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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het 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 productiestatistieken 2015”.  

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.“ 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestanden 

Dit documentatierapport beschrijft de main, detail en sbs bestanden van de volgende 

productiestatistieken(PS_AAAAAAAA): 

PS_Autohandel, PS_Bouwnijverheid, PS_Commerciëlediensten, PS_Delfstoffenwinning, 

PS_Detailhandel, PS_DienstverleningLandbouw, PS_Energie, PS_Groothandel, 

PS_Industrie, PS_Onroerendgoed , PS_Transport en PS_WaterAfval. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Alle bestanden, main, detail en sbs zijn voor elke productiestatistiek gelijk. 

In het main bestand, zijn de basisgegevens van de Productiestatistiek (PS) 

opgenomen. In het detail bestand zijn alle gevraagde uitsplitsingen van de bedrijfstak 

specifieke variabelen opgenomen als code-waarde bestand. Het sbs bestand bevat de 

gegevens zoals die naar Eurostat worden gestuurd in het kader van 

de ‘Structural Business Statistics’.  

 De geaggregeerde cijfers uit deze bestanden kunnen afwijken van de gepubliceerde 

variabelen in de Statline tabellen van het CBS.  

 Met ingang van het verslagjaar 2009 zijn er ingrijpende veranderingen voorgedaan bij 

de Productiestatistieken. Zie hiervoor de steekproefontwep NOPS en IS 2009. Voor 

Remote Acces en On-site gebruikers zie \8_Utilities\Toelichtingen. 

 De bedragen zijn in 1.000 euro. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdataservices van het CBS 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 Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“Productiestatistieken”. Het betreft de volgende productiestatistieken (PS_AAAAA):      

PS_Autohandel, PS_Bouwnijverheid, PS_Commerciëlediensten, PS_Delfstoffenwinning,

PS_Detailhandel, PS_DienstverleningLandbouw, PS_Energie, PS_Groothandel,              

PS_Industrie, PS_Onroerendgoed, PS_Transport en PS_WaterAfval. 

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.  

Voor de omschrijvingen en eenheid van alle codes in de detail bestanden is een 

hulpbestand beschikbaar. Ook is er een overzicht van de variabelen die in de main en sbs 

bestanden voorkomen per  PS of deze variabele wel of niet gevraagd zijn.   

Voor de Remote Acces en On-site gebruikers te raadplegen in de map:                           

\8_utilities\CODE_listings\Productiestatistieken\: 

 ‘Productiestatistieken 2015 Detail code omschrijving’; 

 ‘Productiestatistieken 2015 main bestand variabelen’; 

 ‘Productiestatistieken 2015 sbs bestand variabelen’. 

De vragenlijsten over de productiestatistieken zijn per jaar beschikbaar voor de Remote 

Acces en On-site gebruikers in de map: \8_utilities\vragenlijsten\productiestatistieken\. 

Hierin staat ook een overzicht welke vragenlijst bij welke PS behoort: 

PSVragenlijstenoverzicht. 

Het WND nummer in dit overzicht is in de naam van de vragenlijst de laatste 3 cijfers.  

 

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

Microdatabestand 

Een record in het microdatabestand bevat voor een bedrijfseenheid (Be_ID) de gegevens 

zoals gevraagd op het vragenformulier van de betreffende Productiestatistiek voor het 

statistiekjaar. De bestanden bevatten Be_ID als sleutel waarmee gekoppeld kan worden 

met andere bestanden. 

Populatieafbakening 

Tot de populatie worden gerekend alle bedrijfseenheden (BE's) die in het betreffende jaar 

actief zijn geweest. Dat wil zeggen inclusief alle op- en afvoeringen gedurende het 

betreffende jaar. De populatie wordt vastgesteld op 1 december van het betreffende jaar 

en bevat alleen de ‘marktgerichte eenheden’. De PS 2009 is overgestapt op de nieuwe 

bedrijfseenheid (BE+). Dit kon door gebruik te maken van simulatiebestanden van het 

ABR. In veel andere statistieken en in het ABR zelf is pas in januari 2010 overgegaan op 

deze nieuwe eenheid.  

Zie ook korte onderzoeksbeschrijving Productiestatistieken en Nieuwe Opzet Productie 

Statistieken (NOPS) 2009. Voor Remote Access en On-site gebruikers 

zie \8_Utilities\Toelichtingen\. 

Kwaliteit 

Het microdatabestand is geen publicatiebestand. Dit betekent dat niet alle variabelen 

dezelfde kwaliteit hebben. In het algemeen zullen geaggregeerde (kern)variabelen 

(bijvoorbeeld bedrijfsopbrengsten, omzet, bedrijfslasten en arbeidskosten) van betere 

kwaliteit zijn dan de detailvariabelen, waarop door het CBS minder 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 

cijfers uit deze bestanden kunnen afwijken van de gepubliceerde cijfers op 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 aanwezig dat deze variabele van matige of slechte 

kwaliteit is. 

Gegevens op Statline 

De arbeids- en financiële gegevens van Productiestatistiek DienstverleningLandbouw op 

Statline kunt u onder andere vinden in de tabel Bedrijfsleven; arbeids- en financiële 

gegevens, per branche, SBI 2008. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/productiestatistiek
http://statline.cbs.nl/StatWeb/default.aspx
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81156NED&D1=1-18&D2=0,2,5,120,125,128,136,152-153,161,184,212,232,242,249,251,254-255,260-261,264,266,282-283&D3=l&HD=110908-1004&HDR=G2,T&STB=G1
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81156NED&D1=1-18&D2=0,2,5,120,125,128,136,152-153,161,184,212,232,242,249,251,254-255,260-261,264,266,282-283&D3=l&HD=110908-1004&HDR=G2,T&STB=G1
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Onder de tabeltoelichting op Statline vindt u doorverwijzingen naar branchespecifieke 

detailinformatie. 

Gebruik van de gegevens 

De productiestatistieken worden in de huidige vorm al sinds het begin van de zeventiger 

jaren samengesteld en geven jaarlijks een beeld van het reilen en zeilen van het 

bedrijfsleven uitgedrukt in financiële overzichten van exploitatie en Verlies en winst. 

Deze gegevens vormen op zichzelf een belangrijke bron voor beleid en praktijk in 

Nederland, maar ze zijn ook een bron voor (verplichte) leveringen aan Eurostat, het 

Europese Bureau voor de Statistiek. Ten slotte worden ze intensief gebruikt bij de 

samenstelling van overkoepelende statistische overzichten zoals de Nationale 

Rekeningen.  
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van de microdatabestanden 

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen per microdatabestand. 

Bestand: PS_AAAAAA_main 2015V1 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1  BE_Id 

 

F11 

  Bedrijfsindentificatie   

2  STATJAAR 

 

F4 

  Verslagjaar   

3  sbi 

 

A6 

  Standaard Bedrijfs Indeling 2008 code voor economische activiteit   

4  kerncelcode 

 

A6 

  Code van de Kerncel   

5  RechtsvormID 

 

F3 

  Rechtsvormcode   

6  gk_SBS 

 

F6 

  Grootteklasse volgens het aantal werkzame personen   

7  EindGewicht 

 

F8.2 

  Uiteindelijk ophooggewicht   

8  CorrectieGewicht 

 

F8.2 

  Gewicht om te corrigeren voor randtotalen   

9  Correctiefactor_DRT 

 

F8.2 

  Correctiefactor die voor integrale eenheden buiten de TopX zorgt 
voor aansluiting van de PS op DRT 

  

10  ImputatieGebruiken 

 

A5 

  Indicator unit-imputatie   

11  IsCongo 

 

A5 

  Indicator ConGO eenheid   

12  IsDummy 

 

A5 

  Indicator dummy   

13  IsGeblokkeerd 

 

A5 

  Indicator geblokkeerd   

14  IsNullTeller 

 

A5 

  Indicator nullteller   

15  IsUitbijter 

 

A5 

  Indicator uitbijter   

16  AFSCHRG110000 

 

F20.4 

  Afschrijvingen op vaste activa   

17  BEDRLSH340900 

 

F20.4 

  Overige bedrijfslasten   

18  BEDRLST310000 

 

F20.4 

  Totaal van de bedrijfslasten   

19  BEDRLST340900 

 

F20.4 

  Overige bedrijfslasten   

20  BEDRLST341000 

 

F20.4 

  Kosten van energieverbruik   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

21  BEDRLST341101 

 

F20.4 

  Kosten van verbruik van gas exclusief netwerkdiensten.   

22  BEDRLST341201 

 

F20.4 

  Kosten van verbruik van elektriciteit exclusief netwerkdiensten   

23  BEDRLST341400 

 

F20.4 

  Kosten van netwerkdiensten betreffende de aanlevering van 
elektiriciteit en/of aardgas. 

  

24  BEDRLST341500 

 

F20.4 

  Kosten voor brandstoffen voor machines en werktuigen   

25  BEDRLST342000 

 

F20.4 

  Kosten van vervoermiddelen   

26  BEDRLST342100 

 

F20.4 

  Huur en operationele lease van vervoermiddelen   

27  BEDRLST342200 

 

F8.2 

  Kosten van vervoermiddelen: reparatie en onderhoud   

28  BEDRLST342300 

 

F8.2 

  Kosten van vervoermiddelen: brandstof   

29  BEDRLST342400 

 

F20.4 

  Motorrijtuigenbelasting   

30  BEDRLST342500 

 

F8.2 

  Kosten van vervoermiddelen: verzekering   

31  BEDRLST342900 

 

F20.4 

  Overige kosten van vervoermiddelen   

32  BEDRLST343000 

 

F20.4 

  Kosten van huisvesting   

33  BEDRLST343100 

 

F20.4 

  Huur en lease van gebouwen en terreinen   

34  BEDRLST343410 

 

F20.4 

  Milieuheffingen en zuiveringslasten   

35  BEDRLST343411 

 

F8.2 

  WVO-heffing betaald aan het Rijk   

36  BEDRLST343412 

 

F8.2 

  WVO-heffing betaald aan Waterschappen   

37  BEDRLST343413 

 

F8.2 

  Nazorgheffingen betaald aan Provincies inzake stortplaatsen   

38  BEDRLST343414 

 

F8.2 

  Overige milieuheffingen   

39  BEDRLST343420 

 

F20.4 

  Onroerend zaakbelasting   

40  BEDRLST343900 

 

F20.4 

  Kosten van overige huisvesting   

41  BEDRLST344000 

 

F20.4 

  Kosten van inventaris   

42  BEDRLST344100 

 

F20.4 

  Huur en operationele lease van machines, inventaris, installaties   

43  BEDRLST344900 

 

F20.4 

  Overige machine- en inventariskosten zoals onderhoud en 
reparaties 

  

44  BEDRLST345100 

 

F20.4 

  De betalingen aan uitzend- en/of detacheringsbedrijven voor het 
inzetten van uitzendkrachten en/of gedetacheerden 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

45  BEDRLST345200 

 

F20.4 

  Betalingen voor overig ingeleend personeel   

46  BEDRLST345210 

 

F8.2 

  Betaling voor ingeleend Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)-
personeel 

  

47  BEDRLST345290 

 

F8.2 

  Kosten van ingeleend personeel dat niet werkt in het kader van de 
wet sociale werkvoorziening 

  

48  BEDRLST345400 

 

F20.4 

  Betalingen voor uitzendkrachten en overig ingeleend personeel   

49  BEDRLST345500 

 

F20.4 

  Kosten studie of opleiding   

50  BEDRLST345509 

 

F8.2 

  Kosten van gedetacheerd personeel: studie of opleiding   

51  BEDRLST345600 

 

F20.4 

  Beloning van commissarissen   

52  BEDRLST345700 

 

F8.2 

  Vervoerskosten woon-werkverkeer WSW-werknemers   

53  BEDRLST345900 

 

F20.4 

  Overige personeelskosten   

54  BEDRLST345909 

 

F8.2 

  Kosten van gedetacheerd personeel: overige   

55  BEDRLST346000 

 

F20.4 

  Verkoopkosten   

56  BEDRLST346100 

 

F8.2 

  Reclame-, beurs- en representatiekosten   

57  BEDRLST346200 

 

F8.2 

  Kosten van agentenprovisie   

58  BEDRLST346900 

 

F8.2 

  Overige verkoopkosten   

59  BEDRLST347000 

 

F20.4 

  Communicatiekosten   

60  BEDRLST348000 

 

F20.4 

  Kosten van dienstverlening door derden   

61  BEDRLST348400 

 

F20.4 

  Automatiseringskosten   

62  BEDRLST348600 

 

F8.2 

  Betaalde vrachtkosten   

63  BEDRLST348700 

 

F20.4 

  Kosten van onderzoek en ontwikkeling door derden   

64  BEDRLST348711 

 

F8.2 

  Kosten van gebruik netwerken derden   

65  BEDRLST348712 

 

F8.2 

  Service provisions fees   

66  BEDRLST348713 

 

F8.2 

  Afdrachten IT-verkeer   

67  BEDRLST348900 

 

F20.4 

  Overige kosten van dienstverlening door  derden   

68  BEDRLST349100 

 

F20.4 

  Kosten van octrooirechten en licenties   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

69  BEDRLST349110 

 

F8.2 

  Bedrijfslasten voor persdiensten   

70  BEDRLST349190 

 

F8.2 

  Bedrijfslasten voor overige licenties, royalty's, auteursrechten en 
dergelijke 

  

71  BEDRLST349200 

 

F20.4 

  Betalingen voor intraconcerndiensten   

72  BEDRLST349300 

 

F8.2 

  Kosten van kantoorbehoeften, abonnementen, contributies   

73  BEDRLST349400 

 

F20.4 

  Overige huur en operationele lease   

74  BEDRLST349600 

 

F20.4 

  Overige kostprijsverhogende belastingen   

75  BEDRLST349610 

 

F8.2 

  Afgedragen accijnzen   

76  BEDRLST349620 

 

F8.2 

  Kosten voor regulerende energieheffing   

77  BEDRLST349630 

 

F8.2 

  Betalingen voor grondwaterbelasting   

78  BEDRLST349640 

 

F8.2 

  Afvalstoffenbelasting   

79  BEDRLST349650 

 

F8.2 

  Afgedragen belasting op personenauto's en motorrijwielen   

80  BEDRLST349660 

 

F8.2 

  Afgedragen toeristenbelasting   

81  BEDRLST349690 

 

F8.2 

  Overige kostprijsverhogende belastingen   

82  BEDRLST349900 

 

F20.4 

  Overige algemene kosten   

83  BEDRLST349901 

 

F20.4 

  Kosten van hulpmaterialen zoals koel- en smeermiddelen   

84  BEDRLST349902 

 

F20.4 

  Kosten van hand- en machinegereedschappen   

85  BEDRLST349903 

 

F20.4 

  Leges en rechten van overheden   

86  BEDRLST349904 

 

F20.4 

  Kosten voor tijdelijke bouwcombinaties   

87  BEDRLST349911 

 

F8.2 

  Betalingen aan Vereniging van waterleidingbedrijven in Nederland   

88  BEDRLST349990 

 

F20.4 

  Overige algemene kosten   

89  BUIBATN101000 

 

F20.4 

  Saldo van boekwinsten en verliezen uit de verkoop van activa   

90  BUIBATN109000 

 

F20.4 

  Saldo van buitengewone baten en lasten   

91  EXPORTS210000 

 

F8.2 

  Omzet uit dienstverlening aan het buitenland   

92  EXPORTS210100 

 

F8.2 

  Netto omzet uit dienstverlening aan het buitenland - binnen EU   

93  EXPORTS210200 

 

F8.2 

  Netto omzet uit dienstverlening aan het buitenland - buiten EU   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

94  EXPORTS211001 

 

F8.2 

  Omzet loondiensten buitenland   

95  EXPORTS229000 

 

F20.4 

  Omzet uit bouwactiviteiten buitenland minus aldaar gemaakte kosten   

96  EXPORTS229001 

 

F20.4 

  Omzet uit bouwactiviteiten buitenland   

97  EXPORTS229002 

 

F20.4 

  In het buitenland gemaakte kosten ten behoeve van de bouwomzet 
aldaar 

  

98  EXPORTS311000 

 

F8.2 

  Netto omzet uit dienstverlening aan het buitenland   

99  EXPORTS312110 

 

F8.2 

  Eigen export van groothandelsgoederen (exclusief transitohandel), is 
onderdeel van de groothandelsomzet 

  

100  EXPORTS312120 

 

F8.2 

  Transitohandel van groothandelsgoederen naar het buitenland, is 
onderdeel van groothandelsomzet 

  

101  EXPORTS312121 

 

F8.2 

  Transitohandel van groothandelsgoederen naar de EU-landen, is 
onderdeel van groothandelsomzet transitohandel 

  

102  EXPORTS312129 

 

F8.2 

  Transitohandel van groothandelsgoederen naar de Eurozonelanden, 
is onderdeel van transitohandel EU-landen 

  

103  FINREST100000 

 

F20.4 

  Financieel resultaat   

104  HANDELS100000 

 

F8.2 

  Verkoopvloeroppervlakte   

105  HANDELS310000 

 

F8.2 

  Aantal winkels   

106  HANDELS320000 

 

F8.2 

  Aantal marktstaanplaatsen   

107  HNDMRGE200001 

 

F8.2 

  Bruto winstmarge handelsgoederen aardgas   

108  HNDMRGE200002 

 

F8.2 

  Bruto winstmarge handelsgoederen elektriciteit   

109  HNDMRGE200003 

 

F8.2 

  Bruto winstmarge handelsgoederen stoom en warm water   

110  IMPAIRM100000 

 

F20.4 

  Saldo bijzondere waardevermeerdering en waardevermindering.   

111  IMPORTS100000 

 

F8.2 

  Bedrijfslasten buitenland   

112  IMPORTS111100 

 

F8.2 

  Eigen import van groothandelsgoederen  (exclusief transitohandel), 
onderdeel v inkoopwrde groothandelsgoed 

  

113  IMPORTS111200 

 

F8.2 

  Transitohandel van groothandelsgoederen vanuit het buitenland, is 
een onderdeel van inkoopwaarde groothandelsgoederen 

  

114  IMPORTS111210 

 

F8.2 

  Transitohandel van groothandelsgoederen vanuit de EU-landen, is 
onderdeel van inkoopwaarde transitohandel 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

115  IMPORTS111211 

 

F8.2 

  Transitohandel van groothandelsgoederen vanuit de Eurozone-
landen, is onderdeel van transitohandel EU-landen 

  

116  IMPORTS113000 

 

F8.2 

  Inkopen van loondiensten buitenland   

117  INKOPEH121100 

 

F8.2 

  Inkopen grond- en hulpstoffen ten bate van opwekking of andere 
transformatie, som van specificatie 

  

118  INKOPEN110000 

 

F8.2 

  Inkopen van handelsgoederen   

119  INKOPEN110010 

 

F8.2 

  Inkopen van handelsgoederen   

120  INKOPEN120000 

 

F8.2 

  Inkopen van grond- en hulpstoffen en materialen   

121  INKOPEN120003 

 

F8.2 

  Inkopen van netdiensten   

122  INKOPEN120004 

 

F8.2 

  Inkopen van CO2-emissierechten   

123  INKOPEN120010 

 

F8.2 

  Inkopen van grond- en hulpstoffen en eenmalige 
verpakkingsmiddelen 

  

124  INKOPEN120100 

 

F8.2 

  Inkopen grond- en hulpstoffen voor zelfvervaardigde producten 
binnenland 

  

125  INKOPEN120200 

 

F8.2 

  Inkopen grond- en hulpstoffen voor zelfvervaardigde producten 
buitenland 

  

126  INKOPEN120600 

 

F8.2 

  Inkopen van grond- en hulpstoffen en eenmalige 
verpakkingsmiddelen 

  

127  INKOPEN121100 

 

F8.2 

  Inkopen grond- en hulpstoffen ten bate van opwekking of andere 
transformatie 

  

128  INKOPEN121110 

 

F8.2 

  Inkopen overige grond- en hulpstoffen ten bate van opwekking of 
andere transformatie 

  

129  INKOPEN121111 

 

F8.2 

  Inkopen biomassa ten bate van opwekking of andere transformatie   

130  INKOPEN121112 

 

F8.2 

  Inkopen houtpallets ten bate van opwekking of andere transformatie   

131  INKOPEN121113 

 

F8.2 

  Inkopen olieën ten bate van opwekking of andere transformatie   

132  INKOPEN121119 

 

F8.2 

  Inkopen overige biomassa ten bate van opwekking of andere 
transformatie 

  

133  INKOPEN121120 

 

F8.2 

  Inkopen gas ten bate van opwekking of andere transformatie   

134  INKOPEN121130 

 

F8.2 

  Inkopen elektriciteit ten bate van opwekking of andere transformatie   
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135  INKOPEN121140 

 

F8.2 

  Inkopen stoom en warm water ten bate van opwekking of andere 
transformatie 

  

136  INKOPEN121150 

 

F8.2 

  Inkopen drinkwater en ander water ten bate van opwekking of 
andere transformatie 

  

137  INKOPEN121190 

 

F8.2 

  Inkopen overige energiedragers ten bate van opwekking of andere 
transformatie 

  

138  INKWRDE100000 

 

F20.4 

  Inkoopwaarde van de omzet   

139  INKWRDE110000 

 

F20.4 

  Inkoopwaarde van handelsgoederen   

140  INKWRDE110010 

 

F8.2 

  Inkoopwaarde van verkochte energie   

141  INKWRDE111000 

 

F8.2 

  Inkoopwaarde van groothandelsgoederen   

142  INKWRDE112000 

 

F8.2 

  Inkoopwaarde van detailhandelsgoederen   

143  INKWRDE112010 

 

F8.2 

  Inkoopwaarde van detailhandelsgoederen   

144  INKWRDE120000 

 

F20.4 

  Inkoopwaarde van grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen   

145  INKWRDE120010 

 

F8.2 

  Inkoopwaarde van goederen en diensten en verpakkingsmiddelen 
voor éénmalig gebruik 

  

146  INKWRDE130000 

 

F8.2 

  Inkoopwaarde overig   

147  INKWRDE132000 

 

F20.4 

  Kosten van uitbesteed werk   

148  INKWRDE132010 

 

F20.4 

  Inkoopwaarde uitbesteed werk naar soort werkzaamheden   

149  INKWRDE133000 

 

F20.4 

  Inkoopwaarde niet elders genoemd   

150  INKWRDH100000 

 

F20.4 

  Inkoopwaarde van de omzet   

151  INVESTN130000 

 

F20.4 

  Geactiveerde kosten van zelfvervaardigde activa   

152  LOONSOM110002 

 

F20.4 

  Bruto lonen en salarissen   

153  LOONSOM110012 

 

F8.2 

  Bruto lonen en salarissen, gesaldeerd met ontvangen ziekengelden   

154  LOONSOM110029 

 

F8.2 

  Kosten van gedetacheerd personeel, loonkosten: bruto lonen en 
salarissen 

  

155  LOONSOM120000 

 

F8.2 

  Totaal sociale lasten   

156  LOONSOM121100 

 

F20.4 

  Werkgeversdeel sociale verzekeringspremie   
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157  LOONSOM121109 

 

F8.2 

  Kosten van gedetacheerd personeel, loonkosten: 
werkgeversbijdrage aan sociale verzekering 

  

158  LOONSOM121200 

 

F20.4 

  Pensioen- en VUT-premies, inkoopsommen en dotaties   

159  LOONSOM121209 

 

F8.2 

  Kosten van gedetacheerd personeel, loonkosten: 
werkgeversbijdrage aan pensioenvoorziening 

  

160  LOONSOM122000 

 

F20.4 

  Overige sociale lasten   

161  LOONSOM122009 

 

F8.2 

  Kosten van gedetacheerd personeel, loonkosten: overige sociale 
lasten 

  

162  OMZETPH210000 

 

F20.4 

  Omzet   

163  OMZETPH210064 

 

F8.2 

  Netto omzet uit de verkoop van aardgas, som van de specificatie   

164  OMZETPH210066 

 

F8.2 

  Netto omzet uit de verkoop van elektriciteit, som van de specificatie   

165  OMZETPH210068 

 

F8.2 

  Netto omzet uit de verkoop van stoom en warm water, som van de 
specificatie 

  

166  OMZETPH211100 

 

F8.2 

  Gefactureerde omzet zelfvervaardigde producten   

167  OMZETPH211110 

 

F20.4 

  Netto omzet die samenhangt met industriële activiteit van het bedrijf 
en afhankelijk van de SBI 

  

168  OMZETPS210000 

 

F20.4 

  Omzet   

169  OMZETPS210002 

 

F20.4 

  Doorberekende vrachtkosten   

170  OMZETPS210063 

 

F8.2 

  Netto omzet uit verkopen van CO2-emissierechten   

171  OMZETPS210064 

 

F8.2 

  Netto omzet uit de verkoop van aardgas   

172  OMZETPS210065 

 

F8.2 

  Netto omzet uit netdiensten voor aardgas   

173  OMZETPS210066 

 

F8.2 

  Netto omzet uit de verkoop van elektriciteit   

174  OMZETPS210067 

 

F8.2 

  Netto omzet uit netdiensten voor elektriciteit   

175  OMZETPS210068 

 

F8.2 

  Netto omzet uit de verkoop van stoom en warm water   

176  OMZETPS210069 

 

F8.2 

  Netto omzet uit netdiensten voor stoom en warm water   

177  OMZETPS210070 

 

F8.2 

  Netto omzet uit de verkoop van aardgas; binnenland   

178  OMZETPS210071 

 

F8.2 

  Netto omzet uit de verkoop van aardgas; buitenland, binnen de EU   

179  OMZETPS210072 

 

F8.2 

  Netto omzet uit de verkoop van aardgas; buitenland, binnen de EU   
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180  OMZETPS210073 

 

F8.2 

  Netto omzet uit de verkoop van elektriciteit; binnenland   

181  OMZETPS210074 

 

F8.2 

  Netto omzet uit de verkoop van elektriciteit; buitenland, binnen de 
EU 

  

182  OMZETPS210075 

 

F8.2 

  Netto omzet uit de verkoop van elektriciteit; buitenland, binnen de 
EU 

  

183  OMZETPS210076 

 

F8.2 

  Netto omzet uit de verkoop van stoom en warm water; binnenland   

184  OMZETPS210077 

 

F8.2 

  Netto omzet uit de verkoop van stoom en warm water; buitenland, 
binnen de EU 

  

185  OMZETPS210078 

 

F8.2 

  Netto omzet uit de verkoop van stoom en warm water; buitenland, 
binnen de EU 

  

186  OMZETPS211000 

 

F20.4 

  Omzet uit industriële activiteiten   

187  OMZETPS211002 

 

F8.2 

  Netto omzet uit de verkoop van zelf opgewekte elektriciteit   

188  OMZETPS211003 

 

F8.2 

  Netto omzet uit de verkoop van zelf opgewekte stoom en warm 
water 

  

189  OMZETPS211010 

 

F20.4 

  Omzet uit de verkoop van zelfvervaardigde handelsgoederen   

190  OMZETPS211030 

 

F8.2 

  Netto omzet uit de verkoop van water   

191  OMZETPS211100 

 

F8.2 

  Gefactureerde omzet zelfvervaardigde producten   

192  OMZETPS211110 

 

F20.4 

  Omzet uit hoofd-/nevenaannemer   

193  OMZETPS211140 

 

F8.2 

  Gefactureerde omzet zelfvervaardigde producten buitenland   

194  OMZETPS211150 

 

F8.2 

  Gefactureerde omzet zelfvervaardigde producten binnenland   

195  OMZETPS211200 

 

F8.2 

  Gefactureerde omzet industriële diensten   

196  OMZETPS211210 

 

F20.4 

  Omzet uit onderaanneming   

197  OMZETPS211250 

 

F8.2 

  Gefactureerde omzet industriële diensten binnenland   

198  OMZETPS211300 

 

F20.4 

  Omzet uit Tijdelijke Bouw Combinaties   

199  OMZETPS212000 

 

F20.4 

  Omzet uit handelsactiviteiten met betrekking tot aankoop en 
wederverkoop 

  

200  OMZETPS212001 

 

F8.2 

  Netto omzet uit de verkoop van gefactureerde handelsgoederen 
aardgas 
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201  OMZETPS212002 

 

F8.2 

  Netto omzet uit de verkoop van gefactureerde handelsgoederen 
elektriciteit 

  

202  OMZETPS212003 

 

F8.2 

  Netto omzet uit de verkoop van gefactureerde handelsgoederen 
stoom en warm water 

  

203  OMZETPS212010 

 

F20.4 

  Omzet uit de verkoop van niet zelfvervaardigde energie   

204  OMZETPS212100 

 

F8.2 

  Omzet uit groothandelsactiviteiten afhankelijk van de SBI inclusief of 
exclusief (doorberekende) vrachtkosten 

  

205  OMZETPS212110 

 

F8.2 

  Omzet uit groothandelsactiviteiten   

206  OMZETPS212200 

 

F8.2 

  Omzet uit detailhandelsactiviteiten   

207  OMZETPS212210 

 

F8.2 

  Omzet uit detailhandelsactiviteiten   

208  OMZETPS212220 

 

F8.2 

  Omzet uit detailhandelsactiviteiten   

209  OMZETPS212300 

 

F8.2 

  Omzet uit handelsbemiddelingsactiviteiten   

210  OMZETPS212310 

 

F8.2 

  Omzet uit handelsbemiddelingsactiviteiten   

211  OMZETPS212900 

 

F8.2 

  Omzet overige handelsgoederen   

212  OMZETPS213000 

 

F20.4 

  Omzet uit dienstverlenende activiteiten afhankelijk van de SBI 
inclusief of exclusief (doorberekende) vrachtkosten. 

  

213  OMZETPS213008 

 

F8.2 

  Omzet uit dienstverlening met betrekking tot oude hoofdactiviteit 
tweede activiteit 

  

214  OMZETPS213009 

 

F8.2 

  Omzet uit milieudienstverlening   

215  OMZETPS213010 

 

F20.4 

  Omzet uitgesplitst naar sub-activiteiten, uit dienstverlenende 
activiteiten van het bedrijf exclusief eventueel doorberekende 
vrachtkosten. 

  

216  OMZETPS213018 

 

F8.2 

  Omzet uit verkoop van teruggewonnen stoffen   

217  OMZETPS213019 

 

F8.2 

  Netto omzet uit milieudienstverlening naar subactiviteit   

218  OMZETPS213029 

 

F8.2 

  Netto omzet naar verkoopkanaal: totaal   

219  OMZETPS213030 

 

F8.2 

  Netto omzet uit dienstverlening   

220  OMZETPS213039 

 

F8.2 

  Omzet uit milieudienstverlening   

221  OMZETPS213100 

 

F8.2 

  Omzet uit reparatieactiviteiten   

222  OMZETPS213200 

 

F8.2 

  Omzet verhuur onroerende zaken   
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223  OMZETPS213300 

 

F8.2 

  Omzet uit ontwerp, ontwikkeling en advies   

224  OMZETPS213400 

 

F8.2 

  Omzet uit overige computerservicediensten   

225  OMZETPS213500 

 

F8.2 

  Omzet reparatie en onderhoud   

226  OMZETPS213610 

 

F8.2 

  Netto omzet uit fotografie en ontwikkelen van foto's en films   

227  OMZETPS213700 

 

F8.2 

  Omzet uit verhuur roerende zaken afhankelijk van de SBI inclusief of 
exclusief (doorberekende) vrachtkosten 

  

228  OMZETPS213760 

 

F8.2 

  Netto omzet uit verhuur van roerende zaken zonder bedienend 
personeel 

  

229  OMZETPS213770 

 

F8.2 

  Netto omzet uit verhuur van roerende zaken met bedienend 
personeel 

  

230  OMZETPS213900 

 

F8.2 

  Omzet uit overige dienstverlenende activiteiten exclusief BTW   

231  OMZETPS213910 

 

F8.2 

  Netto omzet uit overige dienstverlening   

232  OMZETPS214000 

 

F20.4 

  Omzet uit overige activiteiten afhankelijk van de SBI inclusief of 
exclusief (doorberekende) vrachtkosten 

  

233  OMZETPS214010 

 

F8.2 

  Netto omzet uit overige activiteiten   

234  OMZETPV211010 

 

F8.2 

  Verkoopvolume van water   

235  OMZETPV211030 

 

F8.2 

  Verkoopvolume van water   

236  OMZPERC213010 

 

F8.2 

  Totaal omzet dienstverlening   

237  OMZPERC213030 

 

F8.2 

  Totaal omzet dienstverlening   

238  ONTVANG110000 

 

F20.4 

  Ontvangen schade-uitkeringen   

239  ONTVANG120000 

 

F20.4 

  Ontvangen ziekengeld   

240  OPBRENG000000 

 

F20.4 

  Totaal bedrijfsopbrengsten   

241  OPBRENG100000 

 

F20.4 

  Totaal overige bedrijfsopbrengsten   

242  OPBRENG100001 

 

F20.4 

  Overige bedrijfsopbrengsten Exclusief mutatie onderhanden werk 
(VOORRAD100900) 

  

243  OPBRENG111000 

 

F20.4 

  Doorberekende beheerskosten en intraconcerndiensten   

244  OPBRENG112000 

 

F20.4 

  Vergoedingen voor uitgeleend personeel   

245  OPBRENG113000 

 

F8.2 

  Opbrengsten uit licenties, royalty's en auteursrechten   
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246  OPBRENG115000 

 

F8.2 

  Eigen bijdrage vervoerskosten personeel   

247  OPBRENG119000 

 

F20.4 

  Overige opbrengsten   

248  OPBRENH100000 

 

F20.4 

  Overige bedrijfsopbrengsten   

249  OPBRENH100001 

 

F20.4 

  Netto omzet uit overige bedrijfsopbrengsten (excl. mutatie 
onderhanden werk) 

  

250  OPGELED211100 

 

F20.4 

  Uit bouw- en bouwinstallatie-activiteiten en verhuur van machines 
met bedienend personeel, incl. industriële diensten 

  

251  OUT_BEDRLST340000 

 

F20.4 

  Totaal van de overige bedrijfslasten   

252  OUT_BEDRLST340020 

 

F20.4 

  Kosten van huur en operationele lease   

253  OUT_BEDRLST340030 

 

F8.2 

  Kosten van door derden verricht onderhoud en reparatie   

254  OUT_BEDRLST340040 

 

F20.4 

  Kostprijsverhogende heffingen en belastingen   

255  OUT_BEDRLST342000 

 

F20.4 

  Kosten van vervoermiddelen   

256  OUT_BEDRLST343000 

 

F20.4 

  Huisvestingskosten   

257  OUT_BEDRLST344000 

 

F20.4 

  Kosten van inventaris   

258  OUT_BEDRLST345991 

 

F20.4 

  Kosten van opleiding en overige personeelskosten   

259  OUT_BEDRLST345999 

 

F20.4 

  Totaal personeelskosten   

260  OUT_BEDRLST346000 

 

F8.2 

  Verkoopkosten   

261  OUT_BEDRLST348000 

 

F20.4 

  Kosten van dienstverlening door derden   

262  OUT_BRUTOTW200000 

 

F20.4 

  Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen   

263  OUT_EXPORTS210000 

 

F8.2 

  Omzet uit dienstverlening aan het buitenland   

264  OUT_IMPORTS100000 

 

F8.2 

  Bedrijfslasten buitenland   

265  OUT_PERSONS142000 

 

F10 

  Gemiddeld aantal ingeleende personeelsleden   

266  OUT_PRODUCT200000 

 

F20.4 

  Productiewaarde tegen basisprijzen   

267  OUT_SUBSIDI100000 

 

F20.4 

  Ontvangen restituties en subsidies   

268  OUT_VERBRUK000000 

 

F20.4 

  Kosten van intermediair verbruik   

269  OUT_VOORRAD100900 

 

F20.4 

  Opbrengsten uit voorraadmutatie gereed product en onderhanden 
werk. 
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270  OUT_VOORRAD210090 

 

F20.4 

  Gemiddelde voorraad handelsgoederen   

271  OUT_VOORRAD210100 

 

F20.4 

  Beginvoorraad handelsgoederen   

272  OUT_VOORRAD210500 

 

F20.4 

  Eindvoorraad handelsgoederen   

273  OUT_VOORRAD210900 

 

F20.4 

  Voorraadwijziging handelsgoederen   

274  OUT_VOORRAD220900 

 

F20.4 

  Voorraadwijziging grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen   

275  PERSLSH100000 

 

F20.4 

  Personele kosten   

276  PERSLST100000 

 

F20.4 

  Totale kosten van werkzaam personeel   

277  PERSLST100009 

 

F8.2 

  Kosten van gedetacheerd personeel   

278  PERSONH111000 

 

F20.4 

  Gemiddeld aantal werknemers op de eigen loonlijst   

279  PERSONS100000 

 

F20.4 

  Gemiddeld aantal werkzame personen   

280  PERSONS110000 

 

F20.4 

  Gemiddeld aantal werkzame personen in voltijdequivalenten   

281  PERSONS110100 

 

F20.4 

  Gemiddeld aantal werknemers op eigen loonlijst in 
voltijdequivalenten 

  

282  PERSONS111000 

 

F20.4 

  Gemiddeld aantal werknemers op de eigen loonlijst   

283  PERSONS111005 

 

F8.2 

  Aantal werknemers van de eigen loonlijst naar sub-activiteit, product 
/ dienst of artikelgroep 

  

284  PERSONS113000 

 

F20.4 

  Gemiddeld aantal medewerkende eigenaren en gezinsleden   

285  PERSONS121000 

 

F20.4 

  Gemiddeld aantal ingeleende personeelsleden   

286  PERSONS121010 

 

F8.2 

  Gemiddeld aantal personen ingeleend personeel in de verslagp van 
ondernemingen buiten concern, excl. Uitzendbedrijven 

  

287  PERSONS122000 

 

F20.4 

  Gemiddeld aantal uitgeleende personeelsleden   

288  PERSONS122010 

 

F8.2 

  Gemiddeld aantal personen uitgeleend personeel in de 
verslagperiode naar ondernemingen buiten het concern 

  

289  PERSONS123000 

 

F8.2 

  Aantal uitgeleende personeelsleden   

290  PERSONS130000 

 

F20.4 

  Gemiddeld aantal uitzendkrachten   

291  PERSONS910500 

 

F20.4 

  Aantal bouwvakkers, schilders, stukadoors, glaszetters, behangers, 
vloerleggers en dergelijke werkzaam op de bouwplaats 
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292  PERSONS910600 

 

F20.4 

  Aantal arbeiders werkzaam in andere afdelingen van het bedrijf, 
zoals fabrieken en werkplaatsen en overige activiteiten 

  

293  PERSONS910700 

 

F20.4 

  Aantal personeelsleden in algemene dienst   

294  PERSONS940000 

 

F20.4 

  Aantal gewerkte dagen   

295  PERSONS940110 

 

F8.2 

  Aantal beschikbaar gestelde uren van uitgezonden personeel   

296  PERSONS940120 

 

F8.2 

  Aantal beschikbaar gestelde uren van gedetacheerd personeel   

297  PERSONS941000 

 

F20.4 

  Aantal verloonde of sociale verzekeringsdagen   

298  PERSONS942000 

 

F20.4 

  Aantal dagen vorstverlet waarover is gerestitueerd   

299  PERSONS943000 

 

F20.4 

  Aantal ziektedagen waarover is gerestitueerd   

300  PERSONS944000 

 

F20.4 

  Aantal niet gerestitueerde dagen   

301  RESULTS120000 

 

F20.4 

  Bedrijfsresultaat   

302  RESULTS130000 

 

F20.4 

  Resultaat voor belastingen   

303  SLACHTN100000 

 

F8.2 

  Aantal geslachte runderen   

304  SLACHTN200000 

 

F8.2 

  Aantal geslachte kalveren   

305  SLACHTN300000 

 

F8.2 

  Aantal geslachte varkens   

306  SLACHTN400000 

 

F8.2 

  Aantal geslachte schapen   

307  SUBSIDI120100 

 

F8.2 

  Subsidie voor hernieuwbare energietoepassingen   

308  SUBSIDI130000 

 

F20.4 

  Ontvangen overige subsidies   

309  SUBSIDI140000 

 

F20.4 

  Ontvangen loonkostensubsidies   

310  SUBSIDI150000 

 

F8.2 

  Export- en overige restituties   

311  SUBSIDI160000 

 

F8.2 

  Rijksvergoeding   

312  SUBSIDI170000 

 

F8.2 

  Gemeentelijke bijdrage   

313  SUBSOVD100000 

 

F8.2 

  Rijksvergoeding die is doorverstrekt aan derden   

314  SUBSSAL100000 

 

F8.2 

  Saldo rijksvergoedingen   

315  SUBTOTC100000 

 

F8.2 

  Subtotaal grond- en hulpstoffen   

316  SUBTOTC200000 

 

F8.2 

  Subtotaal handelsgoederen   
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317  SUBTOTE100000 

 

F20.4 

  Subtotaal niet gewerkte dagen   

318  SUBTOWP100000 

 

F20.4 

  Gemiddeld aantal werknemers op de loonlijst exclusief uitgeleende 
werknemers 

  

319  SUBTOWP200000 

 

F20.4 

  Gemiddeld aantal werknemers niet op de loonlijst   

320  SUBTOWP300000 

 

F8.2 

  Gemiddeld aantal werknemers bij de uitzendbranche niet op de 
loonlijst 

  

321  TERMIJH120010 

 

F20.4 

  Gefactureerde termijnen op onderhanden werk: beginstand   

322  TERMIJH120020 

 

F20.4 

  Gefactureerde termijnen op onderhanden werk: eindstand   

323  TERMIJN120000 

 

F20.4 

  Gefaktureerde termijnen op onderhanden werk einde boekjaar 
minus … begin boekjaar 

  

324  TERMIJN120010 

 

F20.4 

  Gefactureerde termijnen op onderhanden werk: beginstand   

325  TERMIJN120020 

 

F20.4 

  Gefactureerde termijnen op onderhanden werk: eindstand   

326  VOORRAD100100 

 

F20.4 

  Beginvoorraad gereed product en onderhanden werk   

327  VOORRAD100110 

 

F20.4 

  Balanstotaal onderhanden werk per begin boekjaar   

328  VOORRAD100500 

 

F20.4 

  Eindvoorraad gereed product en onderhanden werk   

329  VOORRAD100510 

 

F20.4 

  Balanstotaal onderhanden werk per einde boekjaar   

330  VOORRAD100900 

 

F20.4 

  Opbrengsten uit voorraadmutatie gereed product en onderhanden 
werk. 

  

331  VOORRAD210100 

 

F20.4 

  Beginvoorraad handelsgoederen   

332  VOORRAD210110 

 

F8.2 

  Balanswaarde van de beginvoorraad groothandelsgoederen   

333  VOORRAD210120 

 

F8.2 

  Balanswaarde van de beginvoorraad detailhandelsgoederen   

334  VOORRAD210500 

 

F20.4 

  Eindvoorraad handelsgoederen   

335  VOORRAD210510 

 

F8.2 

  Balanswaarde van de eindvoorraad groothandelsgoederen   

336  VOORRAD210520 

 

F8.2 

  Balanswaarde van de eindvoorraad detailhandelsgoederen   

337  VOORRAD220100 

 

F20.4 

  Beginvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen   

338  VOORRAD220500 

 

F20.4 

  Eindvoorraad grond- en hulpstoffen en verpakkingsmiddelen   

339  VOORRAH100900 

 

F20.4 

  Mutatie onderhanden werk   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

340  VOORRAX100900 

 

F20.4 

  Voorraadmutatie gereed produkt en onderhanden werk (ook 
halffabrikaten bestemd voor derden) 

  

341  VOORZNG101000 

 

F20.4 

  Saldo van de vrijval van voorzieningen   

342  VOORZNG111000 

 

F20.4 

  Dotaties en toevoegingen van voorzieningen   

343  VOORZNG141000 

 

F20.4 

  Onttrekkingen van voorzieningen   

344  VOORZNG142000 

 

F20.4 

  Vrijval van voorzieningen   

345  WATERVL110000 

 

F8.2 

  Productievolume van water: drinkwater uit eigen winning   

346  WATERVL120000 

 

F8.2 

  Productievolume van water: drinkwater uit ander water   

347  WATERVL130000 

 

F8.2 

  Productievolume van water: geen drinkwater   
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Bestand: PS_AAAAAA_detail 2015V1 

Nr   Variabele en omschrijving   Form 

1 
 

BE_Id 
 

F11 

  
Bedrijfsindentificatie 

  2 
 

STATJAAR 
 

F4 

  
Verslagjaar 

  3 
 

sbi 
 

A6 

  
Standaard Bedrijfs Indeling 2008 code voor economische activiteit 

  4 
 

kerncelcode 
 

A6 

  
Code van de Kerncel 

  5 
 

RechtsvormID 
 

F3 

  
Rechtsvormcode 

  6 
 

gk_SBS 
 

F6 

  
Grootteklasse volgens het aantal werkzame personen 

  7 
 

EindGewicht 
 

F8.2 

  
Uiteindelijk ophooggewicht 

  8 
 

CorrectieGewicht 
 

F8.2 

  
Gewicht om te corrigeren voor randtotalen 

  9 
 

Correctiefactor_DRT 
 

F8.2 

  

Correctiefactor die voor integrale eenheden buiten de TopX zorgt voor aansluiting 
van de PS op DRT 

10 
 

ImputatieGebruiken 
 

A5 

  
Indicator unit-imputatie 

  11 
 

IsCongo 
 

A5 

  
Indicator ConGO eenheid 

  12 
 

IsDummy 
 

A5 

  
Indicator dummy 

  13 
 

IsGeblokkeerd 
 

A5 

  
Indicator geblokkeerd 

  14 
 

IsNullTeller 
 

A5 

  
Indicator nullteller 

  15 
 

IsUitbijter 
 

A5 

  
Indicator uitbijter 

  16 
 

code 
 

A25 

  
Code 

  17 
 

waarde 
 

F20.4 

  
Waarde 
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Bestand: PS_AAAAAA_sbs 2015V1 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
1  BE_Id 

 

F11 

  Bedrijfsindentificatie   

2  STATJAAR 

 

F4 

  Verslagjaar   

3  sbi 

 

A6 

  Standaard Bedrijfs Indeling 2008 code voor economische activiteit   

4  kerncelcode 

 

A6 

  Code van de Kerncel   

5  rechtsvormid 

 

F3 

  Rechtsvormcode   

6  gk_SBS 

 

F6 

  Grootteklasse volgens het aantal werkzame personen   

7  EindGewicht 

 

F8.2 

  Uiteindelijk ophooggewicht   

8  CorrectieGewicht 

 

F8.2 

  Gewicht om te corrigeren voor randtotalen   

9  Correctiefactor_DRT 

 

F8.2 

  Correctiefactor die voor integrale eenheden buiten de TopX zorgt 
voor aansluiting van de PS op DRT 

  

10  ImputatieGebruiken 

 

A5 

  Indicator unit-imputatie   

11  IsCongo 

 

A5 

  Indicator ConGO eenheid   

12  IsDummy 

 

A5 

  Indicator dummy   

13  IsGeblokkeerd 

 

A5 

  Indicator geblokkeerd   

14  IsNullTeller 

 

A5 

  Indicator nullteller   

15  IsUitbijter 

 

A5 

  Indicator uitbijter   

16  OUT_SBSVARI121100 

 

F20.4 

  Omzet volgens Eurostat   

17  OUT_SBSVARI121200 

 

F20.4 

  Productiewaarde   

18  OUT_SBSVARI121300 

 

F20.4 

  Brutowinst op voor wederverkoop bestemde goederen   

19  OUT_SBSVARI121500 

 

F20.4 

  Toegevoegde waarde tegen factorkosten   

20  OUT_SBSVARI121700 

 

F20.4 

  Bruto-exploitatieoverschot   

21  OUT_SBSVARI131100 

 

F20.4 

  Totale aankoop van goederen en diensten   

22  OUT_SBSVARI131200 

 

F20.4 

  Aankoop van goederen en diensten, ingekocht voor wederverkoop 
in de oorspronkelijke staat 

  

23  OUT_SBSVARI131310 

 

F20.4 

  Betalingen voor uitzendkrachten   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
24  OUT_SBSVARI132110 

 

F8.2 

  Voorraadwijziging goederen en diensten, ingekocht voor 
wederverkoop in de oorspronkelijke staat 

  

25  OUT_SBSVARI132130 

 

F20.4 

  Voorraadwijziging eindproducten en onderhanden werk in de 
eenheid volgens SBS 

  

26  OUT_SBSVARI133100 

 

F20.4 

  Personeelskosten   

27  OUT_SBSVARI133200 

 

F20.4 

  Lonen   

28  OUT_SBSVARI133300 

 

F20.4 

  Wettelijke-socialezekerheidskosten   

29  OUT_SBSVARI134100 

 

F20.4 

  Bedrijfskosten voor gebouwen en apparatuur   

30  OUT_SBSVARI134110 

 

F20.4 

  Betalingen voor langetermijnhuur en operationele leasing van 
goederen 

  

31  OUT_SBSVARI134200 

 

F20.4 

  Verkoopkosten   

32  OUT_SBSVARI134300 

 

F20.4 

  Overige bedrijfskosten   

33  OUT_SBSVARI154200 

 

F20.4 

  Bruto-investeringen in concessies, octrooien, licenties, 
handelsmerken en soortgelijke rechten 

  

34  OUT_SBSVARI154410 

 

F20.4 

  Investeringen in aangekochte programmatuur   

35  OUT_SBSVARI173200 

 

F8.2 

  Aantal detailhandelwinkels   

36  OUT_SBSVARI173310 

 

F8.2 

  Verkoopruimte   

37  OUT_SBSVARI173400 

 

F8.2 

  Aantal vaste marktverkooppunten en/of -kramen   

38  OUT_SBSVARI181000 

 

F8.2 

  Omzet uit landbouw, bosbouw, visserij en industriële activiteiten   

39  OUT_SBSVARI181100 

 

F8.2 

  Omzet uit hoofdactiviteit op het niveau van de NACE Rev. 2 met 
drie cijfers 

  

40  OUT_SBSVARI181200 

 

F8.2 

  Omzet uit industriële activiteiten afhankelijk van de SBI inclusief of 
exclusief (doorberekende) vrachtkosten 

  

41  OUT_SBSVARI181210 

 

F8.2 

  Omzet uit industriële activiteiten, met uitzondering van de 
bouwnijverheid 

  

42  OUT_SBSVARI181220 

 

F8.2 

  Omzet uit bouwnijverheid   

43  OUT_SBSVARI181300 

 

F20.4 

  Omzet uit handelsactiviteiten met betrekking tot aankoop en 
wederverkoop 

  

44  OUT_SBSVARI181400 

 

F20.4 

  Omzet uit bemiddeling volgens SBS   
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
45  OUT_SBSVARI181500 

 

F20.4 

  Omzet uit dienstenactiviteiten   

46  OUT_SBSVARI181600 

 

F20.4 

  Omzet uit handelsactiviteiten met betrekking tot aankoop en 
wederverkoop en uit intermediaire activiteiten 

  

47  OUT_SBSVARI183100 

 

F8.2 

  Omzet uit burgerlijke en utiliteitsbouw   

48  OUT_SBSVARI183200 

 

F8.2 

  Omzet uit grond-, water- en wegenbouw   

49  OUT_SBSVARI201100 

 

F20.4 

  Aankoop van energieproducten (waarde)   

50  OUT_SBSVARI231100 

 

F20.4 

  Betalingen aan onderaannemers   

51  OUT_SBSVARI231200 

 

F8.2 

  

Inkomsten uit onderaanneming 
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Toelichting op de variabelen 

BE_ID 

Het bedrijfsidentificatienummer is de koppelsleutel voor bedrijfseenheden.  

SBI  

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 op SBI-2008. 

De Remote Access en On-site gebruikers kunnen de codelijst vinden op 

\8_Utilities\Code_Listings\bedrijfsindelingen\sbi2008\sbi08_2015.sps. 

KERNCELCODE 

De kerncelindeling is de primaire bedrijfsindeling die gebruikt wordt binnen de 

productiestatistieken. Een kerncel bestaat in het algemeen uit 1 of meerdere 4 digit SBI's. 

Voor de indeling zie SBI-Standaard Bedrijfsindeling. De Remote Access en On-site 

gebruikers kunnen de codelijst te vinden op 8_Utilities\Code_Listings\Bedrijfsindelingen\ 

sbi_08_kerncel_2014.sps 

RECHTSVORMID 

Rechtsvormcode. De Remote Access en On-site gebruikers kunnen de codelijst vinden op 

8_Utilities\Code_Listings\Rechtsvormen\rechtsvorm_2014_NUM.sps 

EINDGEWICHT 

Het eindgewicht wordt berekend op basis van de insluitkans. Daarnaast wordt o.a. 

informatie gebruikt over werkzame personen en rechtsvorm van de eenheid. De term 

Eindgewicht is gebruikt ter onderscheid van het oorspronkelijke insluitgewicht. 

CORRECTIEGEWICHT 

Met het correctiegewicht kunnen de opgehoogde populatietotalen gecalibreerd worden 

aan het randtotaal van de statistiek Directe Ramingen Totalen. De waarde van een 

variabele moet derhalve vermenigvuldigd worden met zowel het Eindgewicht als het 

Correctiegewicht. 

IMPUTATIE 

Indicator die aangeeft of voor deze bedrijfseenheid de unit imputatie gebruikt is. 

ISCONGO 

Indicator die aangeeft of deze bedrijfseenheid een ConGO eenheid is. 

ISDUMMY 

Indicator die aangeeft of deze bedrijfseenheid Dummy eenheid is. Bij een dummy beid is 

een schatting op mesoniveau op basis van registerinformatie weggeschreven op 1 

'dummy' bedrijfseenheid. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/sbi/sbi-2008/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/sbi/default.htm
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ISGEBLOKKEERD 

Indicator die aangeeft of deze bedrijfseenheid geblokkeerd was voor uitzending. 

ISNULLTELLER 

Indicator die aangeeft of deze bedrijfseenheid een nulteller is. Een nulteller is een 

bedrijfseenheid die uitgesloten wordt in de populatie. Meestal betreft het grote eenheden 

die dubbel in de populatie zitten (bv door hernummeringen van bedrijfseenheden). Dit is 

noodzakelijk doordat NOPS werkt met een volumekader. 

ISUITBIJTER 

Indicator die aangeeft of deze bedrijfseenheid een uitbijter voor de ophoging is. 

Categoriale variabelen en toelichting 

In deze paragraaf worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun 

betekenis opgesomd. 

Van de main, detail en sbs bestanden: 

gk_SBS 

0 Bedrijven met 0 werkzame personen 
 10 Bedrijven met 1 werkzaam persoon 
 21 Bedrijven met 2 werkzame personen 
 22 Bedrijven met 3 tot 5 werkzame personen 
 30 Bedrijven met 5 tot10 werkzame personen 
 40 Bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen 

50 Bedrijven met 20 tot 50 werkzame personen 

60 Bedrijven met 50 tot 100 werkzame personen 

71 Bedrijven met 100 tot 150 werkzame personen 

72 Bedrijven met 150 tot 200 werkzame personen 

81 Bedrijven met 200 tot 250 werkzame personen 

82 Bedrijven met 250 tot 500 werkzame personen 

91 Bedrijven met 500 tot 1000 werkzame personen 

92 
Bedrijven met 1000 tot 2000 werkzame 
personen 

93 Bedrijven met 2000 of meer werkzame 
personen 

      ImputatieGebruiken 

False ONWAAR 
    True WAAR 
    

      IsCongo 

False ONWAAR 
    True WAAR 
    

      IsDummy 

False ONWAAR 
    True WAAR 
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IsGeblokkeerd 

False ONWAAR 
    True WAAR 
    

      IsNullTeller 

False ONWAAR 
    True WAAR 
    

      IsUitbijter 

False ONWAAR 
    True WAAR 
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Overzicht SBI per Productiestatistiek  

PS_Autohandel 

45111 Import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto's 
45112 Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van 
nieuwe) 

45191 Import van nieuwe bedrijfsauto's 

45192 Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) 

45193 Handel in en reparatie van aanhangwagens en opleggers (geen caravans) 

45194 Handel in en reparatie van caravans 

45201 Auto-onderdelenservicebedrijven 

45202 Bandenservicebedrijven 

45203 Reparatie van specifieke auto-onderdelen 

45204 Carrosserieherstel 

45205 Overige gespecialiseerde reparatie; wassen en slepen van auto's 

45311 Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires (geen banden) 

45312 Groothandel en handelsbemiddeling in banden 

4532 Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires 

45401 Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen daarvan 

45402 Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan 
 

PS_Bouwnijverheid 

4110 Projectontwikkeling 

4120 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw 

42111 Wegenbouw 

42112 Stratenmaken 

4212 Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen 

4213 Bouw van kunstwerken 
4221 Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van 
bronbemaling 

4222 Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels 

4291 Natte waterbouw 

4299 Bouw van overige civieltechnische werken n.e.g. 

4311 Slopen van bouwwerken 

4312 Grondverzet 

4313 Proefboren 

4321 Elektrotechnische bouwinstallatie 

43221 Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair 

43222 Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur 

4329 Overige bouwinstallatie 

4331 Stukadoren 

4332 Bouwtimmeren 

4333 Afwerking van vloeren en wanden 

4334 Schilderen en glaszetten 

4339 Overige afwerking van gebouwen 
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PS_Bouwnijverheid (vervolg) 

4391 Dakdekken en bouwen van dakconstructies 

43991 Heien en andere funderingswerkzaamheden 

43992 Vlechten van betonstaal 

43993 Metselen en voegen 

43999 Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw n.e.g. 
 

PS_Commercielediensten 

55101 Hotel-restaurants 

55102 Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentie-oorden 

55201 Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen 

55202 Jeugdherbergen , vakantiekampen, groepsaccommodaties 

5530 Kampeerterreinen 

5590 Overige logiesverstrekking 

56101 Restaurants 

56102 Fastfoodrestaurants, cafetaria's,  ijssalons, eetkramen e.d. 

5621 Eventcatering 

5629 Kantines en contractcatering 

5630 Cafés 

5811 Uitgeverijen van boeken 

5813 Uitgeverijen van kranten 

5814 Uitgeverijen van tijdschriften 

5819 Overige uitgeverijen (niet van software) 

5821 Uitgeverijen van computerspellen 

5829 Overige uitgeverijen van software 

59111 Productie van films (geen televisiefilms) 

59112 Productie van televisieprogramma's 

5912 Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie 

5913 Distributie van films en televisieproducties 

5914 Bioscopen 

5920 Maken en uitgeven van geluidsopnamen 

6010 Radio-omroepen 

6020 Televisie-omroepen 

6110 Draadgebonden telecommunicatie 

6120 Draadloze telecommunicatie 

6130 Telecommunicatie via satelliet 

6190 Overige telecommunicatie 

6201 Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software 

6202 Advisering op het gebied van informatietechnologie 

6203 Beheer van computerfaciliteiten 

6209 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie 

6311 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten 

6312 Webportals 

6391 Persagentschappen 
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PS_Commercielediensten (vervolg) 

6399 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie n.e.g. 

69101 Advocatenkantoren 

69102 Rechtskundige adviesbureaus 

69103 Notariskantoren 

69104 Deurwaarderskantoren 

69105 Octrooibureaus 

69201 Registeraccountants 

69202 Accountants-administratieconsulenten 

69203 Boekhoudkantoren 

69204 Belastingconsulenten 

69209 Overige administratiekantoren 

7021 Public relationsbureaus 

70221 Organisatie-adviesbureaus 
70222 Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en 
organisatie-adviesbureaus 

71111 Architecten (geen interieurarchitecten) 

71112 Interieurarchitecten 

7112 Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies 

71201 Keuring en controle van agrarische producten en voedingsmiddelen 

71202 Keuring en controle van machines, apparaten en materialen 

71203 Overige keuring en controle 
72111 Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische producten en 
processen 
72112 Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische producten en 
farmaceutische processen en van voe 

72113 Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk voor overige toepassingen 

72191 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van landbouw en visserij (niet biotechnologisch) 

72192 Technisch speur- en ontwikkelingswerk 

72193 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet biotechnologisch) 

72199 Overig natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch) 

7220 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen 

7311 Reclamebureaus 

7312 Handel in advertentieruimte en -tijd 

7320 Markt- en opinieonderzoekbureaus 

74101 Communicatie- en grafisch ontwerp 

74102 Industrieel en productontwerp 

74103 Interieur- en ruimtelijk ontwerp 

74201 Fotografie 

74202 Ontwikkelwinkels 

74203 Ontwikkelcentrales 

7430 Vertalers en tolken 

7490 Overige specialistische zakelijke dienstverlening 

7500 Veterinaire dienstverlening 

77111 Verhuur van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen operational lease) 
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PS_Commercielediensten (vervolg) 

77112 Operational lease van personenauto's en lichte bedrijfsauto's 

7712 Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen, caravans en aanhangwagens 

7721 Verhuur van sport- en recreatieartikelen 

7722 Videotheken 

77291 Verhuur van leesportefeuilles 

77292 Verhuur van kleding en huishoudelijke artikelen 

77299 Verhuur van overige consumentenartikelen n.e.g. 

7731 Verhuur en lease van landbouwmachines en  werktuigen 

7732 Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw 

7733 Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur 

7734 Verhuur en lease van schepen 

7735 Verhuur en lease van vliegtuigen 

77391 Verhuur van automaten 
77399 Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige  goederen (geen 
automaten) 

7740 Lease van niet-financiële immateriële activa 

7810 Arbeidsbemiddeling 

78201 Uitzendbureaus 

78202 Uitleenbureaus 

7830 Payrolling (personeelsbeheer) 

7911 Reisbemiddeling 

7912 Reisorganisatie 

7990 Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus 

8010 Particuliere beveiliging 

8020 Beveiliging via  beveiligingssystemen 

8030 Opsporing 

8110 Facility management 

8121 Interieurreiniging van gebouwen 

81221 Glazenwassen 

81222 Schoorsteenvegen 

81229 Overige gespecialiseerde reiniging 

8129 Overige reiniging 

8130 Landschapsverzorging 

8211 Brede administratieve dienstverlening 

8219 Secretariële dienstverlening 

8220 Callcenters 

8230 Organiseren van congressen en beurzen 

8291 Kredietinformatie- en incassobureaus 

8292 Pakken, sorteren e.d. in loon 

82991 Veilingen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten 

82992 Veilingen van huisraad, kunst, antiek, machines e.d. roerende goederen 

82999 Overige zakelijke dienstverlening n.e.g. 

9511 Reparatie van computers en randapparatuur 
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PS_Commercielediensten (vervolg) 

9512 Reparatie van communicatieapparatuur 

9521 Reparatie van consumentenelektronica (geen computers) 

9522 Reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten 

9523 Reparatie van schoenen en lederwaren 

9524 Reparatie en stoffering van meubels 

9525 Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen 

9529 Reparatie van overige consumentenartikelen 

96011 Wasserijen en linnenverhuur 

96012 Chemische wasserijen en ververijen 

96013 Wassalons en -verzendinrichtingen 

96021 Haarverzorging 

96022 Schoonheidsverzorging, visagie, pedicures en manicures 

96031 Uitvaartverzorging 

96032 Crematoria, mortuaria en begraafplaatsen 

9604 Sauna's, solaria, baden e.d. 
 

PS_Delfstoffenwinning 

0610 Winning van aardolie 

0620 Winning van aardgas 

0812 Winning van zand, grind en klei 

0892 Winning van turf 

0893 Winning van zout 

0899 Winning van overige delfstoffen n.e.g. 

0910 Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas 
0990 Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (geen olie en 
gas) 
 

PS_Detailhandel 

4711 Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- 
en genotmiddelen 

47191 Warenhuizen 

47192 Winkels met een algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen) 

4721 Winkels in aardappelen, groenten en fruit 

47221 Winkels in vlees en vleeswaren 

47222 Winkels in wild en gevogelte 

4723 Winkels in vis 

47241 Winkels in brood en banket 

47242 Winkels in chocolade en suikerwerk 

4725 Winkels in dranken 

4726 Winkels in tabaksproducten 

47291 Winkels in kaas 

47292 Winkels in natuurvoeding en reformartikelen 

47293 Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen 

47299 Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen n.e.g. 
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4730 Benzinestations 

4741 Winkels in computers, randapparatuur en software 

4742 Winkels in telecommunicatieapparatuur 

47431 Winkels in audio- en videoapparatuur 

47432 Winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed 

47511 Winkels in kledingsstoffen 

47512 Winkels in  huishoudtextiel 

47513 Winkels in breiwol, handwerken en fournituren 

47521 Winkels in ijzerwaren en gereedschappen 

47522 Winkels in verf, verfwaren en behang 

47523 Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen 

47524 Winkels in tegels 

47525 Winkels in keukens 

47526 Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren 

47527 Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen 

47528 Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen algemeen assortiment 

4753 Winkels in vloerbedekking en gordijnen 

47541 Winkels in witgoed 

47542 Winkels in naai- en breimachines 

47543 Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur 

47544 Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur 

47591 Winkels in meubels 

47592 Winkels in verlichtingsartikelen 

47593 Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment 

47594 Winkels in muziekinstrumenten 

47595 Winkels in glas-, porselein- en aardewerk 

47596 Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen n.e.g. 

47597 Winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment 

4761 Winkels in boeken 

4762 Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften 

4763 Winkels in audio- en video-opnamen 

47641 Winkels in fietsen en bromfietsen 

47642 Winkels in watersportartikelen 

47643 Winkels in sportartikelen (geen watersport) 

47644 Winkels in kampeerartikelen (geen caravans) 

4765 Winkels in speelgoed 

47711 Winkels in herenkleding 

47712 Winkels in dameskleding 

47713 Winkels in bovenkleding en mode-artikelen (algemeen assortiment) 

47714 Winkels in baby- en kinderkleding 

47715 Winkels in babyartikelen algemeen assortiment 

47716 Winkels in onderkleding, foundations e.d. 

47717 Winkels in mode-artikelen 
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47718 Textielsupermarkten 

47721 Winkels in schoenen 

47722 Winkels in lederwaren en reisartikelen 

4773 Apotheken 

47741 Winkels in drogisterij-artikelen 

47742 Winkels in medische en orthopedische artikelen 

4775 Winkels in parfums en cosmetica 

47761 Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden 

47762 Tuincentra 

47763 Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen 

4777 Winkels in juweliersartikelen en uurwerken 

47781 Winkels in fotografische artikelen 

47782 Winkels in optische artikelen 
47783 Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze 
artikelen 

47789 Winkels gespecialiseerd in overige artikelen n.e.g. 

47791 Winkels in antiek 

47792 Winkels in tweedehands kleding 

47793 Winkels in tweedehands goederen (geen kleding) 

47811 Markthandel in aardappelen, groenten en fruit 

47819 Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen 

4782 Markthandel in textiel, kleding en schoenen 

47891 Markthandel in bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden 

47892 Markthandel in tweedehands goederen 

47899 Markthandel in overige goederen 

47911 Detailhandel via internet in voedingsmiddelen en drogisterijwaren 

47912 Detailhandel via internet in consumentenelektronica 

47913 Detailhandel via internet in boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s 

47914 Detailhandel via internet in kleding en mode-artikelen 

47915 Detailhandel via internet in huis- en tuinartikelen 

47916 Detailhandel via internet in vrijetijdsartikelen 

47918 Detailhandel via internet in overige non-food 

47919 Detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-food 

47991 Colportage 

47992 Straathandel 

47999 Detailhandel via overige distributievormen 
 

PS_DienstverleningLandbouw 

0161 Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw 

0162 Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren 

0163 Behandeling van  gewassen na de oogst 

0164 Behandeling van zaden voor vermeerdering 
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PS_Energie 

35111 Productie van elektriciteit door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales 

35112 Productie van elektriciteit door windenergie 

35113 Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht 
3512 Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm 
water 

3513 Distributie van elektriciteit en gasvormige brandstoffen via leidingen 

3514 Handel in elektriciteit en in gas via leidingen 

3520 Productie van aardgas 

3530 Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht 
 

PS_Groothandel 

4611 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen voor textiel en 
voedingsmiddelen 

4612 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten 

4613 Handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen 

4614 Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen 

4615 Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 

4616 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederwaren 

4617 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 

4618 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen 

4619 Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling 

46211 Groothandel in granen 

46212 Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten 

46213 Groothandel in hooi, stro en ruwvoeder 

46214 Groothandel in meng- en krachtvoeder 

46215 Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder) 

46216 Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen 

46217 Groothandel in ruwe tabak 

46218 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment 

46219 Groothandel in overige akkerbouwproducten 

4622 Groothandel in bloemen en planten 

46231 Groothandel in levend vee 

46232 Groothandel in huisdieren, siervissen, siervogels en wilde dieren 

46241 Groothandel in huiden en vellen 

46242 Groothandel in leer en halffabrikaten van leer 

46311 Groothandel in groenten en fruit 

46312 Groothandel in consumptie-aardappelen 

4632 Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend) 

46331 Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten 

46332 Groothandel in eieren 

4634 Groothandel in dranken (geen zuivel) 

4635 Groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdheden 

4636 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 

4637 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe) 
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46381 Groothandel in snacks 

46382 Groothandel in vis, schaal- en weekdieren 

46383 Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen n.e.g. 

46384 Groothandel in bakkerijgrondstoffen 
46389 Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de 
voedingsmiddelenindustrie n.e.g. 

4639 Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment 

46411 Groothandel in kledingstoffen en fournituren 

46412 Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed 

46421 Groothandel in bovenkleding 

46422 Groothandel in werkkleding 

46423 Groothandel in onderkleding 

46424 Groothandel in schoenen 

46425 Groothandel in mode-artikelen 

46429 Groothandel in textielwaren algemeen assortiment 

46431 Groothandel in witgoed 

46432 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video) 

46433 Groothandel in audio- en video-apparatuur 

46434 Groothandel in fotografische artikelen 

46435 Groothandel in beeld- en geluidsdragers 

46436 Groothandel in optische artikelen 

46441 Groothandel in glas, porselein en aardewerk 

46442 Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen 

4645 Groothandel in parfums en cosmetica 

46461 Groothandel in farmaceutische producten 
46462 Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische 
artikelen en laboratoriumbenodighede 

46471 Groothandel in huismeubilair 

46472 Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking 

46473 Groothandel in verlichtingsartikelen 

4648 Groothandel in juweliersartikelen en uurwerken 

46491 Groothandel in fietsen en bromfietsen 

46492 Groothandel in watersportartikelen 

46493 Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans) 

46494 Groothandel in speelgoed 

46495 Groothandel in muziekinstrumenten 

46496 Groothandel in sportartikelen (geen watersport) 

46497 Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal) 

46498 Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk 

46499 Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food) n.e.g. 

4651 Groothandel in computers, randapparatuur en software 

4652 Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen 

4661 Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren 

4662 Groothandel in gereedschapswerktuigen 
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4663 Groothandel in machines voor de bouw 

4664 Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines 

4665 Groothandel in bedrijfsmeubels 

4666 Groothandel in kantoormachines (geen computers) 

46681 Groothandel in machines voor de grafische industrie 

46682 Groothandel in machines voor de voedings- en genotmiddelenindustrie 

46691 Groothandel in intern transportmaterieel 

46692 Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek 

46693 Groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren 

46694 Groothandel in appendages, technische toebehoren e.d. 

46695 Groothandel in meet- en regelapparaten 

46696 Groothandel in emballage 

46697 Groothandel in scheepsbenodigdheden en visserij-artikelen 

46699 Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel n.e.g. 

46711 Groothandel in vaste brandstoffen 

46712 Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen 

46713 Groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen) 

46721 Groothandel in metaalertsen 

46722 Groothandel in ferrometalen en -halffabrikaten 

46723 Groothandel in non-ferrometalen en -halffabrikaten 

46731 Groothandel in hout en plaatmateriaal 

46732 Groothandel in verf en verfwaren 

46733 Groothandel in behang 

46734 Groothandel in vlakglas 

46735 Groothandel in zand en grind 

46736 Groothandel in tegels en plavuizen 

46737 Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal 

46738 Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen 

46739 Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment 

46741 Groothandel in ijzer- en metaalwaren 

46742 Groothandel in verwarmingsapparaten 

46751 Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing 

46752 Groothandel in bestrijdingsmiddelen en meststoffen 

46761 Groothandel in textielgrondstoffen en -halffabrikaten 

46762 Groothandel in papier en karton 

46769 Groothandel in overige intermediaire producten n.e.g. 

46771 Groothandel in autosloopmateriaal 

46772 Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen 

46779 Groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen 

46901 Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen 

46902 Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-consumentenartikelen 
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PS_Industrie 

1011 Slachterijen (geen pluimvee-) 

1012 Pluimveeslachterijen 

1013 Vleesverwerking (niet tot maaltijden) 

1020 Visverwerking 

1031 Vervaardiging van aardappelproducten 

1032 Vervaardiging van fruit- en groentesap 

1039 Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden) 

1041 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (geen margarine en andere spijsvetten) 

1042 Vervaardiging van margarine en overige spijsvetten 

1051 Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs) 

1052 Vervaardiging van consumptie-ijs 

1061 Vervaardiging van meel (geen zetmeel) 

1062 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 

1071 Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk 

1072 Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk 

1073 Vervaardiging van deegwaren 

1081 Vervaardiging van suiker 

10821 Verwerking van cacao 

10822 Vervaardiging van chocolade en suikerwerk 

1083 Verwerking van koffie en thee 

1084 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen; zoutraffinage 

1085 Vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks 

1086 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 

1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen n.e.g. 

1091 Vervaardiging van veevoeders 

1092 Vervaardiging van voeders voor huisdieren 

1101 Vervaardiging van sterk alcoholische dranken door distilleren, rectificeren en mengen 

1102 Vervaardiging van wijn uit druiven 

1103 Vervaardiging van cider en van overige vruchtenwijnen 

1105 Vervaardiging van bier 

1106 Mouterijen 

1107 Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water 

1200 Vervaardiging van tabaksproducten 

1310 Bewerken en spinnen van textielvezels 

1320 Weven van textiel 

1330 Textielveredeling 

1391 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 

1392 Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel (geen kleding) 

1393 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 

1394 Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten 

1395 Vervaardiging van gebonden textielvlies en artikelen daarvan (geen kleding) 

1396 Vervaardiging van technisch en industrieel textiel 

1399 Vervaardiging van overige  textielproducten n.e.g. 
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1411 Vervaardiging van kleding van leer 

1412 Vervaardiging van werkkleding 

1413 Vervaardiging van overige  bovenkleding 

1419 Vervaardiging van baby- en sportkleding en kledingaccessoires 

1431 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 

1439 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding (geen kousen en sokken) 

1511 Looien en bewerken van leer; bereiden en verven van bont 

1512 Vervaardiging van koffers, tassen e.d. en van zadel- en tuigmakerswerk 

1520 Vervaardiging van schoenen 

16101 Zagen en schaven en overige primaire houtbewerking 

16102 Verduurzamen van hout 

1621 Vervaardiging van fineer en plaatmateriaal op basis van hout 

1622 Vervaardiging van panelen voor parketvloeren 

16231 Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout 

16239 Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw (geen deuren, ramen en kozijnen) 

1624 Vervaardiging van houten emballage 
1629 Vervaardiging van overige artikelen van hout en van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk (geen 
meubels) 

1711 Vervaardiging van papierpulp 

17121 Vervaardiging van grafisch papier en karton 

17122 Vervaardiging van papier en karton voor verpakking 

17129 Vervaardiging van papier en karton (geen grafisch en niet voor verpakking) 

17211 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton 

17212 Vervaardiging van golfpapier en -karton 

1722 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 

1723 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 

1724 Vervaardiging van behangselpapier 

1729 Vervaardiging van overige papier- en kartonwaren 

1811 Drukkerijen van dagbladen 

18121 Drukkerijen van boeken e.d. 

18122 Drukkerijen van tijdschriften 

18123 Drukkerijen van reclame 

18124 Drukkerijen van verpakkingen 

18125 Drukkerijen van formulieren 

18129 Overige drukkerijen n.e.g. 

1813 Prepress- en premedia-activiteiten 

1814 Grafische afwerking en overige activiteiten verwant aan de drukkerij 

1820 Reproductie van opgenomen media 

19201 Aardolieraffinage 

19202 Aardolieverwerking (geen -raffinage) 

2011 Vervaardiging van industriële gassen 

2012 Vervaardiging van kleur- en verfstoffen 

2013 Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën 

20141 Vervaardiging van petrochemische producten 
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20149 Vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten) 

2015 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen 

2016 Vervaardiging van kunststof in primaire vorm 

2017 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vorm 

2020 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën 

2030 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 

2041  Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen 

2042 Vervaardiging van parfums en cosmetica 

2052 Vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen 

2053 Vervaardiging van etherische oliën 

2059 Vervaardiging van  overige chemische producten n.e.g. 

2060 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 

2110 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 

2120 Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen) 

2211 Vervaardiging van rubberbanden en loopvlakvernieuwing 

2219 Vervaardiging van producten van rubber (geen banden) 

2221 Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof 

2222 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof 

2223 Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw 

2229 Vervaardiging van overige producten van kunststof 

2311 Vervaardiging van vlakglas 

2312 Vormen en bewerken van vlakglas 

2313 Vervaardiging van holglas 

2314 Vervaardiging van glasvezels 

2319 Vervaardiging en bewerking van overig  glas,  inclusief technisch glaswerk 

2320 Vervaardiging van vuurvaste keramische  producten 

2331 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 

2332 Vervaardiging van  keramische producten voor de bouw (geen tegels en plavuizen) 

2341 Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk 

2342 Vervaardiging van sanitair aardewerk 

2343 Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen 

2349 Vervaardiging van overige keramische producten n.e.g. 

2351 Vervaardiging van cement 

2352 Vervaardiging van kalk en gips 

23611 Vervaardiging van producten van beton voor de bouw 

23612 Vervaardiging voor de bouw van kalkzandsteen en cellenbeton 

2362 Vervaardiging van producten van gips voor de bouw 

2363 Vervaardiging van stortklare beton 

2364 Vervaardiging van mortel in droge vorm 

2365 Vervaardiging van producten van vezelcement 

2369 Vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement 

2370 Natuursteenbewerking 

2391 Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 
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2399 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (geen schuur-, slijp- en 
polijstmiddelen) 

2410 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 

2420 Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor 

2431 Koudtrekken van staven 

2432 Koudwalsen van bandstaal 

2433 Koudvervormen en koudfelsen 

2434 Koudtrekken van draad 

2442 Vervaardiging van aluminium 

2443 Vervaardiging van lood, zink en tin 

2444 Vervaardiging van koper 

2445 Vervaardiging van overige non-ferrometalen 

2451 Gieten van ijzer 

2452 Gieten van staal 

2453 Gieten van lichte metalen 

2454 Gieten van overige  non-ferrometalen 

2511 Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan 

2512 Vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnen 

2521 Vervaardiging van ketels en radiatoren voor centrale verwarming 

2529 Vervaardiging van metalen tanks en reservoirs 

2530 Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming) 

2550 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie 

2561 Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal 

2562 Algemene metaalbewerking 

2571 Vervaardiging van scharen, messen en bestek 

2572 Vervaardiging van hang- en sluitwerk 

2573 Vervaardiging van gereedschap 

2591 Vervaardiging van stalen vaten e.d. 

2592 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal 

2593 Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren 

2594 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 

2599 Vervaardiging van overige producten van metaal n.e.g. 

2611 Vervaardiging van elektronische componenten 

2612 Vervaardiging van elektronische printplaten 

2620 Vervaardiging van computers en randapparatuur 

2630 Vervaardiging van communicatieapparatuur 

2640 Vervaardiging van consumentenelektronica 

2651 Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur 

2652 Vervaardiging van uurwerken 
2660 Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische 
apparatuur 

2670 Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur 

2680 Vervaardiging van informatiedragers 

2711 Vervaardiging van elektromotoren,  elektrische generatoren en transformatoren 
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2712 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 

2720 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 

2731 Vervaardiging van kabels van optische vezels 

2732 Vervaardiging van overige elektrische en elektronische kabel 

2733 Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. 

2740 Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten 

2751 Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 

2752 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 

2790 Vervaardiging van overige elektrische apparatuur 

2811 Vervaardiging van motoren en turbines (niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen) 

2812 Vervaardiging van hydraulische apparatuur 

2813 Vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren 

2814 Vervaardiging van appendages 

2815 Vervaardiging van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen 

2821 Vervaardiging van industriële ovens en branders 

2822 Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 

2823 Vervaardiging van kantoormachines en -apparatuur (geen computers en randapparatuur) 

2824 Vervaardiging van pneumatisch en elektrisch handgereedschap 

2825 Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële  koeltechniek en  klimaatregeling 

2829 Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik n.e.g. 

2830 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw 

2841 Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking 

2849 Vervaardiging van  gereedschapswerktuigen niet voor metaalbewerking 

2891 Vervaardiging van machines voor de metallurgie 

2892 Vervaardiging van machines voor de bouw en winning van delfstoffen 

2893 Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 

2894 Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 

2895 Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton 

2896 Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie 

2899 Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden n.e.g. 

2910 Vervaardiging van auto's 

29201 Carrosseriebouw 

29202 Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers 

2931 Vervaardiging van elektrische en elektronische onderdelen en toebehoren  voor auto's 

2932 Vervaardiging van niet-elektrische en -elektronische  onderdelen en toebehoren voor auto's 

3011 Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen) 

3012 Bouw van sport- en recreatievaartuigen 

3020 Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel 

3030 Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor 

3040 Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen 

3091 Vervaardiging van motor- en bromfietsen 

3092 Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens 

3099 Vervaardiging van overige transportmiddelen n.e.g. 
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31011 Interieurbouw 

31012 Vervaardiging van bedrijfsmeubels 

3102 Vervaardiging van keukenmeubels 

3103 Vervaardiging van matrassen 

3109 Vervaardiging van overige meubels 

3211 Slaan van munten en medailles 

3212 Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden e.d. (geen imitatie) 

3213 Vervaardiging van imitatiesieraden 

3220 Vervaardiging van muziekinstrumenten 

3230 Vervaardiging van sportartikelen 

3240 Vervaardiging van speelgoed en spellen 

32501 Tandtechnische bedrijven 

32502 Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen tandtechniek) 

3291 Vervaardiging van borstelwaren 

32991 Sociale werkvoorziening 

32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 

3311 Reparatie van producten van metaal 
33121 Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en machine-onderdelen (geen 
gereedschap) 
33122 Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch gereedschap en 
gereedschapswerktuigen 

33123 Reparatie en onderhoud van machines voor een specifieke bedrijfstak 

3313 Reparatie van elektronische en optische apparatuur 

3314 Reparatie van elektrische apparatuur 

3315 Reparatie en onderhoud van schepen 

3316 Reparatie en onderhoud van vliegtuigen 

3317 Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen 

3319 Reparatie van overige apparatuur 

3321 Installatie van ketels en tanks 

33221 Installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap) 

33222 Installatie van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen 

33223 Installatie van machines voor een specifieke bedrijfstak 

3323 Installatie van elektronische en optische apparatuur 

3324 Installatie van elektrische apparatuur 

3329 Installatie van overige toebehoren 
 

PS_Onroerendgoed 

6810 Handel in eigen onroerend goed 
68203 Verhuur van overige woonruimte 
68204 Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte) 
6831 Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed 
6832 Beheer van onroerend goed 
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4910 Personenvervoer per spoor (geen tram of metro) 

4920 Goederenvervoer per spoor 

4931 Openbaar vervoer binnen steden 

4932 Vervoer per taxi 

49391 Ongeregeld personenvervoer over de weg 

49392 Openbaar interlokaal personenvervoer over de weg 

49393 Geregeld besloten personenvervoer over de weg 

4941 Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen) 

4942 Verhuisvervoer 

4950 Transport via pijpleidingen 

5010 Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten) 

50201 Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart; geen sleepvaart) 

50202 Zee- en kustsleepvaart 

5030 Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten) 

50401 Binnenvaart (vrachtvaart) 

50402 Binnenvaart (tankvaart) 

50403 Binnenvaart (sleep- en duwvaart) 

5110 Personenvervoer door de lucht 

5121 Goederenvervoer door de lucht 

52101 Opslag in tanks 

52102 Opslag in koelhuizen e.d. 

52109 Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen e.d.) 

5221 Dienstverlening voor vervoer over land 

5222 Dienstverlening voor vervoer over water 

5223 Dienstverlening voor de luchtvaart 

52241 Laad-, los- en overslagactiviteiten voor zeevaart 

52242 Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart 
52291 Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het 
goederenvervoer 

52292 Weging en meting 

5310 Nationale post met universele dienstverplichting 

53201 Post zonder universele dienstverplichting 

53202 Koeriers 
 

PS_WaterAfval 

3600 Winning en distributie van water 
3700 Afvalwaterinzameling en -behandeling 
3811 Inzameling van onschadelijk afval 
3812 Inzameling van schadelijk afval 
3821 Behandeling van onschadelijk afval 
3822 Behandeling van schadelijk afval 
3831 Sloop van schepen, witgoed, computers e.d. 
3832 Gesorteerd materiaal voorbereiden tot recycling 
3900 Sanering en overig afvalbeheer 
 


