectoren.2 Het is 

daarom van belang om de afbakening van het MKB uit te breiden met zowel het omzet- als 

balanstotaalcriterium.  

 

Wanneer beide criteria gelijktijdig toegepast worden dan daalt het aandeel van het MKB in de 

goederenimport van ruim 21 naar grofweg 17 procent. Bij de goederenexport is de daling van het 

aandeel van het MKB vergelijkbaar (van 24 naar 19 procent). Het aandeel van het MKB in de 

buitenlandse investeringen daalt minder snel bij aanscherping van de definitie (in 2012 van 5,9 naar 

5,4 procent, in 2013 van 3,3 naar 3 procent). De mogelijkheid tot het aanscherpen van de afbakening 

van het MKB is echter afhankelijk van de beschikbaarheid  van fiscale registerdata. Wanneer deze 

data niet of slechts voor een deel van de bedrijvenpopulatie beschikbaar zijn geniet de basisdefinitie 

van het zelfstandig MKB, waarbij alleen werkgelegenheid en uiteindelijke zeggenschap als criterium 

worden gebruikt, de voorkeur. 

 

Een terugkerend issue bij de hier onderzochte afbakeningen van het MKB is de rol van bijzondere 

financiële instellingen (BFI’s). Deze voldoen formeel vaak aan de criteria van het MKB, maar horen 

daar intuïtief niet thuis. Dit uit zich vooral in het aandeel van het MKB in de buitenlandse 

investeringen. Bij de goederenhandel is dit verschijnsel veel minder zichtbaar. We laten zien dat met 

een eenvoudig algoritme een aanzienlijk deel van deze ondernemingen en de bijbehorende 

buitenlandse investeringen uit het MKB gefilterd kan worden alvorens de formele afbakening van het 

MKB te maken. Nader onderzoek is echter nodig om de behandeling van BFI’s verder uit te werken.  

                                                                 
1 Bovendien worden ondernemingen waarbij de uiteindelijke zeggenschap in het buitenland ligt per definitie niet tot het MKB gerekend en 

zijn derhalve onderdeel van het grootbedrijf. 
2 Voorbeelden zijn de groothandel en financiële sector. Een groothandel heeft gemiddeld een hogere omzet/balanstotaal verhouding dan 

een financiële instelling waardoor er relatief veel verschuiving zal optreden bij de groothandel (en relatief weinig in de financiële sector) als 

alleen omzet als criterium wordt gebruikt.  
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1. Inleiding 

In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft CBS in 2014 drie verschillende definities 

van het midden- en kleinbedrijf (MKB) met elkaar vergeleken met als doelstelling tot een afbakening 

van het MKB te komen die zoveel mogelijk aansluit bij Europese richtlijnen en daarnaast ook 

praktisch toepasbaar is. Er zijn veel definities van het MKB, de meest voorkomende daarvan is die 

waar een bedrijf toegewezen wordt aan het MKB als het minder dan 250 werkzame personen heeft.3 

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikt sinds 2014 bij voorkeur een verfijnde definitie 

waarbij een bedrijf ingedeeld wordt bij het MKB als het geen onderdeel uitmaakt van een 

Nederlandse onderneming met meer dan 250 werkzame personen. Daarbij worden Nederlandse 

dochters van buitenlandse ondernemingen per definitie tot het grootbedrijf gerekend. Een derde 

mogelijkheid maakt gebruik van het werkgelegenheidscriterium binnen de overkoepelende 

onderneming wereldwijd, maar dit uitgebreide criterium is vanwege databeperkingen in de praktijk 

minder goed toepasbaar. 

 

De diverse verfijningen in de afbakening brengen de definitie van het MKB dichter bij de aanbeveling 

van de EU ten aanzien van de afbakening van het MKB.4 De hier genoemde afbakeningen zijn in 2014 

door CBS op een rij gezet (Lemmers, 2014). Daarbij is in kaart gebracht wat het gevolg is voor de 

bijdrage van het MKB aan de Nederlandse handel in goederen en investeringen in het buitenland. 

Daarbij is echter geen rekening gehouden met de criteria omzet en balanstotaal, die wel deel 

uitmaken van de officiële EU-aanbeveling. In recente onderzoeken van het Centraal Planbureau (Van 

Veldhuizen et al, 2014, 2015) wordt naast werkzame personen ook het balanstotaal van een 

onderneming als kwantitatief criterium ingezet om het MKB af te bakenen. De verschillen in de 

gehanteerde definitie van het MKB bemoeilijken de onderlinge vergelijkbaarheid van de bevindingen.  

 

De door de EU aanbevolen definitie van het MKB wordt in dit onderzoek als uitgangspunt genomen. 

De onderzoeksvraag van dit rapport is in hoeverre verdere aansluiting bij de aanbeveling van de EU 

gevolgen heeft voor de waarde van de import, export en buitenlandse investeringen die aan het MKB 

wordt toegerekend. Om inzichtelijk te maken wat het effect van de afzonderlijke componenten van 

de EU-aanbeveling is, is de analyse stapsgewijs opgebouwd, waarbij eerst het omzetcriterium 

afzonderlijk is toegepast, gevolgd door het balanstotaalcriterium en ten slotte beide gecombineerd.  

 

In het vooronderzoek uitgevoerd door CBS in 2014 (Lemmers, 2014) zijn de volgende drie definities 

vergeleken aan de hand van gegevens over het jaar 2012:  

1. Een bedrijf behoort tot het MKB als er minder dan 250 mensen werken,  

2. Een bedrijf behoort tot het MKB als er minder dan 250 mensen werken bij de 

overkoepelende onderneming in Nederland, en  

3. Een bedrijf behoort tot het MKB als er minder dan 250 mensen werken bij de 

overkoepelende onderneming wereldwijd.  

 

                                                                 
3 De term bedrijf refereert aan een bedrijfseenheid in termen van het Algemeen Bedrijvenregister. Een bedrijfseenheid (BE) is 

onderdeel van een ondernemingengroep (OG) en maakt zelfstandig beslissingen over het productieproces. Een 

bedrijfseenheid kan deel uitmaken van een ondernemingengroep met een Nederlandse of een buitenlandse moeder.  
4 De categorie kleine, middelgrote en micro-ondernemingen bestaat uit ondernemingen met minder dan 250 personeelsleden 

en een jaaromzet van maximaal 50 miljoen EUR of een jaarlijks balanstotaal van maximaal 43 miljoen EUR. De 

onderneming moet zelfstandig zijn, dit wil zeggen dat niet meer dan 25 procent van het kapitaal of de stemrechten in bezit 

mag zijn van één of meer ondernemingen die niet aan de definitie van het MKB beantwoorden. Bron: 

http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_nl 
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Aan de hand van gegevens over internationale handel in goederen en directe buitenlandse 

investeringen zijn deze drie definities met elkaar vergeleken. Concreet is onderzocht wat de gevolgen 

zijn van een keuze voor één van de drie afbakeningen voor het aantal MKB’ers dat handelt in 

goederen en investeert in het buitenland en het aan het MKB toegerekende deel van de totale 

goederenhandel en buitenlandse investeringen. Omdat de wereldwijde werkgelegenheid van 

Nederlandse bedrijven vaak niet bekend is, is daarbij voor de operationalisering van de derde 

definitie met een schatting gewerkt die in het kader van uitgaande investeringsstatistieken (OFATS) 

gemaakt wordt.  

 

Dit project bouwt voort op het onderzoek uit 2014 en introduceert de bijkomende criteria 

balanstotaal en omzet in overeenstemming met de EU-definitie. We vergelijken de volgende vier 

afbakeningen van het MKB voor de jaren 2012 en 2013.  

1. Een bedrijf behoort tot het MKB als er minder dan 250 mensen werken bij de 

overkoepelende onderneming in Nederland, 

2. Een bedrijf behoort tot het MKB als de overkoepelende onderneming in Nederland aan het 

werkgelegenheidscriterium voldoet en een jaaromzet van minder dan 50 miljoen euro heeft. 

3. Een bedrijf behoort tot het MKB als de overkoepelende onderneming in Nederland aan het 

werkgelegenheidscriterium voldoet en minder dan 43 miljoen euro balanstotaal heeft. 

4. Een bedrijf behoort tot het MKB als de overkoepelende onderneming in Nederland aan het 

werkgelegenheidscriterium voldoet en een jaaromzet van minder dan 50 miljoen euro en/of 

minder dan 43 miljoen euro balanstotaal heeft. 

 

Binnen iedere afbakening wordt een onderscheid gemaakt tussen micro-, kleine en middelgrote 

ondernemingen.5 We onderzoeken in dit rapport de impact van ieder van deze afbakeningen op de 

bijdrage aan de goederenhandel en investeringen voor het jaar 2012 en 2013.6 Niettemin is het 

mogelijk deze afbakening met terugwerkende kracht te maken in ieder geval tot en met het jaar 

2010, mogelijk zelfs tot en met 2007. Het feit dat omzet en balanstotaal niet noodzakelijkerwijs 

evenredig met de werkgelegenheid toenemen naarmate een bedrijf groeit, maakt het onderzoeken 

van deze twee aanvullende criteria separaat ook nuttig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

groothandel, waar met een gemiddeld genomen klein aantal werknemers een grote omzet kan 

worden gegenereerd omdat er relatief weinig toegevoegde waarde wordt gecreëerd.  

 

De analyse in het vooronderzoek toont aan dat het verbreden van de definitie naar 

ondernemingsomvang in termen van werkgelegenheid van binnenlands naar wereldwijd (dus ook 

rekening houdend met werkgelegenheid van Nederlandse ondernemingen bij buitenlandse dochters) 

geen grote gevolgen heeft voor het aan het MKB toegerekende deel van de goederenhandel en 

investeringen. Derhalve nemen we in dit onderzoek de binnenlandse omvang van de onderneming 

                                                                 
5 Volgens de EU-definitie voldoen micro-ondernemingen aan een werkgelegenheidscriterium van minder dan 10 werkzame 

personen en een omzet en/ of balanstotaal van minder dan 2 miljoen euro. Kleine ondernemingen hebben minder dan 50 

werkzame personen en een balanstotaal en/ of omzet van minder dan 10 miljoen euro. Een middelgrote onderneming heeft 

minder dan 250 werkzame personen en een balanstotaal van minder dan 43 miljoen en/ of een jaaromzet van minder dan 50 

miljoen euro. 
6 We onderzoeken de verschillende afbakeningen voor 2012 om de resultaten vergelijkbaar te maken met de bevindingen uit 

het eerdere onderzoek (Lemmers, 2014). Niettemin kunnen de cijfers niet één-op-één met elkaar vergeleken worden. Zo 

kiezen we er voor om de meest actuele cijfers uit iedere bron te gebruiken. Deze kunnen afwijken van de cijfers die destijds 

beschikbaar waren. Daarnaast is er hier om methodologische reden voor gekozen om de cijfers op 

ondernemingengroepsniveau samen te stellen, terwijl het vorige rapport vooral cijfers op het niveau van bedrijfseenheden 

betrof. De afbakeningen zijn in beide rapporten wel op hetzelfde niveau gemaakt, alleen de analyses over aantallen bedrijven 

en ondernemingen in het MKB en de bijbehorende waarde van de handel zijn in beide rapporten op verschillende niveaus 

samengesteld. Een één-op-één vergelijking van de resultaten uit het rapport uit 2014 en dit rapport is dus om meerdere 

redenen niet mogelijk. 
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als startpunt (afbakening 2 in Lemmers, 2014) en niet de wereldwijde omvang, waarbij we 

veronderstellen dat Nederlandse dochters van buitenlandse ondernemingen per definitie tot het 

grootbedrijf behoren.  

 

In het volgende hoofdstuk introduceren we de in het onderzoek gebruikte databronnen en de 

volledigheid van de data. Daarnaast bespreken we de methodologische stappen die zijn gezet bij het 

maken van de vier afbakeningen en het bepalen van de bijdrage van het MKB aan de buitenlandse 

goederenhandel en investeringen. Vervolgens worden de vier afbakeningen geconfronteerd met de 

cijfers over buitenlandse handel en investeringen. Daarna gaan we dieper in op het effect van BFI’s. 

Op basis van de resultaten doen we ten slotte een concrete aanbeveling met betrekking tot de te 

hanteren afbakening van het MKB. 
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2. Methode en bronnen 

Volgens de eerste afbakening behoort een bedrijf tot het MKB als de overkoepelende onderneming 

in Nederland aan het werkgelegenheidscriterium voldoet en geen dochter is van een buitenlandse 

moeder. Deze definitie maakt gebruik van twee databronnen; het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) 

en een databestand waarin het land waar de Ultimate Controlling Institution (UCI) is gevestigd is 

vastgelegd. Met dit laatste bestand kan het land van uiteindelijke zeggenschap worden bepaald voor 

alle bedrijven in het ABR. De databronnen voor het maken van deze afbakening zijn in principe 

volledig. Voor afbakening 2 tot en met 4 wordt er gebruik gemaakt van de fiscale gegevens van 

bedrijven, met name de omzet en het balanstotaal afkomstig uit de vennootschapsbelasting (VPB) en 

de inkomstenbelasting (IB). Het vernieuwende element van dit onderzoek is met name gelegen in het 

gebruik van deze fiscale informatie over omzet en balanstotaal bij het afbakenen van het MKB. Het 

gebruik van de Europese definitie van het MKB is als zodanig niet nieuw, zie bijvoorbeeld Van 

Veldhuizen et al (2015), maar vanwege de ontsluiting van fiscale gegevens van bedrijven met een 

persoonlijke rechtsvorm is het zinvol om te onderzoeken in hoeverre deze aanvullende gegevens het 

beeld van het MKB in Nederland kunnen vervolledigen. De fiscale gegevens van deze groep 

gemiddeld genomen relatief kleine bedrijven ontbraken tot op heden waardoor het toepassen van 

de Europese definitie van het MKB enkel op het deel van de populatie met rechtspersoonlijkheid 

mogelijk was. 

 

We benutten voor dit onderzoek twee bronnen van fiscale gegevens binnen het CBS; de Statistiek 

Financiën Ondernemingen (SFO) en Baseline. In de SFO worden gegevens uit de 

vennootschapsbelasting gekoppeld aan het ABR op ondernemingengroepsniveau (OG-niveau).7 SFO 

gegevens zijn echter beperkt tot ondernemingen met rechtspersoonlijkheid. Baseline bevat gegevens 

uit zowel de vennootschapsbelasting als de inkomstenbelasting die te koppelen zijn aan het ABR op 

het niveau van de bedrijfseenheid (BE-niveau).8 Baseline is daarom een relevante bron om gegevens 

over ondernemingen met een persoonlijke rechtsvorm te kunnen gebruiken.  

 

Hoewel Baseline niet beperkt is tot een bepaalde groep bedrijven of ondernemingen is niet ieder 

bedrijf uit het ABR terug te vinden in Baseline. Hier is een aantal redenen voor. Allereerst bestaat een 

deel van de ondernemingen simpelweg niet meer op het moment dat zij normaliter aangifte zouden 

doen. Dat wil zeggen, de onderneming heeft op enig moment in het kalenderjaar bestaan en komt 

daarom voor in het ABR, maar is in de loop van het jaar opgehouden te bestaan. Daardoor komen er 

uiteindelijk geen fiscale gegevens beschikbaar. Daarnaast ontbreken gegevens van complexe 

ondernemingen (die uit meerdere bedrijfseenheden bestaan) in Baseline als niet volledig vastgesteld 

kan worden hoe de fiscale gegevens zich verhouden tot de ondernemingsstructuur. Dat wil zeggen, 

als de fiscale aangever niet eenduidig te relateren is aan een bedrijfseenheid en 

ondernemingengroep. In dat geval wordt de koppeling tussen fiscale gegevens en het ABR niet 

gelegd. In die zin zijn de fiscale werkelijkheid en de statistische werkelijkheid dus geen volledig 

overlappende werelden. Ook bevat Baseline geen gegevens over bedrijven met ontheffing van 

aangifte of over particulieren met nevenactiviteiten. Dit betreft bijvoorbeeld zzp’ers die aangifte 

doen via de inkomstenbelasting en die in fiscale zin niet aangemerkt worden als onderneming. Van 

deze groep ontbreken veelal eenduidige gegevens over omzet en vooral balanstotaal. De beperking 

over complexe ondernemingen heeft vooral zijn weerslag op het deel van de grote bedrijven dat aan 

het ABR gekoppeld kan worden, de andere beperkingen betrekken juist op de kleinere bedrijven. Het 

                                                                 
7 Zie voetnoot 3 voor een definitie van een ondernemingengroep. 
8 Zie voetnoot 3 voor een definitie van een bedrijf/ bedrijfseenheid. 
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is daarom niet zo dat het gebruik van Baseline-gegevens per definitie tot een niet-representatief 

beeld van de populatie leidt. 

 

Aangezien beide bronnen niet volledig zijn, kiezen we ervoor beide bronnen te combineren om de 

beschikbaarheid van de gegevens te maximaliseren. Baseline als register is daarbij als basis genomen 

en aangevuld met gegevens uit de SFO daar waar geen Baseline-data beschikbaar waren. De 

gegevens uit Baseline zijn met behulp van het ABR eerst geaggregeerd naar 

ondernemingengroepsniveau. Daarna is voor alle ondernemingen waarvan geen fiscale gegevens in 

het gekoppelde bestand beschikbaar zijn gekeken of deze vanuit de SFO aangevuld konden worden. 

Daarmee is de beschikbaarheid van gegevens over omzet en balanstotaal vergroot met circa 20.000 

bedrijven.9 In de laatste koppelstap worden gegevens over internationale handel in goederen 

(import en export) en buitenlandse investeringen aan het onderzoeksbestand gekoppeld om in kaart 

te kunnen brengen hoe de bijdrage van het MKB aan internationalisering varieert met de 

gehanteerde definitie van het MKB. 

 

Tabel 1:  Vergelijking aandeel MKB in ABR en deelpopulatie 

 Volledige populatie (ABR) Deelpopulatie (ABR plus fiscale gegevens) 

 

2012 2013 2012 2013 

 

# % # % # % # % 

Micro 1.335,4 95,9 1.493,4 96,4 959,7 95,4 1.035,9 95,8 

Klein 48,5 3,5 47,0 3,0 40,4 4,0 39,4 3,6 

Middelgroot 8,6 0,6 8,4 0,5 6,3 0,6 6,2 0,6 

Totaal MKB 1.392,6 100 1.548,7 100 1.006,4 100 1.081,5 100 

         

MKB 1.392,6 98,9 1.548,7 99,0 1.006,4 98,7 1.081,5 98,6 

Grootbedrijf 15,4 1,1 15,3 1,0 13,6 1,3 14,5 1,4 

Totaal Nederland 1.408 100 1.564 100 1.020 100 1.096 100 

 

Vanwege het feit dat de hierboven besproken databronnen niet volledig zijn, zijn de bevindingen 

uitsluitend gebaseerd op dat deel van de populatie waarvoor wel  fiscale informatie beschikbaar is. In 

2012 beschikken we voor de analyses over gegevens van 1,02 miljoen ondernemingen op een totaal 

van 1,41 miljoen ondernemingen in het ABR. In 2013 bedraagt het aantal ondernemingen waarvoor 

fiscale gegevens beschikbaar zijn 1,1 miljoen op een totaal van 1,56 miljoen ondernemingen in het 

ABR.10  Van 71-72 procent van de ondernemingen zijn dus fiscale gegevens bekend. 

 

Om de representativiteit van onze onderzoekspopulatie te verifiëren hebben we afbakening 1 

toegepast op zowel de totale populatie in het ABR als de populatie die resteert na koppeling aan de 

fiscale gegevens (Tabel 1). Het beeld dat spreekt uit Tabel 1 is geruststellend. Het aandeel van het 

MKB in het totaal is bijna identiek in het complete ABR en het gekoppelde deelbestand. Ook zijn de 

aandelen van de drie grootteklassen binnen het MKB sterk vergelijkbaar tussen beide bestanden. 

 
Om de vergelijkbaarheid met het onderzoek uit 2014 te bewaken hebben we definitie 1 uit Lemmers 

(2014), de traditionele afbakening van het MKB, ook toegepast op het deel van de populatie 

                                                                 
9 Om zeker te zijn dat het combineren van de twee bronnen de bevindingen niet beïnvloedt is de omgekeerde casus ook 

onderzocht, waarbij de SFO wordt aangevuld met Baseline-data. Dit leidt niet tot andere inzichten. 
10 Wanneer we in de analyses over de populatie spreken dan bedoelen we het deel van het ABR waarvoor fiscale gegevens 

beschikbaar zijn. 
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waarvoor fiscale gegevens beschikbaar zijn. Volgens deze definitie behoort een bedrijf tot het MKB 

als er minder dan 250 mensen werken in het bedrijf zelf. De bevindingen van het vorige onderzoek 

van het CBS laten zien dat een overgang van het traditionele MKB naar het zelfstandig MKB (de 

eerste afbakening in dit rapport) leidt tot een daling van meer dan 50 procent van de bijdrage van 

het MKB aan de goederenhandel. Een vergelijking van deze afbakeningen op basis van de voor dit 

onderzoek samengestelde onderzoekspopulatie leidt tot dezelfde conclusie zowel in 2012 als 2013.11   

 

                                                                 
11 Het traditionele MKB is goed voor 58 respectievelijk 59 procent van de import van goederen in de jaren 2012 en 2013. De 

bijdrage aan de export is 61 procent in beide jaren volgens deze afbakening. Het zelfstandig MKB (afbakening 1 in dit 
rapport) is goed voor een bijdrage van 21 procent aan import van goederen in 2012 en 2013 en 24 procent aan export van 

goederen in 2012 en 2013. 
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3. Onderzoeksresultaten 

3.1 Aantallen ondernemingen in het MKB 
Tabel 2 en 3 laten zien welk deel van het Nederlands bedrijfsleven tot het MKB wordt gerekend in 

termen van aantallen ondernemingen in ieder van de vier onderscheiden afbakeningen. De cijfers 

laten zien dat alle vier de afbakeningen resulteren in een MKB-aandeel van meer dan 98 procent van 

de 1,02 miljoen ondernemingen in de onderzoekspopulatie in 2012. Meer dan 90 procent van het 

MKB bestaat daarbij uit micro ondernemingen. In afbakeningen 1, 2 en 4 ligt het percentage micro-

ondernemingen zelfs rond de 95 procent van het totaal. In afbakening 3 ligt het met 92 procent iets 

lager. 

 

Het uitbreiden van afbakening 1 met het omzetcriterium leidt tot een verschuiving van 905 

ondernemingen van het MKB naar het grootbedrijf. Daarvan behoren 479 ondernemingen tot de 

groot- en detailhandel en 143 tot de industrie. Het is intuïtief goed verklaarbaar waarom het 

toepassen van een omzetcriterium vooral effect heeft op de groothandel. In deze bedrijfstak kunnen 

bedrijven met weinig mensen een relatief hoge omzet genereren omdat er relatief weinig 

toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Dat heeft echter tot gevolg dat het aanvullend toepassen van 

een omzetcriterium leidt tot een verschuiving van een deel van de groothandelaren naar het 

grootbedrijf. De uitbreiding van afbakening 1 met het balanstotaalcriterium leidt tot een daling van 

het aantal MKB-ondernemingen met 1.599 ondernemingen, waarvan 45 procent in de financiële 

sector en in de handel in onroerend goed actief is. Dit hangt vermoedelijk voor een belangrijk deel 

samen met zogeheten bijzondere financiële instellingen. We komen hier in hoofdstuk 4 uitgebreid op 

terug. 

 

Tabel 2: Aantallen ondernemingen in het MKB in 2012 (x 1000) 

  Afbakening 1 Afbakening 2 Afbakening 3 Afbakening 4 

 zelfstandig MKB 

zelfstandig MKB 

+omzetcriterium 

zelfstandig MKB 

+balanstotaal-

criterium 

zelfstandig MKB 

+omzet- en/of 

balanstotaal-

criterium 

 # % # % # % # % 

Micro 959,7 95,4 946,0 94,1 923,7 91,9 953,5 94,8 

Klein 40,4 4,0 49,8 5,0 70,0 7,0 45,1 4,5 

Middelgroot 6,3 0,6 9,7 1,0 11,2 1,1 7,5 0,7 

Totaal MKB 1.006,5 100,0 1.005,6 100,0 1.004,9 100,0 1.006,1 100,0 

         

MKB 1.006,5 98,7 1.005,6 98,6 1.004,9 98,5 1.006,1 98,6 

Grootbedrijf 13,5 1,3 14,4 1,4 15,1 1,5 13,9 1,4 

Totaal Nederland 1.020 100,0 1.020 100,0 1.020 100,0 1.020 100,0 

 

Het beeld voor 2013 is sterk vergelijkbaar; ruim 98 procent van de ondernemingen behoort volgens 

de vier afbakeningen tot het MKB, waarvan het grootste deel tot de micro-ondernemingen hoort. 

Het sectorale beeld is ook sterk vergelijkbaar met 2012.  
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Tabel 3: Aantallen ondernemingen in het MKB in 2013 (x 1000) 

  Afbakening 1 Afbakening 2 Afbakening 3 Afbakening 4 

 zelfstandig MKB 

zelfstandig MKB 

+omzetcriterium 

zelfstandig MKB 

+balanstotaal-

criterium 

zelfstandig MKB 

+omzet- en/of 

balanstotaal-

criterium 

 # % # % # % # % 

Micro 1.035,9 95,8 1.022,5 94,6 997,6 92,4 1.029,7 95,2 

Klein 39,4 3,6 48,6 4,5 71,0 6,6 44,1 4,1 

Middelgroot 6,2 0,6 9,5 0,9 11,3 1,0 7,4 0,7 

Totaal MKB 1.081,5 100,0 1.080,6 100,0 1.079,9 100,0 1.081,1 100,0 

         

MKB 1.081,5 98,7 1.080,6 98,6 1.079,9 98,5 1.081,1 98,6 

Grootbedrijf 14,5 1,3 15,4 1,4 16,1 1,5 14,9 1,4 

Totaal Nederland 1.096 100,0 1.096 100,0 1.096 100,0 1.096 100,0 

 

Tabel 4: MKB-ondernemingen naar bedrijfstak (%) 

 

Afbakening 1 Afbakening 2 Afbakening 3 Afbakening 4 

 

zelfstandig MKB 

zelfstandig MKB 

+omzetcriterium 

zelfstandig MKB 

+balanstotaal-

criterium 

zelfstandig MKB 

+omzet- en/of 

balanstotaal-

criterium 

 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Specialistische zakelijke 

dienstverlening 
20 19,8 20 19,8 20 19,8 20 19,8 

Groot- en detailhandel 16,2 15,2 16,2 15,2 16,2 15,2 16,2 15,2 

Bouwnijverheid 11,8 11,2 11,8 11,2 11,8 11,2 11,8 11,2 

Gezondheids- en 

welzijnszorg  
4,5 7 4,5 7 4,5 7 4,5 7 

Financiële instellingen 6,9 6,6 6,9 6,6 6,9 6,5 6,9 6,6 

Landbouw, bosbouw en 

visserij 
5,2 5,4 5,2 5,4 5,2 5,4 5,2 5,4 

Overige dienstverlening 5,4 5,3 5,4 5,3 5,4 5,3 5,4 5,3 

Cultuur, sport en recreatie 5 5,1 5 5,1 5 5,1 5 5,1 

Informatie en communicatie 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Industrie 4,4 4,2 4,4 4,2 4,4 4,2 4,4 4,2 

Overige bedrijfstakken 15,7 15,5 15,7 15,4 15,7 15,4 15,7 15,4 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Tabel 4 toont de resultaten naar bedrijfstak. Wat opvalt is dat de verschillende afbakeningen van het 

MKB weinig invloed hebben op de verdeling van de ondernemingen naar bedrijfstak. Specialistische 

zakelijke dienstverlening is de belangrijkste bedrijfstak in het MKB in termen van aantallen 

ondernemingen, gevolgd door de groot- en detailhandel en de bouwnijverheid. Wel zien we tussen 

2012 en 2013 wat verschuivingen. Deze zijn met name ingegeven door een trendbreuk in de 
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onderliggende data die zijn weerslag heeft op het aantal ondernemingen in de bedrijfstak 

Gezondheids- en welzijnszorg. Dit ligt in 2013 aanzienlijk hoger dan in 2012. 

3.2 Bijdrage van het MKB aan internationale handel in goederen: import 
Tabellen 5 en 6 laten zien hoe het aandeel van het MKB in de Nederlandse import varieert met de 

gehanteerde afbakening. Tabel 5 geeft een beeld van het aantal importerende MKB’ers volgens ieder 

van de afbakeningen, in Tabel 6 is de corresponderende waarde van de import weergegeven. 

Ongeveer 94 procent van de importeurs behoort tot het MKB, ongeacht de gekozen afbakening. Van 

de ruim één miljoen ondernemingen in het MKB in 2012 volgens afbakening 1 zijn er ruim 150 

duizend importeur, waarvan 86 procent micro-onderneming is. Niettemin zijn de kleine en 

middelgrote ondernemingen samen goed voor 68 procent van  de import van goederen door het 

MKB volgens afbakening 1. Naarmate de definitie van het MKB verder wordt verfijnd, gaat de 

bijdrage van de micro-ondernemingen fors omlaag. De aandelen van de kleine en middelgrote 

ondernemingen in de import van het MKB nemen navenant toe. Echter, het totale aandeel van het 

MKB in de goederenimport daalt als de definitie van het MKB wordt aangescherpt;  van ruim 21 

procent bij afbakening 1 tot 15-18 procent bij de aangescherpte afbakeningen. 

 

Tabel 5: Goederenimport door het MKB – aantallen ondernemingen (x 1000) 

 Afbakening 1 Afbakening 2 Afbakening 3 Afbakening 4 

 zelfstandig MKB 
zelfstandig MKB 
+omzetcriterium 

zelfstandig MKB 
+balanstotaal-

criterium 

zelfstandig MKB 
+omzet- en/of 
balanstotaal-

criterium 

 # % # % # % # % 

2012         

Micro 129,4 85,5 121,5 80,7 121,3 80,6 125,7 83,2 

Klein 18,2 12,0 23,0 15,3 23,7 15,7 20,8 13,8 

Middelgroot 3,7 2,4 6,0 4,0 5,5 3,7 4,5 3,0 

Totaal MKB 151,3 100,0 150,5 100,0 150,5 100,0 151,0 100,0 

 
        

MKB 151,3 94,6 150,5 94,1 150,5 94,1 151,0 94,4 

Grootbedrijf 8,7 5,4 9,5 5,9 9,5 5,9 9,0 5,6 

Totaal Nederland 160,0 100,0 160,0 100,0 160,0 100,0 160,0 100,0 

 
        

2013         

Micro 133,3 85,3 125,0 80,4 124,5 80,1 129,3 82,9 

Klein 19,1 12,2 24,2 15,6 25,3 16,3 21,9 14,0 

Middelgroot 3,8 2,4 6,2 4,0 5,7 3,7 4,7 3,0 

Totaal MKB 156,2 100,0 155,4 100,0 155,4 100,0 155,9 100,0 

         

MKB 156,2 94,1 155,4 93,6 155,4 93,6 155,9 93,9 

Grootbedrijf 9,8 5,9 10,6 6,4 10,6 6,4 10,1 6,1 

Totaal Nederland 166,0 100,0 166,0 100,0 166,0 100,0 166,0 100,0 
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In totaal daalt het aantal importerende ondernemingen in het MKB  met maximaal 0,5 procent (ten 

opzichte van afbakening 1) door het verfijnen van de definitie van het MKB. Er is naast een 

verschuiving van het MKB naar het grootbedrijf namelijk ook sprake van een verschuiving van 

ondernemingen van de micro-categorie naar de categorieën met kleine en middelgrote 

ondernemingen. De dalingen in de bijdrage van het MKB aan de invoer van goederen is terug te 

voeren op een relatief klein aantal ondernemingen met aanzienlijke importactiviteiten dat van het 

MKB naar het grootbedrijf verschuift.  

 

Afbakening 1 laat een bijdrage van het MKB aan de invoer van goederen zien van 21 procent zowel in 

2012 als 2013. Het aandeel van het MKB in de invoer van goederen ten opzichte van afbakening 1 is 

het kleinst als het omzetcriterium wordt toegevoegd (afbakening 2). Het aan het MKB toegerekende 

deel van de invoer is ruim dertig procent kleiner als het omzetcriterium wordt meegewogen (Tabel 

7). Het toevoegen van een balanstotaalcriterium heeft minder grote gevolgen; het aandeel van het 

MKB in de invoer ligt grofweg twintig procent (vier procentpunt) lager in afbakeningen 3 en 4 

vergeleken met afbakening 1. 

 

Tabel 6: Goederenimport door het MKB - waarde (x miljoen) 

 Afbakening 1 Afbakening 2 Afbakening 3 Afbakening 4 

 zelfstandig MKB 
zelfstandig MKB 
+omzetcriterium 

zelfstandig MKB 
+balanstotaal-

criterium 

zelfstandig MKB 
+omzet- en/of 
balanstotaal-

criterium 

 € % € % € % € % 

2012         

Micro 19.079 31,9 7.089 17,0 9.559 19,8 11.019 22,4 

Klein 19.855 33,2 13.844 33,2 18.176 37,7 18.061 36,8 

Middelgroot 20.795 34,8 20.799 49,8 20.529 42,5 20.008 40,8 

Totaal MKB 59.730 100,0 41.732 100,0 48.264 100,0 49.088 100,0 

  
 

 
 

 
 

 
 

MKB 59.730 21,5 41.732 15,0 48.264 17,4 49.088 17,7 

Grootbedrijf 218.261 78,5 236.259 85,0 229.727 82,6 228.903 82,3 

Totaal Nederland 277.991 100,0 277.991 100,0 277.991 100,0 277.991 100,0 

  
 

 
 

 
 

 
 

2013 
 

 
 

 
 

 
 

 

Micro 18.828 30,3 7.109 17,1 9.619 20,2 10.613 21,9 

Klein 19.921 32,0 14.262 34,3 18.427 38,7 18.610 38,3 

Middelgroot 23.438 37,7 20.208 48,6 19.539 41,1 19.341 39,8 

Totaal MKB 62.187 100,0 41.579 100,0 47.586 100,0 48.564 100,0 

         

MKB 62.187 21,4 41.579 14,3 47.586 16,4 48.564 16,7 

Grootbedrijf 228.853 78,6 249.461 85,7 243.454 83,6 242.476 83,3 

Totaal Nederland 291.040 100,0 291.040 100,0 291.040 100,0 291.040 100,0 
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Tabel 7: Aandeel van het MKB in de goederenimport (%) 

 2012 2013 

 aandeel MKB 
verschil t.o.v.  
afbakening 1 aandeel MKB 

verschil t.o.v.  
afbakening 1 

zelfstandig MKB 21,5  21,4  

zelfstandig MKB +omzetcriterium 15,0 -30,1 14,3 -33,1 

zelfstandig MKB +balanstotaalcriterium 17,4 -19,2 16,4 -23,5 
zelfstandig MKB +omzet- en/of  
balanstotaal-criterium 17,7 -17,8 16,7 -21,9 

 

3.3 Bijdrage van het MKB aan internationale handel in goederen: export 
Bij export van goederen laten de gevolgen van de diverse verfijningen in de definitie van het MKB 

een vergelijkbaar beeld zien. Ongeacht de gekozen afbakening zijn er ongeveer 100.000 

exporterende MKB’ers in Nederland. Dat is grofweg 93 procent van het totaal aantal exporterende 

ondernemingen.  

 

Tabel 8: Goederenexport door het MKB – aantallen ondernemingen (x 1000) 

 Afbakening 1 Afbakening 2 Afbakening 3 Afbakening 4 

 zelfstandig MKB 
zelfstandig MKB 
+omzetcriterium 

zelfstandig MKB 
+balanstotaal-

criterium 

zelfstandig MKB 
+omzet- en/of 
balanstotaal-

criterium 

 # % # % # % # % 

2012         

Micro 82,5 82,7 75,4 76,1 76,1 76,7 79,2 79,6 

Klein 14,2 14,2 18,4 18,6 18,6 18,8 16,5 16,6 

Middelgroot 3,0 3,0 5,2 5,3 4,6 4,6 3,9 3,9 

Totaal MKB 99,8 99,9 99,1 99,9 99,2 100,1 99,5 100,1 

 
        

MKB 99,8 93,4 99,1 92,7 99,2 92,8 99,5 93,1 

Grootbedrijf 7,1 6,6 7,8 7,3 7,7 7,2 7,4 6,9 

Totaal Nederland 106,9 100,0 106,9 100,0 106,9 100,0 106,9 100,0 

 
        

2013         

Micro 76,9 82,0 69,9 75,1 70,5 75,6 73,6 78,6 

Klein 13,9 14,8 18,1 19,4 18,2 19,5 16,2 17,3 

Middelgroot 3,0 3,2 5,1 5,5 4,6 4,9 3,8 4,0 

Totaal MKB 93,8 100,0 93,1 100,0 93,3 100,0 93,6 100,0 

         

MKB 93,8 92,6 93,1 91,9 93,3 92,1 93,6 92,4 

Grootbedrijf 7,5 7,4 8,2 8,1 8,0 7,9 7,7 7,6 

Totaal Nederland 101,3 100,0 101,3 100,0 101,3 100,0 101,3 100,0 
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De bulk van de exporten wordt echter door het grootbedrijf gerealiseerd; uitgaande van afbakening 1 

is het grootbedrijf met zeven procent van de bedrijven goed voor ruim driekwart van de 

goederenexport. Dit is een bekend empirisch gegeven. Het aantal exporterende ondernemingen dat 

aan het MKB wordt toegerekend ligt net als bij de importeurs maar marginaal lager als de definitie 

wordt aangescherpt (maximaal 0,7 procent). De afname van de aan het MKB toegerekende waarde 

van export is echter groter (Tabellen 8 en 9). Aan de hand van afbakening 1 is de bijdrage van het 

MKB aan de uitvoer van goederen 24 procent zowel in 2012 als 2013. Als het omzetcriterium wordt 

meegewogen (afbakening 2) ligt deze bijdrage aanzienlijk lager; in dat geval wordt nog 16 

respectievelijk 15 procent van de export in 2012 en 2013 aan het MKB toegerekend (Tabel 10). 

Daarmee leidt het toevoegen van het omzetcriterium in 2012 tot een verlaging van 33  resp. 38 

procent van de bijdrage van het MKB aan de export van goederen.    

 

Tabel 9: Goederenexport door het MKB - waarde (x miljoen) 

 Afbakening 1 Afbakening 2 Afbakening 3 Afbakening 4 

 zelfstandig MKB 
zelfstandig MKB 
+omzetcriterium 

zelfstandig MKB 
+balanstotaal-

criterium 

zelfstandig MKB 
+omzet- en/of 
balanstotaal-

criterium 

 € % € % € % € % 

2012         

Micro 19.125 27,3 5.971 12,7 8.881 15,5 10.151 17,4 

Klein 22.288 31,9 13.472 28,7 19.400 33,9 19.420 33,2 

Middelgroot 28.518 40,8 27.495 58,6 28.973 50,6 28.868 49,4 

Totaal MKB 69.930 100,0 46.938 100,0 57.254 100,0 58.439 100,0 

  
 

 
 

 
 

 
 

MKB 69.930 23,5 46.938 15,8 57.254 19,2 58.439 19,6 

Grootbedrijf 227.588 76,5 250.580 84,2 240.264 80,8 239.079 80,4 

Totaal Nederland 297.518 100,0 297.518 100,0 297.518 100,0 297.518 100,0 

  
 

 
 

 
 

 
 

2013 
 

 
 

 
 

 
 

 

Micro 18.435 25,3 5.548 12,3 8.447 15,3 9.306 16,4 

Klein 22.751 31,2 14.391 32,0 19.890 36,0 20.421 36,0 

Middelgroot 31.768 43,5 25.017 55,6 26.984 48,8 27.013 47,6 

Totaal MKB 72.954 100,0 44.957 100,0 55.321 100,0 56.741 100,0 

         

MKB 72.954 24,0 44.957 14,8 55.321 18,2 56.741 18,7 

Grootbedrijf 230.719 76,0 258.716 85,2 248.352 81,8 246.932 81,3 

Totaal Nederland 303.673 100,0 303.673 100,0 303.673 100,0 303.673 100,0 
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Tabel 10: Aandeel van het MKB in de goederenexport (%) 

 2012 2013 

 aandeel MKB 
verschil t.o.v.  
afbakening 1 aandeel MKB 

verschil t.o.v.  
afbakening 1 

zelfstandig MKB 23,5  24,0  

zelfstandig MKB +omzetcriterium 15,8 -32,8 14,8 -38,3 

zelfstandig MKB +balanstotaalcriterium 19,2 -18,3 18,2 -24,2 
zelfstandig MKB +omzet- en/of  
balanstotaal-criterium 19,6 -16,6 18,7 -22,1 

 

Tabel 11: Bijdrage van het MKB aan de goederenhandel naar bedrijfstak (%) 

 

Afbakening 1 Afbakening 2 Afbakening 3 Afbakening 4 

 

zelfstandig MKB 

zelfstandig MKB 

+omzetcriterium 

zelfstandig MKB 

+balanstotaal-

criterium 

zelfstandig MKB 

+omzet- en/of 

balanstotaal-

criterium 

 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Import 
        

Groot- en detailhandel 63,1 60,6 63,4 62,5 65,3 65,0 64,8 64,7 

Industrie 16,8 16,8 16,8 18,0 17,0 17,4 17,3 17,7 

Vervoer en opslag 8,3 12,5 6,6 7,3 6,0 6,5 5,9 6,4 

Specialistische zakelijke 

dienstverlening 3,7 2,8 4,5 3,7 3,9 3,2 3,9 3,2 

Landbouw, bosbouw en 

visserij 1,8 1,8 2,0 2,1 1,9 2,0 2,0 2,0 
Overige bedrijfstakken 6,2 5,5 6,7 6,4 5,9 5,9 6,1 6,0 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 

         

Export 

        Groot- en detailhandel 58,4 56,6 54,8 52,1 58,7 57,5 57,9 56,9 

Industrie 23,7 24,6 24,3 27,2 22,9 24,7 23,6 25,4 

Vervoer en opslag 4,8 7,5 6,4 6,7 5,6 5,7 5,5 5,5 
Specialistische zakelijke 
dienstverlening 3,9 2,9 4,5 4,0 4,0 3,2 3,9 3,3 
Landbouw, bosbouw en 
visserij 3,9 4,1 4,6 5,3 4,2 4,6 4,3 4,6 
Overige bedrijfstakken 5,4 4,3 5,4 4,7 4,7 4,3 4,9 4,3 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Afbakening 2, het toevoegen van het omzetcriterium, heeft als gezegd het grootste effect op de aan 

het MKB toegerekende bijdrage aan de import en export van goederen ten opzichte van de 

basisdefinitie van afbakening 1. Zoals eerder aangegeven wordt de samenstelling van  de groot- en 

detailhandel en de industrie  het meest beïnvloedt door de aanscherping van de definitie. Dit zijn 

echter ook belangrijke sectoren voor wat betreft de goederenhandel. Samen zijn deze sectoren goed 

voor ruim 80 procent van de import en de export in 2012 en 2013. Bovendien is meer dan de helft 
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van de import en export van het MKB volgens alle vier afbakeningen toe te rekenen aan de 

groothandel (zie Tabel 11). Het grotere effect van het meewegen van het omzetcriterium op de aan 

het MKB toegerekende handel in goederen wordt daarmee tegelijkertijd gekleurd door een sterk 

sectoreffect.  

3.4 Bijdrage van het MKB aan buitenlandse investeringen 
Ten slotte kijken we naar het effect van de verschillende afbakeningen op het aan het MKB 

toegerekende deel van de buitenlandse investeringen. Het aantal MKB’ers dat investeert in het 

buitenland is relatief klein; ongeveer 10.000 MKB-ondernemingen zetten deze stap. Dat is 70-80 

procent van het totaal aantal investerende ondernemingen in Nederland. In vergelijking met 

goederenhandel zijn er dus relatief weinig MKB’ers die investeren in het buitenland. In termen van 

investeringswaarde is de concentratie bij het grootbedrijf bijzonder groot; 94-99 procent van de 

buitenlandse investeringen wordt gedaan door het grootbedrijf. 

 

Afbakeningen 2 (omzetcriterium) en 4 (omzet- en/of balanstotaalcriterium) hebben een beperkt 

effect op de berekende bijdrage van het MKB aan de buitenlandse investeringen. De scherpe daling 

in het aandeel van het MKB in de investeringen als afbakening 3 (balanstotaalcriterium) wordt 

gehanteerd is echter opmerkelijk. Het aan het MKB toegerekende deel van de buitenlandse 

investeringen is onder afbakening 3 slechts 6 procent van dat onder afbakening 1. In 2013 is de 

afname minder scherp, maar wordt de bijdrage van het MKB aan investeringen toch gehalveerd door 

het toepassen van definitie 3. Dit beeld hangt vermoedelijk voor een belangrijk deel samen met 

zogeheten bijzondere financiële instellingen (BFI’s). De Nederlandsche Bank (DNB) definieert BFI’s als 

“ondernemingen of instellingen, ongeacht de rechtsvorm, welke ingezetenen zijn en waarin niet-

ingezetenen, direct of indirect, via aandelenkapitaal of anderszins deelnemen en die tot doel hebben, 

of zich in belangrijke mate bezighouden met, het ontvangen van middelen van niet-ingezetenen en 

het doorbetalen daarvan aan niet-ingezetenen.12 DNB (2008) voegt daaraan toe dat “als bijzondere 

kenmerken van BFI’s hierin worden genoemd; weinig of geen werknemers, weinig of geen 

productieactiviteit, (vrijwel) geen fysieke aanwezigheid”.13 In termen van de data waarmee we in dit 

onderzoek aan de slag zijn kunnen we dit vertalen naar een klein aantal werkzame personen, een 

lage omzet en een hoog balanstotaal. Dit heeft tot gevolg dat onder afbakeningen 1, 2 en 4 deze 

ondernemingen veelal tot het MKB gerekend worden. Een deel van de BFI’s zal wel als grootbedrijf 

worden geoormerkt, omdat de uiteindelijke zeggenschap in het buitenland gelegen is. Dit is echter 

niet per definitie het geval.  Aangezien de deelnemingen van deze ondernemingen wel op de balans 

terechtkomen vallen ze bij afbakening 3 veelvuldig buiten de definitie van het MKB, waardoor de aan 

het MKB toegerekende buitenlandse investeringen veel lager uitvallen. 

 

  

                                                                 
12 Zie https://www.dnb.nl/binaries/Toelichting_aanmeldingsformulier_BFI_(versie_1.3)_tcm46-244935.pdf?2016083113 
13 Er bestaat veel begripsverwarring rond termen als bijzondere financiële instellingen, doelvennootschappen, brievenbusmaatschappijen, 

etc. In dit rapport gebruiken we de term BFI om aan te geven dat we proberen om meeromvattende ondernemingen te identificeren die 

zonder aanmerkelijke fysieke aanwezigheid in Nederland, in de vorm van werkzaam personeel en/of productieactiviteiten, toch 

aanzienlijke financiële stromen realiseren ten behoeve van een multinationale conglomeratie. Voor een verhelderende duiding van de 

verschillende begrippen op dit vlak verwijzen we naar Kerste et al (2013, hoofdstuk 2). 
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Tabel 12: Investeringen door het MKB – aantallen ondernemingen (x 1000) 

 Afbakening 1 Afbakening 2 Afbakening 3 Afbakening 4 

 zelfstandig MKB 
zelfstandig MKB 
+omzetcriterium 

zelfstandig MKB 
+balanstotaal-

criterium 

zelfstandig MKB 
+omzet- en/of 
balanstotaal-

criterium 

 # % # % # % # % 

2012         

Micro 6,5 63,1 5,5 55,0 3,8 39,6 5,7 56,4 

Klein 2,5 24,3 2,6 26,0 3,6 37,5 2,8 27,7 

Middelgroot 1,3 12,6 1,9 19,0 2,2 22,9 1,6 15,8 

Totaal MKB 10,3 100,0 10,0 100,0 9,6 100,0 10,1 100,0 

 

        

MKB 10,3 78,0 10,0 75,8 9,6 72,7 10,1 76,5 

Grootbedrijf 2,9 22,0 3,2 24,2 3,6 27,3 3,1 23,5 

Totaal Nederland 13,2 100,0 13,2 100,0 13,2 100,0 13,2 100,0 

 

        

2013         

Micro 6,3 62,4 5,3 54,6 3,6 37,9 5,6 56,6 

Klein 2,5 24,8 2,6 26,8 3,6 37,9 2,7 27,3 

Middelgroot 1,3 12,9 1,8 18,6 2,3 24,2 1,6 16,2 

Totaal MKB 10,1 100,0 9,7 100,0 9,5 100,0 9,9 100,0 

         

MKB 10,1 77,7 9,7 74,6 9,5 73,1 9,9 76,2 

Grootbedrijf 2,9 22,3 3,3 25,4 3,5 26,9 3,1 23,8 

Totaal Nederland 13,0 100,0 13,0 100,0 13,0 100,0 13,0 100,0 

 

Opmerkelijk is ook de verdeling van de bijdrage van het MKB aan de buitenlandse investeringen over 

de micro-, kleine en middelgrote ondernemingen (Tabel 13). Volgens afbakeningen 1, 2 en 4 waren 

de micro ondernemingen goed voor 42-52 procent van de buitenlandse investeringen van het MKB in 

2012. In 2013 was het aandeel van micro ondernemingen in buitenlandse investeringen wat lager, 

niettemin was het ruim een derde van de totale bijdrage van het MKB. Ook dit hangt samen met de 

karakteristieken van BFI’s; een laag aantal werkzame personen, een lage omzet en een hoog 

balanstotaal. De verdeling van de bijdrage aan investeringen naar grootteklasse volgens afbakening 3 

steunt opnieuw deze hypothese. 
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Tabel 13: Investeringen door het MKB - waarde (x miljard) 

 Afbakening 1 Afbakening 2 Afbakening 3 Afbakening 4 

 zelfstandig MKB 
zelfstandig MKB 
+omzetcriterium 

zelfstandig MKB 
+balanstotaal-

criterium 

zelfstandig MKB 
+omzet- en/of 
balanstotaal-

criterium 

 € % € % € % € % 

2012         

Micro 55,6 51,8 41,4 42,3 0,4 6,7 41,4 42,2 

Klein 8,9 8,3 19,2 19,6 1,9 28,8 19,3 19,7 

Middelgroot 42,9 39,9 37,2 38,0 4,2 64,5 37,3 38,1 

Totaal MKB 107,4 100,0 97,7 100,0 6,5 100,0 98,0 100,0 

 
        

MKB 107,4 5,9 97,7 5,4 6,5 0,4 98,0 5,4 

Grootbedrijf 1711,5 94,1 1721,1 94,6 1812,4 99,6 1720,9 94,6 

Totaal Nederland 1818,9 100,0 1818,9 100,0 1818,9 100,0 1818,9 100,0 

 
        

2013         

Micro 23,0 36,8 18,7 33,7 0,5 1,8 18,7 33,7 

Klein 29,3 47,0 29,1 52,5 23,4 84,0 29,2 52,5 

Middelgroot 10,1 16,2 7,6 13,7 3,9 14,2 7,7 13,9 

Totaal MKB 62,4 100,0 55,5 100,0 27,8 100,0 55,7 100,0 

         

MKB 62,4 3,3 55,5 3,0 27,8 1,5 55,7 3,0 

Grootbedrijf 1816,5 96,7 1823,4 97,0 1851,0 98,5 1823,2 97,0 

Totaal Nederland 1878,9 100,0 1878,9 100,0 1878,9 100,0 1878,9 100,0 

 

We merken verder op dat de som van de buitenlandse investeringen naar grootteklasse fors varieert 

tussen 2012 en 2013. Zo bedroegen bijvoorbeeld de gezamenlijke investeringen van kleine bedrijven 

onder afbakening 1 in 2012 8,9 miljard euro en in 2013 liefst 29,3 miljard euro. Deze verschuivingen 

hangen samen met mutaties (bijvoorbeeld in termen van grootteklasse) bij een klein aantal bedrijven 

met zeer grote gerapporteerde investeringsbedragen. 

 

Tabel 14: Aandeel van het MKB in buitenlandse investeringen(%) 

 2012 2013 

 aandeel MKB 
verschil t.o.v.  
afbakening 1 aandeel MKB 

verschil t.o.v.  
afbakening 1 

zelfstandig MKB 5,9  3,3  

zelfstandig MKB +omzetcriterium 5,4 -8,5 3,0 -9,1 

zelfstandig MKB +balanstotaalcriterium 0,4 -93,2 1,5 -54,5 
zelfstandig MKB +omzet- en/of  
balanstotaal-criterium 5,4 -8,5 3,0 -9,1 
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Ook bij de buitenlandse investeringen zien we dat de sectorale verdeling van het MKB een rol speelt. 

Zoals eerder opgemerkt heeft het toevoegen van het balanstotaalcriterium vooral effect op 

ondernemingen in de financiële sector. Financiële instellingen (exclusief verzekeraars en 

pensioenfondsen) zijn in 2012 goed voor 60 procent van de buitenlandse investeringen van het MKB 

als we afbakening 1 hanteren. In 2013 is het aandeel van de financiële instellingen in de buitenlandse 

investeringen van het MKB aanzienlijk lager met 28 procent en is de afname van het deel dat wordt 

toegerekend aan het MKB als gevolg van het meewegen van het balanstotaalcriterium ook kleiner. 

 

Tabel 15: Bijdrage MKB aan buitenlandse investeringen naar bedrijfstak (%) 

 

Afbakening 1 Afbakening 2 Afbakening 3 Afbakening 4 

 

zelfstandig MKB 

zelfstandig MKB 

+omzetcriterium 

zelfstandig MKB 

+balanstotaal-

criterium 

zelfstandig MKB 

+omzet- en/of 

balanstotaal-

criterium 

 
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Financiële instellingen  59,8 28,2 64,3 31,4 27,3 5,2 64,1 31,3 

Industrie 11,3 4,1 11,7 3,3 13,0 3,1 11,8 3,4 

Specialistische zakelijke 

dienstverlening 8,0 40,3 8,4 44,7 16,6 81,1 8,4 44,5 

Groot- en detailhandel 7,7 8,1 5,9 5,4 20,2 4,8 6,0 5,6 

Overige zakelijke 

dienstverlening 3,7 4,9 0,9 1,1 2,3 0,8 0,9 1,1 

Informatie en communicatie 1,9 1,5 1,6 1,0 3,8 0,9 1,6 1,0 

Verhuur van en handel in 

onroerend goed 1,8 3,8 1,5 4,3 4,2 0,9 1,5 4,3 

Vervoer en opslag 1,1 2,0 0,7 1,3 3,2 0,8 0,7 1,3 

Overige bedrijfstakken 4,9 7,0 5,0 7,5 9,4 2,4 5,0 7,5 

Totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Tabel 15 toont de verdeling van de buitenlandse investeringen van het MKB naar bedrijfstak. 

Afbakeningen 1, 2 en 4 laten een sterk vergelijkbaar beeld zien binnen elk jaar. Zoals eerder 

opgemerkt is het toevoegen van een balanstotaalcriterium vooral van invloed in de financiële sector. 

Het aandeel van de financiële sector in de buitenlandse investeringen van het MKB ligt na toepassing 

van afbakening 3 daarom fors lager. In de specialistische zakelijke dienstverlening zien we juist een 

hoger aandeel in de investeringen onder afbakening 3. Opmerkelijk is de sterke verandering in de 

verdeling tussen de twee jaren. In plaats van de financiële instellingen was de bedrijfstak 

specialistische zakelijke dienstverlening goed voor ruim 40 procent van de buitenlandse 

investeringen van het MKB (80 procent onder afbakening 3) in 2013. Dit is met name terug te voeren 

op een verschuiving van een klein aantal ondernemingen in de financiële sector met aanzienlijke 

investeringsbedragen van het MKB naar het grootbedrijf tussen de twee jaren. 
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4. Het effect van BFI’s: een vingeroefening 

In de voorgaande secties is de vermoedde invloed van BFI’s op het beeld van de bijdrage van het 

MKB aan internationalisering een aantal keer aan bod gekomen. Het lijkt evident dat BFI’s niet tot 

het typische MKB gerekend zouden moeten worden. De kern van het punt is echter dat BFI’s vaak  

voldoen aan de formele criteria (met name afbakeningen 1,2 en 4) waaraan een onderneming moet 

voldoen om te kwalificeren als MKB’er. Dat wil zeggen, de typische BFI is meestal een micro-

onderneming met 0 of 1 werkzame persoon, weinig omzet en een fors balanstotaal. De officiële EU-

aanbeveling ten aanzien van de definitie van het MKB besteed daarbij geen aandacht aan BFI’s.  Door 

het en/of-criterium in afbakening 4 blijven deze ondernemingen zich echter kwalificeren als MKB’er 

vanwege hun doorgaans relatief kleine omzet. Het aanpassen van het en/of-criterium naar een en-

criterium is echter geen sluitende oplossing, aangezien dan een flink aantal groothandelaren naar het 

grootbedrijf wordt overgebracht, terwijl deze wel in het profiel van de ‘echte’ MKB’er passen.  

 

Het doel van dit onderzoek is om te analyseren wat het effect van het aanscherpen van de definitie 

van het MKB is op het aandeel van het MKB in de buitenlandse goederenhandel en investeringen. Dit 

om de aansluiting bij de officiële EU-aanbeveling verder te vergroten. Om die reden is ervoor 

gekozen om in hoofdstuk 3 de BFI’s als zodanig ongemoeid te laten en zonder voorbehoud de EU-

definitie van het MKB toe te passen. Om beter zicht te krijgen op het effect van de aanwezigheid van 

BFI’s op de analyses doen we in dit hoofdstuk een poging om deze middels een eenvoudige 

beslisregel uit de analyses te houden. 

 

Een mogelijke oplossing voor het geschetste probleem kan liggen in de ontwikkeling van een 

specifiek algoritme waarmee BFI’s uit de populatie worden gefilterd en bij veronderstelling tot het 

grootbedrijf worden gerekend voordat de afbakening van het MKB wordt gemaakt volgens de 

gehanteerde definities. Het ontwikkelen van een sluitend algoritme is geen sinecure en voert te ver 

voor voorliggend onderzoek. Op basis van de beschikbare informatie hebben we bij wijze van 

vingeroefening wel een poging gedaan om een eenvoudig filter voor BFI’s samen te stellen om een 

beeld te kunnen geven van de verschuivingen die dit tot gevolg heeft in de aan het MKB 

toegerekende internationale activiteiten. De volgende criteria zijn hier uiteindelijk voor gebruikt: 

 De onderneming heeft nul, één of twee werkzame personen 

 De onderneming heeft als rechtsvorm de BV of een buitenlandse rechtsvorm 

 De onderneming heeft buitenlandse investeringen van meer dan 2 miljoen euro 

We kiezen er bewust voor om geen criteria aangaande de bedrijfstak en uiteindelijke zeggenschap 

mee te nemen. De uiteindelijke zeggenschap loopt immers al als criterium mee in de onderzochte 

afbakeningen van het MKB. Hoewel BFI’s veelal in de financiële sector ondergebracht zullen zijn 

filteren we daar niet op omdat de onderliggende microdata de indruk geven dat het om activiteiten 

gaat met een hoge mate van volatiliteit. Dat kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de correcte 

bedrijfstakclassificatie enige tijd achter het ontstaan van een BFI aan loopt. Het beperken van een 

filter tot financiële sectoren zou daarmee onnodig restrictief zijn.   

 

Daarnaast hebben we ervoor gekozen BFI’s te identificeren op basis van de gerapporteerde 

investeringen in het buitenland. Het hebben van buitenlandse deelnemingen hangt immers voor een 
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belangrijk deel samen met de reden van hun bestaan. De grens van 2 miljoen kiezen we omdat deze 

in de EU-aanbeveling het maximum is voor het balanstotaal van microbedrijven. 

 

Tabel 16: Investeringen door het MKB geschoond voor BFI’s (x miljard) 

 Afbakening 1 Afbakening 4 

 zelfstandig MKB 
zelfstandig MKB  

+omzet- en/of balanstotaal-criterium 

 
zonder filter  

voor BFI’s 
met filter  

voor BFI’s 
zonder filter  

voor BFI’s 
met filter  

voor BFI’s 

 € % € % € % € % 

2012         

Micro 55,6 51,8 29,0 35,9 41,4 42,2 25,2 35,3 

Klein 8,9 8,3 8,9 11,1 19,3 19,7 9,1 12,7 

Middelgroot 42,9 39,9 42,9 53,1 37,3 38,1 37,2 52 

Totaal MKB 107,4 100 80,8 100 98 100 71,5 100 

 

        

MKB 107,4 5,9 80,8 4,4 98 5,4 71,5 3,9 

Grootbedrijf 1711,5 94,1 1738,1 95,6 1720,9 94,6 1747,4  96,1  

Totaal Nederland 1818,9 100 1818,9 100 1818,9 100 1818,9 100 

 

        

2013         

Micro 23,0 36,8 12,2 23,7 18,7 33,7 9,3 20,7 

Klein 29,3 47 29,3 56,8 29,2 52,5 28,6 63,5 

Middelgroot 10,1 16,2 10,1 19,6 7,7 13,9 7,1 15,8 

Totaal MKB 62,4 100 51,6 100 55,7 100 45 100 

         

MKB 62,4 3,3 51,6 2,7 55,7 3 45 2,4 

Grootbedrijf 1816,5 96,7 1827,2 97,3 1823,2 97 1833,9 97,6 

Totaal Nederland 1878,9 100 1878,9 100 1878,9 100 1878,9 100 

 

Tabel 16 laat zien wat het effect is van de toepassing van dit filter op het deel van de buitenlandse 

investeringen dat aan het MKB wordt toegerekend. Logischerwijs heeft het filter alleen effect op de 

investeringen van de microbedrijven. Deze liggen fors lager na toepassing van het filter. Bij 

afbakening 4 wordt er door toepassing van het filter 26 resp. 11 miljard euro aan investeringen 

verschoven van het MKB naar het grootbedrijf in 2012 en 2013. Daarmee daalt het aandeel van het 

MKB in de buitenlandse investeringen met 20-25 procent. We merken verder op dat het effect op het 

aantal ondernemingen in het MKB en het aandeel van het MKB in de goederenhandel klein is. Zo 

heeft toepassing van het filter tot gevolg dat de aan het MKB toegerekende export in 2012 grofweg 

109 miljoen euro lager ligt op een totale export door het MKB van 70 miljard (101 miljoen op een 

totaal van 73 miljard in 2013). Aan import is de bijdrage van het MKB in 2012 na toepassing van het 

filter 74 miljoen lager op een totaal van 60 miljard (63 miljoen op een totaal van 62 miljard in 2013). 

Dat wil zeggen dat een relatief klein aantal ondernemingen met weinig goederenhandel maar met 

grote sommen aan buitenlandse investeringen van het MKB naar het grootbedrijf wordt 
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overgebracht door toepassing van dit filter.14 Het filter lijkt daarmee in eerste aanleg te doen 

waarvoor het bedoeld is. Niettemin moet deze exercitie als niet meer gezien worden dan een eerste 

aanzet tot het vinden van een oplossing voor het probleem van de BFI’s die aan de formele criteria 

van het MKB voldoen. Verder onderzoek is noodzakelijk om hier een meer onderbouwde strategie 

voor te ontwikkelen. 

  

                                                                 
14 In totaal worden er zowel in 2012 als in 2013 ruim 550 ondernemingen als grootbedrijf geclassificeerd door toepassing van dit filter. Let 

wel, een deel daarvan zou sowieso buiten de verschillende afbakeningen van het MKB vallen, bijvoorbeeld vanwege het feit dat de 

uiteindelijke zeggenschap in het buitenland ligt of vanwege het gerapporteerde balanstotaal. We passen het filter echter toe voordat de 

afbakening van het MKB wordt gemaakt. 
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Conclusie 

In dit onderzoek zijn drie aanvullende afbakeningen van het zelfstandig MKB onderzocht naast de 

basisdefinitie (afbakening 1) op basis van omvang van de overkoepelende onderneming in 

Nederland. We hebben deze definitie aangescherpt door een omzetcriterium (afbakening 2) mee te 

wegen, een balanstotaalcriterium (afbakening 3) en een combinatie van beide op en/of-basis 

(afbakening 4). Op deze wijze wordt de aansluiting bij de staande EU-aanbeveling verder vergroot. De 

onderzoeksvraag van dit rapport is in hoeverre verdere aansluiting bij de aanbeveling van de EU 

gevolgen heeft voor de waarde van de import, export en buitenlandse investeringen die aan het MKB 

wordt toegerekend. Om inzichtelijk te maken wat het effect van de afzonderlijke componenten van 

de EU-aanbeveling is, is de analyse stapsgewijs opgebouwd, waarbij eerst het omzetcriterium 

afzonderlijk is toegepast, gevolgd door het balanstotaalcriterium en ten slotte beide gecombineerd. 

 

De resultaten laten zien dat toepassing van de afzonderlijke criteria betreffende omzet en 

balanstotaal een aanzienlijke impact hebben op de waarde van de import, export en buitenlandse 

investeringen dat aan het MKB wordt toegerekend. Echter, wanneer slechts één van de twee criteria 

toegepast wordt, geeft dit aanleiding tot een onevenwichtige verdeling van het aantal bedrijven dat 

niet langer als MKB onderneming beschouwd mag worden over de verschillende sectoren. Sectoren 

zoals de groothandel genereren gemiddeld hogere omzetten en zullen daarom gevoeliger zijn voor 

een omzetcriterium, terwijl sectoren zoals financiële instellingen en handel in onroerend goed 

relatief grote balanswaardes hebben en daardoor gevoeliger zullen zijn voor een 

balanstotaalcriterium. Afbakening 4 daarentegen is minder gevoelig voor dit sectoreffect.  

 

Wanneer beide criteria gelijktijdig toegepast worden dan daalt het aandeel van het MKB in de 

goederenimport van ruim 21 naar grofweg 17 procent. Bij de goederenexport is de daling van het 

aandeel van het MKB sterk vergelijkbaar (van 24 naar 19 procent). Het aandeel van het MKB in de 

buitenlandse investeringen is aanzienlijk kleiner en daalt minder snel bij aanscherping van de 

definitie (in 2012 van 5,9 naar 5,4 procent, in 2013 van 3,3 naar 3 procent). De mogelijkheid tot het 

aanscherpen van de afbakening van het MKB is echter afhankelijk van de beschikbaarheid  van fiscale 

registerdata. Wanneer deze data niet of slechts voor een deel van de bedrijvenpopulatie beschikbaar 

zijn geniet de basisdefinitie van het zelfstandig MKB, waarbij alleen werkgelegenheid en uiteindelijke 

zeggenschap als criterium wordt gebruikt, de voorkeur. 

 

Een terugkerend issue bij de hier onderzochte afbakeningen van het MKB is de rol van bijzondere 

financiële instellingen. Deze voldoen formeel vaak aan de criteria van het MKB, maar horen daar 

intuïtief niet thuis. Dit uit zich vooral in het aandeel van het MKB in de buitenlandse investeringen. 

Bij de goederenhandel is dit verschijnsel veel minder zichtbaar. Aan de hand van een eenvoudig 

algoritme laten we zien dat een aanzienlijk deel van deze ondernemingen en de bijbehorende 

buitenlandse investeringen uit het MKB gefilterd kan worden alvorens de formele afbakening van het 

MKB te maken. Nader onderzoek is echter nodig om de behandeling van BFI’s verder uit te werken. 
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