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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 het Centraal Bureau voor de 

Statistiek betreffende de Financieringsmonitor.” 

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 bestanden 

 Financieringsmonitor 2021 Analysebestand_V1 

 Financieringsmonitor 2021 Balans en WV_V1 

 Financieringsmonitor 2020 Analysebestand_V1 

 Financieringsmonitor 2020 Balans en WV_V1 

 Financieringsmonitor 2019 Analysebestand_V1 

 Financieringsmonitor 2019 Balans en WV_V1 

 Financieringsmonitor 2018 Analysebestand_V1 

 Financieringsmonitor 2018 Balans en WV_V1 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Dit microdatabestand is door het CBS samengesteld in opdracht van het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat (EZK) als onderdeel van de Financieringsmonitor.   

 Het bestand wordt hoofdzakelijk gevormd door data afkomstig van een enquête onder 

Nederlandse ondernemingen. Die gegevens zijn verrijkt met kenmerken van bedrijven, 

werkgelegenheid en balans- en resultatenrekeninggegevens afkomstig uit statistieken 

van het CBS.   

 Het onderzoeksbestand is uniek op het niveau van de CBS bedrijfseenheid (BEID). De 

antwoorden op de enquête hebben dus betrekking op de betreffende BEID en niet op 

de gehele Ondernemingengroep (OG). Financiële data soms wel op het niveau van de 

gehele OG. Die gevallen zijn duidelijk gemarkeerd. 

 De Financieringsmonitor wordt als aanvullende statistische dienstverlening bekostigd 

door het ministerie van EZK. Het samenstellen van de microdatabestanden is een 

onderdeel van het onderzoek en zal ook in de toekomst plaatsvinden, zolang de monitor 

herhaald wordt. 

 Ieder jaar wordt de vragenlijst van de Financieringsmonitor aangepast. Daardoor 

komen enkele variabelen uit eerdere edities niet voor en zijn er juist ook nieuwe 

variabelen. 

 Voor de bedrijfskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare ABR-

bestanden te raadplegen. Deze staan bij Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het 

thema Bedrijven. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke 

procedure. 

 Voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden van het CBS raadpleeg de  

Onderzoeksomschrijvingen. 
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1. Inleiding 

Het team Microdataservices 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 de twee 

bestanden die jaarlijks beschikbaar worden gemaakt voor de Financieringsmonitor. 

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 samenstelling van de bestanden 

Microdatabestanden 

Het ministerie van EZK heeft het CBS in 2018 voor het eerst gevraagd een nieuwe 

Financieringsmonitor op te zetten. De monitor bestaat uit twee onderdelen.  

Het eerste onderdeel is een verkenning van de vraagzijde van de markt voor financiering. 

Met een digitale enquête onder ongeveer 5 000 ondernemingen is de gehele zoektocht naar 

financiering in beeld gebracht: van behoefte tot aan uitkomst. De uitkomsten gelden voor 

het mkb in de business economy in het jaar dat loopt van juli in t-1 tot juli in verslagjaar t.  

Het tweede onderdeel is een schets van recente ontwikkelingen op de Nederlandse 

financieringsmarkt op basis van data van aanbieders van acht vormen van financiering: 

bancair krediet, crowdfunding, direct lending, factoring, kredietunies, leasing, mkb beurs 

en private equity. 

De enquête heeft geleid tot een uitgebreide dataset met antwoorden van respondenten op 

vragen in de enquête, verrijkt met data uit andere CBS statistieken. Die microdataset is 

voor externe onderzoekers beschikbaar gemaakt in de Remote Access (RA) faciliteit van 

het CBS. De data zijn in twee bestanden opgeknipt: een analysebestand met de 

enquêtevariabelen en extra variabelen die gebruikt zijn voor de monitor en een bestand met 

de complete balans en winst- en verliesrekening van de steekproef. 

De jaarlijkse publicatie van de Financieringsmonitor bevat een onderzoeksverantwoording 

waarin de methodologie achter de enquête in detail wordt besproken. Die gaat uitgebreid 

in op de populatie, stratificatie, ophoging en dataverrijking. 

Populatieafbakening 

De primaire onderzoekspopulatie van de Financieringsmonitor bestaat uit het mkb in de 

business economy. Dat wil zeggen: bedrijven met minder dan 250 werkzame personen, 

actief in de SBI-bedrijfstakken B tot en met L en 95, exclusief K. Kies waarnemingen met 

waarde “1” bij de variabele mkbbe om alleen deze groep te selecteren. 

Aanvullend bevat de Financieringsmonitor ook waarnemingen in het grootbedrijf (ten 

minste 250 werkzame personen) en ondernemingen actief in de landbouw (SBI A).   

Waarnemingseenheden 

Waarnemingen in het bestand zijn uniek op het niveau van de CBS bedrijfseenheid (BEID). 

De antwoorden op de enquête hebben dus betrekking op de betreffende BEID en niet op de 

gehele Ondernemingengroep (OG). Financiële data soms wel op het niveau van de gehele 

OG. Die gevallen zijn duidelijk gemarkeerd in de variabele bron_financiele_kengetallen. 
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Weging 

Enquêtering heeft plaatsgevonden onder een klein deel van de daadwerkelijke populatie. 

Door ophoging kunnen uitspraken gedaan worden over de gehele onderzoekspopulatie. Er 

vindt weging plaats naar werkgelegenheid binnen de strata. Elke bedrijfseenheid in de 

steekproef krijgt een ophooggewicht. 

De ophoogfactoren worden berekend per stratum: een driedimensionale combinatie van 

bedrijfstak, grootteklasse en bedrijfsleeftijd. 

Om resultaten uit de publicatie van de Financieringsmonitor te repliceren, dient de 

ophoogfactor toegepast te worden. Daarnaast moet de relevante selectie toegepast worden. 

Als er in de monitor geen uitspraak is gedaan over een specifieke doelgroep, heeft een 

uitkomst altijd betrekking op het mkb in de business economy. 

Koppeling 

De kern van de bestanden wordt gevormd door de respons op de enquête. Deze gegevens 

zijn verrijkt met bedrijfskenmerken uit het Algemeen Bedrijven Register (ABR) en het 

Bedrijfsdemografisch Kader (BDK), werkgelegenheid uitgedrukt in werknemers en 

voltijdequivalenten (fte) uit de Polisadministratie (SPOLIS), omzet uit de Directe 

Ramingen Totaal (DRT) en gegevens van de balans en winst- en verliesrekening.  

Die financiële gegevens komen uit de statistiek financiën Niet-Financiële Ondernemingen 

(NFO) voor rechtspersonen en uit de Satelliet Zelfstandige Ondernemingen (SZO) voor 

natuurlijke personen. Deze zijn niet beschikbaar voor alle waarnemingen. Zo zijn deze data 

niet actueler beschikbaar dan t-2 en bevat de steekproef van de enquête ook bedrijven die 

pas na dat jaar zijn opgericht. 

Voor de overzichtelijkheid zijn de microdata in twee bestanden opgeknipt. Primair is het 

analysebestand met de variabelen uit de enquête verrijkt met variabelen die ook gebruikt 

zijn voor de publicatie van de Financieringsmonitor. Daarnaast is een bestand samengesteld 

met de gehele balans en resultatenrekening. Die bestanden zijn beiden uniek en te koppelen 

op de BEID. 

Balans en winst- en verliesrekening 

De financiële data komen dus uit twee bronnen. De SZO is een statistisch halffabricaat dat 

binnen het CBS wordt gebruikt in de statistiekproductie en gebaseerd is op gegevens van 

de Belastingdienst. 

De variabelen die in dat bestand voorkomen zijn zo goed als mogelijk vertaald naar 

variabelen zoals ze voorkomen in de NFO, zodat deze twee bronnen samengevoegd konden 

worden. Sommige variabelen komen per definitie niet voor in de SZO. Voorbeelden zijn 

de vennootschapsbelasting en het netto resultaat, omdat die worden bepaald na het invullen 

van de aangifteformulieren. Variabelen die ontbreken in de SZO zijn duidelijk gelabeld.  
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3. Bestandsopbouw en toelichting Financieringsmonitor analysebestand 

Bestandsopbouw van de microdatabestanden  

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen per microdatabestand. 

Nr  Variabele & label  Format 
1  BEID  F8 
  Bedrijfseenheid identificatienummer   

2  Eindgewicht  F40 
  Eindgewicht naar werkgelegenheid: wh = Ah/ah, waarbij A en a 

werkgelegenheid zijn in stratum h 
  

3  ResponsStatus  A36 
  ResponsStatus   

4  mkb  F1 
  =1 als mkb (tot 250 wp)   

5  businesseconomy  F1 
  =1 als business economy (ex. landbouw)   

6  mkbbe  F1 
  mkb in de business economy   

7  B1.Uitdaging.Regelgeving  F1 
  Mate waarin wet- en regelgeving uitdaging voor bedrijfsvoering 

vormde 
  

8  B1.Uitdaging.Ketenmacht  F1 
  Mate waarin ketenmacht uitdaging voor bedrijfsvoering vormde   

9  B1.Uitdaging.Digitalisering  F1 
  Mate waarin digitalisering van uw bedrijf uitdaging voor 

bedrijfsvoering vormde 
  

10  B1.Uitdaging.Personeel  F1 
  Mate waarin vinden van gekwalificeerd personeel uitdaging voor 

bedrijfsvoering vormde 
  

11  B1.Uitdaging.Financiering  F1 
  Mate waarin toegang tot financiering uitdaging voor 

bedrijfsvoering vormde 
  

12  B1.Uitdaging.TegenvallendeVraag  F1 
  Mate waarin tegenvallende vraag uitdaging voor bedrijfsvoering 

vormde 
  

13  B1.Uitdaging.Kosten  F1 
  Mate waarin gestegen kosten uitdaging voor bedrijfsvoering 

vormden 
  

14  B1.Uitdaging.Concurrentie  F1 
  Mate waarin concurrentie uitdaging voor bedrijfsvoering vormde   

15  B1.Uitdaging.Verduurzaming  F1 
  Mate waarin verduurzaming uitdaging voor bedrijfsvoering 

vormde 
  

16  B1.Uitdaging.Internationalisering  F1 
  Mate waarin internationalisering uitdaging voor bedrijfsvoering 

vormde 
  

17  B1.Uitdaging.Corona  F1 
  Mate waarin coronavirus uitdaging voor bedrijfsvoering vormde   
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18  B1.UitdagingCoronavirus.Medewerkers  F1 
  Mate waarin medewerkers als gevolg van het coronavirus 

uitdaging voor bedrijfsprestaties vormde 
  

19  B1.UitdagingCoronavirus.VasteLasten  F1 
  Mate waarin vaste lasten als gevolg van het coronavirus 

uitdaging voor bedrijfsprestaties vormde 
  

20  B1.UitdagingCoronavirus.BedrijfGesloten  F1 
  Mate waarin sluiten bedrijf als gevolg van het coronavirus 

uitdaging voor bedrijfsprestaties vormde 
  

21  B1.UitdagingCoronavirus.Klanten  F1 
  Mate waarin klanten die niet betalen als gevolg van het 

coronavirus uitdaging voor bedrijfsprestaties vormde 
  

22  B1.UitdagingCoronavirus.BetalenLeveranciers  F1 
  Mate waarin zelf achterlopen met betalingen als gevolg van het 

coronavirus uitdaging voor bedrijfsprestaties vormde 
  

23  B1.KansCorona.OnlineVerkopen  F1 
  Mate waarin online verkopen als gevolg van het coronavirus 

bevorderend was voor bedrijfsprestaties (kans) 
  

24  B1.KansCorona.VeranderendeVraag  F1 
  Mate waarin veranderde vraag als gevolg van het coronavirus 

bevorderend was voor bedrijfsprestaties (kans) 
  

25  B1.KansCorona.Internationaal  F1 
  Mate waarin internationalisering als gevolg van het coronavirus 

bevorderend was voor bedrijfsprestaties (kans) 
  

26  B1.KansCorona.LagereKosten  F1 
  Mate waarin lagere kosten als gevolg van het coronavirus 

bevorderend was voor bedrijfsprestaties (kans) 
  

27  B1.KansCorona.Digitalisering  F1 
  Mate waarin digitalisering als gevolg van het coronavirus 

bevorderend was voor bedrijfsprestaties (kans) 
  

28  B1.KansCorona.Bedrijfsmodel  F1 
  Mate waarin het bedrijfsmodel als gevolg van het coronavirus 

bevorderend was voor bedrijfsprestaties (kans) 
  

29  B1.Type.Dochter  F1 
  Bedrijf omschrijft zichzelf als dochtermaatschappij   

30  B1.Type.Familiebedrijf  F1 
  Bedrijf omschrijft zichzelf als familiebedrijf   

31  B1.Type.Innovatief  F1 
  Bedrijf omschrijft zichzelf als innovatief bedrijf   

32  B1.Type.SnelGroeiend  F1 
  Bedrijf omschrijf zichzelf als snel groeiend bedrijf   

33  B1.Type.SocialeOnderneming  F1 
  Bedrijf omschrijft zichzelf als sociale onderneming   

34  B1.Type.StartUp  F1 
  Bedrijf omschrijft zichzelf als startup   

35  B1.Type.Geenvandeze  F1 
  Bedrijf omschrijft zichzelf als geen van deze typen   

36  B1.Levensfase  F1 
  Levensfase onderneming   

37  B1.Financieringsbehoefte  F1 
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  Behoefte gehad aan nieuwe externe financiering van 1 juli 2020 
tot 1 juli 2021? 

  

38  B1.GeenBehoefte  F1 
  Motivatie geen behoefte aan nieuwe externe financiering   

39  B1.InternEV.WinstReserves  F1 
  Geen behoefte, want eigen intern vermogen: ingehouden winsten 

of reserves 
  

40  B1.InternEV.PriveVermogen  F1 
  Geen behoefte, want eigen intern vermogen: prive vermogen 

ondernemer 
  

41  B1.InternEV.Overig  F1 
  Geen behoefte, want eigen intern vermogen: overig   

42  B2.Orientatie  F1 
  Stappen ondernomen om informatie in te winnen NA 

financieringsbehoefte van juli 20209 tot juli 2021 
  

43  B2.Orientatievorm.Accountant  F1 
  Mogelijkheden verkend: geinformeerd bij accountant   

44  B2.Orientatievorm.Adviseur  F1 
  Mogelijkheden verkend: geinformeerd bij financieel adviseur   

45  B2.Orientatievorm.Bank  F1 
  Mogelijkheden verkend: geinformeerd bij bank   

46  B2.Orientatievorm.AndereFinancier  F1 
  Mogelijkheden verkend: geinformeerd bij een andere financier   

47  B2.Orientatievorm.Bekenden  F1 
  Mogelijkheden verkend: geinformeerd bij bekenden   

48  B2.Orientatievorm.ZelfOnline  F1 
  Mogelijkheden verkend: zelf online gezocht   

49  B2.Orientatievorm.Anders  F1 
  Mogelijkheden verkend: anders   

50  B2.GeenOrientatie.VerwachtNietTeKrijgen  F1 
  Niet georienteerd: verwacht het niet te krijgen   

51  B2.GeenOrientatie.TeDuur  F1 
  Niet georienteerd: verwacht dat het te duur zal zijn   

52  B2.GeenOrientatie.WeetNietWaar  F1 
  Niet georienteerd: weet niet waar te zoeken   

53  B2.GeenOrientatie.AnderePrio  F1 
  Niet georienteerd: andere prioriteiten   

54  B2.GeenOrientatie.AlBekend  F1 
  Niet georienteerd: mogelijkheden waren al bekend   

55  B2.GeenOrientatie.Anders  F1 
  Niet georienteerd: anders   

56  B2.GeenOrientatie.PrioriteitenDetail  A200 
  Mogelijkheden niet verkend reden: andere prioriteiten 

(toelichting) 
  

57  B2.GeenOrientatie.AndersDetail  A200 
  Mogelijkheden niet verkend reden: anders (toelichting)   

58  B2.Vorm.Crowdfunding  F1 
  Crowdfunding als financieringsvorm overwogen van juli 2020 

tot juli 2021 
  

59  B2.VormVV.BankLening  F1 
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  Banklening als vorm van vreemd vermogen overwogen van juli 
2020 tot juli 2021 

  

60  B2.VormVV.OnderhandseLening  F1 
  Onderhandse lening als vorm van vreemd vermogen overwogen 

van juli 20209 tot juli 2021 
  

61  B2.VormVV.AchtergesteldeLening  F1 
  Achtergestelde lening als vorm van vreemd vermogen 

overwogen van juli 2020 tot juli 2021 
  

62  B2.VormVV.Factoring  F1 
  Factoring als vorm van vreemd vermogen overwogen van juli 

2020 tot juli 2021 
  

63  B2.VormVV.Leasing  F1 
  Leasing als vorm van vreemd vermogen overwogen van juli 

2020 tot juli 2021 
  

64  B2.VormVV.Leverancierskrediet  F1 
  Levarancierskrediet als vorm van vreemd vermogen overwogen 

van juli 2020 tot juli 2021 
  

65  B2.VormVV.RekeningCourant  F1 
  Rekeningcourant (nieuw of uitbreiding) als vorm van vreemd 

vermogen overwogen van juli 2020 tot juli 2021 
  

66  B2.VormVV.Anders  F1 
  Anders als vorm van vreemd vermogen overwogen van juli 2020 

tot juli 2021 
  

67  B2.VormVV.AndersDetail  A255 
  Andere verkende vorm (toelichting) van VV   

68  B2.VormEV.Durfkapitaal  F1 
  Formeel durfkapitaal: participaties als vorm van eigen vermogen 

overwogen van juli 2020 tot juli 2021 
  

69  B2.VormEV.BusinessAngel  F1 
  Informeel durfkapitaal: business angels als vorm van eigen 

vermogen overwogen van juli 2020 tot juli 2021 
  

70  B2.VormEV.InformeleInvest  F1 
  Informele investeerders als vorm van eigen vermogen overwogen 

van juli 2020 tot juli 2021 
  

71  B2.VormEV.TochInternVermogen  F1 
  Toch gekozen voor intern vermogen in plaats van extern 

vermogen van juli 2020 tot juli 2021 
  

72  B2.VormEV.Nvt  F1 
  Niet van toepassing: geen extern EV aangevraagd van juli 2020 

tot juli 2021 
  

73  B2.VormEV.Anders  F1 
  Anders als vorm van eigen vermogen overwogen van juli 2020 

tot juli 2021 
  

74  B2.VormEV.AndersDetail  A255 
  Andere verkende vorm (toelichting) van EV   

75  B2.VoorkeurBancair.Bekendheid  F1 
  Reden voorkeur bancaire financiering: bekendheid bancair   

76  B2.VoorkeurBancair.Onbekendheid  F1 
  Reden voorkeur bancaire financiering: onbekendheid non-

bancair 
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77  B2.VoorkeurBancair.Relatie  F1 
  Reden voorkeur bancaire financiering: relatie huisbank   

78  B2.VoorkeurBancair.Betrouwbaar  F1 
  Reden voorkeur bancaire financiering: betrouwbaarheid   

79  B2.VoorkeurBancair.Kosten  F1 
  Reden voorkeur bancaire financiering: goedkoper   

80  B2.VoorkeurBancair.Gemak  F1 
  Reden voorkeur bancaire financiering: gemakkerlijker   

81  B2.VoorkeurBancair.Onderpand  F1 
  Reden voorkeur bancaire financiering: bank heeft al het 

onderpand al 
  

82  B2.VoorkeurBancair.Advies  F1 
  Reden voorkeur bancaire financiering: aanraden adviseur of 

accountant 
  

83  B2.VoorkeurBancair.Anders  F1 
  Reden voorkeur bancaire financiering: anders   

84  B2.FinancieringsaanvraagGedaan  F1 
  Financieringsaanvraag gedaan NA orientatie en NA behoefte van 

juli 2020 tot juli 2021 
  

85  B2.GeenAanvraagMotivatie.Kosten  F1 
  Kosten als reden voor GEEN financieringsaanvraag gedaan NA 

orientatie en NA behoefte 
  

86  B2.GeenAanvraagMotivatie.Onbekend  F1 
  Onbekend met mogelijkheden als reden voor GEEN 

financieringsaanvraag gedaan NA orientatie en NA behoefte 
  

87  B2.GeenAanvraagMotivatie.TochIntern  F1 
  Toch intern gefinancierd als reden voor GEEN 

financieringsaanvraag gedaan NA orientatie en NA behoefte 
  

88  B2.GeenAanvraagMotivatie.TimingCorona  F1 
  Niet het juiste moment vanwege het coronavirus als reden voor 

GEEN financieringsaanvraag gedaan NA orientatie en NA 
behoefte 

  

89  B2.GeenAanvraagMotivatie.TimingAndrs  F1 
  Niet het juiste moment vanwege andere reden dan het 

coronavirus als reden voor GEEN financieringsaanvraag gedaan 
NA orientatie en NA behoefte 

  

90  B2.GeenAanvraagMotivatie.GeenSucces  F1 
  Verwacht geen succes te behalen als reden voor GEEN 

financieringsaanvraag gedaan NA orientatie en NA behoefte 
  

91  B2.GeenAanvraagMotivatie.Onafhankelijkheid  F1 
  Wil niet afhankelijk worden van financier als reden voor GEEN 

financieringsaanvraag gedaan NA orientatie en NA behoefte 
  

92  B2.GeenAanvraagMotivatie.Adviseur  F1 
  Adviseur zag geen mogelijkheden   

93  B2.GeenAanvraagMotivatie.LooptNog  F1 
  De procedure loopt nog als reden voor GEEN 

financieringsaanvraag gedaan NA orientatie en NA behoefte 
  

94  B2.GeenAanvraagMotivatie.Anders  F1 
  Anders als reden voor GEEN financieringsaanvraag gedaan NA 

orientatie en NA behoefte 
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95  B2.GeenAanvraagMotivatie.AndersDetail  A200 
  Andere reden (toelichting) voor GEEN financieringsaanvraag 

gedaan NA orientatie en NA behoefte 
  

96  B2.GeenAanvraagDoel.Uitbreiding  F1 
  Financieringsdoel: investeren in uitbreiding bij GEEN 

financieringsvraag 
  

97  B2.GeenAanvraagDoel.Vernieuwing  F1 
  Financieringsdoel: investeren in vernieuwing bij GEEN 

financieringsvraag 
  

98  B2.GeenAanvraagDoel.Personeel  F1 
  Financieringsdoel: aannemen of opleiden van personeel bij 

GEEN financieringsvraag 
  

99  B2.GeenAanvraagDoel.Start  F1 
  Financieringsdoel: start bedrijf bij GEEN financieringsvraag   

100  B2.GeenAanvraagDoel.Werkkapitaal  F1 
  Financieringsdoel: voorraden en werkkapitaal bij GEEN 

financieringsvraag 
  

101  B2.GeenAanvraagDoel.OnroerendGoed  F1 
  Financieringsdoel: onroerend goed bij GEEN financieringsvraag   

102  B2.GeenAanvraagDoel.Wagenpark  F1 
  Financieringsdoel: wagenpark bij GEEN financieringsvraag   

103  B2.GeenAanvraagDoel.Marketing  F1 
  Financieringsdoel: marketing bij GEEN financieringsvraag   

104  B2.GeenAanvraagDoel.Herfinanciering  F1 
  Financieringsdoel: herfinanciering bij GEEN financieringsvraag   

105  B2.GeenAanvraagDoel.OverbruggingCorona  F1 
  Financieringsdoel: overbruggen van moeilijke periode vanwege 

het coronavirus bij GEEN financieringsvraag 
  

106  B2.GeenAanvraagDoel.OverbruggingAndrs  F1 
  Financieringsdoel: overbruggen van moeilijke periode vanwege 

andere redenen dan het coronavirus bij GEEN financieringsvraag 
  

107  B2.GeenAanvraagDoel.Anders  F1 
  Financieringsdoel: anders bij GEEN financieringsvraag   

108  B2.GeenAanvraagDoel.AndersDetail  A200 
  Financieringsdoel: anders (toelichting) bij GEEN 

financieringsvraag 
  

109  B2.GeenAanvraagStrategischDoel.Groei  F1 
  Strategisch Financieringsdoel: groei of expansie bij GEEN 

financieringsvraag 
  

110  B2.GeenAanvraagStrategischDoel.Internationalisering  F1 
  Strategisch Financieringsdoel: internationalisering bij GEEN 

financieringsvraag 
  

111  B2.GeenAanvraagStrategischDoel.Verduurzaming  F1 
  Strategisch Financieringsdoel: investeringen in verduurzaming 

bij GEEN financieringsvraag 
  

112  B2.GeenAanvraagStrategischDoel.Digitalisering  F1 
  Strategisch Financieringsdoel: investeringen in digitalisering bij 

GEEN financieringsvraag 
  

113  B2.GeenAanvraagStrategischDoel.OvernameFusie  F1 
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  Strategisch Financieringsdoel: overname of fusie bij GEEN 
financieringsvraag 

  

114  B2.GeenAanvraagStrategischDoel.RD  F1 
  Strategisch Financieringsdoel: R&D bij GEEN 

financieringsvraag 
  

115  B2.GeenAanvraagStrategischDoel.Innovatie  F1 
  Strategisch Financieringsdoel: innovatie bij GEEN 

financieringsvraag 
  

116  B2.GeenAanvraagStrategischDoel.Anders  F1 
  Strategisch Financieringsdoel: anders bij GEEN 

financieringsvraag 
  

117  B2.GeenAanvraagStrategischDoel.AndersDetail  A200 
  Strategisch Financieringsdoel: anders (toelichting) bij GEEN 

financieringsvraag 
  

118  B3.AantalAanvragen  F3 
  Aantal afgeronde financieringsvragen van juli 2020 tot juli 2021   

119  B3.MomentAanvraag  F2 
  Moment indienen meest recent afgeronde aanvraag   

120  B3.MomentUitkomst  F2 
  Moment afhandeling meest recent afgeronde aanvraag   

121  B3.SoortFinancier  F1 
  Soort financier waar de meest recent afgeronde aanvraag is 

gedaan 
  

122  B3.BedragAanvraag  F9 
  Bedrag meest recente afgeronde financieringsvraag (1 000 euro)   

123  B3.BedragAanvraag_origineel  F9 
  Bedrag meest recente afgeronde financieringsvraag (1 000 euro), 

zónder correcties 
  

124  B3.SuccesAanvraag  F1 
  Gezochte bedrag gekregen?   

125  B3.SuccesAanvraag2  F1 
  deels en geheel succesvol samengenomen   

126  B3.DeelsOntvangenBedrag  F9 
  Ontvangen bedrag bij deels ontvangen   

127  B3.HoeNietVolledig  F1 
  Op welke manier is het bedrag niet volledig gekregen   

128  B3.HoeNietVolledig.AndersDetail  A200 
  Op welke manier is het bedrag niet volledig gekregen: anders 

(toelichting) 
  

129  B3.WaaromAanvraagIngetrokken  A1000 
  Als zelf ingetrokken: waarom?   

130  B3.MotivatieAfwijzing  F2 
  Als afgewezen: wat was de motivatie van de financier?   

131  B3.MotivatieAfwijzing.AndersDetail  A600 
  Als afgewezen: wat was de motivatie van de financier? anders 

(toelichting) 
  

132  B3.MotivatieAfwijzingAanknopingspunten  F1 
  Als afwijzing gemotiveerd: gaf dit aanknopingspunten voor een 

nieuwe aanvraag? 
  

133  B3.Doorverwijzing  F1 
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  Als afgewezen: op andere mogelijkheden gewezen?   
134  B3.Doorverwijzing.AndersDetail  A1500 

  Als afgewezen: op andere mogelijkheden gewezen? anderse 
(toelichting) 

  

135  B3.GevolgenAfwijzing.GeenPersoneel  F1 
  Gevolgen afwijzing: geen extra personeel aannemen of opleiden   

136  B3.GevolgenAfwijzing.GeenUitbreiding  F1 
  Gevolgen afwijzing: geen verdere uitbreiding bedrijfsactiviteiten   

137  B3.GevolgenAfwijzing.GeenVernieuwing  F1 
  Gevolgen afwijzing: geen verdere vernieuwing 

bedrijfsactiviteiten 
  

138  B3.GevolgenAfwijzing.Verkoop  F1 
  Gevolgen afwijzing: verkoop (deel) van vaste activa of 

voorraden 
  

139  B3.GevolgenAfwijzing.Opheffing  F1 
  Gevolgen afwijzing: opheffing onderneming   

140  B3.GevolgenAfwijzing.Anders  F1 
  Gevolgen afwijzing: anders, namelijk ...   

141  B3.GevolgenAfwijzing.VerderZoekenSucces  F1 
  Gevolgen afwijzing: verder gaan zoeken en anders gefinancierd   

142  B3.GevolgenAfwijzing.VerderZoekenFalen  F1 
  Gevolgen afwijzing: verder gaan zoeken zonder succes   

143  B3.GevolgenAfwijzing.GeenGevolgen  F1 
  Gevolgen afwijzing: geen gevolgen   

144  B3.GevolgenAfwijzing.AndersDetail  A200 
  Gevolgen afwijzing: anders (toelichting)   

145  B3.OnderpandAanvraag  F1 
  Heeft bedrijf activa als onderpand moeten bieden   

146  B3.Onderpand.Overig  F4 
  Verdeling onderpand: overig   

147  B3.Onderpand.Borgstelling  F4 
  Verdeling onderpand: borgstelling persoonlijk of derden   

148  B3.Onderpand.ImmActiva  F4 
  Verdeling onderpand: immateriele vaste activa   

149  B3.Onderpand.Debiteuren  F4 
  Verdeling onderpand: voorraden en debiteuren   

150  B3.Onderpand.Machines  F4 
  Verdeling onderpand: machines en apparatuur   

151  B3.Onderpand.Bedrijfspand  F4 
  Verdeling onderpand: bedrijfspand   

152  B3.VariabeleRente  F3 
  Variabele rente percentage   

153  B3.VariabeleRente_origineel  F3 
  Variabele rente percentage, zonder correcties   

154  B3.VasteRente  F3 
  Vaste rente percentage   

155  B3.VasteRente_origineel  F3 
  Vaste rente percentage, zonder correcties   

156  B3.AanvraagVorm.Crowdfunding  F1 
  Crowdfunding (%) in (deels) succesvolle aanvraag   
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157  B3.AanvraagVormEV.Crowdfunding  F4 
  Crowdfunding op basis van aandelen (%) in (deels) succesvolle 

aanvraag 
  

158  B3.AanvraagVormEV.Durfkapitaal  F1 
  Formeel durfkapitaal: participaties (%) in (deels) succesvolle 

aanvraag 
  

159  B3.AanvraagVormEV.BusinessAngel  F4 
  Informeel durfkapitaal: busines angels (%) in (deels) succesvolle 

aanvraag 
  

160  B3.AanvraagVormEV.InformeleInvest  F4 
  Informele investeerders (%) in (deels) succesvolle aanvraag   

161  B3.AanvraagVormEV.Overig  F4 
  Overig eigen vermogen (%) in (deels) succesvolle aanvraag   

162  B3.AanvraagVormVV.BankLening  F4 
  Banklening (%) in (deels) succesvolle aanvraag   

163  B3.AanvraagVormVV.OnderhandseLening  F4 
  Onderhandse lening (%) in (deels) succesvolle aanvraag   

164  B3.AanvraagVormVV.AchtergesteldeLening  F4 
  Achtergestelde lening (%) in (deels) succesvolle aanvraag   

165  B3.AanvraagVormVV.Crowdfunding  F4 
  Crowdfunding op basis van leningen (%) in (deels) succesvolle 

aanvraag 
  

166  B3.AanvraagVormVV.Factoring  F4 
  Factoring (%) in (deels) succesvolle aanvraag   

167  B3.AanvraagVormVV.Leasing  F4 
  Leasing (%) in (deels) succesvolle aanvraag   

168  B3.AanvraagVormVV.Leverancierskrediet  F4 
  Leverancierskrediet (%) in (deels) succesvolle aanvraag   

169  B3.AanvraagVormVV.RekeningCourant  F4 
  Rekeningcourant (%) in (deels) succesvolle aanvraag   

170  B3.AanvraagVormVV.Overig  F4 
  Overig vreemd vermogen (%) in (deels) succesvolle aanvraag   

171  B3.AanvraagFinancieringsdoel.Uitbreiding  F4 
  Financieringsdoel: investeren in uitbreiding (%) in (deels) 

succesvolle aanvraag 
  

172  B3.AanvraagFinancieringsdoel.Vernieuwing  F4 
  Financieringsdoel: investeren in vernieuwing (%) in (deels) 

succesvolle aanvraag 
  

173  B3.AanvraagFinancieringsdoel.Personeel  F4 
  Financieringsdoel: aannemen of opleiden personeel (%) in 

(deels) succesvolle aanvraag 
  

174  B3.AanvraagFinancieringsdoel.Werkkapitaal  F4 
  Financieringsdoel: voorraden en werkkapitaal (%) in (deels) 

succesvolle aanvraag 
  

175  B3.AanvraagFinancieringsdoel.OnroerendGoed  F4 
  Financieringsdoel: onroerend goed (%) in (deels) succesvolle 

aanvraag 
  

176  B3.AanvraagFinancieringsdoel.Wagenpark  F4 
  Financieringsdoel: wagenpark (%) in (deels) succesvolle 

aanvraag 
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177  B3.AanvraagFinancieringsdoel.Herfinanciering  F4 
  Financieringsdoel: herfinanciering (%) in (deels) succesvolle 

aanvraag 
  

178  B3.AanvraagFinancieringsdoel.OverbruggingCorona  F4 
  Financieringsdoel: overbruggen moeilijke periode door 

coronavirus (%) in (deels) succesvolle aanvraag 
  

179  B3.AanvraagFinancieringsdoel.OverbruggingAndrs  F4 
  Financieringsdoel: overbruggen moeilijke periode anders dan 

coronavirus (%) in (deels) succesvolle aanvraag 
  

180  B3.AanvraagFinancieringsdoel.Anders  F4 
  Financieringsdoel: anders (%) in (deels) succesvolle aanvraag   

181  B3.AanvraagFinancieringsdoel.AndersDetail  A255 
  Financieringsdoel: anders (toelichting) in (deels) succesvolle 

aanvraag 
  

182  B3.AanvraagStrategischDoel.Groei  F4 
  Strategisch doel: groei mogelijk maken (%) in (deels) 

succesvolle aanvraag 
  

183  B3.AanvraagStrategischDoel.Internationalisering  F4 
  Strategisch doel: internationalisering (%) in (deels) succesvolle 

aanvraag 
  

184  B3.AanvraagStrategischDoel.Verduurzaming  F4 
  Strategisch doel: investeren in verduurzaming (%) in (deels) 

succesvolle aanvraag 
  

185  B3.AanvraagStrategischDoel.Digitalisering  F4 
  Strategisch doel: investeren in digitalisering (%) in (deels) 

succesvolle aanvraag 
  

186  B3.AanvraagStrategischDoel.RD  F4 
  Strategisch doel: R&D (%) in (deels) succesvolle aanvraag   

187  B3.AanvraagStrategischDoel.Innovatie  F4 
  Strategisch doel: innovatie (%) in (deels) succesvolle aanvraag   

188  B3.AanvraagStrategischDoel.OvernameFusie  F4 
  Strategisch doel: overname of fusie (%) in (deels) succesvolle 

aanvraag 
  

189  B3.AanvraagStrategischDoel.Onderhoud  F4 
  Strategisch doel: operationeel beheer en onderhoud (%) in (deels) 

succesvolle aanvraag 
  

190  B3.AanvraagStrategischDoel.Anders  F4 
  Strategisch doel: anders (%) in (deels) succesvolle aanvraag   

191  B3.AanvraagStrategischDoel.AndersDetail  A255 
  Strategisch doel: anders (toelichting) in (deels) succesvolle 

aanvraag 
  

192  B4.FinancieringToekomst  F1 
  Verwacht in de komende 12 maanden nieuwe externe 

financiering nodig te hebben 
  

193  B4.FinanToekomstDoelen.Overbruggen  F1 
  Verwacht doel nieuwe externe financiering: overbruggen van een 

moeilijke periode vanwege het coronavirus 
  

194  B4.FinanToekomstDoelen.Betalingsverplichtingen  F1 
  Verwacht doel nieuwe externe financiering: voldoen aan 

betalingsverplichtingen agv het coronavirus 
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195  B4.FinanToekomstDoelen.GeenVanDezeDoelen  F1 
  Verwacht doel nieuwe externe financiering: geen van deze 

doelen 
  

196  B4.SolvToekomst  F1 
  Verwachting solvabiliteit toekomst   

197  B4.LiqToekomst  F1 
  Verwachting voldoende liquiditeit toekomst   

198  sector  F1 
  sectorindeling uit de Financieringsmonitor, peilmoment mei 

2021 
  

199  grootteklasse  F1 
  grootteklasse-indeling uit de Financieringsmonitor, peilmoment 

mei 2021 
  

200  leeftijd  F1 
  bedrijfsleeftijdsindeling uit de Financieringsmonitor, peiljaar 

2020 
  

201  provincie  A6 
  Provincie   

202  coropgebied  A6 
  COROP-gebied   

203  bedrijfsleeftijd  F1 
  bedrijfsleeftijdsindeling, peiljaar 2020   

204  groeitype  F1 
  groeitype op basis van werkgelegenheidsgroei, peiljaar 2020   

205  ZelfstandigMKB  F4 
  ZelfstandigMKB   

206  werknemers2013  F6 
  Aantal werknemers 2013   

207  werknemers2014  F6 
  Aantal werknemers 2014   

208  werknemers2015  F6 
  Aantal werknemers 2015   

209  werknemers2016  F6 
  Aantal werknemers 2016   

210  werknemers2017  F6 
  Aantal werknemers 2017   

211  werknemers2018  F6 
  Aantal werknemers 2018   

212  werknemers2019  F6 
  Aantal werknemers 2019   

213  werknemers2020  F6 
  Aantal werknemers 2020   

214  werknemers2021  F6 
  Aantal werknemers 2021   

215  fte2013  F8 
  Aantal FTE 2013   

216  fte2014  F8 
  Aantal FTE 2014   

217  fte2015  F8 
  Aantal FTE 2015   
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218  fte2016  F8 
  Aantal FTE 2016   

219  fte2017  F8 
  Aantal FTE 2017   

220  fte2018  F8 
  Aantal FTE 2018   

221  fte2019  F8 
  Aantal FTE 2019   

222  fte2020  F8 
  Aantal FTE 2020   

223  fte2021  F8 
  Aantal FTE 2021   

224  omzet.20151  F9 
  kwartaalomzet 2015 Q1 (euro)   

225  omzet.20152  F9 
  kwartaalomzet 2015 Q2 (euro)   

226  omzet.20153  F9 
  kwartaalomzet 2015 Q3 (euro)   

227  omzet.20154  F9 
  kwartaalomzet 2015 Q4 (euro)   

228  omzet.20161  F9 
  kwartaalomzet 2016 Q1 (euro)   

229  omzet.20162  F9 
  kwartaalomzet 2016 Q2 (euro)   

230  omzet.20163  F9 
  kwartaalomzet 2016 Q3 (euro)   

231  omzet.20164  F9 
  kwartaalomzet 2016 Q4 (euro)   

232  omzet.20171  F9 
  kwartaalomzet 2017 Q1 (euro)   

233  omzet.20172  F9 
  kwartaalomzet 2017 Q2 (euro)   

234  omzet.20173  F9 
  kwartaalomzet 2017 Q3 (euro)   

235  omzet.20174  F9 
  kwartaalomzet 2017 Q4 (euro)   

236  omzet.20181  F9 
  kwartaalomzet 2018 Q1 (euro)   

237  omzet.20182  F9 
  kwartaalomzet 2018 Q2 (euro)   

238  omzet.20183  F9 
  kwartaalomzet 2018 Q3 (euro)   

239  omzet.20184  F9 
  kwartaalomzet 2018 Q4 (euro)   

240  omzet.20191  F9 
  kwartaalomzet 2019 Q1 (euro)   

241  omzet.20192  F9 
  kwartaalomzet 2019 Q2 (euro)   

242  omzet.20193  F9 
  kwartaalomzet 2019 Q3 (euro)   
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243  omzet.20194  F9 
  kwartaalomzet 2019 Q4 (euro)   

244  omzet.20201  F9 
  kwartaalomzet 2020 Q1 (euro)   

245  omzet.20202  F9 
  kwartaalomzet 2020 Q2 (euro)   

246  omzet.20203  F9 
  kwartaalomzet 2020 Q3 (euro)   

247  omzet.20204  F9 
  kwartaalomzet 2020 Q4 (euro)   

248  omzet.20211  F9 
  kwartaalomzet 2021 Q1 (euro)   

249  omzet.20212  F9 
  kwartaalomzet 2021 Q2 (euro)   

250  balanstotaal  F8 
  Balanstotaal, eindstand, 1000 euro   

251  solvabiliteit  F8 
  eigen vermogen tov balanstotaal   

252  liquiditeit  F8 
  vlottende activa tov kort vreemd vermogen   

253  rentabiliteitEV  F8 
  rentabiliteit op het eigen vermogen - berekend met netto resultaat 

(alleen rechtspersonen) 
  

254  rentabiliteitTV  F8 
  rentabiliteit op het totaal vermogen - berekend met resultaat voor 

belastingen 
  

255  bron_financiele_kengetallen  F1 
  bron van data of reden ontbreken   
     

Toelichting op de variabelen 

Voor de context waarin de variabelen uit de vragenlijst bezien moeten worden, wordt 

verwezen naar Vragenlijst Financieringsmonitor 2021. 

Voor de ABR variabelen wordt verwezen naar Documentatierapport Algemeen Bedrijven 

Register (ABR) 20209V1. 

Eindgewicht 

Ophoogfactor berekend zoals beschreven in het onderdeel Weging en in meer detail in de 

onderzoeksverantwoording van de publicatie van de Financieringsmonitor. 

ResponsStatus 

Variabele gebruikt om tot de netto respons van de steekproef. Heeft in dit analysebestand 

altijd de waarde “RESP”. 
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B2.Vorm.Crowdfunding 

Samenvoeging van twee categorieën van overwogen financieringsvormen: financiering 

door crowdfunding op basis van aandelen en door crowdfunding op basis van leningen. 

B2.VormEV.Durfkapitaal 

Samenvoeging van twee categorieën van overwogen financieringsvormen: financiering 

door participatiemaatschappijen en door participaties door bedrijven. 

B3.BedragAanvraag_origineel 

In de analyses die het CBS heeft uitgevoerd voor de publicatie van de Financieringsmonitor 

zijn correcties voor uitbijters op het aangevraagde bedrag toegepast. Onwaarschijnlijk hoge 

waarden ten opzichte van het balanstotaal zijn verwijderd.  

Daarnaast zijn resterende waarden die ten minste anderhalve standaardafwijking groter of 

kleiner zijn dan het gemiddelde gewinsorised. Dat wil zeggen dat die waarden zijn 

vervangen door het bedrag dat gelijk is aan het gemiddelde plus of min anderhalf keer de 

standaardafwijking. Deze aanpassing zorgt er voor dat er minder informatie verloren gaat. 

B3.SuccesAanvraag2 

Alternatieve variant van de variabele B3.SuccesAanvraag waarbij de categorieën “deels 

succes” en “volledig succes” zijn samengenomen tot één categorie “(deels) succesvol”. 

Deze is gebruikt in de publicatie van de Financieringsmonitor. 

B3.VariabeleRente_origineel 

In de analyses die het CBS heeft uitgevoerd voor de publicatie van de Financieringsmonitor 

zijn correcties voor uitbijters en onwaarschijnlijke rentetarieven op het ingevulde variabele 

rentepercentage toegepast.  

B3.VasteRente_origineel 

In de analyses die het CBS heeft uitgevoerd voor de publicatie van de Financieringsmonitor 

zijn correcties voor uitbijters en onwaarschijnlijke rentetarieven op het ingevulde vaste 

rentepercentage toegepast.  

B3.AanvraagVorm.Crowdfunding 

Samenvoeging van twee categorieën van aangevraagde financieringsvormen: financiering 

door crowdfunding op basis van aandelen en door crowdfunding op basis van leningen. 

B3.AanvraagVormEV.Durfkapitaal 

Samenvoeging van twee categorieën van aangevraagde financieringsvormen: financiering 

door participatiemaatschappijen en door participaties door bedrijven. 
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bron_financiele_kengetallen 

De balans en resultatenrekening zijn afkomstig uit twee bronnen. Financiële data voor 

rechtspersonen komen uit de NFO, voor natuurlijke personen uit de SZO. Binnen de NFO 

maken we bovendien een onderscheid tussen ondernemingsgroepen die uit één of meerdere 

BEID bestaan. In dat laatste geval vertegenwoordigen de financiële gegevens namelijk niet 

alleen die van de BEID, maar van het gehele concern (OG). 

Voorkomende waarden van de variabelen 

Voor de categorieën van de variabelen uit de vragenlijst wordt verwezen naar Vragenlijst 

Financieringsmonitor 2021. 

Voor de ABR variabelen wordt verwezen naar Documentatierapport Algemeen Bedrijven 

Register (ABR) 2020V1. 

sector 

1 landbouw 

2 nijverheid 

3 bouw 

4 handel, vervoer en horeca 

5 informatie en communicatie 

6 zakelijke dienstverlening 

7 onroerend goed en reparatie 
 

B3.SoortFinancier 

1 een bancaire financier 

2 een niet-bancaire financier 

3 bij meerdere financiers, zowel bancair als niet-bancair 
 

B4.SolvToekomst 

1 winst 

2 verlies 

3 geen van beide 

4 weet niet 
 

B4.LiqToekomst 

1 nee 

2 ja 

3 weet niet 
 

grootteklasse 

1 microbedrijf 

2 kleinbedrijf 

3 middenbedrijf 

4 grootbedrijf 
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leeftijd 

1 jonger dan 5 jaar 

2 5 jaar of ouder 
  

bedrijfsleeftijd 

1 jonger dan 3 jaar 

2 3 tot 5 jaar 

3 5 tot 10 jaar 

4 ten minste 10 jaar 
 

groeitype 

0 te jong om groeitype te bepalen 

1 klein en snelle krimp 

2 klein en matige krimp 

3 klein en matige groei 

4 klein en snelle groei 

5 stabiel 

6 snelle krimp 

7 matige krimp 

8 matige groei 

9 snelle groei 
 

bron_financiele_kengetallen 

1 NFO: rechtspersoon koppeling op OG 

2 NFO: rechtspersoon koppeling op FINR 

3 SZO: niet-rechtspersoon koppeling op BEID 

4 bedrijf bestond (nog) niet (meer) in december 2019 

5 bedrijf bestond wel in december 2019 maar zit niet in NFO of SZO 
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4. Bestandsopbouw en toelichting Financieringsmonitor balans en WV 

Bestandsopbouw van de microdatabestanden  

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen per microdatabestand. 

Nr  Variabele & label  Format 
1  BEID2019  F11 
  Bedrijfseenheid in 2019   
2  BEID  F8 
  Bedrijfseenheid   
3  Vep_RechtsvormCode  A120 
  Rechtsvorm (via kernpersoon) van de bedrijfseenheid   
4  Rbe_SbiGecoördineerd  A72 
  Standaard bedrijfsIndeling 2008 (SBI 2008) gecoördineerd van 

bedrijfseenheid 
  

5  Rbe_GkSbsGecoördineerd  A24 
  Grootteklasse SBS gecoördineerd van de bedrijfseenheid, 

bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame personen, 
berekend volgens de SBS-verordening uit 2002 

  

6  Rog_Identificatie  F11 
  Ondernemingsidentificatie-nummer   
7  Vep_FINr  A27 
  Fiscaal Identificatienummer_versleuteld   
8  Vep_DatumOntstaanToepassing  F8 
  Datum waarop CBS_persoon van toepassing werd voor het 

statistisch kader 
  

9  Vep_DatumOpheffingToepassing  F8 
  Datum vanaf wanneer CBS_persoon niet meer van toepassing 

was voor het statistisch kader 
  

10  b37  F12 
  Balanstotaal, eindstand, 1000 euro   
11  b01  F12 
  Balans activa, eindstand; Immateriële vaste activa, 1000 euro   
12  b03  F12 
  Balans activa, eindstand; Materiële vaste activa, 1000 euro   
13  b05_b07  F12 
  Balans activa, eindstand; Deelnemingen totaal, 1000 euro   
14  b05a  F12 
  Balans activa, eindstand; Deelnemingen binnenland, 1000 euro - 

ONTBREEKT IN SZO 
  

15  b05b  F12 
  Balans activa, eindstand; Deelnemingen buitenland, 1000 euro - 

ONTBREEKT IN SZO 
  

16  b09_b13_b21_b29  F12 
  Balans activa, eindstand; Vorderingen (kort- en langlopend), 

1000 euro 
  

17  b15_b19  F12 
  Balans activa, eindstand; Voorraden, 1000 euro   
18  b23  F12 
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  Balans activa, eindstand; Handelsdebiteuren, 1000 euro - 
ONTBREEKT IN SZO 

  

19  b31_b35  F12 
  Balans activa, eindstand; Liquide middelen, 1000 euro   
20  b51_b57  F12 
  Balans passiva, eindstand; Eigen vermogen, 1000 euro   
21  b59  F12 
  Balans passiva, eindstand; Belang van derden, 1000 euro - 

ONTBREEKT IN SZO 
  

22  b61  F12 
  Balans passiva, eindstand; Egalisatierekening, 1000 euro - 

ONTBREEKT IN SZO 
  

23  b63  F12 
  Balans passiva, eindstand; Voorzieningen, 1000 euro   
24  b65_b73  F12 
  Balans passiva, eindstand; Langlopende schulden, 1000 euro   
25  b75_b87  F12 
  Balans passiva, eindstand; Kortlopende schulden, 1000 euro   
26  b77  F12 
  Balans passiva, eindstand; Handelscrediteuren, 1000 euro - 

ONTBREEKT IN SZO 
  

27  r01  F12 
  Resultatenrekening; Netto omzet, 1000 euro   
28  r04  F12 
  Resultatenrekening; Loon, salaris en sociale premies, 1000 euro   
29  r02  F12 
  Resultatenrekening; Kosten van de omzet, 1000 euro   
30  r05_r06  F12 
  Resultatenrekening; Afschrijvingen, 1000 euro   
31  r07  F12 
  Resultatenrekening; Bedrijfsresultaat, 1000 euro   
32  r08_r10  F12 
  Resultatenrekening; Resultaat uit deelnemingen totaal, 1000 euro   
33  r08a  F12 
  Resultatenrekening; Resultaat uit deelnemingen binnenland, 

1000 euro - ONTBREEKT IN SZO 
  

34  r08b  F12 
  Resultatenrekening; Resultaat uit deelnemingen buitenland, 1000 

euro - ONTBREEKT IN SZO 
  

35  r11  F12 
  Resultatenrekening; Rentebaten, 1000 euro   
36  r12  F12 
  Resultatenrekening; Rentelasten, 1000 euro   
37  r13  F12 
  Resultatenrekening; Overige financiële resultaten, 1000 euro   
38  r14  F12 
  Resultatenrekening; Buitengewone baten, 1000 euro   
39  r15  F12 
  Resultatenrekening; Buitengewone lasten, 1000 euro   
40  r14_15s  F12 
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  Resultatenrekening; Buitengewone baten en lasten; saldo, 1000 
euro 

  

41  r16  F12 
  Resultatenrekening; Resultaat vóór belastingen, 1000 euro   
42  r17  F12 
  Resultatenrekening; Vennootschapsbelasting, 1000 euro - 

ONTBREEKT IN SZO 
  

43  r19  F12 
  Resultatenrekening; Aandeel van derden, 1000 euro - 

ONTBREEKT IN SZO 
  

44  r20  F12 
  Resultatenrekening; Resultaat, netto, 1000 euro - ONTBREEKT 

IN SZO 
  

45  m24  F12 
  Resultatenrekening; Winstuitkeringen, 1000 euro - 

ONTBREEKT IN SZO 
  

46  bron  F1 
  bron van data of reden ontbreken   
     

Toelichting op de variabelen 

Voor de ABR variabelen wordt verwezen naar Documentatierapport Algemeen Bedrijven 

Register (ABR) 20209V1. 

Voor de financiële variabelen wordt verwezen naar Documentatierapport Statistiek 

Financiën van niet-financiële ondernemingen (NFO). 

Eindgewicht 

Ophoogfactor berekend zoals beschreven in het onderdeel Weging en in meer detail in de 

onderzoeksverantwoording van de publicatie van de Financieringsmonitor. 

Voorkomende waarden van de variabelen 

Voor de ABR variabelen wordt verwezen naar Documentatierapport Algemeen Bedrijven 

Register (ABR) 20209V1. 

Voor de financiële variabelen wordt verwezen naar Documentatierapport Statistiek 

Financiën van niet-financiële ondernemingen (NFO). 

bron_financiele_kengetallen 

1 NFO: rechtspersoon koppeling op OG 

2 NFO: rechtspersoon koppeling op FINR 

3 SZO: niet-rechtspersoon koppeling op BEID 

4 bedrijf bestond (nog) niet (meer) in december 2019 

5 bedrijf bestond wel in december 2019 maar zit niet in NFO of SZO 
 

 


