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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 Centraal Bureau voor de 

Statistiek betreffende Internationale Handel in Goederen: In-, uit- en 

wederuitvoergegevens per bedrijfseenheid, land en goederensoort.” 

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 bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de  jaren 2009 t/m 2017. 

In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De bestanden ‘IHG’ kunnen gebruikt worden om de randtotalen van de goederensoorten 

voor totaal Nederland te berekenen. 

 De cijfers uit de bestanden ‘IHG_per_BE_ID’ kunnen afwijken van de gepubliceerde 

variabelen in de Statline tabellen van het CBS. 

 In de bestanden ‘IHG_per_BE_ID’ zijn, waar mogelijk, de gegevens gekoppeld aan een 

BE_ID. Het kan voorkomen dat één BE_ID twee records heeft voor een zelfde 

combinatie van land en goederensoort. De reden hiervoor is dat de maandgegevens de 

basis vormen van deze bestanden. Het kan voorkomen dat niet elke maand de uitsplitsing 

naar land en goederensoort bekend is maar wel de waarde. Op basis van gegevens uit het 

verleden zijn deze waarden toegekend aan land en goederensoort. Deze records zijn te 

herkennen aan de waarde Imputatie bij de variabele RESPONS. 

 De koppelsleutel voor bedrijfseenheden is het bedrijfsidentificatienummer (BE_ID). Het 

format van deze variabele is Numeriek. Met deze variabele kunnen de gegevens van de 

internationale handel gekoppeld worden met bijvoorbeeld de bestanden over het 

Algemeen Bedrijven Register (ABR) en de Productie statistieken. De handel van 

kleinere bedrijven is niet altijd uit te splitsen naar landen en goederen. Het is daarom niet 

mogelijk te bepalen hoeveel handelaren met een bepaald land handelen, of in een 

bepaald goed. 

 Afhankelijk van het jaar is 15-20 procent van de waarde van de handel niet te koppelen 

aan een bedrijf in Nederland omdat het gaat om buitenlandse bedrijven die geen 

activiteiten in Nederland hebben. Daarnaast is ongeveer 5 procent niet te koppelen 

vanwege andere redenen.  

 Voor 2010 en later zijn de koppelingsresultaten qua aantallen handelaren een stuk beter 

dan voor 2009. De koppelingsmethodiek is na 2009 sterk verbeterd. Bij meer handelaren 

(geïdentificeerd met hun BTW-nummer) is het bijbehorende bedrijf gevonden. Ook werd 

in 2009 de handel behorend bij een BTW-nummer vaker verdeeld over meer bedrijven 

dan in 2010 en later. Voor demografisch onderzoek, bijvoorbeeld naar de vraag of een 

bedrijf blijft handelen, is het dus sterk aan te raden de bestanden vanaf 2010 te 

gebruiken. 
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 Met ingang van 2011 corrigeert het CBS dat deel van de internationale handel dat niet 

direct waargenomen is (de imputaties en de bijschattingen) op een meer geaggregeerd 

goederenniveau dan in eerdere jaren. De uitsplitsing van deze niet direct waargenomen 

gegevens naar het onderliggende detail gebeurt dan met een verdelingsfactor. 

 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 Microdata Services 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 

“Internationale handel in goederen”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

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

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

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

Beschrijving IHG 

Het bestand bevat voor een combinatie van land van in- of uitvoer, goederensoort en de 

waarde van invoer, uitvoer en wederuitvoer. 

Alle ondernemingen in Nederland die een btw-nummer hebben en met het buitenland 

handelen in goederen. 

Beschrijving IHG per BEID 

Het bestand bevat voor een bedrijfseenheid (BE_ID) gegevens die betrekking hebben op de 

internationale handel, namelijk land van in- of uitvoer, goederensoort en de waarde van 

invoer, uitvoer en wederuitvoer. 

Alle bedrijfseenheden (BE's) die in het betreffende jaar actief zijn geweest en internationale 

handel in goederen hadden. Dat is dus inclusief alle bedrijven die gedurende het jaar ontstaan 

of verdwijnen. De populatie bevat alleen de ‘marktgerichte eenheden’. Dit bestand bevat 

echter niet de hele populatie; het bevat de bedrijven die overblijven na koppeling tussen 

handelsgegevens uit de statistiek IHG en het ABR. 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

Bestanden “IHG” 

VolgNr Naam Formaat 

1 Land HB A3 

2 gsrt A8 

3 Invoer F12 

4 Uitvoer F12 

5 Wederuitvoer F12 

 

Bestanden “IHG_per_BEID” 

VolgNr Naam Formaat 

1 BE ID F8 

2 Respons A1 

3 Land HB A3 

4 gsrt A8 

5 Invoer F12 

6 Uitvoer F12 

7 Wederuitvoer F12 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven. 

De variabelen BE_ID en respons komen alleen voor in het microdatabestand 

“IHG_per_BEID”. 

BE_ID:  

Bedrijfseenheid. 

 

Definitie  

Dit nummer identificeert een bedrijfseenheid. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij het gebruik  

Per jaar is 75-80 procent van de totale handelswaarde aan een BE te koppelen. 

Respons:  

Respons indicator. 

 

Definitie  

Indicator die aangeeft of voor deze combinatie van bedrijfseenheid, land en goederensoort 

sprake is van registratie, imputatie of bijschatting. 

Toelichting bij de definitie  

Er is sprake van registratie als het CBS de gegevens direct via het bedrijf of indirect via de 

douane heeft ontvangen. De gegevens zijn dan uitgesplitst naar land en goedsoort. Als het 

CBS de gegevens niet heeft ontvangen, maar deze op basis van informatie uit het verleden 

kon afleiden, is sprake van imputatie. Ook dan zijn de gegevens uitgesplitst naar land en 

goederensoort. 

Toelichting bij het gebruik  

Als het CBS geen gegevens heeft ontvangen omdat het bedrijf a. geen opgaveverplichting 

heeft of b. niet de gegevens heeft ingestuurd en er geen recente handelsinformatie 

beschikbaar is, dan leidt het de informatie af met behulp van onder andere de btw-gegevens 

van de Belastingdienst. Het gaat dan om bijschattingen. Deze zijn niet uitgesplitst naar land 

en goederensoort. 

Codelijst 

Waarde Label 

R Registratie 

I Imputatie 

B Bijschatting 
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Land_HB:  

Land van herkomst of bestemming. 

 

Definitie  

Het land vanwaar de goederen met bestemming Nederland zijn verzonden, of het land dat op 

het ogenblik van uitvoer/ICL bekend is als het land waarheen de goederen uiteindelijk 

worden verzonden.  

gsrt:  

De goederencode volgens de Gecombineerde Nomenclatuur. 

 

Definitie  

De goederencode volgens de Gecombineerde Nomenclatuur. 

Toelichting bij de definitie  

De goederensoortcode is een achtcijferige code die aangeeft om welk goed het gaat. De 

codes komen uit de Gecombineerde Nomenclatuur, een goederenindeling die alle EU-landen 

gebruiken. 

Invoer:  

Waarde van invoer van goederen. 

 

Definitie  

Geldwaarde van de invoer van goederen 

Toelichting bij de definitie  

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

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

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

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

buitengrens van de Europese Unie. 

Uitvoer:  

Waarde van uitvoer van goederen. 

 

Definitie  

Geldwaarde van de uitvoer van goederen 

Toelichting bij de definitie  

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

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

verzekeringskosten tot aan de Nederlandse grens. 
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Wederuitvoer:  

Waarde van wederuitvoer van goederen. 

 

Definitie  

Geldwaarde van de wederuitvoer van goederen 

Toelichting bij de definitie  

De goederen die via Nederland vervoerd worden en daarbij (tijdelijk) eigendom worden van 

een ingezetene, zonder dat significant industriële bewerking plaatsvindt. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

130620 IHG 2009V1 Eerste plaatsing 

130620 IHG 2010V1 Eerste plaatsing 

130620 IHG 2011V1 Eerste plaatsing 

130620 IHG per BE_ID 2009V1 Eerste plaatsing 

130620 IHG per BE_ID 2010V1 Eerste plaatsing 

130620 IHG per BE_ID 2011V1 Eerste plaatsing 

131018 IHG 2012V1 Eerste plaatsing 

131018 IHG per BE_ID 2012V1 Eerste plaatsing 

141117 IHG 2013V1 Eerste plaatsing 

141117 IHG per BE_ID 2013V1 Eerste plaatsing 

IHG2014V1 Eerste plaatsing 

IHG_per_BE_ID2014V1 Eerste plaatsing 

IHG2015V1 Eerste plaatsing 

IHG_per_BE_ID2015V1 Eerste plaatsing 

IHG2016V1 Eerste plaatsing 

IHG_per_BE_ID2016V1 Eerste plaatsing 

IHG2016V2 Vervangt eerdere plaatsing V1  

IHG_per_BE_ID2016V2 Vervangt eerdere plaatsing V1 

IHG2017V1 Eerste plaatsing 

IHG_per_BE_ID2017V1 Eerste plaatsing 

 

 


