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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 Microdata van Inward FATS bestaan onder andere uit omzet en 

omvang van dochterondernemingen in Nederland waarover een buitenlands bedrijf 

zeggenschap uitoefent.” 

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
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 2008 t/m 2017. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De bestandsnaam Inward_FATS is veranderd in IFATS.  

 De koppelsleutel voor bedrijfseenheden is de BE_ID (het bedrijfsidentificatie-nummer). 

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

de Inward_FATS gekoppeld worden met bijvoorbeeld de ABR-bestanden en de PS 

(Productie Statistiek) gegevens. 

 Bij publicatie van Inward_FATS cijfers dient men de resultaten, met name waar het de 

geheimhouding betreft,  te vergelijken en overeen te stemmen met de gegevens op Statline. 

 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 

“Microdata van Inward FATS bestaan onder andere uit omzet en omvang van 

dochterondernemingen in Nederland waarover een buitenlands bedrijf zeggenschap 

uitoefent”. 

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.  

Bijlage beschikbaar voor Remote Acces/On site gebruikers: 

Eurostat Foreign AffiliaTes Statistics (FATS) Recommendations Manuael 

 

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) 

Dit onderwerp is afkomstig uit het Stelsel van Sociaal-statistische Bestanden (SSB).  

Beschrijving 

Microdata van Inward FATS bestaan onder andere uit omzet en omvang van 

dochterondernemingen in Nederland waarover een buitenlands bedrijf zeggenschap uitoefent. 

Inward Fats (Foreign AffiliaTes Statistics) bevat de microdata van dochterondernemingen in 

Nederland waarover een buitenlands bedrijf zeggenschap uitoefent. De gegevens worden 

samengesteld op basis van gegevens uit bestaande CBS-statistieken (productiestatistieken, 

werkgelegenheidsstatistieken, investeringsstatistieken en R&D statistieken) in combinatie met 

gegevens van de Ultimate Controlling Institutional unit (UCI) van de betrokken bedrijven. De 

UCI is de eenheid van waar uit wereldwijd de strategische beslissingen (bijvoorbeeld 

benoemingen directeuren, investeringen) genomen worden voor de ondernemingen. 

Beschrijving van de populatie 

Voor alle variabelen met uitzondering van de variabelen betreffende Onderzoek en 

experimentele ontwikkeling (R&D): - alle bedrijven uit het volumekader behorende tot de 

Business Economy (Nace Rev. 2 secties B-N exclusief K, en met ingang van statistiekjaar 

2010, inclusief S95). Voor de variabelen betreffende Onderzoek en experimentele 

ontwikkeling (R&D): - alle bedrijven uit het volumekader behorende tot Nace Rev. 2 secties 

B-F. 

Methodologie 

Eurostat Foreign AffiliaTes Statistics (FATS) Recommendations Manuael. 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/stelsel-van-sociaal-statistische-bestanden--ssb--
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5922981/KS-RA-12-016-EN.PDF/c93cdf48-5efa-459f-b218-731a9a5476e9?version=1.0
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5922981/KS-RA-12-016-EN.PDF/c93cdf48-5efa-459f-b218-731a9a5476e9?version=1.0
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 BEID A8 

2 Broninformatie A3 

3 Economic Activity A3 

4 Country of UCI A2 

5 Quality flag A1 

6 V11110 F30.15 

7 V12110 F30.15 

8 V12120 F30.15 

9 V12150 F30.15 

10 V12170 F30.15 

11 V13110 F30.15 

12 V13120 F30.15 

13 V13310 F30.15 

14 V15110 F30.15 

15 V16110 F30.15 

16 V16130 F30.15 

17 V22110 F30.15 

18 V22120 F30.15 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

BEID 

Bedrijfseenheid_id 

Definitie  

Een bedrijfseenheid identificerend betekenisloos nummer 

Broninformatie 

Definitie  

Broninformatie over de microdata 

Codelijst 

Waarde Label 

ALO De statistiek Investering in materiële vaste activa 

CIS De statistiek Bedrijven met innovaties (Community Innovation 

Survey) en/of de statistiek Research en Development 

FAB De statistiek Bedrijvendemografie 

IMP De Productiestatistiek 

PSH De jaarstatistiek Holdings en Hulpbedrijven 

SWL De statistiek Werkgelegenheid en Lonen 

Economic Activity 

NACE Rev. 2. 

Definitie  

Economische activiteit volgens de Nomenclature statistique des Activités économiques dans 

la Communauté Européenne (NACE) Rev. 2. 

Toelichting bij de definitie  

De NACE-code is een code die door de Europese Unie en haar lidstaten toegekend wordt aan 

een bepaalde klasse van economische activiteiten (al dan niet commercieel). 

SBI3D  

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. 

Zie voor meer informatie over SBI 2008.  

Voor Remote Access en On-site gebruikers is de codelijst te vinden op 

K:\Utilities\Code_Listings\bedrijfsindelingen\sbi2008\sbi_08_3d_Inward_FATS. 

Country of UCI 

Code van het land van de Ultimate Controlling Institutional unit. 

Definitie  

Het land waar de Ultimate Controlling Institutional Unit (UCI) is gevestigd. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/sbi/sbi-2008/default.htm
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Toelichting bij de definitie  

De twee letter code van het land van de Ultimate Controlling Institutional unit. 

Toelichting bij het gebruik  

Codelijst 

De code van het land van de hoofdvestiging. 

Voor Remote Access en On-site gebruikers is de codelijst te vinden op 

K:\Utilities\Code_Listings\Landen- en nationaliteitscodes\Inward_FATS_land. 

Quality flag 

Respons of Imputatie. 

Definitie  

De wijze waarop data is samengesteld. 

Toelichting bij de definitie  

Indicator die aangeeft of het harde respons betreft of dat er sprake is van een imputatie door 

de bron statistiek of een imputatie ten behoeve van de FATS levering. 

Codelijst 

Waarde Label 

A Respons 

E Imputatie door statistiek 

V Imputatie voor FATS 

V11110 

Number of enterprises 

Definitie  

Aantal ondernemingen. 

V12110 

Turnover 

Definitie  

Volgens SBS (Structural Business Statistics), alle in rekening gebrachte bedragen, die 

overeenkomen met de marktverkoop van goederen en diensten aan derden. De verkoop van 

goederen omvat zowel de door de onderneming geproduceerde goederen als de door een 

detailhandelaar ingekochte waren of grond en ander onroerend goed dat voor wederverkoop 

bestemd is (indien grond en ander onroerend goed aanvankelijk voor investeringsdoeleinden 

waren aangeschaft, moeten zij niet tot de omzet worden gerekend). Het verlenen van diensten 

omvat normaliter de uitvoering van een contractueel overeengekomen taak door een 

onderneming binnen een overeengekomen periode. Inkomsten uit langlopende contracten 

(bijvoorbeeld in de bouw) moeten in aanmerking worden genomen naargelang de vervulling 

van het contract vordert en niet op grond van het voltooide contract. Voor eigen verbruik of 

voor investeringsdoeleinden geproduceerde goederen moeten niet tot de omzet worden 

gerekend. De omzet omvat alle belastingen op de door de eenheid in rekening gebrachte 
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goederen of diensten, met uitzondering van omzetbelastingen zoals de btw. De btw wordt door 

de onderneming in etappes geïnd en komt volledig ten laste van de eindgebruiker. Bovendien 

omvat de omzet alle andere kosten (vervoer, verpakking enzovoort) die aan de klant worden 

doorberekend, ook al worden ze apart in rekening gebracht. Kortingen, rabatten en disconto's 

moeten in mindering worden gebracht, alsmede de waarde van teruggekomen 

verpakkingsmateriaal. Inkomen dat overeenkomstig de Vierde Richtlijn Jaarrekeningen als 

overige bedrijfsopbrengsten, financieel inkomen of buitengewone baten in de 

bedrijfsrekeningen voorkomt, inkomsten die voortvloeien uit het gebruik door anderen van 

activa van de onderneming die rente, royalty's en dividend opbrengen en overige baten volgens 

de IAS (International Accounting Standards) en IFRS (International Financial Reporting 

Standards), wordt niet tot de omzet gerekend. Exploitatiesubsidies die van de overheid of van 

de instellingen van de Europese Unie zijn ontvangen, zijn eveneens uitgezonderd. 

V12120 

Production value 

Definitie  

Volgens SBS (Structural Business Statistics), meet de productiewaarde de werkelijk door de 

eenheid geproduceerde hoeveelheid op basis van de verkoop, voorraadwijziging en 

wederverkoop van goederen en diensten. De productiewaarde wordt gedefinieerd als de omzet 

of de inkomsten uit de verkoop van goederen of het verrichten van diensten, plus of minus de 

wijzigingen in voorraden gereed product, onderhanden werk en goederen en diensten die zijn 

gekocht voor wederverkoop, minus de aankopen van goederen en diensten voor wederverkoop 

(uitsluitend voor goederen en diensten die zijn verkocht en met uitzondering van de kosten 

van opslag en vervoer van de voor wederverkoop gekochte goederen), plus de geactiveerde 

productie, plus andere bedrijfsinkomsten (met uitzondering van subsidies). Inkomsten en 

uitgaven die in de bedrijfsrekeningen als financieel of als opbrengsten in de vorm van rente en 

dividenden zijn ingedeeld, blijven voor de productiewaarde buiten beschouwing. Tot de 

aankopen van goederen en diensten voor wederverkoop behoren aankopen van diensten die 

zijn gekocht om in de oorspronkelijke staat aan derden te worden doorverkocht. Opmerking: 

De geactiveerde productie omvat de productie in eigen beheer van alle goederen die door de 

producent als investering worden aangehouden. Dit omvat zowel materiële vaste activa 

(gebouwen enzovoort) als immateriële activa (ontwikkeling van software enzovoort). Bij de 

geactiveerde productie gaat het om niet-verkochte producten die worden gewaardeerd tegen 

de productiekosten. Deze kapitaalgoederen moeten ook bij de investeringen in aanmerking 

worden genomen. Opmerking: Overige opbrengsten (overige bedrijfsopbrengsten en 

buitengewone baten) is een rubriek van de bedrijfsrekeningen. 

V12150 

Value added at factor cost. 
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Definitie  

Voor de statistiek van de activiteiten die zijn omschreven in sectie 3 van de bijlagen I tot en 

met IV bij Verordening (EG) nr. 295/2008, met uitzondering van ondernemingen waarvan een 

activiteit in sectie K van de NACE Rev. 2 is geclassificeerd, betreft de toegevoegde waarde 

tegen factorkosten het bruto-inkomen uit bedrijfsactiviteiten na correctie voor 

exploitatiesubsidies en indirecte belastingen. De toegevoegde waarde tegen factorkosten kan 

worden berekend als de omzet plus de geactiveerde productie, plus de overige 

bedrijfsopbrengsten (inclusief exploitatiesubsidies), plus of minus de voorraadwijziging, 

minus de aankoop van goederen en diensten, minus de overige productgebonden belastingen 

die gekoppeld zijn aan de omzet, maar niet aftrekbaar zijn, minus de niet-productgebonden 

belastingen. De niet-productgebonden belastingen zijn verplichte betalingen om niet, in geld 

of in natura, die door de overheid of door de instellingen van de Europese Unie worden 

opgelegd in verband met de productie en de invoer. 

V12170 

Gross operating surplus. 

Definitie  

Volgens SBS (Structural Business Statistics), het overschot dat voortvloeit uit de 

bedrijfsactiviteiten na betaling van de input van arbeid. Het gaat om het saldo dat voor de 

eenheid beschikbaar is om de verschaffers van eigen middelen en leningen te belonen, 

belasting te betalen en uiteindelijk alle of een gedeelte van de investeringen te financieren. 

V13110 

Total purchases of goods and services. 

Definitie  

Volgens SBS (Structural Business Statistics), omvat de waarde van alle goederen en diensten 

die zijn ingekocht voor wederverkoop of voor verbruik in het productieproces, met 

uitzondering van kapitaalgoederen, waarvan het verbruik wordt geregistreerd als verbruik van 

vaste activa. De betrokken goederen en diensten kunnen zonder, dan wel na verdere 

verwerking worden doorverkocht, volledig in het productieproces worden gebruikt of worden 

opgeslagen. Tot deze aankopen behoren ook materiaal dat rechtstreeks in de geproduceerde 

goederen wordt verwerkt (grondstoffen, halffabricaten, componenten) en niet tot de 

kapitaalgoederen behorende kleine gereedschappen en uitrusting. Verder is inbegrepen de 

waarde van hulpstoffen (smeermiddelen, water, verpakkingsmateriaal, materiaal voor 

onderhoud en reparatie, kantoorartikelen) en van energieproducten. Ook de aankoop van 

materiaal voor de productie van kapitaalgoederen door de eenheid valt onder deze variabele. 

Diensten waarvoor tijdens de referentieperiode is betaald, zijn ook inbegrepen, of deze nu van 

industriële of van nietindustriële aard zijn. Onder deze code vallen ook betalingen voor al het 

werk dat door derden ten behoeve van de eenheid is uitgevoerd, met inbegrip van lopende 

reparaties en onderhoud, installatiewerkzaamheden en technische studies. Bedragen die zijn 

betaald voor de installatie van kapitaalgoederen en de waarde van geactiveerde goederen 
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vallen er evenwel niet onder. Ook inbegrepen zijn betalingen voor niet-industriële diensten, 

zoals honoraria voor juridisch adviseurs en accountants, bedragen voor octrooien en licenties 

(indien deze niet tot de vaste activa behoren), verzekeringspremies, kosten van vergaderingen 

van aandeelhouders en bestuursorganen, contributies voor bedrijfs- en beroepsverenigingen, 

uitgaven voor post, telefoon, elektronische communicatie, telegraaf en fax, vervoer van 

goederen en personeel, reclamekosten, provisies (indien deze niet zijn begrepen in de lonen), 

huur, bankkosten (behalve rentebetalingen) en alle andere zakelijke diensten die door derden 

worden verricht. Inbegrepen zijn diensten die door de eenheid zijn getransformeerd en 

geactiveerd. Uitgaven die als financiële uitgaven of als inkomsten in de vorm van rente en 

dividenden zijn geclassificeerd, blijven voor de totale aankoop van goederen en diensten 

buiten beschouwing. De aankoop van goederen en diensten wordt gewaardeerd tegen de 

aankoopprijs, dat wil zeggen de prijs die de koper werkelijk voor de producten betaalt, met 

inbegrip van het saldo van productgebonden belastingen en subsidies, maar met uitzondering 

van omzetbelastingen. 

V13120 

Purchases of goods and services purchased for resale in the same condition as received. 

Definitie  

Volgens SBS (Structural Business Statistics) gaat het bij de aankoop voor wederverkoop om 

de aankoop van goederen voor de wederverkoop aan derden zonder verdere verwerking. 

Inbegrepen is de aankoop van diensten bij bedrijven die tegen betaling diensten verlenen, dat 

wil zeggen bedrijven waarvan de omzet niet alleen bestaat uit het honorarium dat ze als 

tussenpersoon voor een dienstentransactie in rekening brengen (zoals bij makelaars), maar ook 

het bedrag dat met de dienst zelf gemoeid is, zoals de aankoop van vervoersprestaties door 

reisagenten. De waarde van goederen en diensten die op provisiebasis aan derden worden 

verkocht, blijft buiten beschouwing aangezien deze goederen niet worden gekocht of verkocht 

door de tussenpersoon die de provisie ontvangt. Wanneer hier sprake is van diensten voor 

wederverkoop, gaat het om de output van dienstverlenende activiteiten, rechten op het gebruik 

van vooraf vastgestelde diensten of fysieke ondersteuning van diensten. De aankoop van 

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

gewaardeerd tegen de aankoopprijs zonder aftrekbare btw en andere aftrekbare belastingen die 

rechtstreeks gekoppeld zijn aan de omzet. Alle andere product gebonden belastingen worden 

derhalve niet afgetrokken van de waardering van de aankoop van goederen en diensten. Voor 

de waardering van deze aankopen is de behandeling van niet-product gebonden belastingen 

niet relevant. 

V13310 

Personnel costs. 

Definitie  

Volgens SBS (Structural Business Statistics), de totale beloning, in geld of in natura, die een 

werkgever verschuldigd is aan zijn werknemers (vaste en tijdelijke werknemers, alsmede 
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thuiswerkers) voor werk dat dezen hebben verricht. Ook omvatten de personeelskosten de 

belastingen en sociale premies ten laste van werknemers die door de eenheid worden 

ingehouden, en de verplichte en vrijwillige sociale premies ten laste van werkgevers. De 

personeelskosten bestaan uit: — lonen, — wettelijke-socialezekerheidskosten van de 

werkgever. De totale betaalde beloning is inbegrepen, ongeacht of deze is betaald op basis van 

de werktijd, de output of stukloon, en of de betaling regelmatig plaatsvindt of niet. Inbegrepen 

zijn alle fooien, arbeidsplaats gebonden toeslagen, productiviteitspremies, gratificaties, 

dertiendemaandbetalingen (en dergelijke vaste bonussen), betalingen aan werknemers in 

verband met ontslag, huisvesting, vervoer of kosten van levensonderhoud, gezinstoelagen, 

provisies, presentiegelden, toeslagen voor overwerk of nachtdienst enzovoort , alsmede 

belastingen, sociale premies en andere bedragen die de werknemers verschuldigd zijn en door 

de werkgevers aan de bron worden ingehouden. Inbegrepen zijn voorts de wettelijke-

socialezekerheidskosten van de werkgever. Daartoe behoren de sociale premies ten laste van 

werkgevers voor regelingen op het gebied van pensioenen, ziekte, moederschap, invaliditeit, 

werkloosheid, arbeidsongevallen, beroepsziekten, gezinstoelagen en andere regelingen. De 

kosten hiervan zijn inbegrepen, of het nu gaat om wettelijke regelingen, bij cao of individueel 

arbeidscontract overeengekomen regelingen of vrijwillige regelingen. Betalingen voor 

uitzendkrachten zijn niet in de personeelskosten begrepen. 

V15110 

Gross investment in tangible goods. 

Definitie  

Volgens SBS (Structural Business Statistics): Investeringen in alle materiële goederen 

gedurende de referentieperiode. Inbegrepen zijn nieuwe en bestaande materiële 

kapitaalgoederen, of deze nu bij derden zijn gekocht, door middel van financiële lease zijn 

verworven of voor eigen gebruik zijn geproduceerd, met een nuttige levensduur van meer dan 

één jaar, met inbegrip van niet-geproduceerde materiële goederen zoals grond. De drempel 

voor de nuttige levensduur van voor activering in aanmerking komende goederen kan worden 

verhoogd indien in de boekhouding van het bedrijf een langere verwachte nuttige levensduur 

dan één jaar als drempel wordt gehanteerd. Alle investeringen worden bruto. Gekochte 

goederen worden gewaardeerd tegen de aankoopprijs. De waarde van door middel van 

financiële lease verworven goederen komt overeen met de marktwaarde die het goed in het 

jaar van verwerving had. In beginsel wordt de waarde in het contract genoemd en anders kan 

deze worden geschat aan de hand van het gedeelte van de afbetalingen dat betrekking heeft op 

de terugbetaling van het kapitaal. Het deel van de afbetalingen dat betrekking heeft op 

rentebetalingen, blijft buiten beschouwing. Zelf geproduceerde materiële goederen worden 

gewaardeerd tegen de productiekosten. Goederen die worden verworven als gevolg van 

herstructureringen (zoals fusies, overnames en op- of afsplitsingen), blijven buiten 

beschouwing. Aankopen van kleine gereedschappen die niet tot de vaste activa behoren, zijn 

in de lopende uitgaven begrepen. Inbegrepen zijn voorts alle toevoegingen, veranderingen, 

verbeteringen en renovaties die de nuttige levensduur verlengen of het productief vermogen 
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van de kapitaalgoederen doen toenemen. Lopende onderhoudskosten blijven buiten 

beschouwing, evenals de waarde van en de lopende uitgaven voor kapitaalgoederen die 

worden gebruikt op grond van huur- en operationele leasecontracten. Jaarlijkse betalingen 

voor activa die in het kader van financiële lease worden gebruikt, blijven buiten beschouwing. 

Ook investeringen in immateriële goederen en financiële activa blijven buiten beschouwing. 

Verder wordt financiële lease gekenmerkt door het feit dat alle risico's en beloningen van de 

eigendom de facto, maar niet de jure van de lessor worden overgedragen aan de lessee. De 

leaseperiode bestrijkt de gehele of het grootste deel van de economische levensduur van het 

duurzame goed. Aan het eind van deze periode heeft de lessee vaak de keuze het goed tegen 

een symbolische prijs te kopen. De lessor heeft uitsluitend een financiële rol. Wanneer de 

facturering, levering, betaling en het eerste gebruik van investeringen in verschillende 

referentieperiodes plaatsvindt, moet worden gestreefd naar de volgende registratiemethode: 

Investeringen worden geregistreerd wanneer de eigendom wordt overgedragen aan de eenheid 

die de goederen denkt te gebruiken. Voor door middel van financiële lease verworven 

goederen wordt de waarde geregistreerd op het moment waarop het goed aan de lessee wordt 

geleverd. Geactiveerde productie wordt geregistreerd wanneer deze wordt geproduceerd. Bij 

investeringen die in identificeerbare etappes plaatsvinden, wordt iedere deelinvestering 

geregistreerd in de referentieperiode waarin deze wordt gedaan. In de praktijk is dit niet altijd 

mogelijk; gezien de afspraken voor bedrijfsboekhoudingen is wellicht een van de volgende 

benaderingen van deze methode nodig: i) investeringen worden geregistreerd in de 

referentieperiode waarin ze worden geleverd; ii) investeringen worden geregistreerd in de 

referentieperiode waarin ze in het productieproces worden ingezet; iii) investeringen worden 

geregistreerd in de referentieperiode waarin ze in rekening worden gebracht; iv) investeringen 

worden geregistreerd in de referentieperiode waarin ze worden betaald. 

V16110 

Number of persons employed. 

Definitie  

Het, volgens (Structural Business Statistics), aantal personen dat in een waargenomen eenheid 

werkt (inclusief meewerkende eigenaren, regelmatig in de eenheid meewerkende partners en 

regelmatig in de eenheid niet-betaalde meewerkende gezinsleden), alsmede personen die 

buiten de eenheid werken, maar er wel toe behoren en erdoor worden betaald (bijvoorbeeld 

vertegenwoordigers, bezorgers, reparatie- en onderhoudsteams). Hieronder vallen ook 

personen die gedurende een korte periode afwezig zijn (wegens ziekte, betaalde vakantie, 

speciaal verlof enzovoort) en stakers, maar niet degenen die voor onbepaalde tijd afwezig zijn. 

Verder vallen hieronder deeltijdwerkers die krachtens de wetgeving van het betrokken land 

als zodanig worden beschouwd en die op de loonlijst staan, alsmede seizoenarbeiders, 

leerlingen en thuiswerkers die op de loonlijst staan. 
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V16130 

Number of employees. 

Definitie  

Het aantal werknemers wordt gedefinieerd als de personen die voor een werkgever werken, 

een arbeidscontract hebben en een beloning ontvangen in de vorm van loon, provisie, fooien, 

stukloon of beloning in natura. (Alle personen voor wie in de rubriek Personeelskosten van de 

winst- en verliesrekening van de onderneming betalingen worden geboekt, moeten worden 

meegeteld, ongeacht of er een arbeidscontract bestaat.) Er is sprake van een arbeidsverhouding 

als er een door beide partijen vrijwillig aangegane formele of informele overeenkomst is, 

waarin wordt bepaald dat de betrokkene voor de onderneming werkt in ruil voor een beloning 

in geld of in natura. Een werknemer geldt als loontrekker van een eenheid wanneer hij of zij 

loon van die eenheid ontvangt, ongeacht de plaats waar het werk wordt uitgevoerd (binnen of 

buiten de productie-eenheid). Iemand die voor een uitzendbureau werkt, wordt geacht 

werknemer van het uitzendbureau te zijn en niet van de eenheid waar hij of zij werkt (de klant 

van het uitzendbureau). Als werknemer gelden met name ook: — betaalde meewerkende 

eigenaren; — studenten die zich er formeel toe hebben verplicht om in ruil voor loon en/of 

onderwijs mee te werken aan het productieproces van een onderneming; — werknemers met 

een contract van de soort bedoeld om de aanstelling van werklozen te stimuleren; — 

thuiswerkers indien er sprake is van een expliciete afspraak dat zij worden betaald op basis 

van het werk dat zij hebben verricht, en zij op de loonlijst staan. Het aantal werknemers omvat 

deeltijdwerkers, seizoenarbeiders, stakers of personen die korte tijd op vakantie zijn, maar niet 

degenen die voor lange tijd verlof hebben opgenomen. Vrijwilligers worden niet als 

werknemers beschouwd. Het aantal werknemers wordt op dezelfde manier berekend als het 

aantal werkzame personen: het is het resultaat van een telling en wordt gemeten als een 

jaarlijks gemiddelde waarbij ten minste gegevens voor elk kwartaal van het jaar worden 

gebruikt, behalve voor statistieken van de in sectie 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 

295/2008 omschreven activiteiten, waarvoor een berekening op basis van gegevens met een 

geringere frequentie mogelijk is. 

V22110 

Intra-mural R&D expenditure. 

Definitie  

Uitgaven die gedaan zijn aan Research en Development activiteiten van de betreffende 

instelling, onderverdeeld naar soort uitgave. 

Toelichting bij de definitie  

Bij de uitgaven binnenshuis gaat het om alle uitgaven voor O&O (onderzoek en ontwikkeling) 

dat binnen de eenheid wordt uitgevoerd, ongeacht de herkomst van de middelen. 
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V22120 

Total number of R&D personnel. 

Definitie  

Het aantal werkzame personen bij een bedrijfseenheid. 

Toelichting bij de definitie  

Alle personen die rechtstreeks werken voor O&O (onderzoek & ontwikkeling) moeten worden 

geteld, evenals personen die rechtstreeks diensten verlenen, zoals managers en administratief 

personeel die voor O&O werkzaam zijn. Personen die indirect diensten verlenen zoals kantine- 

en bewakingspersoneel, vallen hier niet onder, ook al zijn hun lonen als overheadkosten in de 

meting van de uitgaven begrepen. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

IFATS2008V2 Eerste plaatsing 

IFATS2009V4 Eerste plaatsing 

IFATS2010V3 Eerste plaatsing 

IFATS2011V3 Eerste plaatsing 

IFATS2012V2 Eerste plaatsing 

IFATS2013V2 Eerste plaatsing 

IFATS2014V1 Eerste plaatsing 

IFATS2015V1 Eerste plaatsing 

IFATS2016V1 Eerste plaatsing 

IFATS2017V1 Eerste plaatsing 

 


