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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel van het onderzoek 

Digitalisering voltrekt zich steeds meer via cloudoplossingen. Bedrijven maken meer en 

meer gebruik van software, platforms en infrastructuur via de cloud. Komende jaren wordt 

een grote stijging verwacht in het gebruik van toepassingen die grote hoeveelheden data 

genereren en verwerken, zoals kunstmatige intelligentie, robotica en connected cars. 

Daarnaast ligt er nog grote potentie in het gebruik van industriële data en het delen van 

data tussen sectoren. De zogenaamde ‘cloudinfrastructuur’ is van groot be lang voor de 

benodigde dataopslag en -uitwisseling.  

 

Door de mogelijke dominantie op de cloudmarkt van enkele niet-Europese partijen, zijn er 

vragen over de datasoevereiniteit van Europa. De extraterritoriale werking van VS CLOUD 

act1 levert bijvoorbeeld zorgen in Europa op over de toegang van derde overheden tot 

strategische of gevoelige data via clouddiensten. Daarbij speelt ook de afhankelijkheid en 

beperkte keuzevrijheid een rol bij de markt voor clouddiensten. Vanwege de verwachte 

groei in het gebruik van clouddiensten is deze afhankelijkheid mogelijk nadelig voor de 

Nederlandse concurrentiepositie.  

 

In het kader van deze ontwikkelingen wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

(EZK) graag meer inzicht krijgen in de aanbodkant van de Nederlands cloudmarkt. Het 

ministerie van EZK en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werken al veel samen 

op gebied van onderzoek naar digitalisering. Daarom heeft het ministerie aan het CBS 

gevraagd of er mogelijkheden zijn de vragen die ze hebben over de aanbodkant van de 

Nederlandse clouddiensten te beantwoorden met bij het CBS beschikbare data. Dit rapport 

beschrijft de mogelijkheden om in eerste instantie de volgende vraag te beantwoorden: 

Wat is de populatie van bedrijven in Nederland die clouddiensten aanbieden? Om een 

eerste antwoord te kunnen geven op deze vraag, heeft het CBS een beknopt 

experimenteel onderzoek uitgevoerd in twee delen. Het eerste deel omvat een relatief 

snelle en beperkte test om te bezien in hoeverre het mogelijk is om een populatie van 

Nederlandse cloudaanbieders samen te stellen. In het tweede deel wordt met behulp van 

de aldus verkregen experimentele populatie ook een beeld geschetst van de omvang van 

deze bedrijven in termen van omzet en een onderscheid gemaakt naar Nederlandse 

bedrijven en bedrijven in buitenlandse handen. 

1.2 Indeling van het rapport 

Dit rapport bestaat uit de volgende onderdelen. In hoofdstuk 2 wordt kort een 

conceptuele definitie van clouddiensten besproken. Vervolgens geeft hoofdstuk 3 een 

uitleg over de onderzoeksmethode. In hoofdstuk 4 worden de resultaten beschreven, 

 

 
1 Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act’ (CLOUD Act), is sinds 23 maart 2018 van toepassing in de VS. Deze 

wet regelt de toegang tot elektronisch bewijs in strafzaken. Amerikaanse autoriteiten kunnen bij 
Amerikaanse clouddienstverleners gegevens vorderen die in een ander land zijn opgeslagen . 
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hieruit volgt een conclusie in hoofdstuk 5 met een aantal aanbevelingen. In de bijlage zijn 

de tabellen opgenomen. 

1.3 Disclaimer 

Het onderzoek dat hier wordt beschreven heeft een sterk experimenteel karakter. De 

focus ligt hierbij op het testen van een voorgestelde methode voor het in kaart brengen 

van Nederlandse cloudaanbieders. Wat kan met deze methode? Welke cloudaanbieders 

zijn juist wel of niet in beeld? Op welke manieren zou de methode eventueel verbeterd 

kunnen worden? De uiteindelijke uitkomsten over de populatie cloudaanbieders zijn 

daarom vooral illustratief. Ze geven geen volledig beeld van de Nederlandse cloudmarkt, 

deze beelden zullen hoogstwaarschijnlijk veranderen als de methode aangepast of 

verbeterd wordt. Zo was het al vrij snel duidelijk dat het vanwege de beschikbare data niet 

mogelijk is het aandeel van de grote internationale cloudaanbieders (zoals Amazon en 

Microsoft) in Nederland in kaart te brengen, hoewel dat wel een wens was van het 

ministerie van EZK. De focus ligt op de Nederlandse bedrijven die clouddiensten 

aanbieden. De uitkomsten van dit onderzoek geven dus geen beeld van alle 

cloudaanbieders in Nederland. 
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2. Conceptuele definitie  

2.1 Inleiding 

Cloudaanbieders zijn bedrijven die clouddiensten leveren. Maar wat zijn clouddiensten 

precies? Om tot een operationele definitie van cloudaanbieders te komen is een eerste 

stap het begrip clouddiensten verder uit te werken in de vorm van een conceptuele 

definitie. Voor de operationele definitie zijn namelijk 'keywords' nodig. Dit zijn zoektermen 

die relevant zijn om clouddiensten te kunnen identificeren aan de hand van informatie op 

hun website. Daarom is het belangrijk om te weten wat voor clouddiensten er zijn en wat 

eronder wordt verstaan. Dat wordt uitgelegd in dit hoofdstuk door clouddiensten te 

classificeren aan de hand van hun positie op drie assen:  

 

1) De IAAS-PAAS-SAAS as. 

2) De Privaat-Hybride-Publiek as.  

3) De Broker-Leverancier as.  

 

De eerste twee assen hebben betrekking op de type clouddiensten. Bij de eerste as staat 

IAAS voor Infrastructure As A Service, PAAS is Platform As A Service en SAAS is Software As 

A Service. De derde as heeft betrekking op hoe het leveren van de diensten geregeld is. 

2.2 De IAAS-PAAS-SAAS as 

Het gebruik van IAAS betekent dat de gebruiker toegang krijgt tot hardware en 

netwerkapparatuur via internet. Het is vervolgens aan de gebruiker om zelf het 

besturingssysteem en software te installeren. Op deze manier hoeft de gebruiker zijn eigen 

servers niet te beheren en beveiligen. Veel grote spelers in de IT-wereld leveren hun eigen 

IAAS-diensten. Voorbeelden hiervan zijn Microsoft Azure, Amazon-webservices en Google 

cloud-infrastructuur.  

 

PAAS is een extensie van IAAS waar, naast hardware en netwerkapparatuur, ook het 

besturingssysteem aangeboden wordt. Het enige wat nog ontbreekt is het installeren van 

gebruikerssoftware zoals bijvoorbeeld Microsoft Office. Op deze manier wordt de 

gebruiker, in tegenstelling tot IAAS, niet belast met bijvoorbeeld het updaten van het 

besturingssysteem. Een goed voorbeeld hiervan is IBM Cloud Foundry die de mogelijkheid 

biedt om apps te gebruiken en op te schalen zonder de servers zelf te moeten beheren.  

 

SAAS komt in twee verschillende varianten. De eerste variant is een extensie op PAAS waar 

ook de software aangeboden wordt. Op deze manier wordt het complete pakket van IT-

diensten geleverd via de cloud. De tweede variant valt vaak onder de noemer SAAS, maar 

de term Application Service Provider (ASP) wordt soms ook gebruikt. Het gaat in deze 

tweede variant om het toegang krijgen tot alleen een specifieke software-applicatie via 

internet en niet het hele pakket zoals bij de eerste variant van SAAS. Customer 

Relationship Managementsystemen zoals salesforce.com zijn hier een goed voorbeeld van. 
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2.3 De Privé-Hybride-Publieke as 

Een privé-cloud houdt in dat alle apparatuur en software exclusief ter beschikking is 

gesteld aan één specifieke gebruiker. Servers worden dus niet gedeeld met andere 

gebruikers. De beschikbaarheid van servercapaciteit hangt dan ook niet van anderen af. 

Gebruikers kiezen voor een privé-cloud omdat er meer ruimte is om deze in te richten aan 

de hand van specifieke eisen. Een publieke-cloud is goedkoper dan een privé-cloud omdat 

de onderliggende hardware en netwerkapparatuur gedeeld wordt met meerdere 

gebruikers. Hybride systemen proberen een optimale oplossing te vinden door traditionele 

IT-voorzieningen te combineren met publieke- of privé-clouddiensten. Het is ook mogelijk 

om publieke- en privé-clouddiensten te combineren om hybride clouddiensten aan te 

bieden.  

2.4 De Broker-Leverancier as  

Deze as betreft de rol van het aanbiedende bedrijf in het leveren van de clouddienst.  

Leveranciers zijn de bedrijven die de IAAS, PAAS of SAAS-diensten zelf leveren. De termen 

'host' en 'provider' zijn vaak verbonden aan deze leveranciers. De term host wordt meestal 

gebruikt in de context van IAAS en PAAS. De term provider wordt meestal gebruikt in de 

context van SAAS. Brokers zijn bedrijven die fungeren als tussenpersoon tussen de 

leverancier en de gebruiker. Brokers stellen tevens vaak pakketten van diensten samen van 

verschillende IAAS, PAAS of SAAS leveranciers. 

2.5 Samenvattend 

Aan de hand van het bovenstaande wordt een cloudaanbieder dus gezien als een bedrijf 

dat diensten aanbiedt die terug te vinden zijn op de IAAS-PAAS-SAAS as en de Privé-

Hybride-Publieke as en die daarbij als leverancier of als broker optreedt. Het was niet 

mogelijk om deze conceptuele definitie precies te vertalen naar een operationele definitie 

maar het heeft in het onderzoek richting gegeven aan de keuze van relevante keywords.  

 

Een samenvatting van de conceptuele definitie met een aantal voorbeelden wordt gegeven 

in figuur 2.5.1. Het voorbeeldbedrijf L1 betreft een leverancier van publieke SAAS-

diensten. Het voorbeeldbedrijf B1 betreft een broker die een hybride clouddienst levert 

die bestaat uit een publieke PAAS en private IAAS-diensten.  
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2.5.1 Een samenvatting van de conceptuele definitie met twee voorbeelden.  
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3. Methode 

3.1 Inleiding 

Het belangrijkste onderdeel van de methode is het vertalen van de conceptuele definitie 

naar een operationele definitie. Hierbij is het concept vertaald naar informatie over 

bedrijven die bij het CBS aanwezig is. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van gegevens 

die beschikbaar zijn vanuit het project over ‘het meten van de interneteconomie’. Daar ligt 

een bestand van Dataprovider aan ten grondslag met informatie die afkomstig is van 

websites van bedrijven. Deze informatie is gekoppeld aan het Algemeen Bedrijven register 

(ABR). Het ABR is de ruggengraat van bedrijfseconomische statistiek van het CBS en omvat 

alle bedrijven in Nederland. Op basis van informatie op de website van een bedrijf is 

bepaald of dit bedrijf clouddiensten aanbiedt. De aldus verkregen verzameling van 

bedrijven vormt, na enige verfijningen en aanvullingen, de eerste experimentele populatie 

van cloudaanbieders. In dit hoofdstuk wordt de methode verder toegelicht en wordt ook 

stil gestaan bij de belangrijkste aandachtspunten in dit onderzoek, die relevant zijn voor de 

interpretatie van de uitkomsten.  

3.2 Afbakening clouddiensten 

In de reguliere statistieken van het CBS worden bedrijven ingedeeld op basis van de 

Standaard Bedrijfsindeling (SBI)2.  De SBI is een hiërarchische indeling van economische 

activiteiten die het CBS onder meer gebruikt om bedrijfseenheden in te delen naar hun 

hoofdactiviteit.  Echter de SBI is niet specfiek genoeg om cloudaanbieders in beeld te 

brengen. Daarvoor is aanvullende informatie nodig. In dit onderzoek gebruiken we 

daarvoor data van Dataprovider over de website van een bedrijf.  De basis voor dit 

onderzoek is dus een bestand van Dataprovider met daaraan informatie gekoppeld uit het 

ABR.  

Het peilmoment van dit samengestelde bestand is oktober 2019. Dat is het meest recent 

beschikbare moment waarop deze twee informatiebronnen aan elkaar gekoppeld zijn. 

3.2.1 Keywordanalyse 

De eerste stap om tot een populatieafbakening te komen, is een analyse van de 

belangrijkste woorden (keywords) die gebruikt worden op de websites van bedrijven. 

Vanuit het onderzoek naar de interneteconomie weten we dat het mogelijk is bedrijven te 

classificeren naar economische activiteit op basis van informatie op hun website. Aan de 

hand van de conceptuele definitie is in een iteratief proces gezocht naar een optimale set 

van keywords om cloudaanbieders te identificeren. Hierbij is rekening gehouden met 

zowel de ‘precision’ (er worden niet te veel bedrijven wel meegenomen die eigenlijk geen 

cloudaanbieder zijn) als ‘recall’ (er worden niet te veel bedrijven niet meegenomen die 

eigenlijk wel cloudaanbieder zijn).  

Uit dit proces is de volgende lijst met keywords gekomen: 

 

 
2 https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/activiteiten/sbi-2008-standaard-

bedrijfsindeling-2008 

https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2020/19/het-meten-van-de-interneteconomie-met-big-data
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- Cloud 

- Infrastructuur en infrastructure 

- SAAS 

- ASP 

- Clouddienst 

- Databank 

- Datawarehouse 

- Datacentrum 

- Cloudsourcing 

- Back-up en backup 

 

Een voorbeeld om de totstandkoming van deze lijst uit te leggen: het keyword 'IAAS' staat 

hier niet tussen. Dit komt doordat met dit keyword vooral veel Indiase restaurants 

gevonden werden (slechte 'precision') en vrijwel geen cloudaanbieders. IAAS heeft dus als 

keyword weinig toegevoegde waarde. 

De keywordanalyse heeft geresulteerd in een eerste lijst van 2600 websites van bedrijven 

die mogelijk een cloudaanbieder zijn. De keywords die de meeste websites opleveren zijn 

‘cloud’, ‘infrastructure/infrastructuur’ en ‘back-up/backup’.  

3.2.2 Verfijning 

Een belangrijke volgende stap in het onderzoek is het toepassen van een verfijningsslag op 

deze eerste lijst met websites. Dit betekent dat deze websites in meer detail bekeken 

worden om te bepalen of de website daadwerkelijk bij een bedrijf hoort dat clouddiensten 

aanbiedt. Uit het Interneteconomie-onderzoek is bekend dat met alleen een selectie op 

keywords er nog te veel bedrijven worden meegenomen die eigenlijk niet tot de populatie 

behoren. De 'precision' is dan nog niet voldoende. Met bepaalde keywords worden dus 

zowel relevante als niet relevante bedrijven gevonden. 

Uit verdere controles van deze lijst met 2600 websites blijkt inderdaad dat de ‘precision’ 

nog verder verbeterd moest worden. Er is dus gezocht naar andere kenmerken van deze 

bedrijven/websites om de niet relevante bedrijven eruit te kunnen filteren. Dit is 

uiteindelijk gedaan op basis van onder meer de bedrijfstak (SBI) uit het ABR, de categorie 

waartoe de website behoort volgens Dataprovider3 en of het keyword "blog" voorkomt op 

de website. Zo zijn bijvoorbeeld de websites eruit gehaald met een SBI in de landbouw of 

industrie of websites die volgens Dataprovider een ‘blog’ zijn. Ter illustratie: veel websites 

die alleen worden geïdentificeerd door het keyword ‘cloud’ vallen hier af. 'Cloud' bleek als 

keyword vaak niet onderscheidend genoeg. Er zijn bijvoorbeeld veel websites over het 

weer met het keyword 'cloud'. 

Ook is in deze stap één groot ICT-bedrijf uit de populatie gelaten. Dit omdat dit bedrijf 

maar voor een beperkt deel clouddiensten aanbiedt en door haar omvang een vertekend 

beeld zou geven van vooral indicatoren als omzet die aan de cloudaanbieders zou worden 

toegekend.  

Door deze verfijning is het aantal websites afgenomen tot bijna 1100 relevante websites. 

Dit zijn websites waarvan met grote waarschijnlijk gezegd kan worden dat ze horen bij een 

bedrijf dat clouddiensten aanbiedt. 

 

 
3 Aan de hand van de keywords die worden gevonden op de homepagina van de website kent Dataprovider op 

basis van een Bayesiaanse algoritme een categorie toe aan aan de website. Deze categorie geeft een 
indicatie van de economische activiteit van de website. Voorbeelden van categorieën zijn Huis en tuin, 
Multimedia, Gezondheid en Electronica. 
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3.2.3 Koppeling lijsten cloudaanbieders 

In een volgende stap zijn de twee online lijsten van cloudaanbieders 

(https://cispe.cloud/members/, https://www.cloudinzicht.nl/) aan het onderzoeksbestand 

gekoppeld. Het idee is dat op deze manier een beeld gekregen kan worden van de 'recall' 

van de keywordanalyse. Als veel bedrijven die op deze lijsten staan ook al via de 

keywordanalyse naar voren komen als cloudaanbieder betekent dat dat met de methode 

met de keywords waarschijnlijk een goede 'recall' oplevert. Er zijn dan weinig bedrijven 

gemist. 

Helaas ontbreekt het KvK-nummer van het bedrijf in beide lijsten met cloudaanbieders en 

dat is een belangrijke koppelvariabele. Daarom kan alleen gekoppeld worden op basis van 

bedrijfsnaam en adres (postcode). Slechts een klein deel van de bedrijven op deze lijsten 

koppelt daarom aan het onderzoeksbestand met de websites. Er is een kleine overlap 

tussen de bedrijven die via de keywordanalyse zijn geïdentificeerd als cloudaanbieder en 

bedrijven die via deze lijsten zijn geïdentificeerd als cloudaanbieder. Dit was echter, 

vanwege het lage koppelpercentage, niet genoeg om iets te kunnen zeggen over de 

'recall'.  

 

Wat wel naar voren komt uit deze koppeling van de lijsten cloudaanbieders met het 

onderzoeksbestand, is dat de websites afkomstig van de lijsten van cloudaanbieders vaak 

websites van relatief grote bedrijven zijn. Dit in tegenstelling tot de websites die met 

behulp van de keywordanalyse zijn gevonden. Dat zijn vaker wat kleinere bedrijven. De 

lijsten van cloudaanbieders lijken dus ook een net wat andere groep cloudaanbieders te 

identificeren. Daarom is besloten om websites van bedrijven die op één van deze twee 

lijsten staan ook mee te nemen in de afbakening. Om op die manier een zo compleet 

mogelijk beeld te geven van de Nederlandse cloudaanbieders. Voorwaarde daarbij is wel 

dat hun website moet voorkomen in het Dataprovider bestand. 

 

3.2.4 Uniek maken op bedrijf 

Tot nu toe is het onderzoeksbestand uniek op het niveau van website. Elke website komt 

één keer voor in het bestand. Het komt echter regelmatig voor dat een bedrijf meerdere 

websites heeft en dit bedrijf moet uiteindelijk maar één keer worden meegeteld in de 

uitkomsten. Daarom gaan we in de laatste stap van het niveau van website naar het niveau 

van de bedrijfseenheid in het ABR. Deze stap is ook nodig omdat het niveau van de 

bedrijfseenheid het niveau is waarop het CBS publiceert over bedrijven en het niveau 

waarop kan worden gekoppeld met de andere bedrijfsstatistieken (zoals over omzet). 

Daarom moet het bestand uniek worden gemaakt op bedrijfseenheid. Uiteindelijk zijn er 

740 unieke bedrijfseenheden (bedrijven volgens de definitie van het CBS) die behoren tot 

de experimentele populatie cloudaanbieders in dit onderzoek.  

 

Figuur 3.4.1 geeft een overzicht van de verschillende uitkomsten per onderzoekstap. 

 
  

https://cispe.cloud/members/
https://www.cloudinzicht.nl/


 

 

CBS | Rapportage clouddiensten | mei 2021 11 

 

3.4.1 Aantallen cloudaanbieders na de verschillende onderzoekstappen  

  

 
Aantal 

websites  

Aantal 

websites na 

verfijning 

Aantal 

bedrijven 

         

Keywords        

cloud  2165 865 660 

infrastructuur/ infrastructure  260 70 60 

SAAS  15 15 10 

ASP  5 5 0 

clouddienst  25 25 10 

databank/datawarehouse/datacentrum  20 10 10 

cloudsourcing  0 0 0 

back-up/backup  115 110 90 

     

Lijsten cloudaanbieders     

Cispe & cloudinzicht  1075 80 25 

     

Totaal  3675 1125 740 

 
 

Geen grote internationale cloudaanbieders 

In dit onderzoek ligt, vanwege de gekozen onderzoeksmethode bij de afbakening, de focus 

op Nederlandse bedrijven die clouddiensten aanbieden. Grote internationale bedrijven die 

clouddiensten in Nederland aanbieden zitten niet in de afbakening, die in dit onderzoek is 

toegepast.  Enkele voorbeelden hiervan zijn Amazon, Google, IBM, Microsoft en Oracle. Dit 

heeft één of meer van de volgende redenen: 

- Ze hebben geen Nederlandse website volgens de definitie van Dataprovider; 

- Ze hebben geen Nederlandse vestiging en komen dus niet voor in het Algemeen 

bedrijvenregister van het CBS;  

- Ze worden niet geïdentificeerd als clouddienst naar aanleiding van de analyse van de 

keywords op hun website. 

Dit is belangrijk om te beseffen bij het interpreteren van de uitkomsten. Het gaat in dit 

onderzoek dus om een specifiek op Nederlandse aanbieders gericht en aldus beperkt deel 

van de Nederlandse cloudmarkt. 

 

3.3 Koppeling omzet en eigenaarschap 

De afbakening heeft dus geresulteerd in een lijst met 740 bedrijven (bedrijfseenheden) die 

geïdentificeerd zijn als een Nederlands bedrijf dat clouddiensten aanbiedt. De laatste stap 

is het aankoppelen van extra informatie om meer over deze bedrijven te kunnen zeggen. 

Er is in dit onderzoek gekozen voor de omzet van bedrijven en informatie over het 

eigenaarschap van het bedrijf (heeft het een buitenlandse 'moeder'?). Dit kan op het 
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niveau van de bedrijfseenheid aangekoppeld worden. De bedrijfseenheid is het niveau 

waarop vrijwel alle bedrijfseconomische statistieken van het CBS beschikbaar zijn.  

 

Omzet wordt verkregen uit de zogeheten Directe Raming Totalen (DRT) en het gaat om de 

omzet per kwartaal in 2019 en de totale omzet over 2019. Eigenaarschap wordt 

aangekoppeld vanuit het Bedrijfsdemografisch kader (BDK). Die informatie is beschikbaar 

over ultimo 2018. 

 

Zie paragraaf 3.5 voor meer uitleg over de begrippen en paragraaf 3.6 voor een 

beschrijving van de gebruikte bronbestanden. 

3.4 Aandachtspunten en beperkingen 

In deze paragraaf worden de belangrijkste aandachtspunten en beperkingen van dit 

onderzoek beschreven. 

 

Grote bedrijven - De keywordanalyse levert vooral veel bedrijven op die gespecialiseerd 

zijn in clouddiensten. Omdat zij dit prominent op hun website zullen aangeven en ze 

hierdoor gevonden zijn. Vooral grote bedrijven, waarvan het aanbieden van clouddiensten 

een van de vele activiteiten is of een nevenactiviteit vormt, worden minder snel gevonden 

met behulp van de keywordanalyse. Een deel van deze bedrijven is wel aan de populatie 

cloudaanbieders in dit onderzoek toegevoegd aan de hand van de twee lijsten met 

cloudaanbieders. 

 

Onderscheid type cloudaanbieder - Het is op basis van keywords niet mogelijk om 

onderscheid te maken in het type clouddienst / type software / type infrastructuur / 

datacenters. In dit onderzoek zijn alle soorten cloudaanbieders bij elkaar genomen tot één 

groep. 

 

Onderscheid hoofdactiviteit/nevenactiviteit - Het is niet mogelijk om een onderscheid te 

maken tussen bedrijven die clouddiensten als hoofdactiviteit of als nevenactiviteit 

aanbieden. Wel is aannemelijk dat vooral de kleinere bedrijven die zijn gevonden 

clouddiensten als hoofdactiviteit hebben. Dit is belangrijk om te beseffen, omdat we alleen 

bedrijven in hun geheel wel of niet kunnen classificeren als cloudaanbieder. 

 

Koppeling lijsten cloudaanbieders - De lijsten van clouddiensten 

(https://cispe.cloud/members/, https://www.cloudinzicht.nl/) bevatten de naam en adres 

(postcode) van het bedrijf, maar niet het KvK-nummer. Hierdoor is het koppelen van deze 

lijsten aan het ABR lastig, omdat op hetzelfde adres vaak meerdere bedrijven zitten, grote 

bedrijven vaak uit meerdere kleine bedrijven bestaan en de bedrijfsnaam op de lijst vaak 

anders is dan de handelsnaam of juridische naam in het ABR. Hierdoor zijn de lijsten maar 

beperkt gebruikt voor de definitie en controles. Een aanbeveling voor vervolgonderzoek 

kan zijn om deze lijsten handmatig te koppelen aan het ABR. Dit is echter veel werk en valt 

voor het huidige onderzoek buiten de scope. 

 

Omzet - Belangrijk om te realiseren is dat de omzet wordt gemeten voor bedrijven als 

geheel. Het is niet bekend welk deel van de omzet aan een bepaalde activiteit van 

bedrijven is verbonden. In dit geval weten we dus niet welk deel van de omzet met 

https://cispe.cloud/members/
https://www.cloudinzicht.nl/
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clouddiensten wordt verdiend door bedrijven die ook nog andere diensten ofproducten 

leveren. De uitkomsten laten dus alle omzet zien van bedrijven die (ook) clouddiensten 

leveren, ook al wordt een (groot) deel van deze omzet met andere activiteiten dan 

clouddiensten verdiend. 

3.5 Begrippen 

Omzet - Opbrengst (excl. btw) uit verkoop van goederen en levering van diensten aan 

derden. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het (Nederlandse deel van het) 

eigen concernverband. Waar van toepassing wordt de netto omzet vastgesteld na aftrek 

van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende vrachtkosten. 

 

Eigenaarschap - Het eigenaarschap van bedrijven wordt bepaald met behulp van het 

zogeheten Bedrijfsdemografisch Kader (BDK). Dit is een extensie van het ABR en bevat de 

zogeheten Ultimate Controlling Insitutional unit (UCI). Op basis van de UCI kan worden 

gezegd of een bedrijf Nederlands eigendom is of onderdeel is van een buitenlandse 

holding. Oftewel wat het land is waarin het uiteindelijke zeggenschap over het bedrijf ligt.  

 

Bedrijfseenheid - De feitelijke transactor in het productieproces wordt gekenmerkt door 

zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van 

zijn producten aan derden. Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid 

volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één 

juridische eenheid. Dit is het geval wanneer de afzonderlijke vestigingen of juridische 

eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische 

eenheid verschillende onderdelen te onderscheiden zijn, die wat betreft de productie 

zelfstandig opereren. Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit 

laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende activiteiten. Wanneer 

een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over verschillende landen wordt ter wille 

van de nationale statistiek het Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.  In de 

officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) 

genoemd, zodat geen verwarring kan ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht 

weinig precieze - spraakgebruik. 

 

Bedrijfstakken/branches SBI (2008) - Nederlandse hiërarchische indeling van economische 

activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden in te delen 

naar hun hoofdactiviteit. De economische activiteit is de verzameling van werkzaamheden, 

gericht op de productie van goederen en diensten. Het gaat hierbij niet alleen om 

activiteiten van het bedrijfsleven, maar ook om activiteiten van niet op winst gerichte 

instellingen en de overheid. 

 

Bedrijfsgrootte - De indeling van bedrijven naar het aantal werkzame personen. Het aantal 

werkzame personen wordt vastgesteld op basis van de werknemers op de loonlijst 

inclusief meewerkende firmanten, eigenaren en familieleden. 
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3.6 Bronbestanden 

Algemeen Bedrijvenregister (ABR) - Het Algemeen Bedrijven Register vormt voor het CBS 

de ruggengraat van het statistisch proces voor economische statistieken. Het ABR is een 

systeem waarin identificerende gegevens en structuurgegevens over alle bedrijven en 

instellingen (inclusief zelfstandigen) zijn geregistreerd. Hieruit worden de statistische 

eenheden bedrijfseenheid, ondernemingengroep en lokale bedrijfseenheid afgeleid. Het 

ABR bevat informatie over de economische activiteit en het aantal werkzame personen. 

Daarnaast bevat het ABR ook informatie over bepaalde ‘events’. Een event geeft een 

gebeurtenis of wijziging weer binnen het ABR: bijvoorbeeld de oprichting, overname of 

opheffing van een bedrijf. 

 

Websitedata - beschikbaar via data van Dataprovider4. Dataprovider is een “web-crawling” 

bedrijf dat website-data ophaalt en verwerkt. Het CBS heeft een structurele 

leveringsovereenkomst met Dataprovider. De populatie van het bestand afkomstig van 

Dataprovider betreft alle Nederlandse websites op een bepaald peilmoment. Of een 

website Nederlands is wordt bepaald aan de hand van een algoritme waarin wordt 

gekeken naar het Top Level Domain (TLD), de taal van de website, het adres en/of 

telefoonnummer dat op de website wordt gevonden. Het bestand bevat meer dan 100 

variabelen over kenmerken van de website. Dit zijn onder meer variabelen over de 

geolocatie, de inhoud van de website, eventuele kenmerken van het bedrijf waartoe de 

website behoort, eCommerce activiteiten op de website, marketing, technische aspecten 

en hosting. De schatting is dat het Dataprovider bestand ongeveer 95 procent van het 

Nederlandse internet omvat. 

 

Directe Raming Totalen (DRT) - De Directe Raming Totalen combineert omzetgegevens uit 

drie verschillende bronnen. Voor de 350 grootste bedrijven komen de gegevens uit CONGO 

(consistentie grote ondernemingen). Voor de volgende 1 950 grootste bedrijven (Top-X) 

zijn deze gebaseerd op primaire dataverzameling, bijvoorbeeld uit de 

Productiestatistieken. Voor de rest van het bedrijfsleven dat niet voorkomt in 

steekproeven van enquêtes worden btw-bestanden gebruikt. De data zijn per kwartaal 

beschikbaar. 

 

Bedrijfsdemografisch kader (BDK) - Het BDK is een verrijking van het ABR met meer 

bedrijfskenmerken en samenhang tussen bedrijven. Met behulp van het BDK kunnen 

bedrijven onder andere beter door de tijd gevolgd worden. 

 

 
4 www.Dataprovider.com  

http://www.dataprovider.com/
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4. Resultaten 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden kort de belangrijkste uitkomsten over de Nederlandse 

cloudaanbieders besproken. We zullen iets zeggen over de bedrijfstak waar deze bedrijven 

in voorkomen en de verdeling naar bedrijfsgrootte. Daarnaast wordt gekeken naar de 

omzet, zowel voor heel 2019 als per kwartaal, en naar het eigenaarschap van het bedrijf. Is 

het in Nederlandse of buitenlandse handen? Het geeft, zoals eerder gezegd een eerste 

experimentele inkijk in de Nederlandse cloudaanbieders. 

 

De complete tabellen waar deze uitkomsten op zijn gebaseerd zijn terug te vinden in de 

bijlage. 

4.2 Bedrijfstak en bedrijfsgrootte 

Er zijn in totaal 740 bedrijven geïdentificeerd als cloudaanbieder in Nederland in dit 

onderzoek. Figuur 4.2.1 geeft de verdeling naar bedrijfsgrootte. Dit laat zien dat de meeste 

cloudaanbieders (340) maar één werkzame persoon hebben. Daarnaast hebben 220 

cloudaanbieders 2 tot 9 werkzame personen gevolgd door 150 cloudaanbieders met 10 tot 

99 werkzame personen. Slechts een klein deel heeft 100 of meer werkzame personen. Er 

zijn dus veel kleine bedrijven die clouddiensten aanbieden.  

 

 
 

Als er echter wordt vergeleken met alle bedrijven in Nederland en alle bedrijven in de 

Informatie en communicatie (sector J), wordt duidelijk dat de bedrijven die clouddiensten 
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aanbieden in doorsnee groter zijn dan gemiddeld (zie figuur 4.2.2). Vooral de categorie 

met 10-99 werkzame personen is relatief groot. 

 

 
 

Wat betreft bedrijfstak zien de uitkomsten er logisch uit (zie figuur 4.3.2). Veruit het 

grootste deel van de cloudaanbieders valt binnen de bedrijfstak Informatie en 

communicatie, en daarvan de meeste (ruim 80 procent) onder SBI 62 (Dienstverlenende 

activiteiten op het gebied van informatietechnologie). Onder de bedrijfstakken Groot-en 

detailhandel en reparatie van auto's en Advisering, onderzoek en overige specialistische 

zakelijke dienstverlening worden nog significante aantallen cloudaanbieders aangetroffen. 

De aantallen cloudaanbieders in de overige bedrijfstakken zijn verwaarloosbaar klein. 
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4.3 Omzet 

In 2019 heeft de populatie cloudaanbieders uit dit onderzoek in totaal iets meer dan 3 

miljard euro aan omzet gemaakt. Hierbij is het belangrijk om te beseffen dat het hier gaat 

om alle omzet van deze bedrijven. Dat is dus inclusief de omzet verdiend door eventuele 

activiteiten anders dan clouddiensten. Daarnaast is het belangrijk te beseffen dat hierbij 

dus niet de omzet van de grote internationale cloudaanbieders is meegenomen omdat 

deze niet konden afgebakend in dit onderzoek. 

 

Figuur 4.3.1 laat de verdeling van omzet naar bedrijfsgrootte zien. Er valt op dat ruim 40 

procent van de omzet wordt behaald door de 10 bedrijven met 250 of meer werkzame 

personen. Verder hebben de bedrijven met tussen de 10 en 100 werkzame personen met 

een omzet van bijna 1 miljard een relatief groot aandeel in de omzet van de populatie 

Nederlandse cloudaanbieders. 
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Om de omzet van deze populatie Nederlandse cloudaanbieders enigszins in perspectief te 

plaatsen, zijn deze ook vergeleken met een aantal andere sectoren (zie figuur 4.3.2). Zo is 

de netto omzet van de totale sector Informatie en communicatie, de sector waar de 

meeste cloudaanbieders toe behoren, in 2019 iets meer dan 80 miljard euro. Binnen de 

sector Informatie en communicatie zijn de cloudaanbieders wat betreft omzet twee keer 

zo klein als de Uitgeverijen (SBI 58) en bijna drie keer zo groot als de Radio en 

televisieomroepen (SBI 60). 

 

De gemiddelde omzet per bedrijf van de populatie cloudaanbieders is met 4,1 miljoen euro 

groter dan de gemiddelde omzet per bedrijf in de gehele sector Informatie en 

communicatie (2,8 miljoen euro per bedrijf). Waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit 

dat de cloudaanbieder in dit onderzoek gemiddeld ook wat grotere bedrijven zijn (zie ook 

figuur 4.2.2). 
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4.4 Eigenaarschap 

Van 2,6 procent van de populatie cloudaanbieders uit dit onderzoek ligt het uiteindelijke 

zeggenschap van het bedrijf niet in Nederland. Deze bedrijven zijn in handen van een 

buitenlandse holding (zie figuur 4.4.1). Het is vanwege de gekozen onderzoeksmethode 

ook niet verrassend dat het aandeel cloudaanbieders dat een buitenlandse 'moeder' heeft 

vrij laag is. De focus in de afbakening ligt op de populatie Nederlandse cloudaanbieders 

(zie hoofdstuk 3).  

 

Toch zijn de cloudaanbieders uit dit onderzoek relatief wat vaker in buitenlandse handen 

dan een gemiddeld bedrijf in Nederland. Als wordt gekeken naar alle bedrijven in de 

business economy (sector B-N, excl. K, incl. 95) ligt maar bij 1,2 procent het uiteindelijke 

zeggenschap over het bedrijf in het buitenland. 
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5. Conclusies en aanbevelingen 

5.1 Conclusies 

Op basis van de analyses van de website van bedrijven, de koppeling met het ABR en een 

aanvulling met bedrijven van twee online lijsten van Nederlandse cloudaanbieders kan een 

representatieve groep Nederlandse bedrijven in beeld die clouddiensten aanbieden in 

beeld worden gebracht. We hebben vooral goed kunnen controleren of de ‘precision’ (er 

worden niet te veel bedrijven wel meegenomen die eigenlijk geen cloudaanbieder zijn) van 

deze groep bedrijven in orde was en daar ook voor kunnen corrigeren. De ‘recall’ (er 

worden niet te veel bedrijven niet meegenomen die eigenlijk wel cloudaanbieder zijn) is 

minder goed gecontroleerd.  

Het is dus zeer waarschijnlijk dat (een bepaald type) cloudaanbieders wordt gemist in dit 

onderzoek. De clouddiensten die in ieder geval niet in dit onderzoek zijn meegenomen zijn 

die van de grote internationale aanbieders zoals Amazon, Google, IBM, Microsoft en 

Oracle. Dit is belangrijk om te beseffen bij het interpreteren van de uitkomsten. Met 

huidige methode is een eerste inzicht mogelijk in een groep Nederlandse bedrijven die 

(ook) clouddiensten aan bieden. Het geeft dus geen volledig beeld van de Nederlandse 

cloudmarkt. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig. 

5.2 Aanbevelingen 

Mocht de ‘recall’ erg belangrijk worden gevonden, dan moet ook hier verder onderzoek 

naar gedaan worden. Dan dient beter in beeld te worden gebracht welke cloudaanbieders 

we eventueel missen in deze afbakening. Zo is het mogelijk om handmatig de twee online 

lijsten van cloudaanbieders aan het ABR te koppelen om op deze manier de populatie te 

kunnen aanvullen. Het is te verwachten dat op deze manier een beter koppelrendement 

behaald kan worden. 

 

Het is verstandig om de uitkomsten zo veel mogelijk te presenteren naar grootteklasse. Dit 

omdat waarschijnlijk veel grote bedrijven clouddiensten vooral als nevenactiviteit 

aanbieden. Kleinere bedrijven zijn vaak meer specialistisch en voor hen zullen 

clouddiensten vaker de hoofdactiviteit zijn. Omdat hier met de huidige bronnen geen 

onderscheid in gemaakt kan worden moet hier rekening mee gehouden worden bij de 

interpretatie van de uitkomsten. Zeker wat betreft de uitkomsten over omzet. Het is niet 

bekend welk deel van de omzet aan een bepaalde activiteit van bedrijven is gelinkt.  Voor 

veel grotere bedrijven zal dit dus maar een (klein) deel zijn voor clouddiensten.  

 

Het is mogelijk meer indicatoren aan te koppelen aan de populatie cloudaanbieders uit dit 

onderzoek. In dit huidige onderzoek was dit beperkt tot de omzet en het eigenaarschap. Er 

kan bijvoorbeeld ook nog gekeken worden naar werkgelegenheid, kenmerken van de 

werknemers, omzetontwikkeling of de spreiding van deze bedrijven over Nederland. Op 

deze manier kan er meer inzicht verkregen worden in de activiteiten van deze bedrijven en 

hun bijdrage aan de Nederlandse economie. 
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Het was een belangrijke wens van het ministerie van EZK om ook het aandeel van de grote 

internationale cloudaanbieders op de Nederlandse markt in beeld te brengen. De huidige 

experimentele onderzoeksmethode bleek hier helaas niet geschikt voor. Het geeft een 

inschatting van de Nederlandse cloudaanbieders. Voor het in beeld brengen van het 

aandeel van de grote internationale cloudaanbieders zal een andere onderzoeksopzet 

gekozen moeten worden. Welke opzet hiervoor geschikt is zal nader onderzocht moeten 

worden. 
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Bijlage: tabellenset 

 
 

 
  

Tabel 1 Aantal bedrijven getypeerd als clouddienst naar sector en bedrijfsgrootte, oktober 2019

Bedrijfsgrootte

Totaal

1 werkzame 

persoon

2-9 werkzame 

personen

10-99 

werkzame 

personen

100-249 

werkzame 

personen

250 of meer 

werkzame 

personen

Aantal

Totaal   740   340   220   150   20   10

Sector

G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s   20   10   10   10   0   0

H Vervoer en opslag   0   0   0   0   0   0

J Informatie en communicatie   690   320   210   140   10   10

w.o.

   62 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie   590   280   180   120   10   10

   63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie   90   40   30   20   0   0

M Advisering, onderzoek en overige specialistische zakelijke dienstverlening   20   10   10   0   0   0

N Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening   0   0   0   0   0   0

O Onderwijs   0   0   0   0   0   0

S Overige dienstverlening   0   0   0   0   0   0

Bron: CBS en Dataprovider
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Tabel 2 Omzet van bedrijven getypeerd als clouddienst naar sector en bedrijfsgrootte, 2019
Bedrijfsgrootte

Totaal

1 werkzame 

persoon

2-9 werkzame 

personen

10-99 

werkzame 

personen

100-249 

werkzame 

personen

250 of meer 

werkzame 

personen

Miljoen euro

Kwartaal 1 Totaal   728   12   44   230   134   308

Sector

G Groot- en deta i lhandel ; reparatie van auto’s   19   0   1   17 . .

H Vervoer en ops lag   0 .   0 . . .

J Informatie en communicatie   675   11   41   207   107   308

M Advisering, onderzoek en overige specia l i s ti sche zakel i jke dienstverlening   31   0   1   3   27 .

N Verhuur van roerende goederen en overige zakel i jke dienstverlening   2   0 .   2 . .

O Onderwi js . . . . . .

S Overige dienstverlening   0   0   0 . . .

Kwartaal 2 Totaal   723   13   45   223   131   312

Sector

G Groot- en deta i lhandel ; reparatie van auto’s   19   0   1   18 . .

H Vervoer en ops lag   0 .   0 . . .

J Informatie en communicatie   667   12   43   198   102   312

M Advisering, onderzoek en overige specia l i s ti sche zakel i jke dienstverlening   34   0   1   5   28 .

N Verhuur van roerende goederen en overige zakel i jke dienstverlening   2   0 .   2 . .

O Onderwi js . . . . . .

S Overige dienstverlening   0   0   0 . . .

Kwartaal 3 Totaal   723   14   42   226   137   304

Sector

G Groot- en deta i lhandel ; reparatie van auto’s   24   1   1   22 . .

H Vervoer en ops lag   0 .   0 . . .

J Informatie en communicatie   664   13   40   199   109   304

M Advisering, onderzoek en overige specia l i s ti sche zakel i jke dienstverlening   32   0   1   3   29 .

N Verhuur van roerende goederen en overige zakel i jke dienstverlening   3   0 .   2 . .

O Onderwi js . . . . . .

S Overige dienstverlening   0   0   0 . . .

Kwartaal 4 Totaal   842   15   57   263   165   342

Sector

G Groot- en deta i lhandel ; reparatie van auto’s   24   1   1   22 . .

H Vervoer en ops lag . . . . . .

J Informatie en communicatie   776   14   55   234   132   342

M Advisering, onderzoek en overige specia l i s ti sche zakel i jke dienstverlening   39   0   1   5   33 .

N Verhuur van roerende goederen en overige zakel i jke dienstverlening   3   0 .   2 . .

O Onderwi js . . . . . .

S Overige dienstverlening   0   0   0 . . .

Totaal Totaal  3 008   54   186   936   566  1 266

Sector

G Groot- en deta i lhandel ; reparatie van auto’s   86   2   5   79 . .

H Vervoer en ops lag . . . . . .

J Informatie en communicatie  2 778   50   177   834   450  1 266

M Advisering, onderzoek en overige specia l i s ti sche zakel i jke dienstverlening   134   1   3   14   116 .

N Verhuur van roerende goederen en overige zakel i jke dienstverlening   10   1 .   9 . .

O Onderwi js . . . . . .

S Overige dienstverlening   1   0   1 . . .

Bron: CBS en Dataprovider
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Tabel 3 Eigenaarschap van bedrijven getypeerd als clouddienst, oktober 2019

Bedrijfsgrootte

Totaal

1 werkzame 

persoon

2-9 werkzame 

personen

10-99 

werkzame 

personen

100-249 

werkzame 

personen

250 of meer 

werkzame 

personen

Aantal

Totaal   740   340   220   150   20   10

Eigenaarschap bedrijf

Nederlands eigendom   690   310   210   140   20   10

Buitenlands eigendom   20   0   0   10   0   0

Onbekend   30   20   10   0   0   0

Bron: CBS en Dataprovider
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Verklaring van tekens 
 

Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 

. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim 

* Voorlopig cijfer 

** Nader voorlopige cijfer 

2017–2018 2017 tot en met 2018 

2017/2018 Het gemiddelde over de jaren 2017 tot en met 2018 

2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2017 en eindigend in 2018 

2013/’14–2017/’18 Oogstjaar, boekjaar, enz., 2015/’16 tot en met 2017/’18 

 

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt 

met de som van de getallen. 
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