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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 Populatie actieve bedrijven naar grootteklasse en rechtsvorm.”
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 2007 t/m 2022.
In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:


Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBA-bestanden
te raadplegen. Deze staan bij Zelf onderzoek doen in de catalogus onder het thema
Bevolking. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure.



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
“Populatie actieve bedrijven naar grootteklasse en rechtsvorm”.
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

Het bestand bevat gegevens over actieve bedrijvenpopulatie (BE's) in Nederland. Actief wil
zeggen dat het CBS daadwerkelijk bedrijfsactiviteiten waarneemt in de vorm van BTW omzet
of werkgeverschap op enig moment in het betreffende statistiekjaar.
Beschrijving van de populatie

Het bestand bevat gegevens over actieve bedrijvenpopulatie (BE's) in Nederland. Actief wil
zeggen dat het CBS daadwerkelijk bedrijfsactiviteiten waarneemt in de vorm van BTW omzet
of werkgeverschap op enig moment in het betreffende statistiekjaar.
Procesverloop

Er vindt een correctie plaats op de trendbreuken uit het verleden als gevolg van methodologieen proceswijzigingen in het ABR.
1) overgang sbi93-sbi08
2) overgang naar OG+ en veranderde afleiding aantal werkzame personenen
3) verplichte inschrijving landbouw bij KvK
4) veranderde bron bij bepalen acitiviteit eenmanszaken
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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

Naam
BE_ID
Jaar
Datum ontstaan
Datum opheffing
SBI08
GKSBS
Rechtsvorm
PAB factor
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Toelichting op de variabelen
In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.
BE_ID

Identificatie statistische eenheid
Definitie
Een bedrijfseenheid identificerend betekenisloos nummer
Jaar

Kalenderjaar waarin het bedrijf enige vorm van economische activiteit heeft ontplooid.
Definitie
De periode waarop de gegevens betrekking hebben.
Datum_ontstaan

Datum ontstaan activiteiten Bedrijf
Definitie
De datum waarop het bedrijf zijn activiteiten heeft gestart volgens de waarneming van het
CBS
Datum_opheffing

Datum opheffing activiteiten Bedrijf
Definitie
De datum waarop het bedrijf zijn activiteiten heeft gestopt volgens de waarneming van het
CBS
SBI08

Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI2008)
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.
Voor Remote Access en On-site gebruikers is de codelijst per jaar te vinden op
K: \Utilities\Code_Listings\bedrijfsindelingen\
GKSBS

Grootteklasse volgens het aantal werkzame personen
Definitie
Het aantal werkenden (werkzame personen al dan niet in loondienst), ingedeeld in een klasse
(grootteklasse) volgens het Algemeen Bedrijven Register (ABR).
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Toelichting bij de definitie
Het aantal werknemers wordt meestal uitgedrukt in arbeidsjaren, om ook parttimers en mensen
die maar een deel van het jaar gewerkt hebben 'goed' bij elkaar op te kunnen tellen.
Rechtsvorm

Rechtsvorm
Definitie
De rechtsvorm van een juridische eenheid
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.
Voor Remote Access en On-site gebruikers is de codelijst per jaar te vinden op
K: \Utilities\Code_Listings\rechtsvormen
PAB_factor

Correctiefactor voor activiteit
Definitie
Correctiefactor Populatie Actieve Bedrijven (PAB) waarmee de bedrijfseenheid moet worden
vermenigvuldigd om het aantal bedrijven en vestigingen in Statline te kunnen reproduceren.
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Versiegeschiedenis
Bestandsnaam

Reden

120605 ABR_PAB 2007V1
120605 ABR_PAB 2008V1
120605 ABR_PAB 2009V1
120605 ABR_PAB 2010V1
120605 ABR_PAB 2011V1
120605 ABR_PAB 2012V1
140703 ABR_PAB 2007V2
140703 ABR_PAB 2008V2
140703 ABR_PAB 2009V2
140703 ABR_PAB 2010V2
140703 ABR_PAB 2011V2
140703 ABR_PAB 2012V2
140703 ABR_PAB 2013V1
140703 ABR_PAB 2014V1
140703 ABR_PAB 2007-2014
ABR_PAB 2015V1
ABR_PAB 2016V1
ABR_PAB 2017V1
ABR_PAB 2017V2
ABR_PAB 2018V1
ABR_PAB 2018V2
ABR_PAB 2019V1
ABR_PAB 2019V2
ABR_PAB 2020V1
ABR_PAB 2020V2
ABR_PAB 2021V1
ABR_PAB 2022V1

Eerste plaatsing, voorlopige versie
Eerste plaatsing, voorlopige versie
Eerste plaatsing, voorlopige versie
Eerste plaatsing, voorlopige versie
Eerste plaatsing, voorlopige versie
Eerste plaatsing, voorlopige versie
Nader voorlopige versie
Nader voorlopige versie
Nader voorlopige versie
Nader voorlopige versie
Nader voorlopige versie
Nader voorlopige versie
Eerste plaatsing, voorlopige versie
Eerste plaatsing, voorlopige versie
Eerste plaatsing, longitudinaal bestand
Definitieve cijfers
Definitieve cijfers
Nader voorlopige versie
Definitieve cijfers
Nader voorlopige versie
Definitieve cijfers
Nader voorlopige versie
Definitieve cijfers
Nader voorlopige versie
Definitieve cijfers
Nader voorlopige versie
Voorlopige versie
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