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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend het 

gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde voorwaarden 

voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie 

microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek betreffende de Tegemoetkoming Vaste Lasten-1 welke afkomstig zijn van de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

“Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: microdata@cbs.nl.” 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand 

 TVL1aanvragersV1 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Deze microdatabestanden zijn in opdracht van het ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat (EZK) samengesteld in overleg met experts van RVO.  

 EZK en RVO zijn mede-eigenaren van dit bestand. Mogelijke gebruikers dienen 

toestemming gekregen te hebben om dit bestand te mogen gebruiken. 

 De koppelsleutel voor bedrijven is de BE_ID / BEID. 

 Het onderzoeksbestand is op het niveau van de juridische eenheid: een inschrijving bij 

de Kamer van Koophandel (KVK). Door het CBS is een vertaling gemaakt van de 

daarbij horende KVK-nummers naar de CBS bedrijfseenheid (BEID). Een BEID kan 

uit meerdere juridische eenheden bestaan. Eenzelfde BEID kan (mede daardoor) dan 

meerdere keren voorkomen binnen een kalenderjaar. 

 Het bestand betreft de beschikbare informatie over de TVL-1 t/m 31 december 2020. 

Het bestand bevat voorschotbedragen. Dit is een voorlopige, maar niet definitieve, 

eindstand.  

 Het CBS heeft de aanvragers van de TVL-1 gekoppeld aan de ABR stand 1 april 2020. 

In het microdatabestand zijn ook enkele standaard ABR kenmerken opgenomen. 

 Voor de bedrijfskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare ABR-

bestanden te raadplegen. Deze staan bij Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het 

thema Bedrijven. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke 

procedure. 

 Voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden van het CBS raadpleeg de  

Onderzoeksomschrijvingen. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bedrijven
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdataservices stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare microdata 

(geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor statistisch 

en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van het 

Tegemoetkoming Vaste Lasten-1 microdata bestand. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale 

variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Microdatabestanden 

Om het gebruik van financiële steunmaatregelen door bedrijven als gevolg van de 

coronacrisis te kunnen monitoren heeft het CBS in opdracht van het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat (EZK) data van de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO) over de Tegemoetkoming Vaste Lasten-1 (TVL-1) gekoppeld aan het 

Algemeen Bedrijven Register (ABR).  

De TVL-1 subsidie was voor MKB-ondernemers en ZZP’ers met een verwacht 

omzetverlies van minimaal 30 procent in de periode 1 juni tot en met 30 september 2020 

en die daardoor in de problemen kwamen met het betalen van hun vaste lasten. Bedrijven 

konden een subsidie krijgen voor een deel van hun vaste lasten. De regeling werd 

opengesteld op 29 juni en kon aangevraagd worden tot en met 30 oktober 2020. 

De berekening van de tegemoetkoming was als volgt: subsidie = normale omzet x 

omzetverlies (in %) x aandeel vaste lasten (in %) x 50%. De TVL compenseerde maximaal 

50% van de vaste lasten (met een maximum van 50 duizend euro). Bedrijven ontvingen 

eerst een voorschot van 80% op basis van het geschatte percentage omzetverlies. Voor de 

bepaling van de vaste lasten werden branchegegevens van het CBS (gemiddelde aandeel 

van de vaste lasten in de omzet in een bepaalde branche, dit hangt dus af van de SBI-code 

van het bedrijf). De vaste lasten moesten na berekening hoger zijn dan 4 duizend euro.   

Het uitbetaalde bedrag is een voorschot. Bedrijven moeten voor 1 april 2021 de werkelijke 

omzet van 1 juni tot en met 30 september 2020 melden. Het is mogelijk dat een bedrijf (een 

deel) moeten terugbetalen indien het werkelijke percentage omzetverlies lager was dan 

vooraf verwacht. Deze informatie is (nog) niet in het bestand verwerkt.  

De regeling was bedoeld voor verschillende specifieke bedrijfstakken volgens een 

vastgestelde lijst met SBI-codes (branches). De TVL-1 gold voor nagenoeg dezelfde 

bedrijven (op basis van SBI-codes) als de TOGS. De uitzonderingen waren enkele 

bijkomende aanvullingen zoals de recreatieluchtvaart (onderdeel van SBI 5110). De 

regeling is uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Populatieafbakening 

De populatie van de data bestaat uit alle goedgekeurde aanvragers van de TVL-1. Elke 

juridische eenheid kan eenmaal een aanvraag doen. Het microdatabestand is daarom uniek 

op juridische eenheden.  

Waarnemingseenheden 

Waarnemingen in het bestand bestaan uit TVL-1-aanvragers op het niveau van de 

juridische eenheid.  
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Koppeling 

De instrumentenadministratie van RVO is op het niveau van juridische eenheden. De 

koppeling die het CBS heeft uitgevoerd om tot deze microdatabestanden te komen, bestaat 

uit een vertaling van deze juridische eenheden naar de bedrijfseenheden van het CBS. De 

administratie is daarmee gekoppeld aan het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van het 

CBS. Hierdoor zijn standaard bedrijfseconomische variabelen beschikbaar en is een 

verbinding met allerhande andere statistieken mogelijk.  

In dit databestand komen gecoördineerde kenmerken uit het ABR voor. Een gecoördineerd 

kenmerk is een kenmerk dat door het CBS is vastgesteld ten behoeve van de optelbaarheid 

en vergelijkbaarheid van statistieken. Omdat de coördinatie doorgaans vastgesteld wordt 

voor een bepaalde periode worden de gecoördineerde kenmerken gedurende deze periode 

constant gehouden.    
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van de microdatabestanden  

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen per microdatabestand. 

Nr  Variabele & label  Format 
1  BEID  F11 
  Bedrijfsidentificatienummer   
2  KVK_nummer_crypt  A32 
  Kamer van Koophandel dossiernummer encrypted   
3  PERSOON_IDENTIFICATIE  F11 
  Identificatienummer CBS_persoon   
4  ROG_IDENTIFICATIE  F11 
  Ondernemingsidentificatienummer   
5  SbiGecoordineerd  A5 
  Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) gecoördineerd van 

de bedrijfseenheid 
  

6  GkSbsGecoordineerd  A2 
  Grootteklasse SBS gecoördineerd van de bedrijfseenheid, 

bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen, 
berekend volgens de SBS-verordening uit 2002 

  

7  BesluitmomentDatum  DATE8 
  Moment waarop het besluit op de TVL-aanvraag genomen is.   
8  VoorlopigToegekendBedrag  F8.0 
  De voorlopig toegekende tegemoetkoming in Euro’s    
9  SbiRVO  A5 
  SBI-code zoals bekend bij RVO   
10  RechtsvormRVO  A82 
  Rechtsvorm zoals bekend bij RVO   
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Toelichting op de variabelen 

BEID 

De bedrijfseenheid (BEID) is een door het CBS gemaakt volgnummer van bedrijven en 

wordt als statistische eenheid gebruikt. 

Een bedrijfseenheid wordt gekenmerkt door autonomie en externe gerichtheid. De 

autonomie heeft betrekking op beslissingen over het productieproces van een 

productengroep en het aanbieden van producten of diensten aan derden. Daarnaast moet de 

bedrijfseenheid te enquêteren zijn. Een bedrijfseenheid kan uit meer dan één juridische 

eenheid bestaan. 

Binnen een bedrijfseenheid wordt er in de regel één economische activiteit (volgens de 

SBI) uitgeoefend. De aan een BEID toegekende SBI wordt bepaald door het zwaartepunt 

(gebaseerd op het aantal werkzame personen) van activiteiten. 

SbiGecoordineerd  

De codelijsten zijn niet in deze documentatie opgenomen omdat deze vrij omvangrijk zijn. 

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) is een classificatie van economische activiteiten en 

wordt door het CBS o.a. gebruikt om bedrijfseenheden te rubriceren naar hun 

hoofdactiviteit. Meer informatie over SBI 2008 (RBE_SBIGECOÖRDINEERD) op SBI-

2008. Voor Remote Access en On-site gebruikers zijn de codelijsten SBI 2008 te vinden 

op G:\8_Utilities\Code_Listings\bedrijfsindelingen\sbi2008\sbi08_2017. De sbi indeling is 

gewijzigd in 2017. Het landbouwgedeelte is verder gedetailleerd via 35 extra klassen.  

NB: SbiGecoordineerd is niet altijd gelijk aan SbiRVO (op basis waarvan de TVL-1 door 

RVO is toegekend), omdat RVO is uitgegaan van de hoofd- of neven SBI-code van de 

juridische eenheid zoals geregistreerd in het KVK-handelsregister op peildatum 15 maart 

2020. 

GkSbsGecoordineerd 

Grootteklasse van de bedrijfseenheid, bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame 

personen (al dan niet in loondienst), berekend volgens de SBS-verordening.  

VoorlopigToegekendBedrag 

Het bedrag van de voorlopige subsidie, berekend op basis van de referentieomzet, vaste 

lasten percentage van de sector en het door de aanvrager opgegeven bedrag aan 

omzetverlies. De ondernemer krijgt een voorschot van 80% van dit bedrag op basis van het 

verwachte omzetverlies, later zal vastgesteld worden waar de aanvrager recht op heeft op 

basis van het daadwerkelijke omzetverlies. 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nat_methods/SBS/SBS_Meth_NL.pdf
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SbiRVO 

SBI-code zoals geregistreerd in het KVK-handelsregister op peildatum 15 maart 2020. Dit 

veld toont de SBI-code waarop de TVL aanvraag wordt goedgekeurd, dit kan ofwel de 

hoofd SBI ofwel een neven-SBI-code betreffen (als de hoofd SBI niet onder een TVL-

beleidsregel valt).  

RechtsvormRVO 

Rechtsvorm waaronder de onderneming op peildatum 15 maart 2020 ingeschreven stond 

in het KVK-handelsregister. 

Voorkomende waarden van de variabelen 

Voor de ABR variabelen wordt verwezen naar Documentatierapport Algemeen Bedrijven 

Register (ABR) 2019V1. 


