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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 Regiobase.” 

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
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2006 t/m 2021. 

In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De variabele pc6 wordt voortaan in versleutelde vorm weergegeven.  

 De afkortingen BE en BE_ID kunnen in dit rapport en andere bijlagen door elkaar worden 

gebruikt. In beide gevallen gaat het om hetzelfde begrip, namelijk het 

bedrijfsidentificatienummer. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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


 

 

Microdata Services 
 

 documentatie ABR_REGIO       4 

Inhoudsopgave 

Bronvermelding ....................................................................................................... 2 

Beschikbare bestand(en): .................................................................................................. 3 

1. Inleiding ............................................................................................................... 5 

2. Toelichting op de inhoud van de bestanden ....................................................... 6 

Beschrijving ................................................................................................................................... 6 

Beschrijving van de populatie ........................................................................................................ 6 

Bijlagen .......................................................................................................................................... 6 

3. Bestandsopbouw en toelichting ........................................................................... 7 

Bestandsopbouw ................................................................................................................. 7 

Toelichting op de variabelen ............................................................................................. 8 

BE_ID ............................................................................................................................................ 8 

Datum_Ontstaan_LBE ................................................................................................................... 8 

Datum_Opheffing_LBE ................................................................................................................. 8 

PAB_factor .................................................................................................................................... 8 

SBIactueel ...................................................................................................................................... 8 

SBIgecoordineerd ........................................................................................................................... 8 

SBI08pab ........................................................................................................................................ 9 

SBI08_LBE .................................................................................................................................... 9 

kw_SBI_LBE ................................................................................................................................. 9 

RechtsvormCode ............................................................................................................................ 9 

RechtsvormCode_Jan ................................................................................................................... 10 

GKSBSactueel ............................................................................................................................. 10 

GKSBSgecoordineerd .................................................................................................................. 10 

WPactueel .................................................................................................................................... 10 

GKSBS_LBE_Jan ........................................................................................................................ 11 

GKSBS_LBE_Act ....................................................................................................................... 11 

kw_Verdeling ............................................................................................................................... 11 

Postcode6_crypt ........................................................................................................................... 12 

Gemcode ...................................................................................................................................... 12 

Vestigingen_ABR ........................................................................................................................ 13 

Vest_Gemeente ............................................................................................................................ 13 

Max_Vestigingen ......................................................................................................................... 13 

Verdeelperc_LBE ......................................................................................................................... 13 

Verdeelperc_SWL ........................................................................................................................ 13 

Verdeelperc_KvK ........................................................................................................................ 14 

Versiegeschiedenis ............................................................................................................ 15 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie ABR_REGIO       5 

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 

“Regiobase”. 

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.  

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 

Beschrijving 

Het bestand bevat alle Bedrijfseenheden (BE) en lokale bedrijfseenheden (LBE) die in een 

bepaald jaar volgens het Algemeen Bedrijvenregister (ABR) hebben bestaan. Van deze 

eenheden zijn onder andere gegevens over hun rechtsvorm, grootteklasse, SBI en de gemeente 

waarin ze gevestigd zijn. 

Beschrijving van de populatie 

Bedrijfseenheden 

Bijlagen 

variabelenwaardenABR_REGIO.xlsx 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 BE ID F11 

2 Datum Ontstaan LBE F8 

3 Datum Opheffing LBE F8 

4 PAB factor F8.6 

5 SBIactueel A5 

6 SBIgecoordineerd A5 

7 SBI08pab A5 

8 SBI08 LBE A5 

9 kw SBI LBE F2 

10 RechtsvormCode A3 

11 RechtsvormCode Jan A3 

12 GKSBSactueel A2 

13 GKSBSgecoordineerd A2 

14 WPactueel F8 

15 GKSBS LBE Jan A2 

16 GKSBS LBE Act A2 

17 kw Verdeling F2 

18 Postcode6_crypt A32 

19 Gemcode A4 

20 Vestigingen ABR F7 

21 Vest Gemeente F7 

22 Max Vestigingen F7 

23 Verdeelperc LBE F10.6 

24 Verdeelperc SWL F10.6 

25 Verdeelperc KvK F10.6 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

BE_ID 

Identificatienummer van de bedrijfseenheid 

Definitie  

Een bedrijfseenheid identificerend betekenisloos nummer 

Datum_Ontstaan_LBE 

Datum waarop de lokale bedrijfseenheid is ontstaan. 

Definitie  

De datum waarop het ontstaan van een Bedrijfseenheid (BE) is vastgelegd. 

Datum_Opheffing_LBE 

Datum waarop de lokale bedrijfseenheid is opgeheven. 

Definitie  

De datum waarop de opheffing van een Bedrijfseenheid (BE) is vastgelegd. 

PAB_factor 

Correctiefactor Populatie Actieve Bedrijven (PAB) waarmee de bedrijfseenheid moet worden 

vermenigvuldigd om het aantal bedrijven en vestigingen in Statline te kunnen reproduceren. 

Definitie  

Correctiefactor Populatie Actieve Bedrijven (PAB) waarmee de bedrijfseenheid moet worden 

vermenigvuldigd om het aantal bedrijven en vestigingen in Statline te kunnen reproduceren. 

SBIactueel 

De actuele code voor economische activiteit van de bedrijfseenheid volgens de Standaard 

BedrijfsIndeling 2008 

Definitie  

Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 

Toelichting bij de definitie  

In de toelichting bij de contextvariabele staat welke versie in dat specifieke geval gebruikt is. 

SBIgecoordineerd 

De gecoordineerde code voor economische activiteit van de bedrijfseenheid volgens de 

Standaard Bedrijfsindeling 2008 op 1 januari van het betreffende statistiekjaar 

Definitie  

Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 

Toelichting bij de definitie  

In de toelichting bij de contextvariabele staat welke versie in dat specifieke geval gebruikt is. 
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SBI08pab 

De code voor de economische activiteit van de bedrijfseenheid volgens de Standaard 

Bedrijfsindeling 2008. Deze is gelijk aan SBIgecoordineerd, behalve in de landbouw waar 

deze code is vastgesteld met behulp van de uitkomsten van de landbouwtelling. 

Definitie  

Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 

Toelichting bij de definitie  

In de toelichting bij de contextvariabele staat welke versie in dat specifieke geval gebruikt is. 

SBI08_LBE 

De code voor economische hoofdactiviteit van de Lokale Bedrijfseenheid volgens de 

Standaard BedrijfsIndeling 2008 

Definitie  

Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 

Toelichting bij de definitie  

In de toelichting bij de contextvariabele staat welke versie in dat specifieke geval gebruikt is. 

kw_SBI_LBE 

Indicator voor de kwaliteit van de code voor economische avtiviteit van de Lokale 

Bedrijfseenheid (LBE) 

Definitie  

Indicator voor de kwaliteit van de economische activiteit van een Lokale Bedrijfseenheid 

(LBE) 

Codelijst 

Waarde Label 

1 BE bestaat uit exact een LBE. SBI LBE per definitie gelijk aan 

SBI BE 

2 SBI LBE overgenomen van KvK. Tevens gelijk aan SBI BE 

3 SBI LBE overgenomen van KvK. Ongelijk aan SBI BE 

4 Geen koppeling met KvK. SBI van de BE overgenomen 

5 Inconsistentie tussen SBIs van KvK en SBI van de BE. SBI van 

de BE overgenomen. 

RechtsvormCode 

De code voor de rechtsvorm van de bedrijfseenheid op 31 december of bij de opheffing van 

de bedrijfseenheid in het betreffende statistiekjaar. 

Definitie  

De rechtsvorm van een juridische eenheid 
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RechtsvormCode_Jan 

De code voor de rechtsvorm van de bedrijfseenheid op 1 januari van het betreffende 

statistiekjaar. 

Definitie  

De rechtsvorm van een juridische eenheid 

GKSBSactueel 

De actuele grootteklasse volgens het aantal werkzame personen van de bedrijfseenheid 

volgens de verordening 'Structural Business Statistics' 

Definitie  

Het aantal werkenden (werkzame personen al dan niet in loondienst) ingedeeld in een klasse 

(grootteklasse), volgens Structural Business Statistics (SBS). 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele heeft twee posities. De eerste positie komt overeen met de grootteklasse van 1 

positie. 

GKSBSgecoordineerd 

De gecoordineerde grootteklasse volgens de aantal werkzame personen van de bedrijfseenheid 

volgens de verordening 'Structural Business Statistics' op 1 januari van het betreffende 

statistiekjaar 

Definitie  

Het aantal werkenden (werkzame personen al dan niet in loondienst) ingedeeld in een klasse 

(grootteklasse), volgens Structural Business Statistics (SBS). 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele heeft twee posities. De eerste positie komt overeen met de grootteklasse van 1 

positie. 

WPactueel 

Het laatst bekende (actuele) aantal werkzame personen bij de bedrijfseenheid in het 

betreffende statistiekjaar. 

Definitie  

Het, volgens (Structural Business Statistics), aantal personen dat in een waargenomen eenheid 

werkt (inclusief meewerkende eigenaren, regelmatig in de eenheid meewerkende partners en 

regelmatig in de eenheid niet-betaalde meewerkende gezinsleden), alsmede personen die 

buiten de eenheid werken, maar er wel toe behoren en erdoor worden betaald (bijvoorbeeld 

vertegenwoordigers, bezorgers, reparatie- en onderhoudsteams). Hieronder vallen ook 

personen die gedurende een korte periode afwezig zijn (wegens ziekte, betaalde vakantie, 

speciaal verlof enzovoort) en stakers, maar niet degenen die voor onbepaalde tijd afwezig zijn. 

Verder vallen hieronder deeltijdwerkers die krachtens de wetgeving van het betrokken land 

als zodanig worden beschouwd en die op de loonlijst staan, alsmede seizoenarbeiders, 

leerlingen en thuiswerkers die op de loonlijst staan. 
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GKSBS_LBE_Jan 

De geschatte grootteklasse volgens het aantal werkzame personen van de Lokale 

Bedrijfseenheid op 1 januari van het betreffende statisitiekjaar 

Definitie  

Het aantal werkenden (werkzame personen al dan niet in loondienst) ingedeeld in een klasse 

(grootteklasse), volgens Structural Business Statistics (SBS). 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele heeft twee posities. De eerste positie komt overeen met de grootteklasse van 1 

positie. 

GKSBS_LBE_Act 

De geschatte actuele grootteklasse volgens het aantal werkzame personen van de Lokale 

Bedrijfseenheid volgens de verordening 'Structutal Business Statistics' 

Definitie  

Het aantal werkenden (werkzame personen al dan niet in loondienst) ingedeeld in een klasse 

(grootteklasse), volgens Structural Business Statistics (SBS). 

Toelichting bij de definitie  

Deze variabele heeft twee posities. De eerste positie komt overeen met de grootteklasse van 1 

positie. 

kw_Verdeling 

De kwaliteitsidicator bevat twee cijfers. Het eerste cijfer zegt iets over de verdeling tussen 

gemeentes; het tweede cijfer zegt iets over de verdeling binnen een gemeente. 

Definitie  

Een indicator die, op basis van de Lokale bedrijfseenheden (LBE) , een verdeling van het 

aantal werkzame personen binnen een bedrijfseenheid (BE) aangeeft. 

Codelijst 

Waarde Label 

11 Alle LBE’s in één gemeente, binnen gemeente één LBE (BE = 

LBE) 
12 Alle LBE’s in één gemeente, binnen gemeente obv KvK 

13 Alle LBE’s in één gemeente, binnen gemeente obv KvK, maar 

betreffende LBE koppelt niet aan KvK. verdeelpercentage is  0% 

14 Alle LBE’s in één gemeente, binnen gemeente obv gelijke 

verdeling 

21 Verdeling tussen gemeentes obv SWL-regio-enquête, binnen 

gemeente één LBE 
22 Verdeling tussen gemeentes obv SWL-regio-enquête, binnen 

gemeente obv KvK 
23 Verdeling tussen gemeentes obv SWL-regio-enquête, binnen 

gemeente obv KvK, maar betreffende LBE koppelt niet aan 

KvK. verdeelpercentage is  0% 
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Waarde Label 

24 Verdeling tussen gemeentes obv SWL-regio-enquête, binnen 

gemeente obv gelijke verdeling 

30 Verdeling tussen gemeentes obv SWL-regio-enquête, maar 

betreffende gemeente komt niet voor in SWL. verdeelpercentage 

is 0% 
42 Verdeling tussen alle LBE’s obv KvK 

43 Verdeling tussen alle LBE’s obv KvK, betreffende LBE koppelt 

echter niet aan KvK. verdeelpercentage is 0% 
44 Verdeling tussen alle LBE’s obv gelijke verdeling 

Postcode6_crypt 

De versleutelde postcode van de Lokale Bedrijfseenheid (LBE). 

Aantal blanco postcode6 records per jaar: 

2006: 18.779 blanco records; 2007: 22.415; 2008: 26.759; 2009: 26.681; 2010: 21.937;     

2011: 21.661; 2012: 21.798; 2013: 31.119; 2014: 27.854; 2015: 29.263; 2016: 31.928;       

2017: 23.133; 2018: 30.943; 2019:  

Gemcode 

De code die geldt voor de gemeente waarin de Lokale Bedrijfseenheid (LBE) is gevestigd op 

1 januari van het verslagjaar. 

Definitie  

Een gemeente identificerend nummer 

Toelichting bij de definitie  

Opheffing, nieuwvorming en grenswijzigingen van gemeenten worden geregeld bij wet. De 

wet regelt de gemeentelijke indeling. Als gevolg van jaarlijkse herindelingen (opheffing en 

nieuwvorming van gemeenten) is het aantal gemeenten in de loop der jaren sterk afgenomen. 

Toelichting bij het gebruik  

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

opheffing en/of naamswijziging van gemeenten zie de Statline tabel Gebieden; overzicht vanaf 

1830. Voor Remote Access en On-site gebruikers is de gemeente codelijst per jaar te vinden 

in de beveiligde microdata omgeving K:\Utilities\Code_Listings\Gemeentecodes\.  

Met de gemeentecode kunt u aan de hand van dit sleutelveld en het bestand Gebieden in 

Nederland (GIN) van hetzelfde jaar gegevens samenvoegen, tellingen maken, naar een hoger 

regionaal niveau zoals landsdeel, provincie, COROP of toeristengebied. Deze bestanden kunt 

u vinden in de beveiligde microdata omgeving:  

K:\Utilities\HULPbestanden\Gebieden in Nederland\. 

  

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70739ned/table?ts=1628672838094
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/70739ned/table?ts=1628672838094
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Vestigingen_ABR 

Totaal aantal Lokale Bedrijfseenheden per bedrijfseenheid dat volgens het Algemene 

Bedrijvenregister (ABR) in betreffende verslagjaar heeft bestaan. 

Definitie  

Het aantal Lokale Bedrijfseenheden (LBE) van een Bedrijfseenheid (BE), volgens het 

Algemene Bedrijvenregister (ABR). 

Toelichting bij de definitie  

Een Lokale Bedrijfseenheid (LBE) is de verzamelnaam voor alle vestigingen van exact een 

Bedrijfseenheid (BE) op exact een postcode. 

Toelichting bij het gebruik  

Vest_Gemeente 

Totaal aantal Lokale Bedrijfseenheden per bedrijfseenheid in betreffende gemeente gevestigd 

in betreffende verslagjaar. 

Definitie  

Het aantal Lokale Bedrijfseenheden (LBE) van een Bedrijfseenheid (BE), volgens het 

Algemene Bedrijvenregister (ABR). 

Toelichting bij de definitie  

Een Lokale Bedrijfseenheid (LBE) is de verzamelnaam voor alle vestigingen van exact een 

Bedrijfseenheid (BE) op exact een postcode. 

Max_Vestigingen 

Het maximum aantal vestigingen (LBE's) van de bedrijfseenheid die op enig moment in het 

kalenderjaar naast elkaar hebben bestaan. 

Definitie  

Maximum aantal vestigingen van een bedrijfseenheid die op enig moment in een kalenderjaar 

naast elkaar hebben bestaan. 

Toelichting bij de definitie  

Een Lokale Bedrijfseenheid ( LBE) is de verzamelnaam voor alle vestigingen van exact een 

Bedrijfseenheid (BE) op exact een postcode. 

Verdeelperc_LBE 

Percentage van de werkzame personen dat volgens de Statistiek werkgelegenheid en lonen 

(SWL) werkzaam is bij de Lokale Bedrijfseenheid ten opzichte van de gehele bedrijfseenheid. 

Definitie  

Het aandeel dat een Lokale Bedrijfseenheid (LBE) bijdraagt aan de economische prestaties 

van de gehele bedrijfseenheid (BE). 

Verdeelperc_SWL 

Percentage van de werkzame personen dat volgens de Statistiek werkgelegenheid en 

lonen(SWL) werkzaam is bij de SWL-vestiging ten opzichte van de gehele bedrijfseenheid. 
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Definitie  

Het aandeel dat een Lokale Bedrijfseenheid (LBE) bijdraagt aan de economische prestaties 

van de gehele bedrijfseenheid (BE). 

Verdeelperc_KvK 

Percentage van de werkzame personen dat volgens de Kamer van Koophandel (KVK) 

werkzaam is bij de Lokale Bedrijfseenheid ten opzichte van de gehele bedrijfseenheid. 

Definitie  

Het aandeel dat een Lokale Bedrijfseenheid (LBE) bijdraagt aan de economische prestaties 

van de gehele bedrijfseenheid (BE). 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

120710 ABR_Regio 2006V1 Eerste plaatsing, nader voorlopig 

120710 ABR_Regio 2007V1 Eerste plaatsing, nader voorlopig 

120710 ABR_Regio 2008V1 Eerste plaatsing, nader voorlopig 

120710 ABR_Regio 2009V1 Eerste plaatsing, nader voorlopig 

120710 ABR_Regio 2010V1 Eerste plaatsing, nader voorlopig 

120710 ABR_Regio 2011V1 Eerste plaatsing, voorlopig 

121031 ABR_Regio 2011V2 Eerste plaatsing, nader voorlopig 

130329 ABR_Regio 2012V1 Eerste plaatsing, voorlopig 

140203 ABR_Regio 2006V2 Nader voorlopig 

140203 ABR_Regio 2007V2 Nader voorlopig 

140203 ABR_Regio 2008V2 Nader voorlopig 

140203 ABR_Regio 2009V2 Nader voorlopig 

140203 ABR_Regio 2010V2 Nader voorlopig 

140203 ABR_Regio 2011V3 Nader voorlopig 

140203 ABR_Regio 2012V2 Nader voorlopig 

140203 ABR_Regio 2013V1 Eerste plaatsing, voorlopig 

140413 ABR_Regio 2013V2 Tweede plaatsing, nader voorlopig  

ABR_Regio 2013V3 Derde plaatsing, nader voorlopig, update van brongegevens 

ABR_Regio 2014V1 Eerste plaatsing, voorlopig 

ABR_Regio 2014V2 Definitief 

ABR_Regio 2015V1 voorlopig 

ABR_Regio 2015V2 Definitief 

ABR_Regio 2016V1 Eerste plaatsing, voorlopig 

ABR_Regio 2016V2 Definitief 

ABR_Regio 2017V1 voorlopig 

ABR_Regio 2018V1 voorlopig 

ABR_Regio2019V1 Nader voorlopig 

ABR_Regio2006V3 Definitief 

ABR_Regio2007V3 Definitief 

ABR_Regio2008V3 Definitief 

ABR_Regio2009V3 Definitief 

ABR_Regio2010V3 Definitief 

ABR_Regio2011V4 Definitief 

ABR_Regio2012V3 Definitief 

ABR_Regio2013V3 Definitief 

ABR_Regio2014V3 Definitief 

ABR_Regio2015V3 Definitief 

ABR_Regio2016V3 Definitief 

ABR_Regio2017V3 Definitief 

ABR_Regio2018V2 Nader voorlopig 

ABR_Regio2019V2 Nader voorlopig 

ABR_Regio2020V1 voorlopig 

ABR_Regio2021V1 voorlopig 

 


