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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 Financiële data landbouwbedrijven.” 

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

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2017 t/m 2019. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 De reden voor V3 is dat de waarden van de variabele FidataImputatie zijn aangepast. 

 De reden voor V2 is dat de encryptie van RELNR niet goed was, nu is het RELNR_crypt  

wel koppelbaar met de LSB bestanden van hetzelfde jaar. 

 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/microdatabestanden/lsb-structuurgegevens-van-landbouwbedrijven-2017
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bevolking
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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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 

“Financiële data landbouwbedrijven”. 

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 omvat financiële data van landbouwbedrijven. De data omvatten de balans, de 

winst- en verliesrekening van landbouwbedrijven en verder kenmerken over de omvang en 

bedrijfstypering van de bedrijven. 

Beschrijving van de populatie 

De populatie bestaat uit agrarische bedrijven met een minimale omvang van 3000 euro 

standaard opbrengst volgens de Statistiek Landbouwtelling. 

Methodologie 

De bronnen voor fiscale data zijn bestanden geleverd door de sector Statistiek Zelfstandige 

Ondernemers (SZO) met winstaangiften (WIA) en bestanden met aangiften 

vennootschapsbelasting (VPB). Sector SZO levert deze bestanden aan sector SLN. Uit deze 

bestanden worden aangiften op bedrijfsniveau geselecteerd volgens opgestelde criteria. Het 

resultaat bestaat uit een selectie van unieke aangiften per fiscaalnummer en dus per bedrijf, 

behalve voor moeders en dochters van besloten vennootschappen. Voor moeders en dochters 

zijn de aangiften uniek per combinatie fiscaalnummer en KvK-nummer van moeder of 

dochter. De selectie bedrijven wordt vervolgens op micro niveau gekoppeld aan de populatie 

agrarische bedrijven in de LBT. Bij een geslaagde koppeling worden de financiële data 

overgenomen en toegeschreven aan het desbetreffende LBT-bedrijf. De financiële data van 

niet gekoppelde LBT-bedrijven worden geïmputeerd op basis van kengetallen per standaard 

opbrengst die worden afgeleid van de data van wel gekoppelde LBT-eenheden. 

Procesverloop 

Methode aanleggen microbestand met eenheden Statistiek Landbouwtelling en fiscale 

eenheden Selectie landbouwactoren uit fiscale data Het proces begint met de selectie van 

landbouwactoren uit fiscale databestanden. Het resultaat is een verzameling winstaangiften 

van eenmanszaken, samenwerkingsverbanden en aangiften vennootschapsbelasting van 

rechtspersonen. Per samenwerkingsverband en per rechtspersoon doet elke maat, firmant, 

vennoot of mede-eigenaar aangifte en daarom bevat dat resultaat veel meervoudige en dus niet 

unieke aangiften per fiscale eenheid. Het resultaat ondergaat daarom de nodige bewerkingen 

om een selectie te bewerkstelligen waarin elke fiscale eenheid eenmalig met een aangifte is 

opgenomen. Van een moeder met dochters die samen een fiscale eenheid vormen, worden de 

niet geconsolideerde aangiften geselecteerd, deze aangiften wijken af van die van de fiscale 

eenheid. Het selectiecriterium voor moeder en een dochter is de unieke combinatie van het 

fiscaalnummer en het KvK-nummer van de moeder respectievelijk de dochter. Let wel: in deze 

gevallen hebben moeders en dochters elk een eigen KvK-nummer. Vervolgens vindt de 

selectie plaats van slechts één aangifte per fiscale eenheid of voor de combinatie van het 

fiscaalnummer en KvK-nummer voor moeder en dochters. Het doel is namelijk fiscale 

gegevens van elk individueel landbouwbedrijf te koppelen aan haar structuurgegevens in de 

statistiek Landbouwtelling. Het resultaat is een bestand met één geselecteerde aangifte per 
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fiscale eenheid of per unieke combinatie fiscaalnummer met KvK-nummer van elke moeder 

en haar dochters. De aangiften betreffen vooral maar niet uitsluitend landbouwactoren. Het 

resultaat is niet uniek per BSN. Koppeling fiscale data aan de Statistiek Landbouwtelling Een 

van de koppelsessies is erop gericht een referentiebestand te vormen met daarin unieke records 

met zoveel mogelijke combinaties van relatienummer Landbouwtelling, BSN, KvK-nummer 

en fiscaalnummer. Een relatienummer is vereist voor opname in het referentiebestand. 

Fiscaalnummers die niet koppelen aan een eenheid in de Landbouwtelling worden dus niet 

opgenomen in het referentiebestand. Het resultaat bevat unieke relatienummers per record, 

ieder zoveel mogelijk aangevuld met de vaak niet unieke koppelkenmerken fiscaalnummer, 

BSN of KvK-nummer. Het referentiebestand wordt benut bij het koppelen van unieke fiscale 

eenheden aan eenheden van de Statistiek Landbouwtelling. De koppeling aan eenheden in het 

bestand met fiscale data vindt plaats via het fiscaalnummer en aan eenheden van de Statistiek 

Landbouwtelling via het relatienummer. Het koppelresultaat Het koppelresultaat bevat relaties 

die aan meerdere fiscale eenheden koppelen. Op basis van selectiecriteria wordt per 

relatienummer de meest waarschijnlijk geachte aangifte geselecteerd. Daaruit resulteert een 

selectie van eenheden Landbouwtelling die uniek zijn gekoppeld aan het eerder beschreven 

bestand met één geselecteerde aangifte per fiscale eenheid of per combinatie fiscaalnummer 

met KvK-nummers (moeder met dochters). Aan dit resultaat worden de niet gekoppelde 

eenheden landbouwtelling toegevoegd. Samenstellen microbestand Elk record in het 

eindbestand bevat variabelen van de Landbouwtelling. Een gekoppeld record bevat 

daarbovenop fiscale data over agrarische, overige en het totaal aan economische activiteiten. 

De niet gekoppelde records van de Statistiek Landbouwtelling worden geïmputeerd met 

financiële data om de ontbrekende fiscale data te benaderen. Dat vindt plaats op basis van 

gemiddelden per SO-waarde per type landbouwbedrijf per SO-klasse of anders per type 

landbouwbedrijf. Het eindresultaat is een microbestand met de populatie landbouwbedrijven 

waarin per statistiekeenheid financiële data zijn gekoppeld aan structuurdata van de 

Landbouwtelling. 

Bijlagen 

Beschikbaar in de beveiligde microdata omgeving: 

Methodebeschrijving Financiële gegevens Landbouw.pdf; 

variabelenwaardenLBT_FD. 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

Volgnr Naam Formaat 

1 relnr_crypt A32 

2 SO_NL F9 

3 SO_NLkl F9 

4 type_NL F4 

5 hoofdtype_NL F1 

6 FINR_BED_crypt A32 

7 Cbp_KVKD_crypt A32 

8 BSN_ZELF_crypt A32 

9 RINPERSOONS A1 

10 RINPERSOON A9 

11 PERIODE A4 

12 Vep_Identificatie F11 

13 Rbe_Iden F11 

14 Avp_Rech A9 

15 OND_01_VOLGNUMMER_ONDERNEMING A2 

16 OND_01_INDICATOR_ACMD A1 

17 OND_XX_VOLGNUMMER_ONDERNEMING A2 

18 OND_XX_INDICATOR_ACMD A1 

19 telLVWB1380 F15.2 

20 telLVWB1414 F15.2 

21 telLW1423 F15.2 

22 telLVWB1448 F15.2 

23 telLVWB1486 F15.2 

24 telLVWB1510 F15.2 

25 telLVWB1556 F15.2 

26 telLVWB1561 F15.2 

27 telLVWB1376 F15.2 

28 telLVWB1575 F15.2 

29 telLVWB1579 F15.2 

30 telLVWB1623 F15.2 

31 telLVWB1640 F15.2 

32 telLVWB1644 F15.2 

33 telLVWB1649 F15.2 

34 telLW1683 F15.2 

35 telLVWB1752 F15.2 

36 telLVWB1756 F15.2 

37 telLVWB1760 F15.2 

38 telLW1770 F15.2 
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Volgnr Naam Formaat 

39 telLW1775 F15.2 

40 telLW1780 F15.2 

41 telLW1785 F15.2 

42 telLVWB1800 F15.2 

43 telLW1804 F15.2 

44 telLVWB1814 F15.2 

45 telLW1818 F15.2 

46 telLW1827 F15.2 

47 telLW1832 F15.2 

48 telLW1837 F15.2 

49 telLW1842 F15.2 

50 telLVWB1847 F15.2 

51 telLVWB1881 F15.2 

52 telLW1885 F15.2 

53 telLW1890 F15.2 

54 telLVWB1928 F15.2 

55 telLVWB1953 F15.2 

56 telLW1958 F15.2 

57 telLW1963 F15.2 

58 telLW1968 F15.2 

59 telLW1973 F15.2 

60 telLVWB1993 F15.2 

61 telLVWB2004 F15.2 

62 telLW2839 F15.2 

63 telLW2872 F15.2 

64 telLW3951 F15.2 

65 telLW3953 F15.2 

66 telLVWB3976 F15.2 

67 telLVWB3984 F15.2 

68 telLVWB3995 F15.2 

69 telLVWB3996 F15.2 

70 telLVWB4001 F15.2 

71 telLVWB4002 F15.2 

72 telLVWB4003 F15.2 

73 telLVWB4012 F15.2 

74 telXVWB1380 F15.2 

75 telXVWB1414 F15.2 

76 telXW1423 F15.2 

77 telXVWB1448 F15.2 

78 telXVWB1486 F15.2 

79 telXVWB1510 F15.2 

80 telXVWB1556 F15.2 

81 telXVWB1561 F15.2 
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Volgnr Naam Formaat 

82 telXVWB1376 F15.2 

83 telXVWB1575 F15.2 

84 telXVWB1579 F15.2 

85 telXVWB1623 F15.2 

86 telXVWB1640 F15.2 

87 telXVWB1644 F15.2 

88 telXVWB1649 F15.2 

89 telXW1683 F15.2 

90 telXVWB1752 F15.2 

91 telXVWB1756 F15.2 

92 telXVWB1760 F15.2 

93 telXW1770 F15.2 

94 teXW1775 F15.2 

95 telXW1780 F15.2 

96 telXW1785 F15.2 

97 telXVWB1800 F15.2 

98 telXW1804 F15.2 

99 telXVWB1814 F15.2 

100 telXW1818 F15.2 

101 telXW1827 F15.2 

102 telXW1832 F15.2 

103 telXW1837 F15.2 

104 telXW1842 F15.2 

105 telXVWB1847 F15.2 

106 telXVWB1881 F15.2 

107 telXW1885 F15.2 

108 telXW1890 F15.2 

109 telXVWB1928 F15.2 

110 telXVWB1953 F15.2 

111 telXW1958 F15.2 

112 telXW1963 F15.2 

113 telXW1968 F15.2 

114 telXW1973 F15.2 

115 telXVWB1993 F15.2 

116 telXVWB2004 F15.2 

117 telXW2839 F15.2 

118 telXW2872 F15.2 

119 telXW3951 F15.2 

120 telXW3953 F15.2 

121 telXVWB3976 F15.2 

122 telXVWB3984 F15.2 

123 telXVWB3995 F15.2 

124 telXVWB3996 F15.2 
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Volgnr Naam Formaat 

125 telXVWB4001 F15.2 

126 telXVWB4002 F15.2 

127 telXVWB4003 F15.2 

128 telXVWB4012 F15.2 

129 telTVWB1380 F15.2 

130 telTVWB1414 F15.2 

131 telTW1423 F15.2 

132 telTVWB1448 F15.2 

133 telTVWB1486 F15.2 

134 telTVWB1510 F15.2 

135 telTVWB1556 F15.2 

136 telTVWB1561 F15.2 

137 telTVWB1376 F15.2 

138 telTVWB1575 F15.2 

139 telTVWB1579 F15.2 

140 telTVWB1623 F15.2 

141 telTVWB1640 F15.2 

142 telTVWB1644 F15.2 

143 telTVWB1649 F15.2 

144 telTW1683 F15.2 

145 telTVWB1752 F15.2 

146 telTVWB1756 F15.2 

147 telTVWB1760 F15.2 

148 telTW1770 F15.2 

149 teTW1775 F15.2 

150 telTW1780 F15.2 

151 telTW1785 F15.2 

152 telTVWB1800 F15.2 

153 telTW1804 F15.2 

154 telTVWB1814 F15.2 

155 telTW1818 F15.2 

156 telTW1827 F15.2 

157 telTW1832 F15.2 

158 telTW1837 F15.2 

159 telTW1842 F15.2 

160 telTVWB1847 F15.2 

161 telTVWB1881 F15.2 

162 telTW1885 F15.2 

163 telTW1890 F15.2 

164 telTVWB1928 F15.2 

165 telTVWB1953 F15.2 

166 telTW1958 F15.2 

167 telTW1963 F15.2 
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Volgnr Naam Formaat 

168 telTW1968 F15.2 

169 telTW1973 F15.2 

170 telTVWB1993 F15.2 

171 telTVWB2004 F15.2 

172 telTW2839 F15.2 

173 telTW2872 F15.2 

174 telTW3951 F15.2 

175 telTW3953 F15.2 

176 telTVWB3976 F15.2 

177 telTVWB3984 F15.2 

178 telTVWB3995 F15.2 

179 telTVWB3996 F15.2 

180 telTVWB4001 F15.2 

181 telTVWB4002 F15.2 

182 telTVWB4003 F15.2 

183 telTVWB4012 F15.2 

184 telLOND_VPB_XX_ABS_1583 F15.2 

185 telLOND_VPB_XX_ABS_1587 F15.2 

186 telLOND_VPB_XX_ABS_1592 F15.2 

187 telLOND_VPB_XX_ABS_1603 F15.2 

188 telLOND_VPB_XX_ABS_1607 F15.2 

189 telLOND_VPB_XX_ABS_1619 F15.2 

190 telLOND_VPB_XX_ABS_1635 F15.2 

191 telLOND_VPB_XX_ABS_1653 F15.2 

192 telLOND_VPB_XX_ABS_1658 F15.2 

193 telLOND_VPB_XX_ABS_1663 F15.2 

194 telLOND_VPB_XX_ABS_1668 F15.2 

195 telLOND_VPB_XX_ABS_1678 F15.2 

196 telLOND_VPB_XX_ABS_1905 F15.2 

197 telLOND_VPB_XX_ABS_1909 F15.2 

198 telLOND_VPB_XX_ABS_1978 F15.2 

199 telLOND_VPB_XX_ABS_1983 F15.2 

200 telLOND_VPB_XX_ABS_3974 F15.2 

201 telLOND_VPB_XX_ABS_4005 F15.2 

202 telLOND_VPB_XX_ABS_4010 F15.2 

203 telLOND_VPB_XX_ABS_4011 F15.2 

204 telLOND_VPB_XX_ABS_4638 F15.2 

205 telXOND_VPB_XX_ABS_1583 F15.2 

206 telXOND_VPB_XX_ABS_1587 F15.2 

207 telXOND_VPB_XX_ABS_1592 F15.2 

208 telXOND_VPB_XX_ABS_1603 F15.2 

209 telXOND_VPB_XX_ABS_1607 F15.2 

210 telXOND_VPB_XX_ABS_1619 F15.2 
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Volgnr Naam Formaat 

211 telXOND_VPB_XX_ABS_1635 F15.2 

212 telXOND_VPB_XX_ABS_1653 F15.2 

213 telXOND_VPB_XX_ABS_1658 F15.2 

214 telXOND_VPB_XX_ABS_1663 F15.2 

215 telXOND_VPB_XX_ABS_1668 F15.2 

216 telXOND_VPB_XX_ABS_1678 F15.2 

217 telXOND_VPB_XX_ABS_1905 F15.2 

218 telXOND_VPB_XX_ABS_1909 F15.2 

219 telXOND_VPB_XX_ABS_1978 F15.2 

220 telXOND_VPB_XX_ABS_1983 F15.2 

221 telXOND_VPB_XX_ABS_3974 F15.2 

222 telXOND_VPB_XX_ABS_4005 F15.2 

223 telXOND_VPB_XX_ABS_4010 F15.2 

224 telXOND_VPB_XX_ABS_4011 F15.2 

225 telXOND_VPB_XX_ABS_4638 F15.2 

226 telTOND_VPB_XX_ABS_1583 F15.2 

227 telTOND_VPB_XX_ABS_1587 F15.2 

228 telTOND_VPB_XX_ABS_1592 F15.2 

229 telTOND_VPB_XX_ABS_1603 F15.2 

230 telTOND_VPB_XX_ABS_1607 F15.2 

231 telTOND_VPB_XX_ABS_1619 F15.2 

232 telTOND_VPB_XX_ABS_1635 F15.2 

233 telTOND_VPB_XX_ABS_1653 F15.2 

234 telTOND_VPB_XX_ABS_1658 F15.2 

235 telTOND_VPB_XX_ABS_1663 F15.2 

236 telTOND_VPB_XX_ABS_1668 F15.2 

237 telTOND_VPB_XX_ABS_1678 F15.2 

238 telTOND_VPB_XX_ABS_1905 F15.2 

239 telTOND_VPB_XX_ABS_1909 F15.2 

240 telTOND_VPB_XX_ABS_1978 F15.2 

241 telTOND_VPB_XX_ABS_1983 F15.2 

242 telTOND_VPB_XX_ABS_3974 F15.2 

243 telTOND_VPB_XX_ABS_4005 F15.2 

244 telTOND_VPB_XX_ABS_4010 F15.2 

245 telTOND_VPB_XX_ABS_4011 F15.2 

246 telTOND_VPB_XX_ABS_4638 F15.2 

247 FidataImputatie A1 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

Relnr_crypt 

Versleuteld relatienummer bestanden van de Statistiek Landbouwtelling 

Definitie  

Een agrarische bedrijf identificerend nummer. 

SO_NL 

Standaard Opbrengst 

Definitie  

Standaard Opbrengst (SO) is een gestandaardiseerde maat voor de economische omvang van 

een agrarisch bedrijf, uitgedrukt in een geldwaarde. 

Toelichting bij de definitie  

De SO-waarde van het bedrijf wordt berekend op basis van normen per gewas en diercategorie 

. De normen zijn gebaseerd op de opbrengst die, over een periode van vijf jaar, gemiddeld op 

jaarbasis wordt behaald. De SO van het bedrijf is de som van de SO van alle gewassen en 

dieren. SO-normen worden om de drie jaar geactualiseerd. 

SO_NLkl 

Standaard Opbrengstklasse op basis van de Standaard Opbrengst in euro. 

Definitie  

De Standaard Opbrengstklasse is een klasse waarin een agrarisch bedrijf is ingedeeld conform 

de waarde van haar economische omvang. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 3 000 tot 25 000 euro SO 

2 25 000 tot 100 000 euro SO 

3 100 000 tot 250 000 euro SO 

4 250 000 tot 500 000 euro SO 

5 500 000 tot 1 000 000 euro SO 

6 1 000 000 tot 1 500 000 euro SO 

7 1 500 000 tot 3 000 000 euro SO 

8 >= 3 000 000 euro SO 

type_NL 

Bedrijfstype 

Definitie  

De economische activiteit van een agrarische bedrijf volgens de Nederlandse Standaard 

Opbrengst (NSO)-typering. 
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Toelichting bij de definitie  

De NSO-typering is een Nederlandse variant van het door de EU vastgestelde typeringsschema 

voor agrarische bedrijven. 

Codelijst 

Waarde Label 

1500 Graan-, oliezaad- en eiwitgewasbedrijven 

1601 Zetmeelaardappelbedrijven 

1602 Akkerbouwgroentebedrijven 

1603 Akkerbouwbedrijven met vooral voedergewassen 

1604 Overige akkerbouwbedrijven 

2111 Glasgroentebedrijven 

2121 Snijbloemenbedrijven 

2122 Pot- en perkplantenbedrijven 

2131 Overige glastuinbouwbedrijven 

2210 Opengrondsgroentenbedrijven 

2221 Bloembollenbedrijven 

2310 Paddenstoelbedrijven 

2320 Boomkwekerijbedrijven 

2331 Overige tuinbouwbedrijven 

3500 Wijngaardbedrijven 

3610 Fruitbedrijven 

3699 Overige blijvende teeltbedrijven 

4500 Melkveebedrijven 

4611 Vleeskalverenbedrijven 

4612 Overige rundveebedrijven 

4810 Schapenbedrijven 

4830 Geitenbedrijven 

4841 Paard- en ponybedrijven 

4842 Graasdierbedrijven met vooral voedergewassen 

4843 Overige graasdierbedrijven 

5111 Fokzeugenbedrijven 

5121 Vleesvarkensbedrijven 

5131 Overige varkensbedrijven 

5211 Leghennenbedrijven tbv consumptieeieren 

5221 Vleeskuikenbedrijven 

5231 Overige pluimveebedrijven 

5301 Overige hokdierbedrijven 

6100 Gewascombinaties 

7300 Veeteeltcombinatie, vooral graasdieren 

7400 Veeteeltcombinatie, vooral hokdieren 

8300 Akkerbouw-graasdiercombinaties 

8400 Overige gewas/veecombinaties 

9000 Niet ingedeelde bedrijven 

hoofdtype_NL 

Hoofdbedrijfstype 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LBT_FD       21 

Definitie  

De economische activiteit van een agrarische bedrijf volgens de Nederlandse Standaard 

Opbrengst (NSO)-typering. 

Toelichting bij de definitie  

De NSO-typering is een Nederlandse variant van het door de EU vastgestelde typeringsschema 

voor agrarische bedrijven 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Akkerbouwbedrijven 

2 Tuinbouwbedrijven 

3 Blijvendeteeltbedrijven 

4 Graasdierbedrijven 

5 Hokdierbedrijven 

6 Gewascombinaties 

7 Veeteeltcombinaties 

8 Gewas/veecombinaties 

9 Niet ingedeelde bedrijven 

FINR_BED_crypt 

Fiscaal Identificatienummer_versleuteld 

Definitie  

Versleuteld fiscaal identificatienummer oorspronkelijk toegekend door de fiscus aan een 

agrarisch bedrijf. 

Cbp_KVKD_crypt 

Versleuteld registratienummer Handelsregister. 

Definitie  

Versleuteld registratienummer van een agrarisch bedrijf in het Handelsregister 

BSN_ZELF_crypt 

Versleuteld RSIN van een Niet Natuurlijk Persoon, rinpersoons =F. 

Rinpersoons 

Soort rinpersoon 

Codelijst 

waarde Omschrijving 

F Niet gekoppeld, nummer is een foutief BSN of een RSIN 
van een Niet Natuurlijk Persoon 

G Niet gekoppeld 

R Gekoppeld, variabele RinPersoon bevat pseudonien 

S Niet gekoppeld, nummer is een versleuteld BSN 
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Rinpersoon 

Samen met het rinpersoons is dit de persoon 

Definitie  

Dit nummer identificeert een natuurlijk persoon. Het is een betekenis- en dimensieloos 

nummer. 

Toelichting bij de definitie  

In de meeste gevallen gaat het om een omzetting van het A-nummer uit de Gemeentelijke 

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Omdat het A-nummer zeer identificerend is, 

wordt het voor toepassingen binnen het CBS (waaronder het uniek houden van aan personen 

gerelateerde informatie en het koppelen van verschillende registraties) vervangen door het 

RINPERSOON. RIN staat voor Record Identification Number. Door de aan een 

RINPERSOON gekoppelde data in voldoende mate te verwijderen of te hercoderen, is het 

feitelijk onmogelijk om een RINPERSOON aan een specifiek persoon toe te rekenen. De 

omzetting van een A-nummer naar een RINPERSOON geschiedt door het CBS. 

PERIODE 

Kalenderjaar belastingaangifte 

Definitie  

De periode waarop de gegevens betrekking hebben. 

Vep_Identificatie 

Identificatienummer CBS_persoon, afkomstig uit het ABR 

Definitie  

Het identificerende nummer van een natuurlijke persoon of een niet-natuurlijke persoon 

(rechtspersoon of samenwerkingsverband) toegekend door het CBS, Algemeen Bedrijven 

Register (ABR). 

Toelichting bij de definitie  

CBS-persoon, ook wel juridische eenheid genoemd, zijn natuurlijke personen of niet-

natuurlijke personen die bedrijfseconomische activiteiten ontplooien. Hierbij is te denken aan 

bijvoorbeeld eenmanszaken (natuurlijke personen) en vennootschappen, stichtingen en 

dergelijke (niet-natuurlijke personen). 

Rbe_Iden 

Bedrijfsidentificatie-nummer (BEID of BE_ID), afkomstig uit het ABR. 

Definitie  

Het identificerende nummer van een feitelijke actor in het productieproces die gekenmerkt 

wordt door autonomie, beschrijfbaarheid en externe gerichtheid. 

Avp_Rech 

RechtsvormCode bron fd 

Definitie  

De rechtsvorm van een juridische eenheid 
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Codelijst 

Waarde Label 

001 Eenmanszaak 

002 Eenmanszaak met meerdere eigenaren 
006 Maatschap 

012 Vennootschap onder firma 

025 Commanditaire Vennootschap 

035 Rechtspersoon In Oprichting 

043 Besloten Vennootschap 

057 Naamloze Vennootschap 

067 Coöperatie 

073 Kerkgenootschap 

074 Stichting 

077 Vereniging 

096 Overige Buitenlandse Rechtsvorm 

902 Provincie 

913 Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling 
 

OND_01_VOLGNUMMER_ONDERNEMING 

Onderscheid rechtspersoon: volgnummer aangifte totaal rechspersoon 

Definitie  

De aangever van een fiscale opgave 

Codelijst 

Waarde Label 

 Niet van toepassing 

1 Alleenstaande moeder of moeder plus dochters 

OND_01_INDICATOR_ACMD 

Onderscheid rechtspersoon 

Definitie  

De aangever van een fiscale opgave 

Toelichting bij de definitie  

Onderscheid aangifte BV van moeders met en moeders zonder dochters 

Codelijst 

Waarde Label 

 Geen aangifte moeder 

A Aangifte moeder zonder dochters 

C Aangifte moeder met een of meer dochters 

OND_XX_VOLGNUMMER_ONDERNEMING 

Onderscheid rechtspersoon: volgnummer aangifte 

Definitie  
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De aangever van een fiscale opgave 

Toelichting bij de definitie  

Onderscheid geconsolideerde aangifte BV, aangifte moeder en aangifte dochters 

Codelijst 

Waarde Label 

 Niet gevuld 

1 Geconsolideerde opgave 

2 Moeder 

3 Dochters 

4 Dochters 

5 Dochters 

6 Dochters 

7 Dochters 

8 Dochters 

9 Dochters 

10 Dochters 

OND_XX_INDICATOR_ACMD 

Onderscheid rechtspersoon 

Definitie  

De aangever van een fiscale opgave 

Toelichting bij de definitie  

Onderscheid aangifte rechtspersoon 

Codelijst 

Waarde Label 

 Geen aangifte moeder of dochter 

D Aangifte dochter 

M Aangifte moeder 

telLVWB1380 

Agrarische act: Totaal immateriële vaste activa 

Definitie  

De waarde van een identificeerbaar, niet-monetair actief (bezit, eigendom) zonder fysieke 

gedaante dat wordt gebruikt voor de productie en aflevering van goederen of diensten, voor 

verhuur aan derden of voor administratieve doeleinden. 

telLVWB1414 

Agrarische act: Totaal materiële vaste activa 

Definitie  

De waarde van fysieke activa (eigendommen) die bestemd zijn voor de duurzame 

ondersteuning van de bedrijfsvoering van een onderneming. 
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telLW1423 

Agrarische act: Machines en installaties 

Definitie  

De waarde van machines en installaties 

Toelichting bij de definitie  

Dit is de waarde van machines en installaties die bestemd zijn voor de duurzame ondersteuning 

van de bedrijfsvoering van een onderneming. 

telLVWB1448 

Agrarische act: Totaal fiinanciële vaste activa 

Definitie  

De waarde van deelnemingen binnen- en buitenland, langlopende vorderingen, voorraad en 

vorderingen, effecten en overige waardepapieren. 

telLVWB1486 

Agrarische act: Totaal voorraden 

Definitie  

De waarde van goederen die bestemd zijn om te worden verkocht, òf te worden verbruikt bij 

het vervaardigen van goederen, òf het verlenen van diensten. 

telLVWB1510 

Agrarische act: Totaal Vorderingen 

Definitie  

De waarde van de vorderingen 

Toelichting bij de definitie  

Deze post omvat de opeisbare geldclaims op gelieerde maatschappijen, participanten, 

handelsdebiteuren, overlopende activa en overige vorderingen. 

telLVWB1556 

Agrarische act: Effecten 

Definitie  

Verhandelbare rechten die een financiële waarde vertegenwoordigen. 

telLVWB1561 

Agrarische act: Liquide middelen 

Definitie  

De waarde van het contante geld in kas en op de bankrekening(en) van een onderneming 

telLVWB1376 

Agrarische act: Totale activa 

Definitie  

De waarde van de activa 
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Toelichting bij de definitie  

De activa bestaan onder meer uit machines, gebouwen, niet-geproduceerde activa (zoals grond 

en minerale reserves), vorderingen en aandelenbezit. 

telLVWB1575 

Agrarische act: Totaal passiva 

Definitie  

De waarde van de passiva 

Toelichting bij de definitie  

De balans is een overzicht van de activa en de passiva van een sector of land op een bepaald 

moment. De activa bestaan onder meer uit machines, gebouwen, niet-geproduceerde activa 

(zoals grond en minerale reserves), vorderingen en aandelenbezit. De passiva kunnen worden 

onderscheiden in schulden en eigen vermogen. 

telLVWB1579 

Agrarische act: Eigen vermogen/Fiscaal ondernemingsvermogen 

Definitie  

De waarde van het eigen vermogen of fiscaal ondernemingsvermogen 

Toelichting bij de definitie  

Deze post betreft het commercieel eigen vermogen van zelfstandigen en rechtspersonen. 

telLVWB1623 

Agrarische act: Fiscale Oudedagsreserve 

Definitie  

Het deel van de winst dat een ondernemer voor de inkomstenbelasting daadwerkelijk als geld 

opzij zet voor de oudedagsvoorziening. 

telLVWB1640 

Agrarische act: Ondernemingsvermogen ex fiscale reserves 

Definitie  

De waarde van het ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves 

Toelichting bij de definitie  

Deze post is de som ven het eigenvermogen en de herwaarderingsreserves. 

telLVWB1644 

Agrarische act: Terugkeerreserve 

Definitie  

De waarde van een reserve op de balans van een onderneming die wordt voortgezet door een 

belastingplichtige onder de voorwaarde dat de belastingplichtige aandelen of winstbewijzen 

bezit op het moment van voortzetting van de onderneming. 

Toelichting bij de definitie  
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De omvang van deze reserve wordt bepaald conform artikel 3.54a van de Wet op 

inkomstenbelasting 2001. 

telLVWB1649 

Agrarische act: Totaal voorzieningen 

Definitie  

De waarde van de te verwachte verplichtingen waarvan de omvang met een betrouwbare mate 

van zekerheid vooraf is in te schatten 

Toelichting bij de definitie  

Onder waarde voorzieningen worden de zeer waarschijnlijke, toekomstige verplichtingen 

verstaan waarvan de omvang met een betrouwbare mate van zekerheid vooraf is in te schatten. 

Alleen is het tijdstip van betaling onbekend. 

telLW1683 

Agrarische act: Totaal schulden en overlopende passiva 

Definitie  

De waarde van de schulden en overlopende passiva 

telLVWB1752 

Agrarische act: Saldo fiscale winstberekening 

Definitie  

De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo voorzieningen en het 

buitengewoon resultaat 

telLVWB1756 

Agrarische act: 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. 

telLVWB1760 

Agrarische act: Netto-omzet 

Definitie  

De waarde van de omzet exclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) uit alle activiteiten 

en exclusief doorberekende vrachtkosten 

Toelichting bij de definitie  

Tot de netto-omzet wordt gerekend: 1. De aan derden in rekening gebrachte bedragen voor 

geleverde goederen en/of verleende diensten. 2. De toe- of afneming van de voorraad gereed 

product en onder handen werk of product. 3. De kostprijsverhogende belastingen. 4. De in 

eigen beheer vervaardigde vaste activa bestemd voor het eigenwerk 
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telLW1770 

Agrarische act: Waarderingsvermeerdering van vorderingen 

Definitie  

De toename van de waarde van de vorderingen 

telLW1775 

Agrarische act: Waarderingsvermeerdering van immateriële en materiële vaste activa 

Definitie  

De toename van de waarde van immateriële en materiële vaste activa 

telLW1780 

Agrarische act: Bijzondere waarderingsvermeerdering vlottende activa 

Definitie  

De bijzondere toename van de waarde van de vlottende activa 

telLW1785 

Agrarische act: Waarderingsvermeerdering van effecten 

Definitie  

De toename van de waarde van de effecten 

telLVWB1800 

Agrarische act: Totaal kosten grond en hulpstoffen 

Definitie  

De waarde van de totale inkoopkosten 

Toelichting bij de definitie  

De som van de kosten voor grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen, uitbesteed 

werk en andere externe kosten 

telLW1804 

Agrarische act: Kosten van grond en hulpstoffen, inkoopprijs verkopen 

Definitie  

Kosten van de grond- en hulpstoffen en de inkoopprijs van de verkopen 

telLVWB1814 

Agrarische act: Totaal personeelskosten 

Definitie  

Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten voor eigen personeel. 

telLW1818 

Agrarische act: Ontvangen uitkeringen en subsidies 

Definitie  

De waarde van de ontvangen uitkeringen en subsidies 
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telLW1827 

Agrarische act: Lonen en salarissen 

Definitie  

De aan eigen personeel betaalde lonen en salarissen. 

telLW1832 

Agrarische act: Sociale lasten 

Definitie  

De werkgeversbijdragen in het kader van de sociale zekerheid. Deze omvatten de toegerekende 

en werkelijke sociale premies en de werkelijke pensioenpremies. 

telLW1837 

Agrarische act: Pensioenlasten 

Definitie  

De waarde van de pensioenlasten 

telLW1842 

Agrarische act: Overige personeelskosten 

Definitie  

Direct aan eigen personeel in loondienst toerekenbare kosten die geen salaris of sociale lasten 

vormen. 

telLVWB1847 

Agrarische act: Totaal afschrijvingen 

Definitie  

Afschrijvingen van goodwill, concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen en de 

waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, 

vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische 

veroudering. 

Toelichting bij de definitie  

Dit is de som van de afschrijvingen op de balans van goodwill, concessies, vergunningen en 

intellectuele eigendommen, gebouwen, terreinen, machines en installatie, inventaris, 

transportmiddelen, productierechten en overige afschrijvingen 

telLVWB1881 

Agrarische act: Totaal overige bedrijfskosten 

Definitie  

De waarde van de bedrijfskosten 

Toelichting bij de definitie  

De som van niet nader gespecificeerde uitgaven 

telLW1885 

Agrarische act: Auto en transportkosten 
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Definitie  

De waarde van de auto- en transportkosten 

telLW1890 

Agrarische act: Huisvestingskosten 

Definitie  

De waarde van de huisvestingskosten 

telLVWB1928 

Agrarische act: Opbrengsten van rente op banktegoeden 

Definitie  

De waarde van de renteopbrengsten op banktegoeden 

telLVWB1953 

Agrarische act: Kosten van schulden,andere rentelasten en soortgelijke kosten 

Definitie  

Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten 

telLW1958 

Agrarische act: Waarderingsvermindering van vorderingen 

Definitie  

De afname van de waarde van de vorderingen 

telLW1963 

Agrarische act: Waarderingsvermindering van immateriële en materiële vaste activa 

Definitie  

De afname van de waarde van immateriële en materiële vaste activa 

telLW1968 

Agrarische act: Bijzondere waarderingsvermindering vlottende activa 

Definitie  

De bijzondere afname van de waarde van de vlottende activa 

telLW1973 

Agrarische act: Waarderingsvermindering van effecten 

Definitie  

De afname van de waarde van de effecten 

telLVWB1993 

Agrarische act: Totaal buitengewone baten 

Definitie  

De som van de baten uit de opheffing van een positief terugkeerreserve, een stakingsresultaat 

en overige niet gespecificeerde buitengewone baten 
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telLVWB2004 

Agrarische act: Totaal buitengewone lasten 

Definitie  

De som van de lasten in verband met de afboeking van een herinvesteringsreserve op gekochte 

activa, de afboeking van een negatieve terugkeerreserve en overige niet gespecificeerde lasten 

telLW2839 

Agrarische act: Bedrijfsterreinen 

Definitie  

De kosten voor bedrijfsterreinen 

telLW2872 

Agrarische act: Arbeidsbeloning fiscale partner 

Definitie  

De waarde van de arbeidsbeloning van de fiscale partner 

telLW3951 

Agrarische act: Bedrijfsgebouwen en terreinen 

Definitie  

Kosten voor bedrijfsgebouwen en terreinen 

telLW3953 

Agrarische act: Andere materiële vaste activa 

Definitie  

De kosten voor materiële vaste activa 

Toelichting bij de definitie  

Onder andere materiële vaste activa wordt hier verstaan: Geen activa die bestaan uit 

bedrijfsgebouwen of bedrijfsterreinen. 

telLVWB3976 

Agrarische act: Totaal langlopende schulden 

Definitie  

De waarde van schulden met een (resterende) looptijd langer dan een jaar 

telLVWB3984 

Agrarische act: Totaal kortlopende schulden 

Definitie  

De waarde van schulden met een (resterende) looptijd van een jaar of minder 

telLVWB3995 

Agrarische act: Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

Definitie  
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Het bedrijfsresultaat is de netto omzet minus de lonen, afschrijvingen en kosten van de omzet 

plus de baten uit hoofde van investeringspremies, subsidies en dergelijke. 

telLVWB3996 

Agrarische act: Som der bedrijfslasten 

Definitie  

De waarde van de bedrijfskosten 

Toelichting bij de definitie  

De waarde van de som van de kosten van de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten , 

de afschrijvingen op vaste activa en de zogenaamde overige bedrijfskosten 

telLVWB4001 

Agrarische act: Overige waardever van immateriële en materiële vaste activa 

Definitie  

De waarde van de immateriële en materiële vaste activa 

Toelichting bij de definitie  

Dit is de som van de afschrijvingen op de balans van niet nader gespecificeerde activa 

telLVWB4002 

Agrarische act: Bijzondere waardevermindering van vlottende activa 

Definitie  

De waardevermindering van voorraden, debiteuren en liquide middelen 

telLVWB4003 

Agrarische act: Som van de financiële baten en lasten 

Definitie  

Som van de financiële baten en lasten 

telLVWB4012 

Agrarische act: Buitengewone resultaten 

Definitie  

Het saldo van winsten en verliezen die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien. 

telXVWB1380 

Overige act: Totaal immateriële vaste activa 

Definitie  

De waarde van een identificeerbaar, niet-monetair actief (bezit, eigendom) zonder fysieke 

gedaante dat wordt gebruikt voor de productie en aflevering van goederen of diensten, voor 

verhuur aan derden of voor administratieve doeleinden. 

telXVWB1414 

Overige act: Totaal materiële vaste activa 

Definitie  
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De waarde van fysieke activa (eigendommen) die bestemd zijn voor de duurzame 

ondersteuning van de bedrijfsvoering van een onderneming. 

telXW1423 

Overige act: Machines en installaties 

Definitie  

De waarde van machines en installaties 

Toelichting bij de definitie  

Dit is de waarde van machines en installaties die bestemd zijn voor de duurzame ondersteuning 

van de bedrijfsvoering van een onderneming. 

telXVWB1448 

Overige act: Totaal financiële vaste activa 

Definitie  

De waarde van deelnemingen binnen- en buitenland, langlopende vorderingen, voorraad en 

vorderingen, effecten en overige waardepapieren. 

telXVWB1486 

Overige act: Totaal voorraden 

Definitie  

De waarde van goederen die bestemd zijn om te worden verkocht, òf te worden verbruikt bij 

het vervaardigen van goederen, òf het verlenen van diensten. 

telXVWB1510 

Overige act: Totaal Vorderingen 

Definitie  

De waarde van de vorderingen 

Toelichting bij de definitie  

Deze post omvat de opeisbare geldclaims op gelieerde maatschappijen, participanten, 

handelsdebiteuren, overlopende activa en overige vorderingen. 

telXVWB1556 

Overige act: Effecten 

Definitie  

Verhandelbare rechten die een financiële waarde vertegenwoordigen. 

telXVWB1561 

Overige act: Liquide middelen 

Definitie  

De waarde van het contante geld in kas en op de bankrekening(en) van een onderneming 

telXVWB1376 

Overige act: Totale activa 
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Definitie  

De waarde van de activa 

Toelichting bij de definitie  

De activa bestaan onder meer uit machines, gebouwen, niet-geproduceerde activa (zoals grond 

en minerale reserves), vorderingen en aandelenbezit. 

telXVWB1575 

Overige act: Totaal passiva 

Definitie  

De waarde van de passiva 

Toelichting bij de definitie  

De balans is een overzicht van de activa en de passiva van een sector of land op een bepaald 

moment. De activa bestaan onder meer uit machines, gebouwen, niet-geproduceerde activa 

(zoals grond en minerale reserves), vorderingen en aandelenbezit. De passiva kunnen worden 

onderscheiden in schulden en eigen vermogen. 

telXVWB1579 

Overige act: Eigen vermogen/Fiscaal ondernemingsvermogen 

Definitie  

De waarde van het eigen vermogen of fiscaal ondernemingsvermogen 

Toelichting bij de definitie  

Deze post betreft het commercieel eigen vermogen van zelfstandigen en rechtspersonen. 

telXVWB1623 

Overige act: Fiscale Oudedagsreserve 

Definitie  

Het deel van de winst dat een ondernemer voor de inkomstenbelasting daadwerkelijk als geld 

opzij zet voor de oudedagsvoorziening. 

telXVWB1640 

Overige act: Ondernemingsvermogen ex fiscale reserves 

Definitie  

De waarde van het ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves 

Toelichting bij de definitie  

Deze post is de som ven het eigenvermogen en de herwaarderingsreserves. 

telXVWB1644 

Overige act: Terugkeerreserve 

Definitie  

De waarde van een reserve op de balans van een onderneming die wordt voortgezet door een 

belastingplichtige onder de voorwaarde dat de belastingplichtige aandelen of winstbewijzen 

bezit op het moment van voortzetting van de onderneming. 
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Toelichting bij de definitie  

De omvang van deze reserve wordt bepaald conform artikel 3.54a van de Wet op 

inkomstenbelasting 2001. 

telXVWB1649 

Overige act: Totaal voorzieningen 

Definitie  

De waarde van de te verwachte verplichtingen waarvan de omvang met een betrouwbare mate 

van zekerheid vooraf is in te schatten 

Toelichting bij de definitie  

Onder waarde voorzieningen worden de zeer waarschijnlijke, toekomstige verplichtingen 

verstaan waarvan de omvang met een betrouwbare mate van zekerheid vooraf is in te schatten. 

Alleen is het tijdstip van betaling onbekend. 

telXW1683 

Overige act: Totaal schulden en overlopende passiva 

Definitie  

De waarde van de schulden en overlopende passiva 

telXVWB1752 

Overige act: Saldo fiscale winstberekening 

Definitie  

De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo voorzieningen en het 

buitengewoon resultaat 

telXVWB1756 

Overige act: 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. 

telXVWB1760 

Overige act: Netto-omzet 

Definitie  

De waarde van de omzet exclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) uit alle activiteiten 

en exclusief doorberekende vrachtkosten 

Toelichting bij de definitie  

Tot de netto-omzet wordt gerekend: 1. De aan derden in rekening gebrachte bedragen voor 

geleverde goederen en/of verleende diensten. 2. De toe- of afneming van de voorraad gereed 

product en onder handen werk of product. 3. De kostprijsverhogende belastingen. 4. De in 

eigen beheer vervaardigde vaste activa bestemd voor het eigenwerk 
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telXW1770 

Overige act: Waarderingsvermeerdering van vorderingen 

Definitie  

De toename van de waarde van de vorderingen 

teXW1775 

Overige act: Waarderingsvermeerdering van immateriële en materiële vaste activa 

Definitie  

De toename van de waarde van immateriële en materiële vaste activa 

telXW1780 

Overige act: Bijzondere waarderingsvermeerdering vlottende activa 

Definitie  

De bijzondere toename van de waarde van de vlottende activa 

telXW1785 

Overige act: Waarderingsvermeerdering van effecten 

Definitie  

De toename van de waarde van de effecten 

telXVWB1800 

Overige act: Totaal kosten grond en hulpstoffen 

Definitie  

De waarde van de totale inkoopkosten 

Toelichting bij de definitie  

De som van de kosten voor grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen, uitbesteed 

werk en andere externe kosten 

telXW1804 

Overige act: Kosten van grond en hulpstoffen, inkoopprijs verkopen 

Definitie  

Kosten van de grond- en hulpstoffen en de inkoopprijs van de verkopen 

telXVWB1814 

Overige act: Totaal personeelskosten 

Definitie  

Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten voor eigen personeel. 

telXW1818 

Overige act: Ontvangen uitkeringen en subsidies 

Definitie  

De waarde van de ontvangen uitkeringen en subsidies 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LBT_FD       37 

telXW1827 

Overige act: Lonen en salarissen 

Definitie  

De aan eigen personeel betaalde lonen en salarissen. 

telXW1832 

Overige act: Sociale lasten 

Definitie  

De werkgeversbijdragen in het kader van de sociale zekerheid. Deze omvatten de toegerekende 

en werkelijke sociale premies en de werkelijke pensioenpremies. 

telXW1837 

Overige act: Pensioenlasten 

Definitie  

De waarde van de pensioenlasten 

telXW1842 

Overige act: Overige personeelskosten 

Definitie  

Direct aan eigen personeel in loondienst toerekenbare kosten die geen salaris of sociale lasten 

vormen. 

telXVWB1847 

Overige act: Totaal afschrijvingen 

Definitie  

Afschrijvingen van goodwill, concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen en de 

waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, 

vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische 

veroudering. 

Toelichting bij de definitie  

Dit is de som van de afschrijvingen op de balans van goodwill, concessies, vergunningen en 

intellectuele eigendommen, gebouwen, terreinen, machines en installatie, inventaris, 

transportmiddelen, productierechten en overige afschrijvingen 

telXVWB1881 

Overige act: Totaal overige bedrijfskosten 

Definitie  

De waarde van de bedrijfskosten 

Toelichting bij de definitie  

De som van niet nader gespecificeerde uitgaven 

telXW1885 

Overige act: Auto en transportkosten 
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Definitie  

De waarde van de auto- en transportkosten 

telXW1890 

Overige act: Huisvestingskosten 

Definitie  

De waarde van de huisvestingskosten 

telXVWB1928 

Overige act: Opbrengsten van rente op banktegoeden 

Definitie  

De waarde van de renteopbrengsten op banktegoeden 

telXVWB1953 

Overige act: Kosten van schulden,andere rentelasten en soortgelijke kosten 

Definitie  

Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten 

telXW1958 

Overige act: Waarderingsvermindering van vorderingen 

Definitie  

De afname van de waarde van de vorderingen 

telXW1963 

Overige act: Waarderingsvermindering van immateriële en materiële vaste activa 

Definitie  

De afname van de waarde van immateriële en materiële vaste activa 

telXW1968 

Overige act: Bijzondere waarderingsvermindering vlottende activa 

Definitie  

De bijzondere afname van de waarde van de vlottende activa 

telXW1973 

Overige act: Waarderingsvermindering van effecten 

Definitie  

De afname van de waarde van de effecten 

telXVWB1993 

Overige act: Totaal buitengewone baten 

Definitie  

De som van de baten uit de opheffing van een positief terugkeerreserve, een stakingsresultaat 

en overige niet gespecificeerde buitengewone baten 
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telXVWB2004 

Overige act: Totaal buitengewone lasten 

Definitie  

De som van de lasten in verband met de afboeking van een herinvesteringsreserve op gekochte 

activa, de afboeking van een negatieve terugkeerreserve en overige niet gespecificeerde lasten 

telXW2839 

Overige act: Bedrijfsterreinen 

Definitie  

De kosten voor bedrijfsterreinen 

telXW2872 

Overige act: Arbeidsbeloning fiscale partner 

Definitie  

De waarde van de arbeidsbeloning van de fiscale partner 

telXW3951 

Overige act: Bedrijfsgebouwen en terreinen 

Definitie  

Kosten voor bedrijfsgebouwen en terreinen 

telXW3953 

Overige act: Andere materiële vaste activa 

Definitie  

De kosten voor materiële vaste activa 

Toelichting bij de definitie  

Onder andere materiële vaste activa wordt hier verstaan: Geen activa die bestaan uit 

bedrijfsgebouwen of bedrijfsterreinen. 

telXVWB3976 

Overige act: Totaal langlopende schulden 

Definitie  

De waarde van schulden met een (resterende) looptijd langer dan een jaar 

telXVWB3984 

Overige act: Totaal kortlopende schulden 

Definitie  

De waarde van schulden met een (resterende) looptijd van een jaar of minder 

telXVWB3995 

Overige act: Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

Definitie  
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Het bedrijfsresultaat is de netto omzet minus de lonen, afschrijvingen en kosten van de omzet 

plus de baten uit hoofde van investeringspremies, subsidies en dergelijke. 

telXVWB3996 

Overige act: Som der bedrijfslasten 

Definitie  

De waarde van de bedrijfskosten 

Toelichting bij de definitie  

De som van de kosten van de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten , de afschrijvingen 

op vaste activa en de zogenaamde overige bedrijfskosten 

telXVWB4001 

Overige act: Overige waardever van immateriële en materiële vaste activa 

Definitie  

De waarde van de immateriële en materiële vaste activa 

Toelichting bij de definitie  

Dit is de som van de afschrijvingen op de balans van niet nader gespecificeerde activa 

telXVWB4002 

Overige act: Bijzondere waardevermindering van vlottende activa 

Definitie  

De waardevermindering van voorraden, debiteuren en liquide middelen 

telXVWB4003 

Overige act: Som van de financiële baten en lasten 

Definitie  

Som van de financiële baten en lasten 

telXVWB4012 

Overige act: Buitengewone resultaten 

Definitie  

Het saldo van winsten en verliezen die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien. 

telTVWB1380 

Totale act: Totaal immateriële vaste activa 

Definitie  

De waarde van een identificeerbaar, niet-monetair actief (bezit, eigendom) zonder fysieke 

gedaante dat wordt gebruikt voor de productie en aflevering van goederen of diensten, voor 

verhuur aan derden of voor administratieve doeleinden. 

telTVWB1414 

Totale act: Totaal materiële vaste activa 

Definitie  
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De waarde van fysieke activa (eigendommen) die bestemd zijn voor de duurzame 

ondersteuning van de bedrijfsvoering van een onderneming. 

telTW1423 

Totale act: Machines en installaties 

Definitie  

De waarde van machines en installaties 

Toelichting bij de definitie  

Dit is de waarde van machines en installaties die bestemd zijn voor de duurzame ondersteuning 

van de bedrijfsvoering van een onderneming. 

telTVWB1448 

Totale act: Totaal financiële vaste activa 

Definitie  

De waarde van deelnemingen binnen- en buitenland, langlopende vorderingen, voorraad en 

vorderingen, effecten en overige waardepapieren. 

telTVWB1486 

Totale act: Totaal voorraden 

Definitie  

De waarde van goederen die bestemd zijn om te worden verkocht, òf te worden verbruikt bij 

het vervaardigen van goederen, òf het verlenen van diensten. 

telTVWB1510 

Totale act: Totaal Vorderingen 

Definitie  

De waarde van de vorderingen 

Toelichting bij de definitie  

Deze post omvat de opeisbare geldclaims op gelieerde maatschappijen, participanten, 

handelsdebiteuren, overlopende activa en overige vorderingen. 

telTVWB1556 

Totale act: Effecten 

Definitie  

Verhandelbare rechten die een financiële waarde vertegenwoordigen. 

telTVWB1561 

Totale act: Liquide middelen 

Definitie  

De waarde van het contante geld in kas en op de bankrekening(en) van een onderneming 

telTVWB1376 

Totale act: Totale activa 
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Definitie  

De waarde van de activa 

Toelichting bij de definitie  

De activa bestaan onder meer uit machines, gebouwen, niet-geproduceerde activa (zoals grond 

en minerale reserves), vorderingen en aandelenbezit. 

telTVWB1575 

Totale act: Totaal passiva 

Definitie  

De waarde van de passiva 

Toelichting bij de definitie  

De balans is een overzicht van de activa en de passiva van een sector of land op een bepaald 

moment. De activa bestaan onder meer uit machines, gebouwen, niet-geproduceerde activa 

(zoals grond en minerale reserves), vorderingen en aandelenbezit. De passiva kunnen worden 

onderscheiden in schulden en eigen vermogen. 

telTVWB1579 

Totale act: Eigen vermogen/Fiscaal ondernemingsvermogen 

Definitie  

De waarde van het eigen vermogen of fiscaal ondernemingsvermogen 

Toelichting bij de definitie  

Deze post betreft het commercieel eigen vermogen van zelfstandigen en rechtspersonen. 

telTVWB1623 

Totale act: Fiscale Oudedagsreserve 

Definitie  

Het deel van de winst dat een ondernemer voor de inkomstenbelasting daadwerkelijk als geld 

opzij zet voor de oudedagsvoorziening. 

telTVWB1640 

Totale act: Ondernemingsvermogen ex fiscale reserves 

Definitie  

De waarde van het ondernemingsvermogen exclusief fiscale reserves 

telTVWB1644 

Totale act: Terugkeerreserve 

Definitie  

De waarde van een reserve op de balans van een onderneming die wordt voortgezet door een 

belastingplichtige onder de voorwaarde dat de belastingplichtige aandelen of winstbewijzen 

bezit op het moment van voortzetting van de onderneming. 

Toelichting bij de definitie  
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De omvang van deze reserve wordt bepaald conform artikel 3.54a van de Wet op 

inkomstenbelasting 2001. 

telTVWB1649 

Totale act: Totaal voorzieningen 

Definitie  

De waarde van de te verwachte verplichtingen waarvan de omvang met een betrouwbare mate 

van zekerheid vooraf is in te schatten 

Toelichting bij de definitie  

Onder waarde voorzieningen worden de zeer waarschijnlijke, toekomstige verplichtingen 

verstaan waarvan de omvang met een betrouwbare mate van zekerheid vooraf is in te schatten. 

Alleen is het tijdstip van betaling onbekend. 

telTW1683 

Totale act: Totaal schulden en overlopende passiva 

Definitie  

De waarde van de schulden en overlopende passiva 

telTVWB1752 

Totale act: Saldo fiscale winstberekening 

Definitie  

De som van het bedrijfsresultaat, het financiële resultaat, het saldo voorzieningen en het 

buitengewoon resultaat 

telTVWB1756 

Totale act: 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. 

telTVWB1760 

Totale act: Netto-omzet 

Definitie  

De waarde van de omzet exclusief Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) uit alle activiteiten 

en exclusief doorberekende vrachtkosten 

Toelichting bij de definitie  

Tot de netto-omzet wordt gerekend: 1. De aan derden in rekening gebrachte bedragen voor 

geleverde goederen en/of verleende diensten. 2. De toe- of afneming van de voorraad gereed 

product en onder handen werk of product. 3. De kostprijsverhogende belastingen. 4. De in 

eigen beheer vervaardigde vaste activa bestemd voor het eigenwerk 
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telTW1770 

Totale act: Waarderingsvermeerdering van vorderingen 

Definitie  

De toename van de waarde van de vorderingen 

teTW1775 

Totale act: Waarderingsvermeerdering van immateriële en materiële vaste activa 

Definitie  

De toename van de waarde van immateriële en materiële vaste activa 

telTW1780 

Totale act: Bijzondere waarderingsvermeerdering vlottende activa 

Definitie  

De bijzondere toename van de waarde van de vlottende activa 

telTW1785 

Allle act: Waarderingsvermeerdering van effecten 

Definitie  

De toename van de waarde van de effecten 

telTVWB1800 

Totale act: Totaal kosten grond en hulpstoffen 

Definitie  

De waarde van de totale inkoopkosten 

Toelichting bij de definitie  

De som van de kosten voor grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen, uitbesteed 

werk en andere externe kosten 

telTW1804 

Totale act: Kosten van grond en hulpstoffen, inkoopprijs verkopen 

Definitie  

Kosten van de grond- en hulpstoffen en de inkoopprijs van de verkopen 

telTVWB1814 

Totale act: Totaal personeelskosten 

Definitie  

Salarissen, sociale lasten en pensioenlasten voor eigen personeel. 

telTW1818 

Totale act: Ontvangen uitkeringen en subsidies 

Definitie  

De waarde van de ontvangen uitkeringen en subsidies 
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telTW1827 

Totale act: Lonen en salarissen 

Definitie  

De aan eigen personeel betaalde lonen en salarissen. 

telTW1832 

Totale act: Sociale lasten 

Definitie  

De werkgeversbijdragen in het kader van de sociale zekerheid. Deze omvatten de toegerekende 

en werkelijke sociale premies en de werkelijke pensioenpremies. 

telTW1837 

Totale act: Pensioenlasten 

Definitie  

De waarde van de pensioenlasten 

telTW1842 

Totale act: Overige personeelskosten 

Definitie  

Direct aan eigen personeel in loondienst toerekenbare kosten die geen salaris of sociale lasten 

vormen. 

telTVWB1847 

Totale act: Totaal afschrijvingen 

Definitie  

Afschrijvingen van goodwill, concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen en de 

waardevermindering van duurzame productiemiddelen, zoals machines, gebouwen, 

vervoermiddelen en software, als gevolg van normale slijtage en voorzienbare economische 

veroudering. 

Toelichting bij de definitie  

Dit is de som van de afschrijvingen op de balans van goodwill, concessies, vergunningen en 

intellectuele eigendommen, gebouwen, terreinen, machines en installatie, inventaris, 

transportmiddelen, productierechten en overige afschrijvingen 

telTVWB1881 

Totale act: Totaal overige bedrijfskosten 

Definitie  

De waarde van de bedrijfskosten 

Toelichting bij de definitie  

De som van niet nader gespecificeerde uitgaven 

telTW1885 

Totale act: Auto en transportkosten 
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Definitie  

De waarde van de auto- en transportkosten 

telTW1890 

Totale act: Huisvestingskosten 

Definitie  

De waarde van de huisvestingskosten 

telTVWB1928 

Totale act: Opbrengsten van rente op banktegoeden 

Definitie  

De waarde van de renteopbrengsten op banktegoeden 

telTVWB1953 

Totale act: Kosten van schulden,andere rentelasten en soortgelijke kosten 

Definitie  

Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten 

telTW1958 

Totale act: Waarderingsvermindering van vorderingen 

Definitie  

De afname van de waarde van de vorderingen 

telTW1963 

Totale act: Waarderingsvermindering van immateriële en materiële vaste activa 

Definitie  

De afname van de waarde van immateriële en materiële vaste activa 

telTW1968 

Totale act: Bijzondere waarderingsvermindering vlottende activa 

Definitie  

De bijzondere afname van de waarde van de vlottende activa 

telTW1973 

Totale act: Waarderingsvermindering van effecten 

Definitie  

De afname van de waarde van de effecten 

telTVWB1993 

Totale act: Totaal buitengewone baten 

Definitie  

De som van de baten uit de opheffing van een positief terugkeerreserve, een stakingsresultaat 

en overige niet gespecificeerde buitengewone baten 
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telTVWB2004 

Totale act: Totaal buitengewone lasten 

Definitie  

De som van de lasten in verband met de afboeking van een herinvesteringsreserve op gekochte 

activa, de afboeking van een negatieve terugkeerreserve en overige niet gespecificeerde lasten 

telTW2839 

Totale act: Bedrijfsterreinen 

Definitie  

De kosten voor bedrijfsterreinen 

telTW2872 

Totale act: Arbeidsbeloning fiscale partner 

Definitie  

De waarde van de arbeidsbeloning van de fiscale partner 

telTW3951 

Totale act: Bedrijfsgebouwen en terreinen 

Definitie  

Kosten voor bedrijfsgebouwen en terreinen 

telTW3953 

Totale act: Andere materiële vaste activa 

Definitie  

De kosten voor materiële vaste activa 

Toelichting bij de definitie  

Onder andere materiële vaste activa wordt hier verstaan: Geen activa die bestaan uit 

bedrijfsgebouwen of bedrijfsterreinen. 

telTVWB3976 

Totale act: Totaal langlopende schulden 

Definitie  

De waarde van schulden met een (resterende) looptijd langer dan een jaar 

telTVWB3984 

Totale act: Totaal kortlopende schulden 

Definitie  

De waarde van schulden met een (resterende) looptijd van een jaar of minder 

telTVWB3995 

Totale act: Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 

Definitie  
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Het bedrijfsresultaat is de netto omzet minus de lonen, afschrijvingen en kosten van de omzet 

plus de baten uit hoofde van investeringspremies, subsidies en dergelijke. 

telTVWB3996 

Totale act: Som der bedrijfslasten 

Definitie  

De waarde van de bedrijfskosten 

Toelichting bij de definitie  

De som van de kosten van de inkoopwaarde van de omzet, de arbeidskosten , de afschrijvingen 

op vaste activa en de zogenaamde overige bedrijfskosten 

telTVWB4001 

Totale act: Overige waardever van immateriële en materiële vaste activa 

Definitie  

De waarde van de immateriële en materiële vaste activa 

Toelichting bij de definitie  

Dit is de som van de afschrijvingen op de balans van niet nader gespecificeerde activa 

telTVWB4002 

Totale act: Bijzondere waardevermindering van vlottende activa 

Definitie  

De waardevermindering van voorraden, debiteuren en liquide middelen 

telTVWB4003 

Totale act: Som van de financiële baten en lasten 

Definitie  

Som van de financiële baten en lasten 

telTVWB4012 

Totale act: Buitengewone resultaten 

Definitie  

Het saldo van winsten en verliezen die niet uit de eigenlijke bedrijfsvoering voortvloeien. 

telLOND_VPB_XX_ABS_1583 

Agrarische act: Gestort en opgevraagd kapitaal 

Definitie  

De waarde van het gestort en opgevraagd kapitaal 

Toelichting bij de definitie  

Het gestort en opgevraagd kapitaal vormen samen het totaal geplaatste aandelenkapitaal. Het 

gestorte aandelenkapitaal is het deel dat de onderneming daadwerkelijk in gelden of goederen 

heeft ontvangen van aandeelhouders. Het het opgevraagde kapitaal is opgeiste deel van het 

aandelenkapitaal door de onderneming dat nog niet gestort is door aandeelhouders. 
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telLOND_VPB_XX_ABS_1587 

Agrarische act: Informeel kapitaal 

Definitie  

De waarde van het informeel kapitaal 

Toelichting bij de definitie  

Informeel kapitaal is waarde van een voordeel van aandeelhouders aan een onderneming of 

lichaam zonder dat een storting op aandelen heeft plaatsgevonden. Als informele 

kapitaalstorting wordt ook aangemerkt de kapitaalstorting voor toegekende werknemersopties. 

telLOND_VPB_XX_ABS_1592 

Agrarische act: Agio 

Definitie  

De waarde van het agio 

Toelichting bij de definitie  

Agio is de meerwaarde van het gestorte kapitaal door aandeelhouders of beleggers ten opzichte 

van de nominale waarde van het aandelenkapitaal. 

telLOND_VPB_XX_ABS_1603 

Agrarische act: Winstreserve 

Definitie  

De waarde van een fiscale reserve 

Toelichting bij de definitie  

Winstreserve is de groei van het eigen vermogen dat los staat van aandelenemissie. 

Toelichting bij het gebruik  

De fiscale reserves bestaan, binnen dit dataontwerp, uit: winst-, egalisatie-, herinvesterings- 

en overige reserves 

telLOND_VPB_XX_ABS_1607 

Agrarische act: Egalisatiereserve 

Definitie  

De waarde van een fiscale reserve 

Toelichting bij de definitie  

Egalisatiereserve is een reserve voor de kosten en lasten van de bedrijfsuitoefening van een 

boekjaar, die pas in een later boekjaar tot een piek in de uitgaven zullen leiden. 

Toelichting bij het gebruik  

De fiscale reserves bestaan, binnen dit dataontwerp, uit: winst-, egalisatie-, herinvesterings- 

en overige fiscale reserves 

telLOND_VPB_XX_ABS_1619 

Agrarische act: Herinvesteringsreserve 
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Definitie  

De waarde van een fiscale reserve 

Toelichting bij de definitie  

Herinvesteringsreserve is de behaalde winst bij de verkoop van gekochte activa of 

bedrijfsmiddelen, die men afboekt op de aanschafprijs van nieuwe bedrijfsmiddelen. 

Toelichting bij het gebruik  

De fiscale reserves bestaan, binnen dit dataontwerp, uit: winst-, egalisatie-, herinvesterings- 

en overige fiscale reserves 

telLOND_VPB_XX_ABS_1635 

Agrarische act: Overige fiscale reserves 

Definitie  

De waarde van een fiscale reserve 

Toelichting bij de definitie  

Overige fiscale reserves zijjn niet gespecificeerde fiscale reserves. 

Toelichting bij het gebruik  

De fiscale reserves bestaan, binnen dit dataontwerp, uit: winst-, egalisatie-, herinvesterings- 

en overige fiscale reserves 

telLOND_VPB_XX_ABS_1653 

Agrarische act: Garantievoorzieningen 

Definitie  

De waarde van een voorziening 

Toelichting bij de definitie  

Garantievoorzieningen zijn opgevoerde voorziengen om aanspraken op verleende garantie te 

dekken. 

Toelichting bij het gebruik  

Voor de financiële gegevens landbouwbedrijven bestaan de garantievoorzieningen uit: 

Garantie-, Lijfrente-, Pensioen-, VUT- en overige voorzieningen 

telLOND_VPB_XX_ABS_1658 

Agrarische act: Lijfrentevoorziening 

Definitie  

De waarde van een voorziening 

Toelichting bij de definitie  

Lijfrentevoorziening is een pensioenvoorziening volgens bepalingen van de Wet 

Inkomstenbelasting 2001. 

Toelichting bij het gebruik  
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Voor de financiële gegevens landbouwbedrijven bestaan de garantievoorzieningen uit: 

Garantie-, Lijfrente-, Pensioen-, VUT- en overige voorzieningen 

telLOND_VPB_XX_ABS_1663 

Agrarische act: Pensioenvoorziening 

Definitie  

De waarde van een voorziening 

Toelichting bij de definitie  

Een pensioenvoorziening is een voorziening waarbij aan het personeel een pensioentoezegging 

is gedaan, en de werkgever de bijbehorende verplichting in eigen beheer houdt. De voorziening 

wordt berekend naar actuariële grondslagen vastgelegd in de Pensioenwet. 

Toelichting bij het gebruik  

Voor de financiële gegevens landbouwbedrijven bestaan de garantievoorzieningen uit: 

Garantie-, Lijfrente-, Pensioen-, VUT- en overige voorzieningen 

telLOND_VPB_XX_ABS_1668 

Agrarische act: VUT-voorziening 

Definitie  

De waarde van een voorziening 

Toelichting bij de definitie  

VUT-voorziening is een voorziening waarbij aan het personeel een VUT-recht is toegezegd. 

De voorziening wordt berekend naar actuariële grondslagen vastgelegd in de Pensioenwet. 

Toelichting bij het gebruik  

Voor de financiële gegevens landbouwbedrijven bestaan de garantievoorzieningen uit: 

Garantie-, Lijfrente-, Pensioen-, VUT- en overige voorzieningen 

telLOND_VPB_XX_ABS_1678 

Agrarische act: Overige voorzieningen 

Definitie  

De waarde van een voorziening 

Toelichting bij de definitie  

Overige voorzieningen zijn niet elders gespicificeerde voorzieningen 

Toelichting bij het gebruik  

Voor de financiële gegevens landbouwbedrijven bestaan de garantievoorzieningen uit: 

Garantie-, Lijfrente-, Pensioen-, VUT- en overige voorzieningen 

telLOND_VPB_XX_ABS_1905 

Agrarische act: Negatief resultaat deelnemingen binnenland 

Definitie  

De waarde van het negatieve resultaat uit minderheidsdeelnemingen in het kapitaal van andere 

ondernemingen gevestigd in Nederland. 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LBT_FD       52 

Toelichting bij de definitie  

Een minderheidsdeelneming omvat in beginsel een deelname in het aandelenkapitaal van een 

onderneming van minder dan 50%. 

Toelichting bij het gebruik  

Voor de financiële gegevens landbouwbedrijven worden de volgende deelnimingen 

onderscheiden: Negatief binnenland, positie binnenland, negatief buitenland en positief 

buitenland 

telLOND_VPB_XX_ABS_1909 

Agrarische act: Negatief resultaat deelnemingen buitenland 

Definitie  

De waarde van het negatieve resultaat uit minderheidsdeelnemingen in het kapitaal van andere 

ondernemingen of in groepsmaatschappijen gevestigd in het buitenland. 

Toelichting bij de definitie  

Een minderheidsdeelneming omvat in beginsel een deelname in het aandelenkapitaal van een 

onderneming van minder dan 50%. 

telLOND_VPB_XX_ABS_1978 

Agrarische act: Positief resultaat deelnemingen binnenland 

Definitie  

De waarde van het positieve resultaat uit minderheidsdeelnemingen in het kapitaal van andere 

ondernemingen gevestigd in Nederland. 

Toelichting bij de definitie  

Een minderheidsdeelneming omvat in beginsel een deelname in het aandelenkapitaal van een 

onderneming van minder dan 50%. 

telLOND_VPB_XX_ABS_1983 

Agrarische act: Positief resultaat deelnemingen buitenland 

Definitie  

De waarde van het positieve resultaat uit minderheidsdeelnemingen in het kapitaal van andere 

ondernemingen of in groepsmaatschappijen gevestigd in het buitenland. 

Toelichting bij de definitie  

Een minderheidsdeelneming omvat in beginsel een deelname in het aandelenkapitaal van een 

onderneming van minder dan 50%. 

telLOND_VPB_XX_ABS_3974 

Agrarische act: Lijfrente en pensioenvoorzieningen 

Definitie  

De waarde van een voorziening 

Toelichting bij de definitie  
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Een pensioenvoorziening is een voorziening waarbij aan het personeel een pensioentoezegging 

is gedaan, en de werkgever de bijbehorende verplichting in eigen beheer houdt. De voorziening 

wordt berekend naar actuariële grondslagen vastgelegd in de Pensioenwet. 

Lijfrentevoorziening is een pensioenvoorziening volgens bepalingen van de Wet 

Inkomstenbelasting 2001. 

Toelichting bij het gebruik  

Voor de financiële gegevens landbouwbedrijven bestaan de garantievoorzieningen uit: 

Garantie-, Lijfrente-, Pensioen-, VUT- en overige voorzieningen 

telLOND_VPB_XX_ABS_4005 

Agrarische act: Opbrengsten van vorderingen participant 

Definitie  

De opbrengst van vorderingen op aandeelhouders of participanten. 

telLOND_VPB_XX_ABS_4010 

Agrarische act: Kosten van schulden aan participant 

Definitie  

De kosten van schulden aan aandeelhouders of participanten. 

telLOND_VPB_XX_ABS_4011 

Agrarische act: Resultaat uit deelnemingen 

Definitie  

De waarde van het resultaat uit deelnemingen. 

telLOND_VPB_XX_ABS_4638 

Agrarische act: Belaste compartimenteringsreserve 

Definitie  

De waarde van de belaste compartimenteringsreserve 

Toelichting bij de definitie  

De belaste compartimentsreserve is exclusief de deelnemingsvrijstelling. De 

compartimenteringsreserve is het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van 

de aandelen en de boekwaarde van die aandelen. 

telXOND_VPB_XX_ABS_1583 

Overige act: Gestort en opgevraagd kapitaal 

Definitie  

De waarde van het gestort en opgevraagd kapitaal 

Toelichting bij de definitie  

Het gestort en opgevraagd kapitaal vormen samen het totaal geplaatste aandelenkapitaal. Het 

gestorte aandelenkapitaal is het deel dat de onderneming daadwerkelijk in gelden of goederen 

heeft ontvangen van aandeelhouders. Het het opgevraagde kapitaal is opgeiste deel van het 

aandelenkapitaal door de onderneming dat nog niet gestort is door aandeelhouders. 
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telXOND_VPB_XX_ABS_1587 

Overige act: Informeel kapitaal 

Definitie  

De waarde van het informeel kapitaal 

Toelichting bij de definitie  

Informeel kapitaal is waarde van een voordeel van aandeelhouders aan een onderneming of 

lichaam zonder dat een storting op aandelen heeft plaatsgevonden. Als informele 

kapitaalstorting wordt ook aangemerkt de kapitaalstorting voor toegekende werknemersopties. 

telXOND_VPB_XX_ABS_1592 

Overige act: Agio 

Definitie  

De waarde van het agio 

Toelichting bij de definitie  

Agio is de meerwaarde van het gestorte kapitaal door aandeelhouders of beleggers ten opzichte 

van de nominale waarde van het aandelenkapitaal. 

telXOND_VPB_XX_ABS_1603 

Overige act: Winstreserve 

Definitie  

De waarde van een fiscale reserve 

Toelichting bij de definitie  

Winstreserve is de groei van het eigen vermogen dat los staat van aandelenemissie. 

Toelichting bij het gebruik  

De fiscale reserves bestaan, binnen dit dataontwerp, uit: winst-, egalisatie-, herinvesterings- 

en overige fiscale reserves 

telXOND_VPB_XX_ABS_1607 

Overige act: Egalisatiereserve 

Definitie  

De waarde van een fiscale reserve 

Toelichting bij de definitie  

Egalisatiereserve is een reserve voor de kosten en lasten van de bedrijfsuitoefening van een 

boekjaar, die pas in een later boekjaar tot een piek in de uitgaven zullen leiden. 

Toelichting bij het gebruik  

De fiscale reserves bestaan, binnen dit dataontwerp, uit: winst-, egalisatie-, herinvesterings- 

en overige fiscale reserves 

telXOND_VPB_XX_ABS_1619 

Overige act: Herinvesteringsreserve 
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Definitie  

De waarde van een fiscale reserve 

Toelichting bij de definitie  

Herinvesteringsreserve is de behaalde winst bij de verkoop van gekochte activa of 

bedrijfsmiddelen, die men afboekt op de aanschafprijs van nieuwe bedrijfsmiddelen. 

Toelichting bij het gebruik  

De fiscale reserves bestaan, binnen dit dataontwerp, uit: winst-, egalisatie-, herinvesterings- 

en overige fiscale reserves 

telXOND_VPB_XX_ABS_1635 

Overige act: Overige fiscale reserves 

Definitie  

De waarde van een fiscale reserve 

Toelichting bij de definitie  

Overige fiscale reserves zijjn niet gespecificeerde fiscale reserves. 

Toelichting bij het gebruik  

De fiscale reserves bestaan, binnen dit dataontwerp, uit: winst-, egalisatie-, herinvesterings- 

en overige fiscale reserves 

telXOND_VPB_XX_ABS_1653 

Overige act: Garantievoorzieningen 

Definitie  

De waarde van een voorziening 

Toelichting bij de definitie  

Garantievoorzieningen zijn opgevoerde voorziengen om aanspraken op verleende garantie te 

dekken. 

Toelichting bij het gebruik  

Voor de financiële gegevens landbouwbedrijven bestaan de garantievoorzieningen uit: 

Garantie-, Lijfrente-, Pensioen-, VUT- en overige voorzieningen 

telXOND_VPB_XX_ABS_1658 

Overige act: Lijfrentevoorziening 

Definitie  

De waarde van een voorziening 

Toelichting bij de definitie  

Lijfrentevoorziening is een pensioenvoorziening volgens bepalingen van de Wet 

Inkomstenbelasting 2001. 

Toelichting bij het gebruik  
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Voor de financiële gegevens landbouwbedrijven bestaan de garantievoorzieningen uit: 

Garantie-, Lijfrente-, Pensioen-, VUT- en overige voorzieningen 

telXOND_VPB_XX_ABS_1663 

Overige act: Pensioenvoorziening 

Definitie  

De waarde van een voorziening 

Toelichting bij de definitie  

Een pensioenvoorziening is een voorziening waarbij aan het personeel een pensioentoezegging 

is gedaan, en de werkgever de bijbehorende verplichting in eigen beheer houdt. De voorziening 

wordt berekend naar actuariële grondslagen vastgelegd in de Pensioenwet. 

Toelichting bij het gebruik  

Voor de financiële gegevens landbouwbedrijven bestaan de garantievoorzieningen uit: 

Garantie-, Lijfrente-, Pensioen-, VUT- en overige voorzieningen 

telXOND_VPB_XX_ABS_1668 

Overige act: VUT-voorziening 

Definitie  

De waarde van een voorziening 

Toelichting bij de definitie  

VUT-voorziening is een voorziening waarbij aan het personeel een VUT-recht is toegezegd. 

De voorziening wordt berekend naar actuariële grondslagen vastgelegd in de Pensioenwet. 

Toelichting bij het gebruik  

Voor de financiële gegevens landbouwbedrijven bestaan de garantievoorzieningen uit: 

Garantie-, Lijfrente-, Pensioen-, VUT- en overige voorzieningen 

telXOND_VPB_XX_ABS_1678 

Overige act: Overige voorzieningen 

Definitie  

De waarde van een voorziening 

Toelichting bij de definitie  

Overige voorzieningen zijn niet elders gespicificeerde voorzieningen 

Toelichting bij het gebruik  

Voor de financiële gegevens landbouwbedrijven bestaan de garantievoorzieningen uit: 

Garantie-, Lijfrente-, Pensioen-, VUT- en overige voorzieningen 

telXOND_VPB_XX_ABS_1905 

Overige act: Negatief resultaat deelnemingen binnenland 

Definitie  

De waarde van het negatieve resultaat uit minderheidsdeelnemingen in het kapitaal van andere 

ondernemingen gevestigd in Nederland. 
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Toelichting bij de definitie  

Een minderheidsdeelneming omvat in beginsel een deelname in het aandelenkapitaal van een 

onderneming van minder dan 50%. 

telXOND_VPB_XX_ABS_1909 

Overige act: Negatief resultaat deelnemingen buitenland 

Definitie  

De waarde van het negatieve resultaat uit minderheidsdeelnemingen in het kapitaal van andere 

ondernemingen of in groepsmaatschappijen gevestigd in het buitenland. 

Toelichting bij de definitie  

Een minderheidsdeelneming omvat in beginsel een deelname in het aandelenkapitaal van een 

onderneming van minder dan 50%. 

Toelichting bij het gebruik  

n.v.t. 

Codelijst 

n.v.t. 

telXOND_VPB_XX_ABS_1978 

Overige act: Positief resultaat deelnemingen binnenland 

Definitie  

De waarde van het positieve resultaat uit minderheidsdeelnemingen in het kapitaal van andere 

ondernemingen gevestigd in Nederland. 

Toelichting bij de definitie  

Een minderheidsdeelneming omvat in beginsel een deelname in het aandelenkapitaal van een 

onderneming van minder dan 50%. 

telXOND_VPB_XX_ABS_1983 

Overige act: Positief resultaat deelnemingen buitenland 

Definitie  

De waarde van het positieve resultaat uit minderheidsdeelnemingen in het kapitaal van andere 

ondernemingen of in groepsmaatschappijen gevestigd in het buitenland. 

Toelichting bij de definitie  

Een minderheidsdeelneming omvat in beginsel een deelname in het aandelenkapitaal van een 

onderneming van minder dan 50%. 

telXOND_VPB_XX_ABS_3974 

Overige act: Lijfrente en pensioenvoorzieningen 

Definitie  

De waarde van een voorziening 

Toelichting bij de definitie  
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Een pensioenvoorziening is een voorziening waarbij aan het personeel een pensioentoezegging 

is gedaan, en de werkgever de bijbehorende verplichting in eigen beheer houdt. De voorziening 

wordt berekend naar actuariële grondslagen vastgelegd in de Pensioenwet. 

Lijfrentevoorziening is een pensioenvoorziening volgens bepalingen van de Wet 

Inkomstenbelasting 2001. 

Toelichting bij het gebruik  

Voor de financiële gegevens landbouwbedrijven bestaan de garantievoorzieningen uit: 

Garantie-, Lijfrente-, Pensioen-, VUT- en overige voorzieningen 

telXOND_VPB_XX_ABS_4005 

Overige act: Opbrengsten van vorderingen participant 

Definitie  

De opbrengst van vorderingen op aandeelhouders of participanten. 

telXOND_VPB_XX_ABS_4010 

Overige act: Kosten van schulden aan participant 

Definitie  

De kosten van schulden aan aandeelhouders of participanten. 

telXOND_VPB_XX_ABS_4011 

Overige act: Resultaat uit deelnemingen 

Definitie  

De waarde van het resultaat uit deelnemingen. 

telXOND_VPB_XX_ABS_4638 

Overige act: Belaste compartimenteringsreserve 

Definitie  

De waarde van de belaste compartimenteringsreserve 

Toelichting bij de definitie  

De belaste compartimentsreserve is exclusief de deelnemingsvrijstelling. De 

compartimenteringsreserve is het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van 

de aandelen en de boekwaarde van die aandelen. 

telTOND_VPB_XX_ABS_1583 

Totale act: Gestort en opgevraagd kapitaal 

Definitie  

De waarde van het gestort en opgevraagd kapitaal 

Toelichting bij de definitie  

Het gestort en opgevraagd kapitaal vormen samen het totaal geplaatste aandelenkapitaal. Het 

gestorte aandelenkapitaal is het deel dat de onderneming daadwerkelijk in gelden of goederen 

heeft ontvangen van aandeelhouders. Het het opgevraagde kapitaal is opgeiste deel van het 

aandelenkapitaal door de onderneming dat nog niet gestort is door aandeelhouders. 
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telTOND_VPB_XX_ABS_1587 

Totale act: Informeel kapitaal 

Definitie  

De waarde van het informeel kapitaal 

Toelichting bij de definitie  

Informeel kapitaal is waarde van een voordeel van aandeelhouders aan een onderneming of 

lichaam zonder dat een storting op aandelen heeft plaatsgevonden. Als informele 

kapitaalstorting wordt ook aangemerkt de kapitaalstorting voor toegekende werknemersopties. 

telTOND_VPB_XX_ABS_1592 

Totale act: Agio 

Definitie  

De waarde van het agio 

Toelichting bij de definitie  

Agio is de meerwaarde van het gestorte kapitaal door aandeelhouders of beleggers ten opzichte 

van de nominale waarde van het aandelenkapitaal. 

telTOND_VPB_XX_ABS_1603 

Totale act: Winstreserve 

Definitie  

De waarde van een fiscale reserve 

Toelichting bij de definitie  

Winstreserve is de groei van het eigen vermogen dat los staat van aandelenemissie. 

Toelichting bij het gebruik  

De fiscale reserves bestaan, binnen dit dataontwerp, uit: winst-, egalisatie-, herinvesterings- 

en overige fiscale reserves 

telTOND_VPB_XX_ABS_1607 

Totale act: Egalisatiereserve 

Definitie  

De waarde van een fiscale reserve 

Toelichting bij de definitie  

Egalisatiereserve is een reserve voor de kosten en lasten van de bedrijfsuitoefening van een 

boekjaar, die pas in een later boekjaar tot een piek in de uitgaven zullen leiden. 

Toelichting bij het gebruik  

De fiscale reserves bestaan, binnen dit dataontwerp, uit: winst-, egalisatie-, herinvesterings- 

en overige fiscale reserves 

telTOND_VPB_XX_ABS_1619 

Totale act: Herinvesteringsreserve 
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Definitie  

De waarde van een fiscale reserve 

Toelichting bij de definitie  

Herinvesteringsreserve is de behaalde winst bij de verkoop van gekochte activa of 

bedrijfsmiddelen, die men afboekt op de aanschafprijs van nieuwe bedrijfsmiddelen. 

Toelichting bij het gebruik  

De fiscale reserves bestaan, binnen dit dataontwerp, uit: winst-, egalisatie-, herinvesterings- 

en overige fiscale reserves 

telTOND_VPB_XX_ABS_1635 

Totale act: Overige fiscale reserves 

Definitie  

De waarde van een fiscale reserve 

Toelichting bij de definitie  

Overige fiscale reserves zijjn niet gespecificeerde fiscale reserves. 

Toelichting bij het gebruik  

De fiscale reserves bestaan, binnen dit dataontwerp, uit: winst-, egalisatie-, herinvesterings- 

en overige fiscale reserves 

telTOND_VPB_XX_ABS_1653 

Totale act: Garantievoorzieningen 

Definitie  

De waarde van een voorziening 

Toelichting bij de definitie  

Garantievoorzieningen zijn opgevoerde voorziengen om aanspraken op verleende garantie te 

dekken. 

Toelichting bij het gebruik  

Voor de financiële gegevens landbouwbedrijven bestaan de garantievoorzieningen uit: 

Garantie-, Lijfrente-, Pensioen-, VUT- en overige voorzieningen 

telTOND_VPB_XX_ABS_1658 

Totale act: Lijfrentevoorziening 

Definitie  

De waarde van een voorziening 

Toelichting bij de definitie  

Lijfrentevoorziening is een pensioenvoorziening volgens bepalingen van de Wet 

Inkomstenbelasting 2001. 

Toelichting bij het gebruik  
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Voor de financiële gegevens landbouwbedrijven bestaan de garantievoorzieningen uit: 

Garantie-, Lijfrente-, Pensioen-, VUT- en overige voorzieningen 

telTOND_VPB_XX_ABS_1663 

Totale act: Pensioenvoorziening 

Definitie  

De waarde van een voorziening 

Toelichting bij de definitie  

Een pensioenvoorziening is een voorziening waarbij aan het personeel een pensioentoezegging 

is gedaan, en de werkgever de bijbehorende verplichting in eigen beheer houdt. De voorziening 

wordt berekend naar actuariële grondslagen vastgelegd in de Pensioenwet. 

Toelichting bij het gebruik  

Voor de financiële gegevens landbouwbedrijven bestaan de garantievoorzieningen uit: 

Garantie-, Lijfrente-, Pensioen-, VUT- en overige voorzieningen 

telTOND_VPB_XX_ABS_1668 

Totale act: VUT-voorziening 

Definitie  

De waarde van een voorziening 

Toelichting bij de definitie  

VUT-voorziening is een voorziening waarbij aan het personeel een VUT-recht is toegezegd. 

De voorziening wordt berekend naar actuariële grondslagen vastgelegd in de Pensioenwet. 

Toelichting bij het gebruik  

Voor de financiële gegevens landbouwbedrijven bestaan de garantievoorzieningen uit: 

Garantie-, Lijfrente-, Pensioen-, VUT- en overige voorzieningen 

telTOND_VPB_XX_ABS_1678 

Totale act: Overige voorzieningen 

Definitie  

De waarde van een voorziening 

Toelichting bij de definitie  

Overige voorzieningen zijn niet elders gespecificeerde voorzieningen 

Toelichting bij het gebruik  

Voor de financiële gegevens landbouwbedrijven bestaan de garantievoorzieningen uit: 

Garantie-, Lijfrente-, Pensioen-, VUT- en overige voorzieningen 

telTOND_VPB_XX_ABS_1905 

Totale act: Negatief resultaat deelnemingen binnenland 

Definitie  

De waarde van het negatieve resultaat uit minderheidsdeelnemingen in het kapitaal van andere 

ondernemingen gevestigd in Nederland. 
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Toelichting bij de definitie  

Een minderheidsdeelneming omvat in beginsel een deelname in het aandelenkapitaal van een 

onderneming van minder dan 50%. 

telTOND_VPB_XX_ABS_1909 

Totale act: Negatief resultaat deelnemingen buitenland 

Definitie  

De waarde van het negatieve resultaat uit minderheidsdeelnemingen in het kapitaal van andere 

ondernemingen of in groepsmaatschappijen gevestigd in het buitenland. 

Toelichting bij de definitie  

Een minderheidsdeelneming omvat in beginsel een deelname in het aandelenkapitaal van een 

onderneming van minder dan 50%. 

telTOND_VPB_XX_ABS_1978 

Totale act: Positief resultaat deelnemingen binnenland 

Definitie  

De waarde van het positieve resultaat uit minderheidsdeelnemingen in het kapitaal van andere 

ondernemingen gevestigd in Nederland. 

Toelichting bij de definitie  

Een minderheidsdeelneming omvat in beginsel een deelname in het aandelenkapitaal van een 

onderneming van minder dan 50%. 

telTOND_VPB_XX_ABS_1983 

Totale act: Positief resultaat deelnemingen buitenland 

Definitie  

De waarde van het positieve resultaat uit minderheidsdeelnemingen in het kapitaal van andere 

ondernemingen of in groepsmaatschappijen gevestigd in het buitenland. 

Toelichting bij de definitie  

Een minderheidsdeelneming omvat in beginsel een deelname in het aandelenkapitaal van een 

onderneming van minder dan 50%. 

telTOND_VPB_XX_ABS_3974 

Totale act: Lijfrente en pensioenvoorzieningen 

Definitie  

De waarde van een voorziening 

Toelichting bij de definitie  

Een pensioenvoorziening is een voorziening waarbij aan het personeel een pensioentoezegging 

is gedaan, en de werkgever de bijbehorende verplichting in eigen beheer houdt. De voorziening 

wordt berekend naar actuariële grondslagen vastgelegd in de Pensioenwet. 

Lijfrentevoorziening is een pensioenvoorziening volgens bepalingen van de Wet 

Inkomstenbelasting 2001. 
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Toelichting bij het gebruik  

Voor de financiële gegevens landbouwbedrijven bestaan de garantievoorzieningen uit: 

Garantie-, Lijfrente-, Pensioen-, VUT- en overige voorzieningen 

telTOND_VPB_XX_ABS_4005 

Totale act: Opbrengsten van vorderingen participant 

Definitie  

De opbrengst van vorderingen op aandeelhouders of participanten. 

telTOND_VPB_XX_ABS_4010 

Totale act: Kosten van schulden aan participant 

Definitie  

De kosten van schulden aan aandeelhouders of participanten. 

telTOND_VPB_XX_ABS_4011 

Totale act: Resultaat uit deelnemingen 

Definitie  

De waarde van het resultaat uit deelnemingen. 

telTOND_VPB_XX_ABS_4638 

Totale act: Belaste compartimenteringsreserve 

Definitie  

De waarde van de belaste compartimenteringsreserve 

Toelichting bij de definitie  

De belaste compartimentsreserve is exclusief de deelnemingsvrijstelling. De 

compartimenteringsreserve is het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van 

de aandelen en de boekwaarde van die aandelen. 

FidataImputatie 

Fiscale data imputatie 

Definitie  

Is een fiscale aangifte beschikbaar? 

Toelichting bij de definitie  

Onderscheid tussen niet en wel geïmputeerde of geschatte aangifte Belastingdienst. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet geïmputeerd (fiscale aangifte beschikbaar) 

1 Geïmputeerd (geen fiscale aangifte) 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

LBT_FD2017V1  Definitieve gegevens 

LBT_FD2018V1  Definitieve gegevens 

LBT_FD2019V1 Definitieve gegevens  

LBT_FD2017V2  Definitieve gegevens, vervangt V1 relnr encrypt koppelbaar met LSB 

LBT_FD2018V2  Definitieve gegevens vervangt V1 relnr encrypt koppelbaar met LSB 

LBT_FD2019V2 Definitieve gegevens vervangt V1 relnr encrypt koppelbaar met LSB 

LBT_FD2019V3 Definitieve gegevens vervangt V1 relnr encrypt koppelbaar met LSB, de 

waarden van de variabele FidataImputatie zijn aangepast. 

 


