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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar 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 Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg.” 

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/conducting-your-own-research
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

PS_ZorgWelzijn_main 2013V1; 

PS_ZorgWelzijn_detail 2013V1; 

PS_ZorgWelzijn_sbs 2013V1. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 In het hoofdbestand  PS_ZorgWelzijn_main, zijn de  basisgegevens van de 

Productiestatistiek (PS) opgenomen. In het detailbestand PS_ZorgWelzijn_detail  zijn 

alle gevraagde uitsplitsingen van de bedrijfstak specifieke variabelen uit de opgenomen 

als code-waarde bestand. In het bestand  PS_ZorgWelzijn_sbs zijn de gegevens 

opgenomen zoals die naar Eurostat worden gestuurd in het kader van de ‘Structural 

Business Statistics’.  

 In het main bestand zijn in 2013 de volgende variabelen komen te vervallen ten opzichte 

van 2012: ARBOPOP100000, OPBRENG010010, OPBZORG100001, 

OPBZORG100002, OPBZORG100003, OPDZORG100001, PERSONS951010, 

PRDZORG100003, PRDZORG100004, PRDZORG100005, PRDZORG100006 en 

SUBSIDI123100. 

 Met ingang van 2010 is de variabele BE_Id van formaat gewijzigd om aan te sluiten op 

het ABR. 

 De variabelen in het main bestand beginnend met ‘OUT_’ zijn berekend. 

 De variabelen ‘SBI_2D’, ‘GK_1D’, ‘GK_OMZET’, ‘KW_1’ en ‘KW_2’ zijn niet 

opgenomen in de bestanden vanaf 2009. 

 De variabelen ‘IMPUTATIE’, ‘ISCONGO’, ‘ISDUMMY’, ‘ISGEBLOKKEERD’, 

‘ISNULLTELLER’ en ‘ISUITBIJTER’ zijn met ingang van 2009 de vervangers van de 

variabelen ‘KW_1’ en ‘KW_2’. 

 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. 

 Met ingang van de PS 2009 is overgestapt op de nieuwe bedrijfseenheid (BE+). Dit kon 

door gebruik te maken van simulatiebestanden van het ABR. 
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 Vanaf PS 2009 wordt er gepubliceerd op SBI 2008 en niet meer op SBI ’93. Zie hiervoor 

Schakelschema SBI93 – SBI08 of Schakelschema SBI08-SBI93. Voor Remote Acces en 

On-site gebruikers zie \8-Utilities\Toelichtingen.  

 De omschrijvingen en toelichtingen op de referentiebestanden en codelijsten zijn voor de 

Remote Access en Onsite gebruikers te vinden in:        

\8_Utilities\Code_Listings\SSBcodelijsten 

\8_Utilities\Code_Listings\SSBreferentiebestanden 

\8_Utilities\Code_Listings\SSBtoelichtingen       

In verband met eventuele wijzigingen wordt de inhoud van deze mappen voortdurend 

geactualiseerd. 

 Zie de Onderzoeksomschrijvingen voor alle Onderzoeksomschrijvingen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Het team Microdataservices van 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 

“Productiestatistiek Gezondheids- en welzijnszorg”. 

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.  

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 inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

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

zoals gevraagd op het vragenformulier Productiestatistiek ZorgWelzijn voor de periode 

2013. De bestanden bevatten BEID als sleutel waarmee gekoppeld kan worden met andere 

bestanden. 

Beschrijving 

Landelijke statistische uitkomsten over het personeel, de exploitatie en de productie van 

instellingen voor gezondheids- en welzijnszorg. 

Beschrijving van de populatie 

Instellingen voor gezondheids- en welzijnszorg. 

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 is vanaf 2009 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. Daarmee is de PS vanaf 2009 iets minder goed te koppelen aan andere 

bronnen. 

Voor vaststelling van de populatie voor de productiestatistieken wordt gebruik gemaakt van 

het Algemeen Bedrijvenregister (ABR). In het ABR zijn echter ook niet-actieve eenheden 

opgenomen. Om deze discrepantie tussen de populatie van de Productiestatistieken (PS) en 

het steekproefkader (het ABR) op te lossen, wordt in de PS opgehoogd naar de actieve 

populatie en worden niet-actieve eenheden (zoals nulomzetten) uit de respons gehaald. Een 

bedrijf is actief wanneer er minimaal 15 uur per week gewerkt wordt. 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. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/productie-statistiek.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/productie-statistiek.htm
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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 ZorgWelzijn op Statline kunt u 

onder andere vinden in de tabellen: 

Arbobegeleiding en reintegratie; verlies en winst, personeel en productie ; 

Ambulancediensten en CPA;exploitatie, personeel, capaciteit en productie; 

Medische laboratoria, trombosdiensten en bloedbanken; exploitatie; 

Welzijnswerk en kinderopvang,; verlies en winst, personeel en productie. 

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.  

 

http://statline.cbs.nl/StatWeb/default.aspx
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81201NED&D1=0-1,5-6,10,21-22&D2=l&HD=111003-1038&HDR=G1&STB=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71345NED&D1=1-2,9-10,14,30&D2=l&HD=111003-1040&HDR=G1&STB=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=71350NED&D1=1-2,10-11,15,21,31&D2=l&HD=111003-1044&HDR=G1&STB=T
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81278NED&D1=0-1,5-6,10,22&D2=a&D3=l&HD=111003-1046&HDR=T,G2&STB=G1
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

PS_ZorgWelzijn_main  2013V1 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

1 
 

BE_Id 
 

F10 

  
Bedrijfsindentificatie 

  2 
 

STATJAAR 
 

F10 

  
Verslagjaar 

  3 
 

Sbi 
 

A50 

  
SBI-code voor economische activiteit 

  4 
 

KerncelCode 
 

A50 

  
Code van de Kerncel 

  5 
 

RechtsvormID 
 

F10 

  
Rechtsvormcode 

  6 
 

gk_SBS 
 

F6 

  
Grootteklasse volgens het aantal werkzame personen 

  7 
 

EindGewicht 
 

F20.4 

  
Uiteindelijk ophooggewicht 

  8 
 

CorrectieGewicht 
 

F20.4 

  
Gewicht om te corrigeren voor randtotalen 

  9 
 

ImputatieGebruiken 
 

A5 

  
Indicator unit-imputatie 

  10 
 

IsCongo 
 

A5 

  
Indicator ConGO eenheid 

  11 
 

IsDummy 
 

A5 

  
Indicator dummy 

  12 
 

IsGeblokkeerd 
 

A5 

  
Indicator geblokkeerd 

  13 
 

IsNullTeller 
 

A5 

  
Indicator nullteller 

  14 
 

IsUitbijter 
 

A5 

  
Indicator uitbijter 

  15 
 

ACTZORG100006 
 

F20.4 

  
Percentage totale bedrijfsopbrengsten voor alle activiteiten 

  16 
 

AFSCHRG110000 
 

F20.4 

  
Afschrijvingen op vaste activa 

  17 
 

BEDRLST310000 
 

F20.4 

  
Totaal van de bedrijfslasten 

  18 
 

BEDRLST340900 
 

F20.4 

  
Overige bedrijfslasten 

  19 
 

BEDRLST345400 
 

F20.4 

  
Betalingen voor uitzendkrachten en overig ingeleend personeel 

  20 
 

BEDRLST345500 
 

F20.4 

  
Kosten studie of opleiding 

  21 
 

BEDRLST345900 
 

F20.4 

  
Overige personeelskosten 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

22 
 

BUIBATN101000 
 

F20.4 

  
Saldo van boekwinsten en verliezen uit de verkoop van activa 

  23 
 

BUIBATN109000 
 

F20.4 

  
Saldo van buitengewone baten en lasten 

  24 
 

FINREST100000 
 

F20.4 

  
Financieel resultaat 

  25 
 

IMPAIRM100000 
 

F20.4 

  
Saldo bijzondere waardevermeerdering en waardevermindering. 

  26 
 

LOCZORG100002 
 

F20.4 

  
Aantal kindkoppelingen 

  27 
 

LOCZORG100006 
 

F20.4 

  
Aantal peuterplaatsen 

  28 
 

LOONSOM110002 
 

F20.4 

  
Bruto lonen en salarissen 

  29 
 

LOONSOM121100 
 

F20.4 

  
Werkgeversdeel sociale verzekeringspremie 

  30 
 

LOONSOM121200 
 

F20.4 

  
Pensioen- en VUT-premies, inkoopsommen en dotaties 

  31 
 

LOONSOM122000 
 

F20.4 

  
Overige sociale lasten 

  32 
 

OMZETPS210000 
 

F20.4 

  
Netto omzet 

  33 
 

OMZETPS210010 
 

F20.4 

  
Netto omzet naar actviteit 

  34 
 

OMZETPS210030 
 

F20.4 

  
Netto omzet uit dienstverlening naar afnemer 

  35 
 

ONTVANG120000 
 

F20.4 

  
Ontvangen ziekengeld 

  36 
 

OPBRENG000000 
 

F20.4 

  
Totaal bedrijfsopbrengsten 

  37 
 

OPBRENG100000 
 

F20.4 

  
Overige bedrijfsopbrengsten 

  38 
 

OPBRENG119000 
 

F20.4 

  
Overige opbrengsten 

  39 
 

OPBRENH100000 
 

F20.4 

  
Overige bedrijfsopbrengsten 

  40 
 

OPVZORG100001 
 

F20.4 

  
Aantal kindplaatsen voor dagopvang 

  41 
 

OPVZORG100002 
 

F20.4 

  
Aantal kindplaatsen voor buitenschoolse of naschoolse opvang 

  42 
 

OPVZORG100003 
 

F20.4 

  
Aantal uren kinderdagopvang 

  43 
 

OPVZORG100004 
 

F20.4 

  
Aantal uren buitenschoolse, naschoolse kinderopvang 

  44 
 

OUT_BEDRLST340000 
 

F20.4 

  
Totaal van de overige bedrijfslasten 

  45 
 

OUT_BEDRLST345991 
 

F20.4 

  
Kosten van opleiding en overige personeelskosten 

  46 
 

OUT_BEDRLST345999 
 

F20.4 

  
Totaal primaire personeelskosten 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

47 
 

OUT_BRUTOTW000000 
 

F20.4 

  
Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen 

  48 
 

OUT_BRUTOTW200000 
 

F20.4 

  
Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen 

  49 
 

OUT_PERSONS142000 
 

F10 

  
Gemiddeld aantal ingeleende personeelsleden 

  50 
 

OUT_PRODUCT000000 
 

F20.4 

  
Productiewaarde tegen marktprijzen 

  51 
 

OUT_PRODUCT200000 
 

F20.4 

  
Productiewaarde tegen basisprijzen 

  52 
 

OUT_SUBSIDI100000 
 

F20.4 

  
Ontvangen restituties en subsidies 

  53 
 

OUT_VERBRUK000000 
 

F20.4 

  
Kosten van intermediair verbruik 

  54 
 

PERSLSH100000 
 

F20.4 

  
Totale kosten van werkzaam personeel 

  55 
 

PERSLST100000 
 

F20.4 

  
Totale kosten van werkzaam personeel 

  56 
 

PERSONS100000 
 

F20.4 

  
Gemiddeld aantal werkzame personen 

  57 
 

PERSONS110000 
 

F20.4 

  
Gemiddeld aantal werkzame personen in voltijdequivalenten 

  58 
 

PERSONS110100 
 

F20.4 

  

Gemiddeld aantal werknemers op eigen loonlijst in 
voltijdequivalenten 

  59 
 

PERSONS111000 
 

F20.4 

  
Gemiddeld aantal werknemers op de eigen loonlijst 

  60 
 

PERSONS113000 
 

F20.4 

  
Gemiddeld aantal medewerkende eigenaren en gezinsleden 

  61 
 

PERSONS121000 
 

F20.4 

  
Gemiddeld aantal ingeleende personeelsleden 

  62 
 

PERSONS122000 
 

F20.4 

  
Gemiddeld aantal uitgeleende personeelsleden 

  63 
 

PERSONS130000 
 

F20.4 

  
Gemiddeld aantal uitzendkrachten 

  64 
 

PERSONS200000 
 

F20.4 

  
Aantal vrijwilligers 

  65 
 

PTSZORG100001 
 

F20.4 

  
Aantal geplaatste kinderen in dagopvang 

  66 
 

PTSZORG100002 
 

F20.4 

  
Aantal geplaatste kinderen in buitenschoolse of naschoolse opvang 

  67 
 

PTSZORG100003 
 

F20.4 

  
Aantal geplaatste peuters 

  68 
 

RESULTS120000 
 

F20.4 

  
Bedrijfsresultaat 

  69 
 

RESULTS130000 
 

F20.4 

  
Resultaat voor belastingen 

  70 
 

SUBSIDI140000 
 

F20.4 

  
Ontvangen loonkostensubsidies 
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Nr   Variabele en omschrijving   Form. 

71 
 

SUBSIDI180000 
 

F20.4 

  
Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies 

  72 
 

SUBTOWP100000 
 

F20.4 

  

Gemiddeld aantal werknemers op de loonlijst exclusief uitgeleende  
werknemers 

73 
 

SUBTOWP200000 
 

F20.4 

  
Gemiddeld aantal werknemers niet op de loonlijst 

  74 
 

VOORZNG101000 
 

F20.4 

  
Saldo van de vrijval van voorzieningen 

  75 
 

VOORZNG111000 
 

F20.4 

  
Dotaties en toevoegingen van voorzieningen 

  76 
 

VOORZNG141000 
 

F20.4 

  
Onttrekkingen van voorzieningen 

  77 
 

VOORZNG142000 
 

F20.4 

  
Vrijval van voorzieningen 
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PS_ZorgWelzijn_detail 2013V1 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
1  BE_Id 

 

F10 

  Bedrijfsindentificatie   

2  STATJAAR 

 

F10 

  Verslagjaar   

3  Sbi 

 

A50 

  SBI-code voor economische activiteit   

4  KerncelCode 

 

A50 

  Code van de Kerncel   

5  RechtsvormID 

 

F10 

  Rechtsvormcode   

6  gk_SBS 

 

F6 

  Grootteklasse volgens het aantal werkzame personen   

7  EindGewicht 

 

F20.4 

  Uiteindelijk ophooggewicht   

8  CorrectieGewicht 

 

F20.4 

  Gewicht om te corrigeren voor randtotalen   

9  ImputatieGebruiken 

 

A5 

  Indicator unit-imputatie   

10  IsCongo 

 

A5 

  Indicator ConGO eenheid   

11  IsDummy 

 

A5 

  Indicator dummy   

12  IsGeblokkeerd 

 

A5 

  Indicator geblokkeerd   

13  IsNullTeller 

 

A5 

  Indicator nullteller   

14  IsUitbijter 

 

A5 

  Indicator uitbijter   

15  code 

 

A25 

  Code   

16  waarde 

 

F20.4 

  Waarde   
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PS_ZorgWelzijn_SBS 2013V1 

Nr   Variabele en omschrijving   Form. 
1  BE_Id 

 

F10 

  Bedrijfsindentificatie   

2  STATJAAR 

 

F10 

  Verslagjaar   

3  Sbi 

 

A50 

  SBI-code voor economische activiteit   

4  KerncelCode 

 

A50 

  Code van de Kerncel   

5  RechtsvormID 

 

F10 

  Rechtsvormcode   

6  gk_SBS 

 

F6 

  Grootteklasse volgens het aantal werkzame personen   

7  EindGewicht 

 

F20.4 

  Uiteindelijk ophooggewicht   

8  CorrectieGewicht 

 

F20.4 

  Gewicht om te corrigeren voor randtotalen   

9  ImputatieGebruiken 

 

A5 

  Indicator unit-imputatie   

10  IsCongo 

 

A5 

  Indicator ConGO eenheid   

11  IsDummy 

 

A5 

  Indicator dummy   

12  IsGeblokkeerd 

 

A5 

  Indicator geblokkeerd   

13  IsNullTeller 

 

A5 

  Indicator nullteller   

14  IsUitbijter 

 

A5 

  Indicator uitbijter   

15  OUT_SBSVARI121100 

 

F20.4 

  Omzet volgens Eurostat   

16  OUT_SBSVARI121200 

 

F20.4 

  Productiewaarde   

17  OUT_SBSVARI121500 

 

F20.4 

  Toegevoegde waarde tegen factorkosten   

18  OUT_SBSVARI121700 

 

F20.4 

  Bruto-exploitatieoverschot   

19  OUT_SBSVARI131100 

 

F20.4 

  Totale aankoop van goederen en diensten   

20  OUT_SBSVARI131310 

 

F20.4 

  Betalingen voor uitzendkrachten   

21  OUT_SBSVARI133100 

 

F20.4 

  Personeelskosten   

22  OUT_SBSVARI133200 

 

F20.4 

  Lonen   

23  OUT_SBSVARI133300 

 

F20.4 

  Wettelijke-socialezekerheidskosten   

24  OUT_SBSVARI134300 

 

F20.4 

  Overige bedrijfslasten   
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

BE_Id 

Bedrijfsindentificatie. 

Definitie  

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

nummer. 

STATJAAR  

Verslagjaar. 

Definitie  

De periode waarop de gegevens betrekking hebben. 

Toelichting bij de definitie  

Het verslagjaar wordt ook wel statistiekjaar genoemd. 

Sbi  

SBI-code voor economische activiteit. 

Definitie  

Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008. 

Toelichting bij de definitie  

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de Nederlandse hiërarchische indeling van 

economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden 

in te delen naar hun hoofdactiviteit. 

Codelijst 

De Remote Access en Onsite gebruikers kunnen de codelijst vinden op 

\8_Utilities\Code_Listings\bedrijfsindelingen\sbi2008\sbi08_2013.sps. 

KerncelCode:  

Code van de Kerncel. 

Definitie  

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. 

Codelijst 

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.  

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/sbi/default.htm
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De Remote Access en Onsite gebruikers kunnen de codelijst te vinden op 

8_Utilities\Code_Listings\Bedrijfsindelingen\sbi2008\sbi_08_kerncel_2013.sps. 

RechtsvormID:  

Rechtsvormcode. 

Definitie  

Vorm van een juridische eenheid die in het recht bekend is. 

Toelichting bij de definitie  

De Rechtsvorm is een identificatie binnen de door de overheid vastgestelde rechtsnormen 

voor de verdeling van bevoegdheden binnen een onderneming. Formeel is de rechtsvorm een 

kenmerk van een juridische eenheid en niet van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' 

kan bestaan uit een of meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke 

personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat, dan heeft het in 

principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen worden dergelijke bedrijven opgenomen 

onder de rechtsvorm van die juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden 

beschouwd. 

Codelijst 

Rechtsvormcode. De Remote Access en Onsite gebruikers kunnen de codelijst vinden op 

8_Utilities\Code_Listings\Rechtsvormen\rechtsvorm_2013_NUM.sps. 

gk_SBS  

Grootteklasse volgens het aantal werkzame personen. 

Definitie  

De grootteklasse geeft het aantal werkzame personen, al dan niet in loondienst. 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele heeft twee posities. De eerste positie komt overeen met de grootteklasse van 

1 positie. 

Codelijst 

Waarde Label 

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 tot 10 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 
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Waarde Label 

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 

EindGewicht  

Uiteindelijk ophooggewicht. 

Definitie  

Het eindgewicht wordt berekend op basis van de insluitkans. Daarnaast wordt onder andere 

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

Eindgewicht is gebruikt ter onderscheid van het oorspronkelijke insluitgewicht. 

CorrectieGewicht:  

Gewicht om te corrigeren voor randtotalen. 

Definitie  

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. 

ImputatieGebruiken  

Indicator unit-imputatie. 

Definitie  

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

IsCongo  

Indicator ConGO eenheid. 

Definitie  

Indicator die aangeeft of deze bedrijfseenheid een ConGO eenheid is. 

IsDummy  

Indicator dummy. 

Definitie  

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. 
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IsGeblokkeerd  

Indicator geblokkeerd. 

Definitie  

Indicator die aangeeft of deze bedrijfseenheid geblokkeerd was voor uitzending. 

IsNullTeller  

Indicator nullteller. 

Definitie  

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 uitbijter. 

Definitie  

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

ACTZORG100006  

Percentage totale bedrijfsopbrengsten voor alle activiteiten. 

Definitie  

Percentage totale bedrijfsopbrengsten voor alle activiteiten 

AFSCHRG110000  

Afschrijvingen op vaste activa. 

Definitie  

Afschrijvingen op vaste activa. 

BEDRLST310000  

Totaal van de bedrijfslasten. 

Definitie  

De som van inkoopwaarde van de omzet (INKWRDE100000), personele kosten 

(PERSLST100000) en overige bedrijfslasten (BEDRLST340900) en afschrijvingen op vaste 

activa (AFSCHRG110000). 
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BEDRLST340900  

Overige bedrijfslasten. 

Definitie  

Bedrijfslasten exclusief personeelskosten (PERSLST100000), directe kosten van de omzet 

(INKWRDE100000) en afschrijvingen (AFSCHRG110000). 

Toelichting bij de definitie  

Volgens definitie 2006. 

BEDRLST345400  

Definitie  

Betalingen voor uitzendkrachten en overig ingeleend personeel. 

BEDRLST345500  

Kosten studie of opleiding. 

Definitie  

Kosten van studie en opleiding 

BEDRLST345900  

Overige personeelskosten. 

Definitie  

Kosten zoals werkgeversbijdragen in de exploitatiekosten van de kantine, uitgaven voor 

wervingsacties, uitgaven voor algemeen beschikbaar te stellen bedrijfskleding (voorzover 

redelijkerwijs niet buiten de werksfeer gedragen), jubilea, personeelsfeestjes, -uitstapjes. 

BUIBATN101000  

Saldo van boekwinsten en verliezen uit de verkoop van activa. 

Definitie  

Saldo van boekwinsten en verliezen (im)materiële activa, ontstaan door het verkopen of 

afstoten van (im)materiële activa. 

BUIBATN109000  

Saldo van buitengewone baten en lasten. 

Definitie  

Saldo buitengewone baten en lasten exclusief het saldo van boekwinsten en verliezen. 

FINREST100000  

Definitie  

Financieel resultaat. 
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IMPAIRM100000  

Saldo bijzondere waardevermeerdering en waardevermindering. 

Definitie  

Saldo reversals en impairments. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is bij SBI 88911 niet geschikt voor externe publicatie i.v.m. onthullingsrisico. 

LOCZORG100002  

Aantal kindkoppelingen. 

Definitie  

Aantal tot stand gebrachte overeenkomsten tussen ouder en gastouder over één kind. 

LOCZORG100006  

Aantal peuterplaatsen. 

Definitie  

Aantal peuterplaatsen dat maximaal per dagdeel beschikbaar is voor peuterspeelzaalwerk. 

LOONSOM110002  

Bruto lonen en salarissen. 

Definitie  

Bruto lonen en salarissen (inclusief doorbetalingen), minus de ontvangen ziekengelden. Deze 

post heeft betrekking op alle personeel dat voorkomt in de loon- en salarisadministratie, 

ongeacht het aantal gewerkte uren. 

LOONSOM121100  

Definitie  

Werkgeversdeel sociale verzekeringspremie. 

Toelichting bij de definitie  

Werkgeversdeel sociale verzekeringspremies: dit zijn de werkgeverspremies op grond van de 

ZFW,WW(AWF en Wachtgeldfonds) en de WAO (inclusief WAO-lasten als gevolg van het 

"eigen risico" van bedrijven). 
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LOONSOM121200  

Definitie  

Pensioen- en VUT-premies, inkoopsommen en dotaties. 

Toelichting bij de definitie  

De werkgeversbijdragen voor pensioen-, VUT en dergelijke regelingen en spaarregelingen 

voor deoudedagsvoorziening; in deze post zijn begrepen de premies, inkoopsommen, 

dotaties aan pensioenvoorzieningen of directe betaling (indien de onderneming eigen risico 

draagt). 

LOONSOM122000  

Definitie  

Overige sociale lasten. 

Toelichting bij de definitie  

Suppleties op uitkeringen krachtens SVW, werkgeversbijdragen aan ziektekostenregelingen, 

uitkeringen aan ex-werknemers of nabestaanden, uitgaven tbv buitenlandse werknemers voor 

huisvesting, voeding, reizen naar het moederland etc, vergoedingen aan individuele 

werknemers voor verhuizing, bedrijfskleding, studiebeurs etc, aankoopwaarde zegels, incl. 

scholingsfonds (bouwnijverheid). 

OMZETPS210000  

Netto omzet. 

Definitie  

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

vrachtkosten. 

OMZETPS210010  

Netto omzet naar actviteit. 

Definitie  

Totale netto omzet (exclusief BTW indien BTW-plichtig) uit dienstverlening naar activiteit. 

OMZETPS210030  

Netto omzet uit dienstverlening naar afnemer. 

Definitie  

Totale netto omzet (exclusief BTW indien BTW-plichtig) uit dienstverlening naar afnemer. 
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ONTVANG120000  

Definitie  

Ontvangen ziekengeld. 

Toelichting bij de definitie  

De totaal ontvangen ziekengelden worden niet meegeteld bij de bruto lonen en salarissen. 

OPBRENG000000  

Totaal bedrijfsopbrengsten. 

Definitie  

De totale opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening, in dit geval de verkopen van 

goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadwijzigingen, geactiveerde productie 

voor het eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. 

OPBRENG100000  

Overige bedrijfsopbrengsten. 

Definitie  

De som van de voorraadwijzigingen van gereed product, goederen in bewerking en 

onderhanden werk, investeringen in eigen beheer (geactiveerde kosten), ontvangen subsidies 

en ontvangen schade-uitkeringen. 

OPBRENG119000  

Overige opbrengsten. 

Definitie  

De definitie van deze variabele kan per vragenlijst verschillen, omdat het een n.e.g.-post is 

(niet elders genoemd). 

OPBRENH100000  

Overige bedrijfsopbrengsten. 

Definitie  

De som van de voorraadwijzigingen van gereed product, goederen in bewerking en 

onderhanden werk, investeringen in eigen beheer (geactiveerde kosten), ontvangen subsidies 

en ontvangen schade-uitkeringen. 

OPVZORG100001  

Aantal kindplaatsen voor dagopvang. 

Definitie  

Aantal plaatsen dat gedurende de openstelling van de organisatie beschikbaar is voor 

kinderdagopvang. 
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OPVZORG100002  

Aantal kindplaatsen voor buitenschoolse of naschoolse opvang. 

Definitie  

Aantal plaatsen dat gedurende de openstelling van de organisatie beschikbaar is voor 

buitenschoolse of naschoolse kinderopvang. 

OPVZORG100003  

Definitie  

Aantal uren kinderdagopvang. 

OPVZORG100004  

Definitie  

Aantal uren buitenschoolse, naschoolse kinderopvang. 

PERSLSH100000  

Totale kosten van werkzaam personeel. 

Definitie  

Het totaal van alle kosten met betrekking tot het bij het bedrijf werkzame personeel. 

(SBSVARI133100 + BEDRLST345000). 

Toelichting bij de definitie  

Controleren: De definitie van deze variabele ligt wel vast, maar de exacte beschrijving is nog 

niet gevonden. Is dit een versie van een andere variabele? De dubbele naam moet opgelost 

worden. 

PERSLST100000  

Totale kosten van werkzaam personeel. 

Definitie  

Het totaal van alle kosten met betrekking tot het bij het bedrijf werkzame personeel. 

(SBSVARI133100 + BEDRLST345000) 

Toelichting bij de definitie  

Controleren: De definitie van deze variabele ligt wel vast, maar de exacte beschrijving is nog 

niet gevonden. Is dit een versie van een andere variabele? De dubbele naam moet opgelost 

worden. 
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PERSONS100000  

Gemiddeld aantal werkzame personen. 

Definitie  

Gemiddeld aantal personen die arbeid verrichten onder auspiciën van het bedrijf, ongeacht of 

zij als werknemer op de loonlijst staan: het gemiddeld aantal werknemers van de eigen 

loonlijst, verminderd met het uitgeleend personeel, vermeerderd met het ingeleend personeel 

en vermeerderd met overige werkzame personen zoals medewerkende eigenaren en 

vennoten. 

PERSONS110000  

Gemiddeld aantal werkzame personen in voltijdequivalenten. 

Definitie  

Gemiddeld aantal werkzame personen uitgedrukt in voltijdequivalenten. Voltijdequivalenten 

of Fulltime Equivalents (FTE): absolute aantal werknemers omgerekend naar volledige 

arbeidsjaren (= overeengekomen arbeidsuren per jaar). 

PERSONS110100  

Gemiddeld aantal werknemers op eigen loonlijst in voltijdequivalenten. 

Definitie  

Aantal werknemers op de eigen loonlijst van de bedrijfseenheid. 

Toelichting bij de definitie  

Voltijdequivalenten of Fulltime Equivalents (FTE): absolute aantal werknemers omgerekend 

naar volledige arbeidsjaren (= overeengekomen arbeidsuren per jaar). 

PERSONS111000  

Gemiddeld aantal werknemers op de eigen loonlijst. 

Definitie  

Personen op de loonstaat, inclusief loon- en salaristrekkenden van 65 jaar of ouder, personen 

werkzaam op buitenlandse projecten waarvan de vermoedelijke verblijfsduur korter is dan 

één jaar. - Personen werkzaam in uw bedrijf, waarvan de loonstaten worden bijgehouden 

door een zogenaamde moeder-, dochter-, of zusterorganisatie van uw bedrijf. - Directeuren 

van Nv's en BV's, inclusief de directeuren-grootaandeelhouder (DGA) en hun eveneens in 

loondienst werkzame gezinsleden. Niet meetellen: - Personen die langer dan een jaar 

volledig arbeidsongeschikt zijn; - Personen die werkzaam zijn bij een buitenlandse vestiging 

van uw bedrijf; - Ex-werknemers die pensioen of VUT uitkering ontvangen; - Personen die 

wel op de loonstaat voorkomen maar die feitelijk werkzaam zijn bij een zogenaamde 

moeder-, dochter-, of zusterorganisatie van uw bedrijf. 
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Toelichting bij de definitie  

Tot de werknemers van een bedrijf worden gerekend alle personen die op de loonlijst staan 

van dat bedrijf, ook als ze daadwerkelijk in een ander bedrijf werkzaam zijn. Dit impliceert 

dat meewerkende eigenaren en gezinsleden die niet op de loonlijst staan, niet meetellen; 

Uitzendkrachten worden geteld bij het (uitzend-)bedrijf van waaruit ze worden uitgezonden, 

dus in de uitzendbranche. 

PERSONS113000  

Definitie  

Gemiddeld aantal medewerkende eigenaren en gezinsleden. 

PERSONS121000  

Gemiddeld aantal ingeleende personeelsleden. 

Definitie  

Gemiddeld aantal overig ingeleend personeel. Van in- en uitlenen is sprake indien de 

betrokken werknemers rechtstreeks onder gezag staan van het in- of uitlenende bedrijf. In 

andere gevallen, zoals accountants- en automatiseringsdiensten, is er sprake van 

hulpdiensten en geen sprake van inlening van personeel. 

PERSONS122000  

Gemiddeld aantal uitgeleende personeelsleden. 

Definitie  

Gemiddeld aantal uitgeleende werknemers van de eigen loonlijst. Van in- en uitlenen is 

sprake indien de betrokken werknemers rechtstreeks onder gezag staan van het in- of 

uitlenende bedrijf. In andere gevallen, zoals accountants- en automatiseringsdiensten, is er 

sprake van hulpdiensten en geen sprake van inlening van personeel. 

PERSONS130000  

Definitie  

Gemiddeld aantal uitzendkrachten. 

PERSONS200000  

Definitie  

Aantal vrijwilligers 

PTSZORG100001  

Definitie  

Aantal geplaatste kinderen in dagopvang. 
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PTSZORG100002  

Definitie  

Aantal geplaatste kinderen in buitenschoolse of naschoolse opvang. 

PTSZORG100003  

Definitie  

Aantal geplaatste peuters. 

RESULTS120000  

Bedrijfsresultaat. 

Definitie  

Het saldo van het bruto bedrijfsresultaat plus investeringspremies minus beloningen aan 

werknemers, afschrijvingen vaste activa en overige bedrijfskosten. 

RESULTS130000  

Resultaat voor belastingen. 

Definitie  

De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat, de mutatie voorzieningen en het 

saldo buitengewone baten/lasten. 

Toelichting bij het gebruik  

Deze variabele is bij SBI 88911 niet geschikt voor externe publicatie i.v.m. onthullingsrisico 

SUBSIDI140000  

Ontvangen loonkostensubsidies. 

Definitie  

Eenmalige en herhaalde subsidies, bijvoorbeeld volgens de Wet Inschakeling 

Werkzoekenden, de Wet reintegratie arbeidsgehandicapten, Melkertbanen. 

SUBSIDI180000  

Definitie  

Overheidssubsidies exclusief loonkostensubsidies. 

SUBTOWP100000  

Gemiddeld aantal werknemers op de loonlijst exclusief uitgeleende werknemers. 

Definitie  

Het subtotaal van het gemiddeld aantal werknemers op de loonlijst (PERSONS111000) 

verminderd met aan derden uitgeleend personeel (PERSONS122000). 
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SUBTOWP200000  

Gemiddeld aantal werknemers niet op de loonlijst. 

Definitie  

Aantal werknemers niet op de loonlijst maar wel werkzaam bij de ondervragende eenheid. 

Toelichting bij de definitie  

Uitzendkrachten, medewerkende eigenaren en overig ingeleend peroneel. 

VOORZNG101000  

Definitie  

Saldo van de vrijval van voorzieningen. 

VOORZNG111000  

Definitie  

Dotaties en toevoegingen van voorzieningen. 

VOORZNG141000  

Definitie  

Onttrekkingen van voorzieningen. 

VOORZNG142000  

Definitie  

Vrijval van voorzieningen. 

ACTZORG100005_0060_65_886  

Definitie  

De activiteit algemeen maatschappelijk werk wordt uitgevoerd. 

Toelichting bij de definitie  

Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 (nee) of een 1 

(ja). Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben. 

ACTZORG100006_0060_65_886  

Definitie  

Percentage van de totale bedrijfsopbrengsten voor algemeen maatschappelijk werk. 
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ACTZORG100004_0082_65_886  

Bedrijfstype is overig. 

Definitie  

De organisatie kan getypeerd worden als overig, dat wil zeggen geen arbodienst (of 

arbodeskundige), arbo-adviesbureau of re-integratiebedrijf.. 

Toelichting bij de definitie  

Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 (nee) of een 1 

(ja). Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben. 

ACTZORG100004_0088_65_886  

Bedrijfstype is arbo-adviesbureau. 

Definitie  

De organisatie kan getypeerd worden als arbo-adviesbureau. 

Toelichting bij de definitie  

Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 (nee) of een 1 

(ja). Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben. 

ACTZORG100004_0089_65_886  

Bedrijfstype is arbodienst of arbodeskundige. 

Definitie  

De organisatie kan getypeerd worden als arbodienst of men is arbodeskundige. 

Toelichting bij de definitie  

Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 (nee) of een 1 

(ja). Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben. 

OMZETPS210030_0126_65_886  

Netto omzet uit dienstverlening arbobegeleiding en re-integratie gefactureerd aan bedrijven 

en instellingen. 

Definitie  

Netto omzet uit dienstverlening arbobegeleiding en re-integratie (exclusief BTW indien 

BTW-plichtig) gefactureerd aan bedrijven en instellingen. 
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ACTZORG100005_0195_65_886  

Definitie  

De activiteit buitenschoolse of naschoolse kinderopvang wordt uitgevoerd. 

Toelichting bij de definitie  

Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 (nee) of een 1 

(ja). Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben. 

ACTZORG100006_0195_65_886  

Definitie  

Percentage van de totale bedrijfsopbrengsten voor buitenschoolse of naschoolse 

kinderopvang. 

ACTZORG100005_0351_65_886  

Definitie  

De activiteit gastouderopvang kinderen wordt uitgevoerd. 

Toelichting bij de definitie  

Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 (nee) of een 1 

(ja). Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben. 

ACTZORG100006_0351_65_886  

Definitie  

Percentage van de totale bedrijfsopbrengsten voor gastouderopvang kinderen. 

ACTZORG100005_0490_65_886  

Definitie  

De activiteit kinderdagopvang wordt uitgevoerd. 

Toelichting bij de definitie  

Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 (nee) of een 1 

(ja). Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben. 

ACTZORG100006_0490_65_886  

Definitie  

Percentage van de totale bedrijfsopbrengsten voor kinderdagopvang. 
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ACTZORG100005_0554_65_886  

Definitie  

De activiteit lokaal welzijnswerk (sociaal-cultureel werk) wordt uitgevoerd. 

Toelichting bij de definitie  

Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 (nee) of een 1 

(ja). Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben. 

ACTZORG100006_0554_65_886  

Definitie  

Percentage van de totale bedrijfsopbrengsten voor lokaal welzijnswerk (sociaal-cultureel 

werk). 

OMZETPS210010_0581_65_886  

Netto omzet van medisch laboratorium. 

Definitie  

Netto omzet (exclusief BTW indien BTW-plichtig) van medisch laboratorium. 

OMZETPS210030_0702_65_886  

Netto omzet uit dienstverlening arbobegeleiding en re-integratie gefactureerd aan de 

overheid. 

Definitie  

Netto omzet uit dienstverlening arbobegeleiding en re-integratie (exclusief BTW indien 

BTW-plichtig) gefactureerd aan de overheid. 

OMZETPS210010_0717_65_886  

Netto omzet uit overige activiteiten. 

Definitie  

Netto omzet (exclusief BTW indien BTW-plichtig) uit overige dienstverlening. 

ACTZORG100005_0719_65_886  

Definitie  

Overige activiteiten worden uitgevoerd. 

Toelichting bij de definitie  

Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 (nee) of een 1 

(ja). Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben. 
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ACTZORG100006_0719_65_886  

Definitie  

Percentage van de totale bedrijfsopbrengsten voor overige activiteiten. 

OMZETPS210030_0813_65_886  

Netto omzet uit dienstverlening arbobegeleiding en re-integratie gefactureerd aan 

particulieren. 

Definitie  

Netto omzet uit dienstverlening arbobegeleiding en re-integratie (exclusief BTW indien 

BTW-plichtig) gefactureerd aan particulieren. 

ACTZORG100005_0823_65_886  

Definitie  

De activiteit peuterspeelzaalwerk wordt uitgevoerd. 

Toelichting bij de definitie  

Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 (nee) of een 1 

(ja). Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben. 

ACTZORG100006_0823_65_886  

Definitie  

Percentage van de totale bedrijfsopbrengsten voor peuterspeelzaalwerk. 

ACTZORG100004_0858_65_886  

Bedrijfstype is re-integratiebedrijf. 

Definitie  

De organisatie kan getypeerd worden als re-integratiebedrijf. 

Toelichting bij de definitie  

Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 (nee) of een 1 

(ja). Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben. 

OMZETPS210010_1022_65_886 

Netto omzet van trombosedienst. 

Definitie  

Netto omzet (exclusief BTW indien BTW-plichtig) van trombosedienst. 

ACTZORG100005_1151_65_886  

Definitie  

De activiteit welzijnswerk ouderen wordt uitgevoerd. 
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Toelichting bij de definitie  

Het waardenbereik loopt van 0 t/m 1. Responderende eenheden hebben een 0 (nee) of een 1 

(ja). Geïmputeerde eenheden kunnen een waarde 0,x hebben. 

ACTZORG100006_1151_65_886  

Definitie  

Percentage van de totale bedrijfsopbrengsten voor welzijnswerk ouderen. 

OUT_ACTZORG100006_0060  

Opbrengsten voor algemeen maatschappelijk werk. 

Definitie  

Totale bedrijfsopbrengsten voor algemeen maatschappelijk werk. 

OUT_ACTZORG100006_0195  

Opbrengsten voor buitenschoolse of naschoolse kinderopvang. 

Definitie  

Totale bedrijfsopbrengsten voor buitenschoolse of naschoolse kinderopvang 

OUT_ACTZORG100006_0351  

Opbrengsten voor gastouderopvang kinderen. 

Definitie  

Totale bedrijfsopbrengsten voor gastouderopvang kinderen. 

OUT_ACTZORG100006_0490  

Opbrengsten voor kinderdagopvang. 

Definitie  

Totale bedrijfsopbrengsten voor kinderdagopvang. 

OUT_ACTZORG100006_0554  

Opbrengsten voor lokaal welzijnswerk (sociaal-cultureel werk). 

Definitie  

Totale bedrijfsopbrengsten voor lokaal welzijnswerk (sociaal-cultureel werk). 

OUT_ACTZORG100006_0719  

Opbrengsten voor overige activiteiten. 

Definitie  

Totale bedrijfsopbrengsten voor overige activiteiten. 
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OUT_ACTZORG100006_0823  

Opbrengsten voor peuterspeelzaalwerk. 

Definitie  

Totale bedrijfsopbrengsten voor peuterspeelzaalwerk. 

OUT_ACTZORG100006_1151  

Opbrengsten voor welzijnswerk ouderen. 

Definitie  

Totale bedrijfsopbrengsten voor welzijnswerk ouderen. 

OUT_BEDRLST340000  

Totaal van de overige bedrijfslasten. 

Definitie  

Bedrijfslasten exclusief directe kosten van de omzet (INKWRDE100000), afschrijvingen 

(AFSCHRG110000) en personeelskosten (PERSLST100000), maar inclusief overige 

personeelskosten (BEDRLST345900). 

Toelichting bij de definitie  

Volgens definitie 2001- 2005 

OUT_BEDRLST345991  

Kosten van opleiding en overige personeelskosten. 

Definitie  

De definitie van deze variabele kan per vragenlijst verschillen, omdat het een n.e.g.-post is 

(niet elders genoemd). 

OUT_BEDRLST345999  

Totaal primaire personeelskosten. 

Definitie  

De betalingen voor loon, sociale voorzieningen en pensioenen voor het eigen personeel 

gesommeerd met de kosten voor uitzendkrachten en de kosten voor ingeleend personeel en 

restituties ziekengeld en vorstverlet. 

Toelichting bij de definitie  

Personeelskosten inclusief terugontvangen ziekengeld (SBSVARI133100) + kosten voor 

uitzendkrachten (BEDRLST3451000) + kosten voor ingeleend personeel 

(BEDRLST345200). Secundaire kosten van personeel zoals commissarissenbeloning 

(BEDRLST345600), opleidingskosten (BEDRLST345500) en overige personeelskosten 
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zoals kosten voor kantine, ARBO-diensten en wervingsacties (BEDRLST345900) tellen niet 

mee. 

OUT_BRUTOTW000000  

Bruto toegevoegde waarde tegen marktprijzen. 

Definitie  

Het verschil tussen productiewaarde tegen marktprijzen (PRODUCT100000) en het 

intermediaire verbruik (VERBRUK000000). 

OUT_BRUTOTW200000  

Definitie  

Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen. 

OUT_PERSONS142000  

Gemiddeld aantal ingeleende personeelsleden. 

Definitie  

Gemiddeld aantal uitzendkrachten, gedetacheerden en overig ingeleend personeel 

(=persons121000 + persons130000). Van in- en uitlenen is sprake indien de betrokken 

werknemers rechtstreeks onder gezag staan van het in- of uitlenende bedrijf. In andere 

gevallen, zoals accountants- en automatiseringsdiensten, is er sprake van hulpdiensten en 

geen sprake van inlening van personeel. 

OUT_PRODUCT000000  

Productiewaarde tegen marktprijzen. 

Definitie  

De som (exclusief prijsverlagende subsidies) van:  

1) de aan derden in rekening gebrachte kosten voor geleverde goederen of verleende 

diensten, onder aftrek van rabatten en kortingen (netto omzet);  

2) het verschil van de waarde van de beginvoorraad minus de waarde van de 

eindvoorraad op de balans;  

3) de geactiveerde kosten van de in eigen beheer vervaardigde (im)materiële vaste 

activa voor de eigen bedrijfsuitoefening inclusief de kosten van groot onderhoud;  

4) de kostprijsverhogende belastingen, zoals accijnzen;  

5) de overige bedrijfsopbrengsten die niet tot de bedrijfsactiviteiten behoren zoals: de 

opbrengsten of vergoedingen voor uitgeleend personeel; de waarde van de 

geactiveerde productie voor het eigen bedrijf; de ontvangen subsidies plus de door 

derden gerestitueerde bedragen; de ontvangen schade-uitkeringen; de opbrengsten of 

royalty's uit intellectueel of industrieel eigendom (licenties, auteurschap, 

merkenrecht, modellenrecht, en dergelijke); de opbrengsten uit niet-commerciele 

verhuur van activa zoals diens 
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OUT_PRODUCT200000  

Definitie  

Productiewaarde tegen basisprijzen 

OUT_SBSVARI121100  

Omzet volgens Eurostat. 

Definitie  

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

met IV en VIII bij Verordening (EG) nr. 295/ 2008, met uitzondering van de onder sectie K 

van de NACE Rev. 2 geclassificeerde activiteiten, omvat de omzet alle door de 

waargenomen eenheid tijdens de referentieperiode 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 vervu 

Toelichting bij de definitie  

VERKOOP210000 + OPBRENG100000 - SUBSIDI100000 - ONTVANG100000 - 

INVESTN130000 - VOORRAD100900 

OUT_SBSVARI121200  

Productiewaarde. 

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: De productiewaarde meet 

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 tijdens de 

verslagperiode 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 di 
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Toelichting bij de definitie  

VERKOOP210000 + OPBRENG100000 - SUBSIDI100000 - ONTVANG100000 - 

INKWRDE110000 +VOORRAD100900 (=PRODUCT100000) 

OUT_SBSVARI121500  

Toegevoegde waarde tegen factorkosten. 

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 

Toelichting bij de definitie  

LOONSOM100000 + AFSCHRG110000 + RESULTS120000 (=BRUTOW100000) 

OUT_SBSVARI121700  

Bruto-exploitatieoverschot. 

Definitie  

Het bruto-exploitatieoverschot is het overschot dat voortvloeit uit de bedrijfsactiviteiten na 

betaling van de input van arbeid. Het kan worden berekend door van de toegevoegde waarde 

tegen factorkosten de personeelskosten af te trekken. 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. 

Toelichting bij de definitie  

RESULTS120000 + AFSCHRG110000 

OUT_SBSVARI131100  

Totale aankoop van goederen en diensten. 

Definitie  

De aankoop van goederen en diensten omvat de waarde van alle goederen en diensten die 

gedurende de verslagperiode zijn ingekocht voor wederverkoop of voor verbruik in het 
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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 

Toelichting bij de definitie  

INKWRDE100000 + BEDRLST345000 + BEDRLST341000 + BEDRLST344000 + 

BEDRLST346000 + BEDRLST347000 + BEDRLST348000 +BEDRLST342000 + 

BEDRLST343000 + BEDRLST349000 - BEDRLST340040 (=BEDRLST342200 

+BEDRLST343410 + BEDRLST343420 + BEDRLST349600) 

OUT_SBSVARI131310  

Betalingen voor uitzendkrachten. 

Definitie  

Dit cijfer omvat betalingen aan uitzendbureaus en dergelijke organisaties die voor korte tijd 

arbeidskrachten aan bedrijven van klanten leveren als extra personeel of om het personeel 

van de klant tijdelijk te vervangen, terwijl de betrokken arbeidskrachten werknemer van het 

uitzendbureau zijn. Deze bureaus en organisaties houden evenwel niet direct toezicht op hun 

werknemers wanneer deze bij de klant zijn. Alleen betalingen voor de levering van personeel 

die geen verband houdt met de levering van een specifieke industriële of niet-industriële 

dienst is inbegrepen. 

OUT_SBSVARI133100  

Personeelskosten. 

Definitie  

De personeelskosten worden gedefinieerd als de totale beloning, in geld of in natura, die een 

werkgever verschuldigd is aan zijn werknemers (vaste en tijdelijke werknemers, alsmede 

thuiswerkers) voor werk dat dezen tijdens de referentieperiode 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 t.l.v. 

werkgevers. 31.3.2009 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 86/29 De 

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

werkgever. De totale gedurende de referentieperiode 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, arbeidsplaatsgebonden toeslagen, 
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productiviteitspremies, gratificaties, dertiendemaandbetalingen (en dergelijke vaste 

bonussen), betalingen aan werknemers in verband met ontslag, huisvesti 

OUT_SBSVARI133200  

Lonen. 

Definitie  

Lonen wordt gedefinieerd als "de totale beloning in geld of in natura die verschuldigd is aan 

iedereen die op de loonlijst voorkomt (met inbegrip van thuiswerkers) voor werk dat hij of 

zij tijdens de verslagperiode heeft gedaan”, ongeacht of de betrokkene wordt betaald op basis 

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

lonen omvatten de waarde van alle sociale premies, loonbelasting enzovoort, die door de 

werknemer moeten worden betaald, ook al worden ze in werkelijkheid ingehouden door de 

werkgever en ten behoeve van de werknemer rechtstreeks afgedragen aan 

socialeverzekeringsinstellingen, belastingautoriteiten enzovoort. De sociale premies ten laste 

van werkgevers vallen niet onder de lonen. 

OUT_SBSVARI133300  

Wettelijke-socialezekerheidskosten. 

Definitie  

De wetttelijke-socialezekerheidskosten van werkgevers komen overeen met een bedrag dat 

gelijk is aan de waarde van de sociale premies t.l.v. werkgevers om ervoor te zorgen dat hun 

werknemers recht hebben op sociale uitkeringen. De wettelijke-socialezekerheidskosten voor 

de werkgevers omvatten de sociale premies ten laste van werkgevers voor regelingen op het 

gebied van pensioenen, ziekte, moederschap, invaliditeit, werkloosheid, arbeidsongevallen, 

beroepsziekten, gezinstoelagen en andere regelingen. Hieronder vallen de kosten voor alle 

werknemers, inclusief thuiswerkers en leerlingen. Inbegrepen zijn de kosten voor alle 

regelingen, of het nu gaat om wettelijke regelingen, bij cao of individueel arbeidscontract 

overeengekomen regelingen of vrijwillige regelingen. Door de werkgever doorbetaald loon 

bij ziekte, beroepsongeval, zwangerschapsverlof of arbeidstijdverkorting wordt hier of onder 

de lonen geregistreerd, afhankelijk van de boekhoudpraktijken van de eenheid.. 

Toelichting bij de definitie  

LOONSOM121100 + LOONSOM121200 + LOONSOM122000 (= LOONSOM120000) 

OUT_SBSVARI134300  

Overige bedrijfslasten. 

Definitie  

Bedrijfskosten van gebouwen en apparatuur volgens SBS 
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Toelichting bij de definitie  

BEDRLST310000 (totale bedrijfslasten) - INKWRDE100000 (inkoopwaarde) - 

AFSCHRG110000 (afschrijvingen) - [LOONSOM110002+ LOONSOM121100+ 

LOONSOM121200+ LOONSOM122000+LOONSOM142000] (personele kosten) - 

SBSVARI134100 (bedrijfskosten van gebouwen en apparatuur) - SBSVARI134200 

(verkoopkosten) Alle bedrijfskosten anders dan afschrijvingen, inkoopwaarde, personele 

kosten, kosten voor huisvesting, machines, inventaris en vervoermiddelen en verkoopkosten 

OUT_SUBSIDI100000  

Ontvangen restituties en subsidies. 

Definitie  

Exportrestituties ingevolge EG regeling, overige restituties en subsidies ingevolge EG 

regeling, exportsubsidies en loonkostensubsidies. 

Toelichting bij de definitie  

Hieronder vallen alle ontvangen prijsverlagende subsidies en restituties van overheden en 

van de EU. Hier worden ook de Monetair Compenserende Bedragen (MCB's) en 

loonkostensubsidies opgegeven. 

OUT_VERBRUK000000  

Kosten van intermediair verbruik. 

Definitie  

Inkoopwaarde van de omzet exclusief handelsgoederen (INKWRDE100000 minus 

INKWRDE110000) plus de overige bedrijfslasten (BEDRLST340000). 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

PS_ZorgWelzijn_main 2013V1 Eerste Plaatsing 

PS_ZorgWelzijn_detail 2013V1 Eerste Plaatsing 

PS_ZorgWelzijn_sbs 2013V1 Eerste Plaatsing 

 

 


