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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op 
eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de 
microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het 
CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende de Statistiek Financien van 
Kleine Ondernemingen.” 
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Versiegeschiedenis 

Versie 1 

080402 SFKOvlp 2006V1 

 

De gebruiker dient rekening te houden met de volgende do’s & don’ts:

• De gegevens voor 2006 zijn nog niet definitief. Het betreft hier een voorlopige versie. 

• Kleine ondernemingen zijn ondernemingen met een balanstotaal lager dan 23 miljoen 
euro (vanaf 2001). Vóór 2001 is een balanstotaal van 12,5 miljoen euro bepalend. De 
gegevens over de kleine ondernemingen zijn gebaseerd op een databank van het 
Ministerie van Financiën. In die databank wordt een groot aantal gegevens van het 
formulier voor de aangifte van de vennootschapsbelasting opgeslagen. Deze 
registratie bevat ook een balans en resultatenrekening. Het CBS heeft, strikt voor 
statistische toepassingen, de beschikking gekregen over deze gegevens.  

• In de Statistiek Financiën van Grote Ondernemingen (SFGO) is met ingang van 2001 
de ondergrens verlegd van 25 miljoen gulden naar 23 miljoen euro balanstotaal, zodat 
de ondergrens van de SFGO naadloos aansluit op de bovengrens van de SFKO. 

• Elk record bevat de gegevens van de ondernemingengroep (gebaseerd op de fiscale 
eenheid). Om op te hogen tot het populatietotaal moet worden gewogen met de 
ophoogfactor OPH.   

• Uitsluitend de variabele ‘Finr’(fiscaal nummer) identificeert een 
ondernemingengroep. Via de variabele ‘Ondernemings_id’ zijn de bestanden te 
koppelen aan andere aan het ABR gerelateerde microdatabestanden. De koppeling 
‘Finr’ naar ‘Ondernemings_id’ is per jaar gebeurd. Bij analyse bleken er veel hiaten, 
waarbij één fiscale eenheid niet altijd aan een ‘ondernemings_id’ gekoppeld was voor 
alle jaren. In de jaren 1993-1995 was ‘ondernemings_id’ in het oospronkelijke 
bestand in het geheel leeg. Om het maken van tijdreeksen te vergemakkelijken, zijn 
de waarden van ‘ondernemings_id’ zoveel mogelijk aangevuld. Hierbij is gekeken 
naar de koppeling tussen ‘finr’ en ‘ondernemings_id’ in de omliggende jaren . In de 
variabele vlag_ond_id is te zien uit welk jaar ‘ondernemings_id’ is overgenomen. 

• Het statistiekjaar T-1 wordt geactualiseerd als het statistiekjaar T wordt aangemaakt. 



Documentatierapport SFKOvlp 2006V1 

4



Documentatierapport SFKOvlp 2006V1 

5

Inhoudsopgave 

Bronvermelding .................................................................................................................. 2 

Versiegeschiedenis.............................................................................................................. 3 

1. Inleiding ...................................................................................................................... 7 

2. Inhoud van de bestanden............................................................................................. 8 

2.1 Structuur van de bestanden................................................................................ 8 

2.2 Overzicht van variabelen ................................................................................... 8 

2.3 Algemene toelichting......................................................................................... 9 

3. Beschrijving van de variabelen ................................................................................. 12 



Documentatierapport SFKOvlp 2006V1 

6



Documentatierapport SFKOvlp 2006V1 

7

1. Inleiding 

 

Bij het Centrum voor Beleidsstatistiek (CvB) worden microdatabestanden van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) beschikbaar gemaakt voor gebruik door externe 
onderzoekers. Dit documentatierapport beschrijft de inhoud en structuur van het 
microdatabestand ‘080402 SFKOvlp 2006V1’.  

Hoofdstuk 2 beschrijft de structuur van het microdatabestand, geeft een opsomming van 
de variabelen en bevat een toelichting op het bestand met daarbij een indicatie van de 
kwaliteit. In hoofdstuk 3 wordt per variabele meer informatie gegeven. Voor de 
categoriale variabelen worden alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

Indien gewenst, kan een bijlage geleverd worden met daarin de frequentieverdelingen van 
de categoriale variabelen: ‘080402 Bijlage 1 Frequentietellingen SFKOvlp 2006V1’. In 
deze bijlage worden van de (semi-) continue variabelen de eerste en laatste vijf waarden 
gegeven.  
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2. Inhoud van de bestanden 

2.1 Structuur van de bestanden 

Microdatabestand

Een record in het microdatabestand is een ondernemingengroep (hierna te noemen: 
onderneming), welke bestaat uit één of meerdere vennootschapsbelastingplichtige 
eenheden. Een record wordt geïdentificeerd door de variabele ‘Finr’, het versleutelde 
fiscale nummer, dat uniek is voor de betreffende onderneming.  

 

2.2 Overzicht van variabelen 

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het microdatabestand. Zie hoofdstuk 3 
voor een nadere toelichting op de variabelen in het microdatabestand. De eenheid van de 
waarde-variabelen is 1000 euro. 

Nummer Variabele & Label  Format Lengte Decimalen 
1 FINR Tekst 10 0

Unieke identificatie die de fiscale eenheid 
identificeert    

2 ONDERNEMINGS_ID Tekst 10 0
Unieke identificatie die aan de onderneming is 
toegekend  

3 VLAG_OND_ID Getal 8 2
Vlag bij ingeschatte ondernemings_id    

4 JAAR Tekst 10 0
Statistiekjaar    

5 RESPONS Tekst 1 0
Op basis van aangifte statistiekjaar    

6 IMPU Tekst 1 0
Op basis van aangifte vorig statistiekjaar    

7 SBI_93 Tekst 4 0
Standaardbedrijfsindeling 1993 (2-digit)    

8 OPH Getal 16 2
Ophoogfactor    

9 D10 Getal 16 0
Immateriële activa    

10 D20 Getal 16 0
Materiële vaste activa    

11 D30 Getal 16 0
Deelnemingen    

12 D40 Getal 16 0
Langlopende vorderingen    

13 D50 Getal 16 0
Voorraden    

14 D60 Getal 16 0
Kortlopende vorderingen    

15 D70 Getal 16 0
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Nummer Variabele & Label  Format Lengte Decimalen 
 Liquide middelen    

16 D80 Getal 16 0
Balanstotaal    

17 C10 Getal 16 0
Eigen vermogen    

18 C40 Getal 16 0
Voorzieningen    

19 C50 Getal 16 0
Schulden lang    

20 C60 Getal 16 0
Schulden kort    

21 C70 Getal 16 0
Balanstotaal    

22 V1 Getal 16 0
Omzet    

23 V2 Getal 16 0
Lonen    

24 V3 Getal 16 0
Netto afschrijving materieel vast actief    

25 V4 Getal 16 0
Bedrijfskosten    

26 V7 Getal 16 0
Resultaat deelnemingen    

27 V8 Getal 16 0
Rentebaten    

28 V9 Getal 16 0
Rentelasten    

29 V10 Getal 16 0
Overige financiële resultaten    

30 V7_V10 Getal 16 0
Samentelling V7,V8, V9 en V10 (1993,1994 en 
1995)    

31 V11 Getal 16 0
Buitengewone baten    

32 V12 Getal 16 0
Buitengewone last    

33 V11_V12 Getal 16 0
Samentelling V11 en V12, buitengewone 
baten en lasten (1993 en 1994)    

34 V13 Getal 16 0
Resultaat voor belasting    

35 V14 Getal 16 0
Vennootschapsbelasting    

36 V18_V19 Getal 16 0
Winstuitkeringen    

 

2.3 Algemene toelichting 

Over de SFKO 

De Statistiek Financiën van Kleine Ondernemingen beschrijft het reilen en zeilen van alle 
kleine niet-financiële rechtspersoonlijkheidbezittende ondernemingen in Nederland die 
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vennootschapsbelastingplichtig zijn. De statistiek financiën van ondernemingen 
beschouwt de fiscale eenheid bij de kleinere ondernemingen, balanstotaal kleiner dan 23 
miljoen euro, als ondernemingengroep. Onder fiscale eenheid worden verstaan de 
ondernemingen die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig 
verweven zijn dat ze voor de belasting als één onderneming worden aangemerkt.  

De gegevens over de kleine ondernemingen zijn gebaseerd op een databank van het 
Ministerie van Financiën. In die databank wordt een groot aantal gegevens van het 
formulier voor de aangifte van de vennootschapsbelasting opgeslagen. Deze registratie 
bevat ook een balans en resultatenrekening. De SFKO is begonnen in 1992 met een 
bovengrens van 25 miljoen gulden balanstotaal. Vanaf 2001 is de bovengrens 23 miljoen 
euro. Vanaf 1993 zijn de bestanden “compleet”, wat wil zeggen dat de databank met 
vennootschapsbelastinggegevens volledig gevuld is. De levering van de bestanden zal 
daarom met statistiekjaar 1993 beginnen.  

Populatieafbakening

De populatie van de SFKO bestaat uit alle ondernemingen met een balanstotaal kleiner 
dan 23 miljoen euro en wordt jaarlijks uit de bestanden van het Ministerie van Financiën 
berekend. De SFKO is een secundaire enquête van alle niet financiële ondernemingen die 
vennootschapsbelastingplichtig zijn. Voor de non-respons worden de gegevens waar 
mogelijk geïmputeerd met de gegevens van het vorige statistiekjaar. Imputatie wordt 
aangegeven in de variabele ‘Impu’. De overgebleven non-respons wordt bijgeschat om tot 
totalen voor de populatie te geraken. De populatie wordt hiervoor ingedeeld in sbi-
groepen (2-digit). Wanneer in een bepaalde sbi-groep alle ondernemingen hebben 
gerespondeerd of zijn geïmputeerd, krijgen deze ondernemingen een ophoogfactor van 1. 
Voor combinaties waarin bepaalde ondernemingen niet hebben gerespondeerd, verkrijgen 
de ondernemingen die hebben gerespondeerd een ophoogfactor om voor de non-respons 
bij te schatten. Deze ophoogfactor OPH is van toepassing op alle variabelen in het 
bestand en dient derhalve te worden toegepast op alle balansposten en verlies- en winst-
posten om op te hogen tot het 2-digit sbi-niveau en het populatietotaal.  

Kwaliteit

Het microdatabestand is geen publicatiebestand. Dit betekent dat voor veel variabelen 
door het CBS weinig of geen controles en correcties hebben plaatsgevonden. Op de 
variabelen die wel door het CBS bekeken zijn, zijn op grond van de beschikbare 
informatie correcties uitgevoerd. Deze correcties zijn als zodanig in het microdatabestand 
overgenomen. 

Omdat het geen officieel vastgesteld publicatiebestand betreft, heeft dit tot gevolg dat de 
bestanden niet noodzakelijk exact overeenkomen met Statline, de elektronische databank 
van het CBS (statline.cbs.nl).  

Een goede stelregel om in eerste instantie te kunnen inschatten of een variabele in het 
microdatabestand van goede kwaliteit is, is te kijken naar Statline. Als een kenmerk is 
opgenomen in Statline, is dat over het algemeen van goede kwaliteit. Als een kenmerk 
niet is opgenomen, dan is de kans groot dat deze variabele van matige of slechte kwaliteit 
is. 
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De gegevens op Statline kunt u vinden onder Bedrijven � Jaarrekeningen van 
ondernemingen � Financien van ondernemingen. 
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3. Beschrijving van de variabelen 

In dit hoofdstuk wordt per variabele meer informatie gegeven. Voor de categoriale 
variabelen worden alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. 

1 FINR 
Unieke identificatie die de fiscale eenheid identificeert 

 
2 ONDERNEMINGS_ID 

 Unieke identificatie die aan de onderneming is toegekend 
 

3 VLAG_OND_ID 
 Vlag bij ingeschatte ondernemings_id 
 

-3 Ingeschat op basis van ond_id t-3 
 -2 Ingeschat op basis van ond_id t-2 
 -1 Ingeschat op basis van ond_id t-1 
 1 Ingeschat op basis van ond_id t+1 
 2 Ingeschat op basis van ond_id t+2 
 3 Ingeschat op basis van ond_id t+3 
 4 Ingeschat op basis van ond_id t+4 
 5 Ingeschat op basis van ond_id t+5 
 6 Ingeschat op basis van ond_id t+6 
 

4 JAAR 
Statistiekjaar 

 
5 RESPONS 

Op basis van aangifte statistiekjaar 
 

J De belastingplichtige heeft aangifte gedaan en deze gegevens zijn 
opgenomen in het bestand 

 N De belastingplichtige heeft geen aangifte gedaan 
 

6 IMPU 
Op basis van aangifte vorig statistiekjaar 

 
J De belastingplichtige heeft  in het voorgaande jaar aangifte gedaan en 

deze gegevens zijn opgenomen in het bestand 
 N Gegevens zijn niet afkomstig van voorgaand jaar 
 

7 SBI_93 
Standaardbedrijfsindeling 1993 (2-digit) 

 
01   Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 

 02   Bosbouw en dienstverlening voor de bosbouw 
 05   Visserij, kweken van vis en schaaldieren 
 10   Turfwinning 

 
11   Aardolie- en aardgaswinning en dienstverlening voor de aardolie- en 

aardgaswinning 
 14   Winning van zand, grind, klei, zout e.d. 
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 15   Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 
 16   Verwerking van tabak 
 17   Vervaardiging van textiel 
 18   Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont 
 19   Vervaardiging van leer en lederwaren (geen kleding) 

 
20   Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en 

vlechtwerk (geen meubels) 
 21   Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 
 22   Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media 

 
23   Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie; bewerking van splijt- en 

kweekstoffen 
 24   Vervaardiging van chemische producten 
 25   Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 

 
26   Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten 

 27   Vervaardiging van metalen in primaire vorm 

 
28   Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en 

transportmiddelen) 
 29   Vervaardiging van machines en apparaten 
 30   Vervaardiging van kantoormachines en computers 

 
31   Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en 

benodigdheden 

 
32   Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparaten en -

benodigdheden 

 
33   Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten, orthopedische 

artikelen e.d., precisie- en optische instrumenten en uurwerken 
 34   Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers 

 
35   Vervaardiging van transportmiddelen (geen auto's, aanhangwagens en 

opleggers) 

 
36   Vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen n.e.g. 

 37   Voorbereiding tot recycling 

 
40   Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en warm 

water 
 41   Winning en distributie van water 
 45   Bouwnijverheid 

 
50   Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen; 

benzineservicestations 
 51   Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) 

 
52   Detailhandel en reparatie van consumentenartikelen (geen auto's, 

motorfietsen en motorbrandstoffen) 
 55   Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking 
 60   Vervoer over land 
 61   Vervoer over water 
 62   Vervoer door de lucht 
 63   Dienstverlening voor het vervoer 
 64   Post en telecommunicatie 

 
65   Financiële instellingen (uitgezonderd verzekeringswezen en 

pensioenfondsen) 

 
66   Verzekeringswezen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale 

verzekeringen) 

 
67   Financiële beurzen, effectenmakelaars, assurantietussenpersonen, 

administratiekantoren voor aandelen, waarborgfondsen e.d. 
 70   Verhuur van en handel in onroerend goed 

 
71   Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder 

bedienend personeel en van overige roerende goederen 
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 72   Computerservice- en informatietechnologiebureaus e.d. 
 73   Speur- en ontwikkelingswerk 
 74   Overige zakelijke dienstverlening 

 
75   Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale 

verzekeringen 
 80   Onderwijs 
 85 Gezondheids- en welzijnszorg 
 90   Milieudienstverlening 

 

91   Werkgevers-, werknemers- en beroepsorganisaties; 
levensbeschouwelijke en politieke organisaties; overige ideële 
organisaties e.d. 

 92   Cultuur, sport en recreatie 
 93   Overige dienstverlening 
 95   Particuliere huishoudens met personeel in loondienst 
 99   Extra-territoriale lichamen en organisaties 
 

8 OPH 
Ophoogfactor 

 
9 D10 

Immateriële activa 
 
10 D20 

Materiële vaste activa 
 
11 D30 

Deelnemingen 
 
12 D40 

Langlopende vorderingen 
 
13 D50 

Voorraden   
 
14 D60 

Kortlopende vorderingen 
 
15 D70 

Liquide middelen 
 
16 D80 

Balanstotaal 
 
17 C10 

Eigen vermogen 
 
18 C40 

Voorzieningen 
 
19 C50 

Schulden lang 
 
20 C60 

Schulden kort 
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21 C70 
Balanstotaal 

 
22 V1 

Omzet   
 
23 V2 

Lonen   
 
24 V3 

Netto afschrijving materieel vast actief 
 
25 V4 

Bedrijfskosten 
 
26 V7 

Resultaat deelnemingen 
 
27 V8 

Rentebaten

28 V9 
Rentelasten

29 V10 
Overige financiële resultaten 

 
30 V7_V10 

Samentelling V7,V8, V9 en V10 (1993,1994 en 1995) 
 
31 V11 

Buitengewone baten 
 
32 V12 

Buitengewone last 
 
33 V11_V12 

Samentelling V11 en V12, buitengewone baten en lasten (1993 en 1994) 
 
34 V13 

Resultaat voor belasting 
 
35 V14 

Vennootschapsbelasting 
 
36 V18_V19 

Winstuitkeringen 
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