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1. Inleiding 

Centraal Bureau voor de Statistiek brengt op verzoek van de Dutch Environmental & Water 

Technology Association (ENVAQUA) statistische informatie in kaart over de leden van 

ENVAQUA. De gegevens die het CBS heeft gebruikt voor dit onderzoek waren al beschikbaar. Er 

heeft voor dit onderzoek geen aanvullende enquêtering plaatsgevonden. 

Het CBS heeft van ENVAQUA een ledenlijst ontvangen met onder meer de KvK-nummers. Door 

deze informatie te koppelen aan de CBS-eenheden zijn kwartaalomzetten uit de 

omzetstatistieken verzameld en verwerkt tot uitkomsten. 

 

In hoofdstuk 2 worden de resultaten besproken van de koppeling tussen de eenheden op de 

ledenlijst van ENVAQUA (KvK-nummers) en de eenheden van het CBS (bedrijfseenheden). Deze 

koppeling wordt gebruikt bij het verzamelen en verwerken van gegevens uit de 

omzetstatistieken (hoofdstuk 3). 

 

Vanaf juni 2017 is er een nieuwe ledenlijst ingezet voor ENVAQUA. Hierdoor wijken de 

uitkomsten in dit rapport af van de voorgaande ENVAQUA maatwerkrapporten (gepubliceerd in 

de periode februari 2016 tot en met maart 2017). 
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2. Spreiding over SBI terreinen 

2.1 ENVAQUA-data 
ENVAQUA heeft een ledenbestand verstrekt met 108 unieke KvK-nummers.  

2.2 CBS-data 
Bij de productieprocessen vormt de statistische eenheid, de eenheid waarover de statistieken 

worden gemaakt, een cruciale rol. Het CBS noemt de statistische eenheid in dit geval de 

bedrijfseenheid (beid). In de regel bestaat de bedrijfseenheid uit één of meerdere juridische 

eenheden zoals een BV, NV, VOF of een zzp’er. Deze juridische eenheden worden binnen het 

CBS ook wel CBS-personen genoemd. CBS-personen kunnen gekoppeld kunnen worden aan de 

ENVAQUA-eenheden met een KvK-nummer.  

2.3 Koppeling data ENVAQUA-CBS 
In het onderzoek zijn de KvK-nummers van de ENVAQUA-lijst gekoppeld aan CBS-personen in 

het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het CBS. Het overgrote deel van de KvK-nummers 

kon 1-1 worden gekoppeld met 106 CBS-personen. Deze CBS-personen koppelen weer aan 107 

bedrijfseenheden. 
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2.4 Resultaten 
Tabel 1 geeft inzicht in welke SBI de CBS-persoon zit die is gekoppeld aan het KvK-nummer van 

het ENVAQUA-lid. 

 

Tabel 1 aantal CBS-personen naar SBI 

SBI Omschrijving SBI Aantal 

466 Groothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel 22 

282 Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik 15 

711 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies 12 

432 Bouwinstallatie 8 

467 Overige gespecialiseerde groothandel 6 

201 Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en 

stikstofverbindingen en van kunststof en synthetische rubber in primaire vorm 

5 

289 Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke 

doeleinden 

4 

370 Afvalwaterinzameling en -behandeling 4 

721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 4 

281 Vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en 

drijfwerkelementen 

3 

812 Reiniging 2 

222 Vervaardiging van producten van kunststof 2 

949 Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, 

hobbyclubs 

2 

382 Behandeling van afval 2 

643 Beleggingsinstellingen 1 

412 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw 1 

522 Dienstverlening voor vervoer 1 

642 Financiële holdings 1 

465 Groothandel in ICT-apparatuur 1 

732 Markt- en opinieonderzoekbureaus 1 

702 Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering 1 

681 Handel in eigen onroerend goed 1 

701 Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern 1 

712 Keuring en controle 1 

383 Voorbereiding tot recycling 1 

390 Sanering en overig afvalbeheer 1 

235 Vervaardiging van cement, kalk en gips 1 

205 Vervaardiging van overige chemische producten 1 

244 Vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen 1 

   

Totaal  106 
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Een bedrijfseenheid kan uit meerdere CBS-personen uit verschillende SBI-terreinen bestaan en 

daardoor een andere SBI-typering hebben. In tabel 2 is daarom ook voor de bedrijfseenheden 

waar het ENVAQUA-lid via de CBS-persoon aan is gekoppeld, de SBI-typering weergegeven. 

 

Tabel 2 aantal bedrijfseenheden naar SBI 

SBI Omschrijving SBI Aantal 

466 Groothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel 24 

711 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies 14 

282 Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik 14 

432 Bouwinstallatie 9 

201 Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en 

stikstofverbindingen en van kunststof en synthetische rubber in primaire vorm 

6 

467 Overige gespecialiseerde groothandel 5 

289 Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke 

doeleinden 

4 

382 Behandeling van afval 3 

370 Afvalwaterinzameling en -behandeling 3 

812 Reiniging 2 

702 Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering 2 

721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2 

222 Vervaardiging van producten van kunststof 2 

281 Vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en 

drijfwerkelementen 

2 

205 Vervaardiging van overige chemische producten 2 

383 Voorbereiding tot recycling 1 

244 Vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen 1 

271 Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en 

van schakel- en 

1 

251 Vervaardiging van metalen producten voor de bouw 1 

522 Dienstverlening voor vervoer 1 

465 Groothandel in ICT-apparatuur 1 

390 Sanering en overig afvalbeheer 1 

235 Vervaardiging van cement, kalk en gips 1 

412 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw 1 

643 Beleggingsinstellingen 1 

381 Inzameling van afval 1 

712 Keuring en controle 1 

949 Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, 

hobbyclubs 

1 

   

Totaal  107 
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3. Omzetdata van ENVAQUA-leden 

3.1 Statistische data 
Het CBS publiceert omzetstatistieken op maand- en kwartaalbasis. De omzetgegevens voor dit 

onderzoek zijn uit de zogenoemde DRT-database gehaald. In deze database zijn voor tal van 

branches per bedrijfseenheid kwartaalomzetten opgenomen. De omzetten van de grootste 

bedrijfseenheden zijn verkregen door enquêtering. De omzetten van de overige 

bedrijfseenheden in de populatie zijn gebaseerd op dataleveranties uit de BTW-registratie van 

de Belastingdienst.  

 

De kwartaalomzetgegevens zijn ongeveer twee maanden na afloop van het verslagkwartaal 

beschikbaar. Het zijn netto-omzetten, exclusief BTW (zie begrippenlijst). 

3.2 Methode 
Voor de ENVAQUA-leden is het omzetniveau bepaald voor de totale sector. 

 

Omzetniveau 

Het omzetniveau van de ENVAQUA als groep wordt per kwartaal vastgesteld door de omzet te 

sommeren over alle leden, ongeacht of deze wel of niet in een panel
1
 zit. In de gevallen waarbij 

het ENVAQUA-lid samen met andere CBS-personen deel uitmaakt van een bedrijfseenheid, 

wordt de omzet van de bedrijfseenheid over de CBS-personen verdeeld naar rato van het aantal 

werkzame personen (bron: ABR). 

  

                                                                 
1 Een bedrijfseenheid is lid van een panel als er een omzet beschikbaar is – response of imputatie - in beide bij de 

ontwikkeling betrokken kwartalen. 
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3.3 Omzetniveau ENVAQUA 
De ENVAQUA-leden genereerden in het eerste kwartaal van 2017 een omzet van 1,1 miljard 

euro, zie tabel 3. Over heel 2016 werd een omzet van 4,1 miljard euro gegenereerd. 

 

Tabel 3 omzetniveau ENVAQUA 

Jaar Kwartaal Omzet (x miljoen euro) 

2010 

 

I 1.078 

II 990 

III 994 

IV 1.089 

2011 

 

I 1.096 

II 1.092 

III 1.075 

IV 1.115 

2012 

 

I 1.093 

II 1.079 

III 1.070 

IV 1.121 

2013 

 

I 1.049 

II 1.058 

III 1.002 

IV 1.069 

2014 I 1.002 

II 1.022 

III 1.047 

IV 1.136 

2015 I 971 

II 969 

III 977 

IV 1.038 

2016 I 968 

II 1.076 

III 1.012 

IV 1.052 

2017 I 1.112 

 

Figuur 1 omzetniveau ENVAQUA 
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Afkortingen 

ABR   Algemeen Bedrijven Register 

Beid   Bedrijfseenheid 

BV   Besloten Vennootschap 

CBS   Centraal Bureau voor de Statistiek 

DRT-Database   Directe Raming Totalen (database met onder meer fiscale data) 

JOJ   Jaar-Op-Jaar 

KOK   Kwartaal-Op-Kwartaal 

KvK   Kamers van Koophandel 

NV   Naamloze Vennootschap 

SBI   StandaardBedrijfsIndeling 

VOF   Vennootschap Onder Firma 
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Begrippen 

Werkzame personen 

Alle personen die één of meerdere banen hebben als werknemer en/of zelfstandige bij een in 

Nederland gevestigde economische eenheid.  

 

Omzet 

Omzet exclusief btw. Omzet is inclusief product gebonden belastingen (bijv. accijnzen e.d.) en 

na aftrek van kortingen, bonussen, retouremballage en –zendingen. Wel meetellen: kosten 

vervoer, verpakkingen, emballage en deelfacturen op onderhanden werk. 


