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Bronvermelding
Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op
eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend
het gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde
voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere
informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd:
“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling,
c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de
Statistiek betreffende Bedrijfsomzet per kwartaal in groothandel en handelsbemiddeling,
vervoer en opslag, horeca, informatie en communicatie, specialistische zakelijke diensten
en overige zakelijke dienstverlening..”

Engelse versie
“Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party]
using non-public microdata from Statistics Netherlands.”
Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific
research. For further information: microdata@cbs.nl.
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Beschikbare bestand(en):
De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2014KW1 t/m 2021KW1.
In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:



Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken.
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1. Inleiding
Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare
microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor
statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van
“Bedrijfsomzet per kwartaal in groothandel en handelsbemiddeling, vervoer en opslag,
horeca, informatie en communicatie, specialistische zakelijke diensten en overige zakelijke
dienstverlening.”.
Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening,
methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens.
In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen
alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.
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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

Dit bestand bevat de omzet (JJJJKK en JJJJKK-1) en kenmerken zoals SBI en grootteklasse
van de populatie bedrijfseenheden met als hoofdactiviteit groothandel en handelsbemiddeling,
vervoer en opslag, horeca, informatie en communicatie, specialistische zakelijke diensten,
overige zakelijke dienstverlening en overige diensten.
Beschrijving van de populatie

Volgens het ABR actieve bedrijfseenheden met als hoofdactiviteit groothandel en
handelsbemiddeling, vervoer en opslag, horeca, informatie en communicatie, specialistische
zakelijke diensten, overige zakelijke dienstverlening en overige diensten.
Methodologie

Het ABR wordt gekoppeld aan BTW-omzet data en primaire waarneming bij grote bedrijven.
Er wordt geïmputeerd voor gebroken periodes bij BTW-omzet aangifte en omzetten worden
geschat voor bijvoorbeeld jaaraangevers BTW. Zie MAD_DRT voor volledige detaillering.
Procesverloop

Data zijn beoordeeld door een analist en waar nodig gaafgemaakt in het verwerkings- en
analysesysteem DRT (Directe ramingen totalen). Wanneer de productieleider de uitkomsten
heeft goedgekeurd, gaan de data naar een rustpunt (RP4). Elk kwartaal krijgt de meest recente
periode een Voorlopige status (publicatie). De daaraan voorafgaande periode krijgt de Nader
Voorlopige status (levering NR). Als het jaar afgerond is, wordt een jaarrelease gemaakt.
Hierin worden o.a. de geschatte omzetten van jaaraangevers naar de jaaraangifte toegerekend
en worden kaderfouten die gedurende het jaar plaatsvinden voor het hele jaar hersteld, zodat
er één consistente jaarreeks is. Deze jaarrelease vervangt alle voorgaande kwartaalreleases in
RP4.
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3. Bestandsopbouw en toelichting
Bestandsopbouw
Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.
VolgNr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Naam
BEID
KerncelId
GK
WP
TopX
Congo
InConjunctuurPanel
NettoOmzet
NettoOmzetVorigePeriode
NettoOmzetConjunctureel
NettoOmzetConjunctureelVorigePeriode
PercOmzetGeimputeerd
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Toelichting op de variabelen
In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.
BEID

Identificerende code van de bedrijfseenheid
Definitie
Het identificerende nummer van een feitelijke actor in het productieproces die gekenmerkt
wordt door autonomie, beschrijfbaarheid en externe gerichtheid.
Toelichting bij de definitie
Een bedrijfseenheid is de feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door
zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door het aanbieden van zijn
producten/diensten aan derden. Een bedrijfseenheid wordt aangegeven met een unieke 8cijferige code.
KerncelId

Een samenstelling van bedrijfseenheden met dezelfde economische activiteiten.
Definitie
De economische activiteit van de kerncel is afgeleid van de economische activiteit, volgens de
Standaard Bedrijfsindeling 2008.
Toelichting bij de definitie
Kerncellen zijn samengesteld door het CBS en betreffen een samenstelling van
bedrijfseenheden met dezelfde economische activiteit. Een kerncel wordt genoteerd als een 5cijferige code (eventueel aangevuld met een X wanneer het een samenvoeging betreft van
meerdere kerncellen).
Toelichting bij het gebruik
De codelijst betreft de KES-kerncellijst.
GK

Grootteklasse
Definitie
Het aantal werkenden (werkzame personen al dan niet in loondienst), ingedeeld in een klasse
(grootteklasse) volgens het Algemeen Bedrijven Register (ABR).
Toelichting bij de definitie
Grootteklasse, gebaseerd op het Algemeen Bdrijven Register (ABR).
Toelichting bij het gebruik
De indeling naar grootteklasse bestaat uit 15 groepen (00=0 werkzame personen - 93=>2000
werkzame personen)
WP

Aantal werkzame personen
Definitie
Het aantal werkzame personen bij een bedrijfseenheid
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Toelichting bij de definitie
Aantal werkzame personen (werknemers) in loondienst van een eenheid. Tot de werkzame
personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of
enkele uren per week, ook als zij:- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar
waarvan de beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt
onttrokken ('zwarte arbeid');- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen
(bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze
kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
TopX

Indicatie of de bedrijfseenheid tot de Topx behoort
Definitie
Indicatie of de bedrijfseenheid tot de circa 1900 grootste ondernemingen in Nederland behoort.
Toelichting bij de definitie
Het gaat hier om de omzetgegevens op basis van primaire waarneming van de SubTopX: de
TopX minus de ConGO eenheden. Bij deze TopX (grote) bedrijfseenheden vindt primaire
waarneming plaats. Het team Grote Ondernemingen in Heerlen onderhoudt deze TopX
ondernemingen.
Toelichting bij het gebruik
Ja of 'leeg'
Codelijst
Waarde
Ja

Label
Behoort tot de 1900 grootste ondernemingen

Congo

Indicatie of de bedrijfseenheid tot Congo behoort
Definitie
Behoort een bedrijfseenheid tot de grootste en meest complexe ondernemingen groep in
Nederland?
Toelichting bij de definitie
Het gaat hier om de omzetgegevens op basis van primaire waarneming van de top350, de
grootste en meest complexe OG´s. Deze gegevens zijn in beheer bij het organisatieonderdeel
“Consistente Grote Ondernemingen” (ConGO). De Dienst Dataverzameling verzorgt de
primaire waarneming, maar de gegevens worden eerst door ConGO gaafgemaakt, consistent
gemaakt en volledig gemaakt, alvorens ze voor DRT ter beschikking worden gesteld.
Toelichting bij het gebruik
Ja of 'leeg'
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Codelijst
Waarde
Ja

Label
Is een Congo onderneming

InConjunctuurPanel

Indicatie of de bedrijfseenheid is meegenomen in het conjunctuurpanel
Definitie
Indicatie of de bedrijfseenheid is meegenomen in het conjunctuurpanel.
Toelichting bij de definitie
InConjunctuurPanel' geeft aan of er op de omzet van de betreffende bedrijfseenheid
(institutioneel) conjuncturele mutaties zijn toegepast. In DRT (het verwerkings- en
analysesysteem van de omzetinformatie verkregen uit btw-aangiftes) worden de effecten van
niet-reële en andere storende mutaties meegenomen in de berekening van de
omzetontwikkeling. Hierdoor kan met de DRT-uitkomsten niet altijd een reëel conjunctureel
beeld van de economie worden gegeven. De ontwikkelingen die rechtstreeks uit DRT komen,
noemen we institutioneel. Naast deze institutionele cijfers is er dus ook behoefte aan
conjunctuurrelevante omzetontwikkelingen. Hiervoor wordt er over de institutionele
uitkomsten een filter gelegd welke corrigeert voor bepaalde (niet-reëele) mutaties. De
institutionele omzetontwikkelingen (rechtstreeks uit DRT) worden periodiek geleverd aan
ENR ten behoeve van de raming van de economische groei. Deze cijfers vormen tevens de
basis voor de PSen die door EBD worden gemaakt. De conjunctuurrelevante
omzetontwikkelingen worden aan Eurostat geleverd, op StatLine gepubliceerd en gebruikt
voor publicaties op de website.
Toelichting bij het gebruik
Ingesloten, uitgesloten, handmatig ingesloten, handmatig uitgesloten
Codelijst
Waarde

Label

Ingesloten

Op de omzet van de betreffende bedrijfseenheid (institutioneel)
zijn conjuncturele mutaties toegepast.

Uitgesloten

Op de omzet van de betreffende bedrijfseenheid (institutioneel)
zijn geen conjuncturele mutaties toegepast.

Handmatig
ingesloten

Op de omzet van de betreffende bedrijfseenheid (institutioneel)
zijn conjuncturele mutaties toegepast.

Handmatig
uitgesloten

Op de omzet van de betreffende bedrijfseenheid (institutioneel)
zijn geen conjuncturele mutaties toegepast.
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NettoOmzet

De netto omzet
Definitie
Totaal van de omzet (exclusief BTW) uit alle activiteiten exclusief doorberekende
vrachtkosten.
Toelichting bij de definitie
De omzet afkomstig is afkomstig van de btw-aangiftes aan de belastingdienst tenzij het een
topX of Congo bedrijfseenheid betreft. Dan is de omzet verkregen door primaire waarneming.
NettoOmzetVorigePeriode

De netto omzet van de vorige periode zoals die gebruikt is in de berekening van de
ontwikkeling van de kerncel.
Definitie
Totaal van de omzet (exclusief BTW) uit alle activiteiten exclusief doorberekende vrachtkosten.
Toelichting bij de definitie
De omzet is afkomstig van de btw-aangfites aan de belastingdienst tenzij het een topX of
Congo bedrijfseenheid betreft. Dan is de omzet verkregen door primaire waarneming.
Toelichting bij het gebruik
Totaal van de omzet (exclusief BTW) uit alle activiteiten exclusief doorberekende
vrachtkosten in de vorige periode zoals die gebruikt is in de berekening van de ontwikkeling.
NettoOmzetConjunctureel

De conjuncturele netto omzet van de bedrijfseenheid.
Definitie
Totaal van de omzet (exlusief BTW) uit alle activiteiten exclusief doorberekende vrachtkosten
en waarop eventueel conjunturele correcties zijn toegepast.
Toelichting bij de definitie
De omzet is afkomstig van de btw-aangiftes aan de belastingdienst tenzij het een topX of
Congo bedrijfseenheid betreft. Dan is de omzet verkregen door primaire waarneming. Deze
omzetten worden 'institutioneel' genoemd. Nadat de microanalyse in DRT is afgerond worden
er conjuncturele correcties in een ander systeem (conjunctuurtool) doorgevoerd.
NettoOmzetConjunctureelVorigePeriode

De conjuncturele netto omzet van de bedrijfseenheid in de vorige periode
Definitie
Totaal van de omzet (exlusief BTW) uit alle activiteiten exclusief doorberekende vrachtkosten
en waarop eventueel conjunturele correcties zijn toegepast.
Toelichting bij de definitie
De omzet is afkomstig van de btw-aangiftes aan de belastingdienst tenzij het een topX of
Congo bedrijfseenheid betreft. Dan is de omzet verkregen door primaire waarneming. Deze
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omzetten worden 'institutioneel' genoemd. Nadat de microanalyse in DRT is afgerond worden
er conjuncturele correcties in een ander systeem (conjunctuurtool) doorgevoerd.
Toelichting bij het gebruik
Totaal van de omzet (exlusief BTW) uit alle activiteiten exclusief doorberekende vrachtkosten
en waarop eventueel conjunturele correcties zijn toegepast in de vorige periode zoals die
gebruikt is in de berekening van de ontwikkeling.
PercOmzetGeimputeerd

Percentage geïmputeerde omzet
Definitie
Het deel van de omzet van de bedrijfseenheid waarvoor geen btw-aangifte ontvangen is en
imputatie heeft plaatsgevonden.
Toelichting bij de definitie
Onder een bedrijfseenheid kunnen meerdere juridische eenheden vallen (OB's). Het kan
gebeuren dat niet van iedere juridische eenheid een belastingaangifte ontvangen is. Ook kan
er sprake zijn van btw-maandaangevers waarvan nog geen 3 maanden (dus een volledig
kwartaal) ontvangen is. Voor deze bedrijfseenheden vindt imputatie plaats.
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Versiegeschiedenis
Bestandsnaam
DRT_BEID_20141 t/m 20144
DRT_BEID_20151 t/m 20154
DRT_BEID_20161 t/m 20164
DRT_BEID_20171 t/m 20174
DRT_BEID_20181 t/m 20184
DRT_BEID_20191 t/m 20194
DRT_BEID_20201 t/m 20204
DRT_BEID_20211
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voorlopig
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