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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de 

microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het 

CBS samengestelde microdatabestanden betreffende de financiën van provincies, welke 

afkomstig zijn van de Nederlandse provincies.” 
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Versiegeschiedenis 

101027 Financiën provincies 2007V1; 

110627 Financiën provincies 2008V1; 

130604 Financiën provincies 2009V2; 

120402 Financiën provincies 2010V1; 

140812 Financiën provincies 2011V2; 

140812 Financiën provincies 2012V1. 

In de versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Doorverstrekking van de gegevens aan derden is alleen toegestaan na voorafgaande 

schriftelijke toestemming van het CBS. 

 Publicatie van de gegevens is alleen toegestaan op geaggregeerd niveau. Publicatie 

van individuele uitkomsten per berichtgever is niet toegestaan (geen onthulling). 

 Het CBS wordt in iedere vorm van publicatie als bron vermeld. 

 In de publicatie mag niet de suggestie worden gewekt dat de conclusies afkomstig 

zijn van het CBS. 

 Het CBS ontvangt een kopie van de publicatie of het onderzoeksresultaat. Het CBS 

heeft toestemming deze onderzoeksresultaten, met bronvermelding, te gebruiken of te 

publiceren. 

 De microdatabestanden zijn tot en met 2011 definitief. Het bestand over 2012 is 

voorlopig. 

 In de variabelen ‘SELECTIE_FUNCTIES’ en ‘SELECTIE_BALANSSTANDEN’ is 

met de waarde 1 aangegeven of een provincie is goedgekeurd en meetelt in de 

statlinepublicaties voor respectievelijk de totalen aan baten en lasten per functie en de 

balansstanden. 

 De reden voor de versie 2 over 2009 is een statline revisieaanpassing. De balans van 

de provincie Overijssel is aangepast, een bedrag van 757 mln is overgeheveld van de 

“Overige langlopende leningen” naar de “Overige langlopende uitzettingen”. 
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1. Inleiding 

Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, microdata 

(geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) ter beschikking voor 

onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van “financiën van provincies”. 

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.  

 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Microdatabestanden 

Deze microdatabestanden bevatten informatie over een baat, last of balansstand naar 

categorie en naar functie, kostenplaats en balanspost van de provincies in Nederland per 

verslagjaar. 

Recordbeschrijving 

Het bestand dient gelezen te worden als een verzameling van matrices (een lastenmatrix, 

een batenmatrix en een balansstandenmatrix te herkennen aan de variabele HERKOMST) 

per provincie, waarbij geldt dat de variabele RIJCODE de linkervoorkolom is en de 

variabele KOLOMCODE, zoals de naam al aangeeft, de kolomopschriften bevat. 

De codes 0.0 t/m 9.3 bij de variabele RIJCODE vormen de functies op de 

exploitatierekening. De codes bij de variabele RIJCODE beginnend met een hoofdletter 

A vormen de Balansposten Activazijde en beginnend met een hoofdletter P de 

Balansposten Passivazijde. Tot slot zijn er nog twee codes KKL en OKP voor de 

kostenplaatsen.  

De balansposten zijn te verdelen naar baten- en lastencategorieën uit de variabele 

KOLOMCODE, bij deze variabele staan ook de begin- en eindstanden van de 

balansposten. 

De coderingen en de betekenis daarvan komen overeen met de coderingen zoals gebruikt 

in de dataleveringen van de provincies aan het CBS. Dit is voorgeschreven in het Besluit 

Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 

Populatieafbakening 

Alle provincies in Nederland 

Onderzoeksmethode 

Zie hiervoor de korte onderzoeksbeschrijving: Financiën provincies. 

Kwaliteit 

Op de door provincies aan het CBS verstrekte gegevens past het CBS kwaliteitstoetsen 

toe. Meer informatie hierover is te vinden op:       

Provincie: Documentatie (achtergrondinformatie). 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/financien-provincies-methode.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/deelnemers-enquetes/decentrale-overheid/kredo/provincie/documentatie/default.htm
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Gegevens op Statline 

De gegevens op statline kun u onder andere vinden in de tabellen: 

Provincierekeningen; baten en lasten per functie naar regio; 

Provincierekeningen; balans naar regio en per provincie. 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80502NED&D1=0-69&D2=a&D3=5&D4=a&HD=101028-1026&HDR=G1,G3&STB=G2,T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71536ned&D1=0-34&D2=5-16&D3=a&HD=101122-1149&HDR=G2&STB=G1,T
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van de microdatabestanden  

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in de microdatabestanden.  

Nr Variabele & label  Form. 

1 PROVCODE A2 

 Provinciecode op 1 januari   

2 HERKOMST F1 

 Herkomst van het record  

3 RIJCODE A5 

 Code van de functie, kostenplaats of balanspost  

4 KOLOMCODE A8 

 Code van een lasten- of batencategorie of balansstand  

5 SELECTIE_FUNCTIES F1 

 Telt wel/ niet mee voor de functies  

6 SELECTIE_BALANSSTANDEN F1 

 Telt wel/niet mee voor de balansstanden  

7 BEDRAG F12 

 Bedrag in duizend euro  
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Toelichting op de variabelen 

PROVCODE 

De provinciecodes op 1 januari van het verslagjaar. Voor een toelichting op het ontstaan 

en/of uitbreidingen van provincies zie de Statline tabel Historisch overzicht gebieden.  

Voorkomende waarden van de variabelen 

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

betekenis opgesomd. 

1 PROVCODE   

 Provinciecode op 1 januari  

   

 20 Groningen 

 21 Friesland 

 22 Drenthe 

 23 Overijssel 

 24 Flevoland 

 25 Gelderland 

 26 Utrecht 

 27 Noord-Holland 

 28 Zuid-Holland 

 29 Zeeland 

 30 Noord-Brabant 

 31 Limburg 

   

2 HERKOMST 

 Herkomst van het record 

   

 1 Lasten 

 2 Baten 

 3 Balansstanden 

   

3 RIJCODE   

 Code van de functie, kostenplaats of balanspost 

   

 0.0  Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar 

 0.1  Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar 

 0.2  Algemene uitkering provinciefonds 

 0.3  Eigen middelen 

 0.4  Overige financiële middelen 

 0.5  Algemene baten en lasten / onvoorzien 

 0.6  Saldo van kostenplaatsen 

 0.7  Saldo van de rekening van baten en lasten voor bestemming 

 0.8  Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfuncties 

 0.9  Saldo van de rekening van baten en lasten na bestemming 

 1.0  Provinciale staten 

 1.1  Gedeputeerde staten 

 1.2  Kabinetszaken 

 1.3  Bestuurlijke organisatie 

 1.4  Financieel toezicht op de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 

   

   

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=70739NED&D1=0-4&D2=5-16&HD=101028-1031&HDR=T&STB=G1
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3 RIJCODE (vervolg)  

 Code van de functie, kostenplaats of balanspost 

   

 1.5  Uitvoering van overige wettelijke regelingen 

 1.6  Overige zaken betreffende algemeen bestuur 

 1.7  Overige baten en lasten 

 2.0  Openbare orde en veiligheid, algemeen 

 2.1  Openbare orde en veiligheid 

 2.2  Overige beschermende maatregelen 

 3.0  Verkeer en vervoer, algemeen 

 3.1  Landwegen 

 3.2  Boot- en veerdiensten 

 3.3  Waterwegen 

 3.4  Vervoer 

 4.0  Waterhuishouding, algemeen 

 4.1  Waterschapsaangelegenheden 

 4.2  Waterkeringen 

 4.3  Kwantitatief beheer oppervlaktewater 

 4.4  Kwantitatief beheer grondwater 

 4.5  Landaanwinning 

 5.0  Milieubeheer, algemeen 

 5.1  Kwalitatief beheer oppervlaktewater 

 5.2  Kwalitatief beheer grondwater en bodem 

 5.3  Bestrijding luchtverontreiniging 

 5.4  Bestrijding geluidhinder 

 5.5  Vergunningverlening en handhaving 

 5.6  Ontgrondingen 

 6.0  Recreatie en natuur, algemeen 

 6.1  Recreatie 

 6.2  Natuur 

 7.0  Algemene economische aangelegenheden 

 7.1  Bevordering economische activiteiten 

 7.2  Nutsvoorzieningen 

 7.3  Agrarische aangelegenheden 

 8.0  Welzijn, algemeen 

 8.1  Educatie 

 8.2  Lichamelijke vorming en sport 

 8.3  Kunst en oudheidkunde 

 8.4  Sociaal-cultureel werk en ontwikkeling 

 8.5  Maatschappelijke voorzieningen 

 8.6  Volksgezondheid 

 8.7  Ouderenzorg 

 8.8  Jeugdhulpverlening 

 9.0  Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, algemeen 

 9.1  Ruimtelijke ordening 

 9.2  Volkshuisvesting 

 9.3  Stedelijke vernieuwing 

 

A111  Balanspost: immateriële vaste activa: kosten verbonden aan sluiten geldlening en 
saldo agio/disagio 

 

A112  Balanspost: immateriële vaste activa: kosten onderzoek en ontwikkeling voor een 
bepaald actief 

 A121  Balanspost: materiële vaste activa: gronden en terreinen 

 A122  Balanspost: materiële vaste activa: woonruimten 

 A123  Balanspost: materiële vaste activa: bedrijfsgebouwen 

 A124  Balanspost: materiële vaste activa: grond-, weg- en waterbouwkundige werken 
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3 RIJCODE (vervolg)  

 Code van de functie, kostenplaats of balanspost 

   

 A125  Balanspost: materiële vaste activa: vervoermiddelen 

 A126  Balanspost: materiële vaste activa: machines, apparaten en installaties 

 A129  Balanspost: materiële vaste activa: overig 

 A1311 Balanspost: financiële vaste activa: kapitaalverstrekking aan deelnemingen 

 

A1312 Balanspost: financiële vaste activa: kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke 
regelingen 

 

A1313 Balanspost: financiële vaste activa: kapitaalverstrekking aan overige verbonden 
partijen 

 A1321 Balanspost: financiële vaste activa: leningen aan woningbouwcorporaties 

 A1322 Balanspost: financiële vaste activa: leningen aan deelnemingen 

 A1323 Balanspost: financiële vaste activa: leningen aan overige verbonden partijen 

 A1331 Balanspost: financiële vaste activa: overige langlopende leningen 

 A1332 Balanspost: financiële vaste activa: overige uitzettingen met looptijd >= 1 jaar 

 A1333 Balanspost: financiële vaste activa: bijdragen aan activa in eigendom van derden 

 A211  Balanspost: voorraden: niet in exploitatie bouwgronden 

 A212  Balanspost: voorraden: overige grond- en hulpstoffen 

 A213  Balanspost: voorraden: onderhanden werk (incl. bouwgronden in exploitatie) 

 A214  Balanspost: voorraden: gereed product en handelsgoederen 

 A215  Balanspost: voorraden: vooruitbetalingen 

 A221  Balanspost: uitzettingen: vorderingen op openbare lichamen 

 A222  Balanspost: uitzettingen: verstrekte kasgeldleningen 

 A223  Balanspost: uitzettingen: rekening courant verhoudingen niet-financiële instellingen 

 A224  Balanspost: uitzettingen: overige vorderingen 

 A225  Balanspost: uitzettingen: overige uitzettingen 

 A23  Balanspost: liquide middelen (kas, bank en giro) 

 A29  Balanspost: overlopende activa 

 KKL  Kostenplaats kapitaallasten 

 OKP  Overige kostenplaatsen 

 P111  Balanspost: eigen vermogen: algemene reserve 

 P112  Balanspost: eigen vermogen: bestemmingsreserve 

 P113  Balanspost: eigen vermogen: overige bestemmingsreserves 

 P114  Balanspost: eigen vermogen: saldo van rekening 

 P12  Balanspost: voorzieningen 

 P131  Balanspost: vaste schuld: obligatieleningen 

 

P132  Balanspost: vaste schuld: onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen 
en verzekeraars 

 

P133  Balanspost: vaste schuld: onderhandse leningen van binnenlandse banken en 
overige financiële instellingen 

 P134  Balanspost: vaste schuld: onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven 

 P135  Balanspost: vaste schuld: onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren 

 P136  Balanspost: vaste schuld: onderhandse leningen van buitenlandse instellingen 

 P137  Balanspost: vaste schuld: door derden belegde gelden 

 P138  Balanspost: waarborgsommen 

 P211  Balanspost: vlottende schuld: kasgeldleningen o/g 

 P212  Balanspost: vlottende schuld: bank- en girosaldi 

 P213  Balanspost: vlottende schuld: overig 

 P29  Balanspost: overlopende passiva 
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4 KOLOMCODE 

 Code van een lasten- of batencategorie of balansstand 

   

 B 0.0  Baten: Niet in te delen lasten 

 B 1.0.1  Baten: Belastingen op producenten 

 B 1.0.2  Baten: Belasting op inkomen van gezinnen 

 B 1.1  Baten: Leges en andere rechten 

 B 2.0.1  Baten: Verkoop grond 

 B 2.0.2  Baten: Overige verkopen onroerende zaken 

 B 2.1  Baten: Verkoop van duurzame roerende zaken 

 B 2.2.1  Baten: Huren 

 B 2.2.2  Baten: Pachten en erfpachten 

 B 2.3  Baten: Overige goederen en diensten 

 B 3.0  Baten: Dividenden en winsten 

 B 4.0.1  Baten: Inkomensoverdrachten van overheden 

 B 4.0.2  Baten: Overige inkomensoverdrachten 

 B 4.1.1  Baten: Vermogensoverdrachten van overheden 

 B 4.1.2  Baten: Overige vermogensoverdrachten 

 B 5.0  Baten: Rente 

 B 6.0  Baten: Administratieve boekingen 

 B 7.1  Baten: Chartaal geld en deposito's 

 B 7.2  Baten: Kortlopende effecten m.u.v. aandelen 

 B 7.3  Baten: Langlopende effecten m.u.v. aandelen 

 B 7.4  Baten: Financiële derivaten 

 B 7.5  Baten: Kortlopende leningen 

 B 7.6  Baten: Langlopende leningen 

 B 7.7  Baten: Aandelen en overige deelnemingen 

 B 7.8  Baten: Handelskredieten en transitorische posten 

 B 8.1  Baten: Verrekening voor investeringsprojecten 

 B 8.2  Baten: Overige verrekeningen 

 L 0.0  Lasten: Niet in te delen lasten 

 L 1.1  Lasten: Loonbetalingen en sociale premies 

 L 1.2  Lasten: Sociale uitkeringen personeel 

 L 2.0.1  Lasten: Aankoop grond 

 L 2.0.2  Lasten: Overige aankopen onroerende zaken 

 L 2.1  Lasten: Uitbestede investeringen 

 L 2.2  Lasten: Aankoop van duurzame roerende zaken 

 L 2.3.1  Lasten: Aankopen niet duurzame goederen en diensten 

 L 2.3.2  Lasten: Betaalde pachten en erfpachten 

 L 3.0  Lasten: Belastingen 

 L 4.0.1  Lasten: Subsidies aan producenten 

 L 4.0.2  Lasten: Inkomensoverdrachten aan overheden 

 L 4.0.3  Lasten: Overige inkomensoverdrachten 

 L 4.1.1  Lasten: Vermogensoverdrachten aan overheden 

 L 4.1.2  Lasten: Overige vermogensoverdrachten 

 L 5.0  Lasten: Rente 

 L 6.0  Lasten: Administratieve boekingen 

 L 7.1  Lasten: Chartaal geld en deposito's 

 L 7.2  Lasten: Kortlopende effecten m.u.v. aandelen 

 L 7.3  Lasten: Langlopende effecten m.u.v. aandelen 

 L 7.4  Lasten: Financiële derivaten 

 L 7.5  Lasten: Kortlopende leningen 

 L 7.6  Lasten: Langlopende leningen 

 L 7.7  Lasten: Aandelen en overige deelnemingen 

 L 7.8  Lasten: Handelskredieten en transitorische posten 
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4 KOLOMCODE (vervolg) 

 Code van een lasten- of batencategorie of balansstand 

   

 L 8.1  Lasten: Verrekening voor investeringsprojecten 

 L 8.2  Lasten: Overige verrekeningen 

 primo  Primo 

 ultimo  Ultimo 

   

5 SELECTIE_FUNCTIES 

 Telt wel/ niet mee voor de functies 

   

 0 Baten en lasten niet ontvangen of niet goedgekeurd 

 1 Baten en lasten goedgekeurd 

   

6 SELECTIE_BALANSSTANDEN 

 Telt wel/niet mee voor de balansstanden 

   

 0 Balansstanden niet ontvangen of niet goedgekeurd 

 1 Balansstanden goedgekeurd 

   

7 BEDRAG   

 Bedrag in duizend euro 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

101027 Financiën provincies 2007V1 Eerste plaatsing 

110627 Financiën provincies 2008V1 Eerste plaatsing 

110627 Financiën provincies 2009V1 Eerste plaatsing 

120402 Financiën provincies 2010V1 Eerste plaatsing 

130523 Financiën provincies 2011V1 Eerste plaatsing 

130604 Financiën provincies 2009V2 Revisieaanpassing, balans van de provincie 
Overijssel is aangepast. 

140812 Financiën provincies 2011V2 Definitieve versie 

140812 Financiën provincies 2012V1 Eerste plaatsing 

 

 

 

 


