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1. Inleiding 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) brengt op verzoek van de Nederlandse Vereniging 

van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur (NVLG)  statistische informatie in kaart over de 

leden van de NVLG. 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 de NVLG een ledenlijst ontvangen waarop onder meer de nummers staan 

waaronder de leden staan ingeschreven bij de Kamers van Koophandel (KvK-nummers). Door 

deze te koppelen aan de eenheden bij het CBS zijn kwartaalomzetten uit de omzetstatistieken 

verzameld en rapport verwerkt tot uitkomsten. De resultaten van dit onderzoek zijn in een 

eerder verschenen rapport gepubliceerd. In onderliggend onderzoek zijn voornamelijk gegevens 

uit de statistiek Internationale Handel verzameld en verwerkt tot publicabele gegevens.  

 

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

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

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

handel (hoofdstuk 3).  
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2. Koppeling eenheden NVLG - CBS 

2.1 NVLG-data 

NVLG telt 43 leden en de NVLG heeft het ledenbestand verstrekt. Voor 42 leden is een KvK-

nummer beschikbaar gesteld.  

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 worden gekoppeld aan de NVLG-

eenheden met een KvK-nummer.  
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3. Internationale Handel 

3.1 Statistische data 

Maandelijks ontvangt het CBS gegevens van bedrijven en van de Douane Nederland gegevens 

over de in- en uitvoer van goederen. Van de handel met landen die geen lidstaat zijn van de EU 

doen bedrijven aangifte bij Douane Nederland. De statistiek internationale handel in goederen 

werkt met een drempelwaarde van 1,5 miljoen euro op jaarbasis. Het CBS ontvangt van deze 

aangiften een kopie of maakt gebruik van informatie uit het geautomatiseerd aangiftesysteem 

van de douane (Sagitta). Gegevens over de handel tussen Nederland en lidstaten van de EU 

verzamelt het CBS rechtstreeks bij de bedrijven. 

 

3.2 Methode 

 

Wat houdt het onderzoek in? 

 

In het eerder verschenen rapport is gestart met de koppeling van de NVLG-leden en potentiele 

leden aan de omzetstatistieken en aan de in- en uitvoer data. Voor NVLG-leden is het niveau 

bepaald. Dit is gedaan voor de totale omzet, invoer en uitvoer en voor de onderliggende 

segmenten.  

 

Dit onderzoek richt zich op de NVLG en op de verschillende segmenten die de NVLG 

vertegenwoordigd. De focus ligt op de bedrijven en de bijbehorende productcodes om 

zodoende de binnenlandse markt in kaart te brengen.  

 

Per segment zijn door de NVLG een aantal Intrastat goederencodes bepaald om te 

onderzoeken. In de bijlage zijn per segment de goederencodes opgenomen. De data van de 

NVLG-leden zijn vervolgens gekoppeld aan de goederencodes om zodoende de in- en uitvoer 

per segment te kunnen bepalen. De in- en uitvoer van de NVLG-leden is op deze wijze afgezet 

ten opzichte van de data van alle bedrijven die hebben aangegeven producten met de 

specifieke goederencodes in te voeren en/of uit te voeren.  

 

Invoerwaarde / uitvoerwaarde 

Het niveau van de NVLG als groep of per segment wordt per kwartaal of jaar vastgesteld door 

de totale invoer- of uitvoerwaarde te sommeren van alle leden, ongeacht of deze wel of niet in 

een panel zit. 

   

  



 

Maatwerk voor brancheverenigingen  7 

3.3 Invoer- en uitvoerwaarde  

3.3.1 Inleiding 

 

NVLG heeft per segment (koel/vries, bereiding, vaatwas en thermisch) Intrastat goederencodes 

geselecteerd die bepalend zijn voor het onderzoek. De segmenten vaatwas en thermisch zijn in 

dit rapport samengevoegd. Er zijn te weinig (NVLG) bedrijven in het segment thermisch. 

Hierdoor valt dit segment onder de geheimhouding. Wel zijn de totale import en exportcijfers 

weergegeven van deze specifieke goederencodes, in de laatste twee paragrafen van dit 

hoofdstuk.   

3.3.2 Totaal NVLG  

 

Het totaal NVLG bevat de vier segmenten koel/vries, bereiding,  vaatwas, thermisch. 

Tabel 1 geeft een beeld van de omvang en de ontwikkeling van de invoerwaarde en de 

uitvoerwaarde. De NVLG-leden importeerden in 2015 voor een bedrag van bijna 92 miljoen 

euro. De uitvoerwaarde bedroeg in dat jaar ruim 47 miljoen euro. 

 

                Tabel 1 uitkomsten in- en uitvoer NVLG 

Periode Invoer Uitvoer 

 
x miljoen 

euro 
x miljoen 

euro 

2010 91 41 

2011 90 50 

2012 96 47 

2013 92 55 

2014 107 55 

2015 92 47 

 

Figuur 1 In- en uitvoer NVLG-leden 
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3.3.3 Professionele koel/vriesapparatuur 

 

Figuur 2 geeft een beeld van de invoer- en uitvoerwaarde voor professionele 

grootkeukenapparatuur voor de NVLG-leden. Zie bijlage voor de lijst met productcodes. Deze 

bedrijven importeerden in 2015 voor een bedrag van 64 miljoen euro. De uitvoerwaarde 

bedroeg in dat jaar ruim 25 miljoen euro.  

 

Er is ook onderzocht wat de waarde is van de invoer en uitvoer van alle bedrijven die hebben 

aangegeven producten met de specifieke goederencodes in te voeren en/of uit te voeren. Voor 

het segment koel/vries bleek dat er in 2015 voor een bedrag van bijna 450 miljoen euro is 

geïmporteerd. Naast de NVLG-leden blijken veel andere bedrijven producten met deze 

productcodes te importeren, zie figuur 3. In totaal bijna 400 bedrijven waarvan bijna 50 

bedrijven met een invoerwaarde groter dan 1 miljoen euro.  Deze groep van bedrijven had 

ongeveer driekwart van de totale invoerwaarde.   

 

Figuur 2 in- en uitvoer professionele koel-vriesapparatuur (NLVG-leden) 

 
 

Figuur 3 in- en uitvoer professionele koel-vriesapparatuur (totaal) 
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3.3.4 Bereiding 

 

De bedrijven in het segment bereiding importeerden in 2015 bijna 8 miljoen euro aan goederen. 

Dezelfde bedrijven voerden voor ruim 21 miljoen euro uit. De totale invoer van de goederen 

met dezelfde goederencodes was bijna 168 miljoen euro. De uitvoer was iets hoger: 169 miljoen 

euro.  

 

Figuur 4 in- en uitvoer bereiding (NLVG-leden)

 

 

Figuur 5 in- en uitvoer bereiding (alle bedrijven) 

 
 
  

0

5

10

15

20

25

2010 2011 2012 2013 2014 2015

x miljoen euro 

Invoer Uitvoer

0

50

100

150

200

2010 2011 2012 2013 2014 2015

x miljoen euro 

Invoer Uitvoer



 

Maatwerk voor brancheverenigingen  10 

3.3.5 Vaatwas 

 

De totale invoer van de goederen met de ‘vaatwas’ goederencodes was 200 miljoen euro. De 

uitvoer was 170 miljoen euro.  

 

Figuur 6 in- en uitvoer vaatwas (totaal) 

 
 

3.3.6 Thermisch 

 

De totale invoer van de goederen met de ‘thermisch’ goederencodes was ruim 600 miljoen 

euro. De uitvoer was ruim 430 miljoen euro. 

Figuur 7 in- en uitvoer thermisch (totaal) 
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3.4 Fabrikanten  
 

Er zijn 9 fabrikanten onderzocht, waarvan 6 NVLG-leden en 3 niet-leden. De binnenlandse 

omzet van deze fabrikanten (combinatie van fabrikanten die wel/niet lid zijn van de NVLG) is 

bepaald en kwam uit op bijna 100 miljoen euro. De totale omzet in 2015 was 188 miljoen euro.  

 

In dit kader is onderzoek gedaan naar de totale omzet, omzet uit industriële activiteiten, omzet 

binnenland en buitenland. Hiervoor is data gebruikt van verschillende statistieken zoals btw-

data, data uit de jaarstatistieken en uit de korte termijnstatistieken. De uitkomsten van de 9 

fabrikanten zijn samengevoegd zodat de data ook publiekelijk kan worden gepubliceerd, dit 

vanwege het kleine aantal bedrijven die zich ook nog in verschillende segmenten bewegen: 

grootkeukenventilatie, koel-/vriesapparatuur, bereidingsapparatuur, vaatwassers, thermisch, 

koffiezetapparatuur. 

 

Figuur 8 binnenlandse en buitenlandse markt fabrikanten 
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Afkortingen 

ABR   Algemeen Bedrijven Register 

Beid   Bedrijfseenheid 

BV   Besloten Vennootschap 

CBS   Centraal Bureau voor de Statistiek 

KvK   Kamers van Koophandel 

NV   Naamloze Vennootschap 

SBI   StandaardBedrijfsIndeling 

VOF   Vennootschap Onder Firma 
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Begrippen 

Banen 

Een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde 

economische eenheid om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning 

werk te verrichten. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat 

geval valt de persoon samen met de economische eenheid. 

 

Werkzame personen 

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

Nederland gevestigde economische eenheid.  

 

Invoerwaarde 

De waarde van door het buitenland aan ingezetenen geleverde goederen volgens de 

statistieken van de Internationale handel. Bij invoer uit EU-landen is dit de waarde van de 

goederen inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. Bij invoer uit 

niet-EU-landen is dit de waarde inclusief vracht- en verzekeringskosten tot aan de buitengrens 

van de Europese Unie. 

 

Uitvoerwaarde 

De waarde van de door ingezetenen aan het buitenland geleverde goederen volgens de 

statistieken van de Internationale handel. Dit is de waarde, inclusief vracht- en 

verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. 
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Bijlage A   Goederencodes 

 

Segment Goedcode Beschrijving 

Koel/vries 84181020 Koelkast-vrieskastcombinaties, voorzien van afzonderlijke 
buitendeuren, met een capaciteit van > 340 l 

Koel/vries 84181080 Koelkast-vrieskastcombinaties, voorzien van afzonderlijke 
buitendeuren, met een capaciteit van <= 340 l 

Koel/vries 84184020 Vrieskasten met een capaciteit van <= 250 l 

Koel/vries 84184080 Vrieskasten met een capaciteit van > 250, doch <= 900 l 

Koel/vries 84185019 koelvitrines en koeltoonbanken, met ingebouwde koelgroep of 
verdamper (m.u.v. die voor diepvriesproducten) 

Koel/vries 84185090 Koelvriesmeubelen met ingebouwde koelgroep of verdamper 
(m.u.v. koelkast-vrieskastcombinaties voorzien van afzonderlijke 
buitendeuren, koelkasten voor huishoudelijk gebruik, 
koelvitrines, koeltoonbanken) 

Bereiding 84198120 Percolators en andere apparaten voor het bereiden van koffie en 
andere warme dranken (m.u.v. huishoudapparaten). 

Bereiding 84198180 Toestellen, apparaten en inrichtingen voor het koken, bakken of 
opwarmen van spijzen ( m.u.v. percolators en andere apparaten 
voor het bereiden van warme dranken en m.u.v. 
huishoudapparaten). 

Vaatwas 84221900 Machines voor het afwassen van vaatwerk (m.u.v. die voor 
huishoudelijk gebruik). 

Vaatwas 84229010 Delen van machines voor het afwassen van vaatwerk, n.e.g.. 

Vaatwas 84229090 Delen van machines en toestellen voor het reinigen of het 
drogen van flessen en andere bergingsmiddelen, van machines 
en toestellen voor het vullen, sluiten, capsuleren of etiketteren 
van flessen, van bussen, van zakken of van andere 
bergingsmiddelen, van andere verpakkingsmachines en van 
toestellen voor het persen van koolzuur in dranken, n.e.g. 
(m.u.v. delen van machines voor het afwassen van vaatwerk). 

Thermisch 85165000 Microgolfovens 

Thermisch 85166010 Elektrische fornuizen, voor huishoudelijk gebruik 

Thermisch 85166050 Elektrische komforen en kookplaten, voor huishoudelijk gebruik. 

Thermisch 85166070 Elektrische grilleerapparaten, voor huishoudelijk gebruik. 

Thermisch 85166080 Elektrische inbouwovens, voor huishoudelijk gebruik. 

Thermisch 85166090 Elektrische ovens, voor huishoudelijk gebruik (m.u.v. 
microgolfovens, fornuizen en inbouwovens). 

Thermisch 85167100 Elektrothermische koffie- en theezetapparaten, voor 
huishoudelijk gebruik. 

Thermisch 85167200 Elektrische broodroosters, voor huishoudelijk gebruik. 

Thermisch 85167920 Elektrische frituurpannen voor huishoudelijk gebruik. 

Thermisch 85167970 Elektrothermische toestellen voor huishoudelijk gebruik (m.u.v. 
die voor haarbehandeling, voor het drogen van de handen, voor 
verwarming van woonruimten, voor bodemverwarming of voor 
dergelijke gebruik en m.u.v. geisers en andere 
heetwatertoestellen, dompelaars, strijkijzers, microgolfovens en 
andere ovens, fornuizen, komforen, grilleerapparaten, koffie- en 
theezetapparaten, broodroosters en frituurpannen). 

 


