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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 Bedrijfsomzet per kwartaal in groothandel en 

handelsbemiddeling, vervoer en opslag, horeca, informatie en communicatie, 

specialistische zakelijke diensten en overige zakelijke dienstverlening.” 

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 perioden 2014KW1 t/m 2018KW3 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 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 

“Bedrijfsomzet per kwartaal in groothandel en handelsbemiddeling, vervoer en opslag, 

horeca, informatie en communicatie, specialistische zakelijke diensten en overige zakelijke 

dienstverlening.”. 

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 

Onderwerp microdatabestand(en) 

Beschrijving 

Dit bestand bevat de omzet (JJJJKK en JJJJKK-1) en kenmerken zoals SBI en grootteklasse 

van de populatie bedrijfseenheden met als hoofdactiviteit groothandel en 

handelsbemiddeling, vervoer en opslag, horeca, informatie en communicatie, specialistische 

zakelijke diensten, overige zakelijke dienstverlening en overige diensten. 

Beschrijving van de populatie 

Volgens het ABR actieve bedrijfseenheden met als hoofdactiviteit groothandel en 

handelsbemiddeling, vervoer en opslag, horeca, informatie en communicatie, specialistische 

zakelijke diensten, overige zakelijke dienstverlening en overige diensten. 

Methodologie 

Het ABR wordt gekoppeld aan BTW-omzet data en primaire waarneming bij grote 

bedrijven. Er wordt geïmputeerd voor gebroken periodes bij BTW-omzet aangifte en 

omzetten worden geschat voor bijvoorbeeld jaaraangevers BTW. Zie MAD_DRT voor 

volledige detaillering. 

Procesverloop 

Data zijn beoordeeld door een analist en waar nodig gaafgemaakt in het verwerkings- en 

analysesysteem DRT (Directe ramingen totalen). Wanneer de productieleider de uitkomsten 

heeft goedgekeurd, gaan de data naar een rustpunt (RP4). Elk kwartaal krijgt de meest 

recente periode een Voorlopige status (publicatie). De daaraan voorafgaande periode krijgt 

de Nader Voorlopige status (levering NR). Als het jaar afgerond is, wordt een jaarrelease 

gemaakt. Hierin worden o.a. de geschatte omzetten van jaaraangevers naar de jaaraangifte 

toegerekend en worden kaderfouten die gedurende het jaar plaatsvinden voor het hele jaar 

hersteld, zodat er één consistente jaarreeks is. Deze jaarrelease vervangt alle voorgaande 

kwartaalreleases in RP4. 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

Nr   Variabele   Formaat 

1  BEID  F11 

  Identificerende code van de  bedrijfseenheid   

2  KerncelId  A6 

  Een samenstelling van bedrijfseenheden met dezelfde 
economische activiteiten. 

  

3  GK  F2 

  Grootteklasse   

4  WP  F5 

  Aantal werkzame personen (1)   

5  TopX  A2 

  Indicatie of de bedrijfseenheid tot de Topx behoort   

6  Congo  A2 

  Indicatie of de bedrijfseenheid tot Congo behoort   

7  InConjunctuurPanel  A21 

  Indicatie of de bedrijfseenheid is meegenomen in het 
conjunctuurpanel 

  

8  NettoOmzet  F10 

  De netto omzet (1 euro)   

9  NettoOmzetVorigePeriode  F10 

  De netto omzet van de vorige periode zoals die gebruikt 
is in de berekening van de ontwikkeling van de kerncel. 
(1 euro) 

  

10  NettoOmzetConjunctureel  F10 

  De conjuncturele netto omzet van de bedrijfseenheid. 
(1 euro) 

  

11  NettoOmzetConjunctureelVorigePeriode  F10 

  De conjuncturele netto omzet van de bedrijfseenheid in 
de vorige periode (1 euro) 

  

12  PercOmzetGeimputeerd  F19.14 

  Percentage geïmputeerde omzet (procent)   
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

BEID 

Identificerende code van de bedrijfseenheid 

Definitie  

Een bedrijfseenheid identificerend betekenisloos nummer 

Toelichting bij de definitie  

Een bedrijfseenheid is de feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door 

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

zijn producten/diensten aan derden. Een bedrijfseenheid wordt aangegeven met een unieke 

8-cijferige code. 

KerncelId 

Een samenstelling van bedrijfseenheden met dezelfde economische activiteiten. 

Definitie  

De economische activiteit van de kerncel is afgeleid van de economische activiteit, volgens de 

Standaard Bedrijfsindeling 2008. 

Toelichting bij de definitie  

Kerncellen zijn samengesteld door het CBS en betreffen een samenstelling van 

bedrijfseenheden met dezelfde economische activiteit. Een kerncel wordt genoteerd als een 

5-cijferige code (eventueel aangevuld met een X wanneer het een samenvoeging betreft van 

meerdere kerncellen). 

Toelichting bij het gebruik  

De codelijst betreft de KES-kerncellijst. 

Codelijst 

Waarde Label 

01600 Dienstverlening voor de landbouw 

06100 Winning van aardolie 

06200 Winning van aardgas 

08000 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 

09100 Dienstverlening olie- en gaswinning 

09900 Dienstverlening overige winning 

10110 Slachterijen (geen pluimvee) 

10120 Pluimveeslachterijen 

10130 Vleesverwerkende industrie 

10200 Visverwerkende industrie 

10310 Aardappelproductenindustrie 

10390X Groente-,fruitverwerkende industrie 

10400 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 

10500 Zuivelindustrie 

10610 Meelindustrie (geen zetmeel) 
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Waarde Label 

10620 Zetmeelindustrie 

10710X Brood- en deegwarenindustrie 

10720 Banket- en koekindustrie 

10820 Chocolade- en suikerwerkindustrie 

10830X Suikerind. koffiebranderijen en theepak. 

10850X Overige voedingsmiddelenindustrie 

10901 Diervoederindustrie 

11010X Overige drankenindustrie 

11050X Bierbrouwerijen en mouterijen 

11070 Frisdrankindustrie 

12000 Tabaksindustrie 

13300X Spinnerijen, weverijen, textielveredel. 

13901 Overige textielproductenindustrie 

14100X Kledingindustrie 

15200X Leer- en schoenenindustrie 

16100 Primaire houtbewerking e.d. 

16230 Timmerindustrie 

16290X Hout-, kurk-, en rietwarenindustrie 

17100 Pulp-, papier- en kartonindustrie 

17210 Karton- e.d. verpakkingenindustrie 

17290X Overige papier- en kartonwarenind. 

18121 Overige drukkerijen 

18140X Dagbladen, prepress, grafische afw. 

18200 Repro van geluid, beeld en software 

19201 Raffinaderijen 

19202X Overige aardolie-industrie 

20120X Gas-, kleur- en verfstoffen, rubberind. 

20130 Overige anorganische basischemie 

20141 Petrochemische industrie 

20149 Overige organische basischemie 

20150 Kunstmestindustrie 

20160 Kunststofindustrie 

20300 Verf-, vernis- en drukinktindustrie 

20400X Landbouwchemie, wasmiddel, cosmetica 

20500 Overige chemische productenindustrie 

20600 Synthetische vezelindustrie 

21100 Farmaceutische grondstofindustrie 

21200 Farmaceutische productenindustrie 

22100 Rubberproductenindustrie 

22210 Kunststofplaat-, -profielindustrie 

22230X Kunststofverpakking en bouwproducten 

22290 Overige kunststofproductenindustrie 

23100 Glas- en glaswerkindustrie 

23300X Keramische productindustrie 

23611 Betonwaren-, kalkzandsteenindustrie 

23630X Overige beton-, gips-, cementwaren 

23701 Natuursteenbewerkende industrie 
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Waarde Label 

23900X Overige bouwmaterialenindustrie 

24101 IJzer- en staalindustrie 

24200X Stalen buizen, -trekkerijen, -walserijen 

24401 Edel- en non-ferrometaalindustrie 

24510X Ijzer- en staalgieterijen 

24530X Overige non-ferrometaalgieterijen 

25101 Metalen bouwproductenindustrie 

25200X Tankbouw-, cv-, stoomketel-, wapenind. 

25500 Smederijen, profielwalserijen e.d. 

25610 Oppervlaktebehandelingsindustrie 

25620 Algemene metaalbewerkingsindustrie 

25700 Bestek-, gereedschapindustrie e.d. 

25900 Overige metaalproductenindustrie 

26100X Elektrocomponenten, informatiedragers 

26200 Computerindustrie 

26300 Communicatie-apparatenindustrie 

26400 Consumentenelektronica-industrie 

26500 Meetapparaten- en uurwerkindustrie 

26600 Elektromedische apparatenindustrie 

26700 Optische instrumentenindustrie 

27100 Elektromotor- en -panelenindustrie 

27300 Elektr. kabel-, schakelaarindustrie 

27400 Elektrische verlichtingsindustrie 

27500 Huishoudelijke apparatenindustrie 

27900X Overige elektr. Apparatenindustrie 

28100 Motoren-, pompen- e.d. industrie 

28220 Hijs- en hefwerktuigenindustrie 

28250X Ovens, kantoormach., elek.handger., koel 

28290 Overige machine-industrie algemeen 

28300 Landbouwmachine-industrie 

28400 Gereedschapswerktuigenindustrie 

28930X Diverse machine-industrie specifiek 

28990 Overige machine-industrie specifiek 

29100 Auto-industrie 

29200 Carrosserie-, aanhangwagenindustrie 

29300 Auto-onderdelenindustrie 

30100 Scheepsbouw 

30200 Industrie van rollend spoormaterieel 

30300X Vliegtuig- en gevechtsvoertuigenind. 

30900 Overige transportmiddelenindustrie 

31010 Bedrijfsmeubelindustrie 

31090X Overige meubelindustrie 

32100X Munten- en sieraden, muziekinstrumenten 

32400X Sportartikelen- en speelgoedindustrie 

32500 Medische instrumentenindustrie 

32991 Sociale werkvoorziening 

32999X Overige industrie (rest) 
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Waarde Label 

33111 Reparatie van producten van metaal 

33120X Overige reparatie machines en apparatuur 

33150X Reparatie van vervoermiddelen 

33201 Installatie van industriële machines 

35110X Productie van elektriciteit, gas, stoom 

35120 Beheer van transportnetten 

35130 Elektriciteit- en gasdistributie 

35140 Handel in elektriciteit en gas 

36000 Waterleidingbedrijven 

37000 Afvalwaterinzameling en -behandeling 

38100 Inzameling van afval 

38200 Behandeling van afval 

38300 Voorbereiding tot recycling 

39000 Sanering en overig afvalbeheer 

41100 Projectontwikkeling 

41200 Algemene B&U-bouw 

42110 Wegenbouw, stratenmakers, aanleg spoorw. 

42130 Bouw van viaducten en tunnels 

42200 Buizen- en kabelleggers 

42910 Natte waterbouw 

42990 Overige civieltechnische bouw 

43110 Sloopbedrijven 

43120X Grondverzet-, proefboorbedrijven 

43210 Elektrotechnische bouwinstallatie 

43220 Loodgieters en installatiebedrijven 

43290 Overige bouwinstallatiebedrijven 

43310 Stukadoorsbedrijven 

43320 Timmerbedrijven (bouw) 

43330X Overige afwerking van gebouwen 

43340 Schilders- en glaszetbedrijven 

43910 Dakbouwbedrijven 

43993 Metsel- en voegbedrijven 

43999X Overige gespecialiseerde bouw 

45111 Import van nieuwe personenauto's 

45112 Handel en reparatie personenauto's 

45191X Handel in vrachtwagens, aanhangers 

45194 Handel en reparatie van caravans 

45200 Gespecialiseerde autoreparatie 

45310 Groothandel in auto-onderdelen 

45320 Detailhandel in auto-onderdelen 

45401 Groothandel in motorfietsen 

45402 Detailhandel in motorfietsen 

46100 Handelsbemiddeling 

46210 Groothandel in akkerbouwproducten 

46220 Groothandel in bloemen en planten 

46230X Groothandel in dieren, huiden en leer 

46310 Groothandel in groenten, fruit e.d. 
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Waarde Label 

46320 Groothandel in vlees 

46330 Groothandel zuivel, vetten, eieren 

46340 Groothandel in dranken, geen zuivel 

46350X Groothandel in tabak, suiker en koffie 

46380 Groothandel in overige voeding 

46390 Groothandel in voeding algemeen 

46410 Groothandel in textiel 

46420 Groothandel in kleding en schoenen 

46430 Groothandel consumentenapparatuur 

46440 Groothandel aardewerk, wasmiddelen 

46450 Groothandel in parfums en cosmetica 

46460 Groothandel in medische artikelen 

46470 Groothandel in woninginrichting 

46480 Groothandel in sieraden en klokken 

46494 Groothandel in speelgoed 

46496X GH in sport- en kampeerartikelen 

46498X GH in papier- en kartonwaren, drukwerk 

46499X GH in (brom-)fietsen, muziekinstr.e.a. 

46510 Groothandel in computers, software 

46520 Groothandel in overige elektronica 

46610 Groothandel in landbouwmachines 

46620X GH in gereedschapsw, bouw- en textielm 

46660X GH in bedrijfsmeubels, kantoormachines 

46680 Groothandel druk-, voedingsmachines 

46690 Groothandel in overige machines 

46710 Groothandel in olie en steenkool 

46720 Groothandel in metaal en erts 

46730 Groothandel in bouwmaterialen 

46740 Groothandel metaalwaren, verwarming 

46750 Groothandel in chemische producten 

46760 Groothandel overige tussenproducten 

46770 Groothandel in afval en schroot 

46900 Niet-gespecialiseerde groothandel 

47110 Supermarkten 

47190 Warenhuizen e.d. 

47210 Groentewinkels 

47220 Slagerijen en poeliers 

47230 Viswinkels 

47250 Slijterijen 

47260 Winkels in tabaksproducten 

47290X Winkels in overige voedingsmiddelen 

47300 Tankstations 

47410 Winkels in computers en software 

47420 Winkels in communicatieapparatuur 

47430 Winkels in wit- en bruingoed 

47510 Winkels in stoffen en textiel 

47521X Winkels in doe-het-zelfspeciaalzaken 
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Waarde Label 

47526 Winkels in keukens 

47526X Winkels in tegels, vloeren en ov bouwm. 

47528 Bouwmarkten 

47530 Winkels in tapijt en gordijnen 

47540 Winkels elektr huishoudapparatuur 

47591X Winkels in meubels en woninginrichting 

47592 Winkels in verlichtingsartikelen 

47594 Winkels in muziekinstrumenten 

47595X Winkels in huishoudwaren speciaalzaken 

47597 Winkels in huishoudwaren algemeen 

47610 Boekenwinkels 

47620 Winkels in lectuur en schrijfwaren 

47630 Winkels in audio- en video-opnamen 

47641 Winkels in fietsen en bromfietsen 

47643X Winkels in sport- en kampeerartikelen 

47650 Speelgoedwinkels 

47711 Winkels in herenkleding 

47712 Winkels in dameskleding 

47713 Winkels in bovenkleding algemeen 

47714X Winkels in baby- en kinderartikelen 

47716X Winkels in onderkleding, modeartikelen 

47718 Textielsupermarkten 

47721 Winkels in schoenen 

47722 Winkels in lederwaren 

47730 Apotheken 

47741 Drogisterijen 

47742 Winkels in orthopedische artikelen 

47750 Winkels in parfums en cosmetica 

47761 Winkels in bloemen en planten 

47762 Tuincentra 

47763 Winkels in dierbenodigdheden 

47770 Juweliers 

47781 Winkels in fotografische artikelen 

47782 Winkels in optische artikelen 

47789X Winkels overige artikelen (rest) 

47790 Winkels in antiek en tweedehands 

47810 Markthandel in voedingsmiddelen 

47820 Markthandel in textiel en kleding 

47890 Markthandel in overige non-food 

47910 Postorderbedrijven, internetwinkels 

47990 Colportage, straathandel e.d. 

49100 Vervoer per spoor,geen tram 

49310 Openbaar vervoer binnen steden 

49320 Vervoer per taxi 

49390 Overig personenvervoer over de weg 

49410 Goederenwegvervoer (geen verhuis-) 

49420 Verhuisvervoer 
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Waarde Label 

49500 Transport via pijpleidingen 

50100 Zee- en kustvaart 

50300 Binnenvaart 

51000 Vervoer door de lucht 

52100 Opslag 

52210 Dienstverlening voor landvervoer 

52220 Dienstverlening voor de scheepvaart 

52230 Dienstverlening voor de luchtvaart 

52240 Laad-, los- en overslagbedrijven 

52290 Tussenpersonen vrachtvervoer 

53100 Nationale post 

53200 Lokale post en koeriers 

55100 Hotels 

55200X Overige logiesverstrekking 

56102 Restaurants 

56102X Cafetaria's, ijssalons e.d. 

56200 Kantines en catering 

56300 Cafés 

58100 Uitgeverijen 

58200 Uitgeverijen van software 

59100X Productie, distributie van films, tv 

59140 Bioscopen 

59200 Maken en uitgeven van geluidsopnamen 

60100X Radio- en televisieomroepen 

61100X Telecommunicatie 

62000 IT-dienstverlening 

63100 Gegevensverwerking e.d.; webportals 

63200 Overige informatievoorziening 

68201X Verhuur onroerend goed, wonen 

68205 Verhuur onroerend goed, geen wonen 

68310X Eigen onr.goed, bemiddeling beheer og 

69100 Rechtskundige dienstverlening 

69200 Accountancy, administratie e.d. 

70200 Managementadviesbureaus 

71110 Architectenbureaus 

71120 Ingenieursbureaus 

71200 Keurings- en controlediensten 

72000 Research 

73100 Reclamewezen 

73200 Markt- en opinieonderzoek 

74100X Industrieel design, vertaalbureaus, overig 

74200 Fotografie en foto-ontwikkeling 

75000 Veterinaire dienstverlening 

77100 Verhuur en lease van auto's 

77200 Verhuur van consumentenartikelen 

77300X Zakelijke verhuur goederen, expl patenten 

78100 Arbeidsbemiddeling 
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Waarde Label 

78201 Uitzendbureaus 

78202 Uitleenbureaus 

78203 Banenpools (werkgelegenheid) 

78300 Payrolling (personeelsbeheer) 

79110X Reisbemiddeling, -informatie- en reservering 

79120 Reisorganisatiebureaus 

80000 Beveiligings- en opsporingsdiensten 

81100 Facility management 

81210 Interieurreiniging van gebouwen 

81220X Overige reiniging 

81300 Hoveniersbedrijven 

82000 Overige zakelijke dienstverlening 

869110 Praktijken van verloskundigen 

869120 Praktijken van fysiotherapeuten 

869220 Arbobegeleiding en re-integratie 

869240 Medische laboratoria e.d. 

869250 Ambulancediensten 

881020 Welzijnswerk voor ouderen 

889110 Kinderopvang 

889120 Peuterspeelzaalwerk 

889930 Lokaal welzijnswerk 

95000 Reparatie van consumentenartikelen 

96010 Wasserijen 

96021 Kappers 

96022 Schoonheidssalons 

96030 Uitvaartbranche 

96040X Overige dienstverlening (rest) 

GK 

Grootteklasse 

Definitie  

Het aantal werkenden (werkzame personen al dan niet in loondienst), ingedeeld in een klasse 

(grootteklasse) volgens het Algemeen Bedrijven Register (ABR). 

Toelichting bij de definitie  

Grootteklasse, gebaseerd op het Algemeen Bdrijven Register (ABR). 

Toelichting bij het gebruik  

De indeling naar grootteklasse bestaat uit 15 groepen (00=0 werkzame personen - 93=>2000 

werkzame personen) 

WP 

Aantal werkzame personen 

Definitie  

Het aantal werkzame personen bij een bedrijfseenheid 
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Toelichting bij de definitie  

Aantal werkzame personen (werknemers) in loondienst van een eenheid. Tot de werkzame 

personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of 

enkele uren per week, ook als zij:- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar 

waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt 

onttrokken ('zwarte arbeid');- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen 

(bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen. 

Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze 

kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland. 

TopX 

Indicatie of de bedrijfseenheid tot de Topx behoort 

Definitie  

Indicatie of de bedrijfseenheid tot de circa 1900 grootste ondernemingen in Nederland behoort. 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat hier om de omzetgegevens op basis van primaire waarneming van de SubTopX: de 

TopX minus de ConGO eenheden. Bij deze TopX (grote) bedrijfseenheden vindt primaire 

waarneming plaats. Het team Grote Ondernemingen in Heerlen onderhoudt deze TopX 

ondernemingen. 

Toelichting bij het gebruik  

Ja of 'leeg' 

Codelijst 

Waarde Label 

Ja Behoort tot de 1900 grootste ondernemingen 

Congo 

Indicatie of de bedrijfseenheid tot Congo behoort 

Definitie  

Behoort een bedrijfseenheid tot de grootste en meest complexe ondernemingen groep in Nederland? 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat hier om de omzetgegevens op basis van primaire waarneming van de top350, de 

grootste en meest complexe OG´s. Deze gegevens zijn in beheer bij het organisatieonderdeel 

“Consistente Grote Ondernemingen” (ConGO). De Dienst Dataverzameling verzorgt de 

primaire waarneming, maar de gegevens worden eerst door ConGO gaafgemaakt, consistent 

gemaakt en volledig gemaakt, alvorens ze voor DRT ter beschikking worden gesteld. 

Toelichting bij het gebruik  

Ja of 'leeg' 
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Codelijst 

Waarde Label 

Ja Is een Congo onderneming 

InConjunctuurPanel 

Indicatie of de bedrijfseenheid is meegenomen in het conjunctuurpanel 

Definitie  

Indicatie of de bedrijfseenheid is meegenomen in het conjunctuurpanel. 

Toelichting bij de definitie  

InConjunctuurPanel' geeft aan of er op de omzet van de betreffende bedrijfseenheid 

(institutioneel) conjuncturele mutaties zijn toegepast. In DRT (het verwerkings- en 

analysesysteem van de omzetinformatie verkregen uit btw-aangiftes) worden de effecten van 

niet-reële en andere storende mutaties meegenomen in de berekening van de 

omzetontwikkeling. Hierdoor kan met de DRT-uitkomsten niet altijd een reëel conjunctureel 

beeld van de economie worden gegeven. De ontwikkelingen die rechtstreeks uit DRT 

komen, noemen we institutioneel. Naast deze institutionele cijfers is er dus ook behoefte aan 

conjunctuurrelevante omzetontwikkelingen. Hiervoor wordt er over de institutionele 

uitkomsten een filter gelegd welke corrigeert voor bepaalde (niet-reëele) mutaties. De 

institutionele omzetontwikkelingen (rechtstreeks uit DRT) worden periodiek geleverd aan 

ENR ten behoeve van de raming van de economische groei. Deze cijfers vormen tevens de 

basis voor de PSen die door EBD worden gemaakt. De conjunctuurrelevante 

omzetontwikkelingen worden aan Eurostat geleverd, op StatLine gepubliceerd en gebruikt 

voor publicaties op de website. 

Toelichting bij het gebruik  

Ingesloten, uitgesloten, handmatig ingesloten, handmatig uitgesloten 

Codelijst 

Waarde Label 

Ingesloten Op de omzet van de betreffende bedrijfseenheid (institutioneel) 

zijn conjuncturele mutaties toegepast. 

Uitgesloten Op de omzet van de betreffende bedrijfseenheid (institutioneel) 

zijn geen conjuncturele mutaties toegepast. 

Handmatig 

ingesloten 

Op de omzet van de betreffende bedrijfseenheid (institutioneel) 

zijn conjuncturele mutaties toegepast. 

Handmatig 

uitgesloten 

Op de omzet van de betreffende bedrijfseenheid (institutioneel) 

zijn geen conjuncturele mutaties toegepast. 
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NettoOmzet 

De netto omzet 

Definitie  

De waarde van de omzet (exclusief BTW) uit alle activiteiten exclusief doorberekende vrachtkosten 

Toelichting bij de definitie  

De omzet afkomstig is afkomstig van de btw-aangiftes aan de belastingdienst tenzij het een 

topX of Congo bedrijfseenheid betreft. Dan is de omzet verkregen door primaire 

waarneming. 

NettoOmzetVorigePeriode 

De netto omzet van de vorige periode zoals die gebruikt is in de berekening van de 

ontwikkeling van de kerncel. 

Definitie  

De waarde van de omzet (exclusief BTW) uit alle activiteiten exclusief doorberekende vrachtkosten 

Toelichting bij de definitie  

De omzet is afkomstig van de btw-aangfites aan de belastingdienst tenzij het een topX of 

Congo bedrijfseenheid betreft. Dan is de omzet verkregen door primaire waarneming. 

Toelichting bij het gebruik  

Totaal van de omzet (exclusief BTW) uit alle activiteiten exclusief doorberekende 

vrachtkosten in de vorige periode zoals die gebruikt is in de berekening van de ontwikkeling. 

NettoOmzetConjunctureel 

De conjuncturele netto omzet van de bedrijfseenheid. 

Definitie  

Totaal van de omzet (exlusief BTW) uit alle activiteiten exclusief doorberekende vrachtkosten en 

waarop eventueel conjunturele correcties zijn toegepast. 

Toelichting bij de definitie  

De omzet is afkomstig van de btw-aangiftes aan de belastingdienst tenzij het een topX of 

Congo bedrijfseenheid betreft. Dan is de omzet verkregen door primaire waarneming. Deze 

omzetten worden 'institutioneel' genoemd. Nadat de microanalyse in DRT is afgerond 

worden er conjuncturele correcties in een ander systeem (conjunctuurtool) doorgevoerd. 

NettoOmzetConjunctureelVorigePeriode 

De conjuncturele netto omzet van de bedrijfseenheid in de vorige periode 

Definitie  

Totaal van de omzet (exlusief BTW) uit alle activiteiten exclusief doorberekende vrachtkosten en 

waarop eventueel conjunturele correcties zijn toegepast. 

Toelichting bij de definitie  

De omzet is afkomstig van de btw-aangiftes aan de belastingdienst tenzij het een topX of 

Congo bedrijfseenheid betreft. Dan is de omzet verkregen door primaire waarneming. Deze 
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omzetten worden 'institutioneel' genoemd. Nadat de microanalyse in DRT is afgerond 

worden er conjuncturele correcties in een ander systeem (conjunctuurtool) doorgevoerd. 

Toelichting bij het gebruik  

Totaal van de omzet (exlusief BTW) uit alle activiteiten exclusief doorberekende 

vrachtkosten en waarop eventueel conjunturele correcties zijn toegepast in de vorige periode 

zoals die gebruikt is in de berekening van de ontwikkeling. 

PercOmzetGeimputeerd 

Percentage geïmputeerde omzet 

Definitie  

Het deel van de omzet van de bedrijfseenheid waarvoor geen btw-aangifte ontvangen is en imputatie 

heeft plaatsgevonden. 

Toelichting bij de definitie  

Onder een bedrijfseenheid kunnen meerdere juridische eenheden vallen (OB's). Het kan 

gebeuren dat niet van iedere juridische eenheid een belastingaangifte ontvangen is. Ook kan 

er sprake zijn van btw-maandaangevers waarvan nog geen 3 maanden (dus een volledig 

kwartaal) ontvangen is. Voor deze bedrijfseenheden vindt imputatie plaats. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

DRT_BEID_20141 t/m 20144  definitief 

DRT_BEID_20151 t/m 20154 voorlopig 

DRT_BEID_20161 t/m 20164 voorlopig 

DRT_BEID_20171 t/m 20174 voorlopig 

DRT_BEID_20181 t/m 20183 voorlopig 

 


