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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend 

het gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde 

voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere 

informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van Centraal Bureau voor de 

Statistiek betreffende Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse 

ondernemingen.” 

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/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/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):  

121023 Outward_FATS 2008V2 t/m 2010V1; 

131212 Outward_FATS 2011V1; 

141017 Outward_FATS 2012V1; 

151105 Outward_FATS 2013V1; 

Outward_FATS 2014V1 t/m 2019V1. 

In de Versiegeschiedenis wordt een chronologisch overzicht gegeven over dit onderwerp. 

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Bij publicatie van Outward_FATS cijfers dient men de resultaten, met name waar het de 

geheimhouding betreft, te vergelijken en overeen te stemmen met de gegevens zoals 

gepubliceerd op statline. Zie verderop de links naar de statlinetabel(len). 

 De koppelsleutel voor ondernemingen is de OND_ID (het 

ondernemingsidentificatienummer). Met deze variabele kunnen de bestanden met 

bijvoorbeeld de ABR (Algemeen BedrijvenRegister)-bestanden gekoppeld worden. 

 De activiteiten zijn afgeleid van de Standaard BedrijfsIndeling (SBI). Tot en met het 

statistiekjaar 2009 is voor Outward_FATS de SBI geregistreerd op basis van het 

revisiejaar 1993. Vanaf het statistiekjaar 2010 wordt de SBI geregistreerd op basis van 

het revisiejaar 2008. De data tot en met het statistiekjaar 2009 is zowel op basis van SBI 

1993 als ook herleid op basis van SBI 2008. Er kunnen (kleine) verschillen ontstaan in 

de totaaltellingen op SBI 1993 niveau versus SBI 2008 niveau. Deze verschillen doen 

zich vooral voor bij de eenheden die via de fiscus worden geregistreerd (de niet-

financiële ondernemingen met status is GESCHAT). 

 Voor alle jaren geldt dat in de bestanden de cijfers staan van alle waargenomen/geschatte 

buitenlandse dochters. Hier zitten dus ook dochters bij die binnen de EU vallen. Tevens 

zitten er dochters bij die een activiteit uitoefenen die niet tot die van de doelpopulatie 

(Sectie B tot en met S exclusief O van de SBI) behoort. Voor beide geldt dat deze cijfers, 

vanzelfsprekend, niet mee tellen voor de (Statline)-publicaties betreffende Nederlandse 

zeggenschap over buitenlandse bedrijven buiten de EU27-zone. 

 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
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 Microdataservices van 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 

“Gegevens over buitenlandse dochters van Nederlandse ondernemingen”. 

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 

De microdata voor Outward_FATS bestaat uit alle buitenlandse dochterondernemingen 

(buiten de EU-27-zone) waarover een Nederlands bedrijf zeggenschap uitoefent. Van elke 

entiteit is per activiteit het aantal buitenlandse dochterondernemingen, het aantal werkzame 

personen en de omzet geregistreerd. Tevens wordt per record aangegeven de SBI_1993, de 

SBI_2008, het type instelling (financiële onderneming / niet-financiële onderneming), de 

status van het record, het vestigingsland van de buitenlandse dochter en de naam van de 

buitenlandse dochter. 

Beschrijving van de populatie 

De doelpopulatie van Outward_FATS bestaat uit alle ondernemingen die in Nederland actief 

zijn, waarvan de Ultimate Controlling Institutional unit (UCI) in Nederland ligt en waarvoor 

geldt dat ze dochterondernemingen hebben buiten de EU-27-zone. 

Methodologie 

Outward_FATS wordt samengesteld op basis van: - Primaire waarneming bij de grootste 

niet-financiële ondernemingen, - Secundaire waarneming bij - De overige niet-financiële 

ondernemingen - De grootste financiële ondernemingen Voor alle ondernemingen in 

Nederland wordt vastgesteld in welk land de UCI is gevestigd. Ondernemingen met 

buitenlandse dochterondernemingen buiten de EU-27-zone worden waargenomen door 

middel van - Primaire waarneming bij grote niet-financiële ondernemingen middels een 

vragenlijst. De namen van de buitenlandse dochterondernemingen zijn grotendeels 

geregistreerd. De namen van de buitenlandse dochteronderneming worden geregistreerd in 

een Outward-FATS database. - Bijschatting van de niet financiële ondernemingen op basis 

van ontvangen data van de belastingdienst. De namen van de buitenlandse 

dochterondernemingen zijn grotendeels geregistreerd. - Door DNB aangeleverde relevante 

analyse over de financiële ondernemingen. - Financiële instellingen worden geanalyseerd 

aan de hand van jaarverslagen. De namen van de buitenlandse dochterondernemingen zijn 

niet geregistreerd. 

Gegevens op Statline 

De cijfers zijn onder andere gepubliceerd in de volgende statlinetabel (len) 

Nederlandse zeggenschap bedrijven buiten EU-zone; land en SBI 2008 

Buitenlandse zeggenschap bedrijven in Nederland; kerncijfers, bedrijfstak  

 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81615NED/table?ts=1661434777731DR=T,G3&STB=G1,G2
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81358ned/table?ts=1661434844896
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

Geldig voor 2008 en 2009 

VolgNr Naam Formaat 

1 OND_ID F8 

2 TYPE_INSTELLING A20 

3 STATUS A8 

4 SBI1993_BUDO (tot en met 2009) A5 

5 SBI2008_BUDO A5 

6 LAND_BUDO A2 

7 ENT F8 

8 EMP F8 

9 TUR F8 

 

Geldig voor 2010 t/m 2013 

VolgNr Naam Formaat 

1 OND_ID F8 

2 TYPE_INSTELLING A20 

3 STATUS A8 

4 SBI2008_BUDO A5 

5 LAND_BUDO A2 

6 ENT F8 

7 EMP F8 

8 TUR F8 

 

Geldig vanaf 2014 

VolgNr Naam Formaat 

1 Statjaar F4 

2 OND ID F8 

3 TYPEINSTELLING A15 

4 STATUS A7 

5 SBI_Budo F3 

6 LAND BUDO A2 

7 ent F8 

8 emp F8 

9 tur F8 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

De landcodes met omschrijvingen  voor land_Budo zijn voor Remote Access en On-site 

gebruikers te vinden in \8_Utilities\Code_Listings\ Landen- en nationaliteitscodes niet_ssb\ 

Outward_FATS_land.sav.  

Voor Remote Access en On-site gebruikers zijn de codelijsten voor SBI_Budo te vinden op 

\8_Utilities\Code_Listings\Bedrijfsindelingen\ Outward_FATS_ActiviteitenCode_SBI2008. 

Statjaar 

Verslagjaar. 

Definitie  

De periode waarop de gegevens betrekking hebben. 

Toelichting bij de definitie  

Periode van 1/1 t/m 31/12 van een kalenderjaar. 

OND_ID 

Identificatie van een ondernemingengroep. 

Definitie  

Een ondernemingengroep identificerend nummer. 

TYPEINSTELLING 

Indicator type ondernemingengroep. 

Definitie  

Het type ondernemingengroep. 

Codelijst 

Waarde Label 

Financieel Financiële instelling 

Niet-financieel Niet-financiële instelling 

STATUS 

Status van verwerking. 

Codelijst 

Waarde Label 

ANRE Geanalyseerd aan de hand van het jaarverslag van de 

ondernemingengroep GAAF Opgave door de primair waargenomen ondernemingengroep 

GESCHAT Geschat op basis van fiscale gegevens 

SBI_BUDO 

De activiteitencode van de buitenlandse dochteronderneming(en) volgens de SBI 2008. 
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Definitie  

Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 

Toelichting bij de definitie  

Het gaat hier om de economische activiteit van de buitenlandse dochteronderneming(en). 

SBI93_budo en SBI2008_budo (Geldig voor 2008 en 2009) 

De activiteiten bij de Outward_FATS zijn afgeleid van de Standaard BedrijfsIndeling (SBI). 

Tot en met het statistiekjaar 2009 is voor Outward_FATS de SBI geregistreerd op basis van 

het revisiejaar 1993. Vanaf het statistiekjaar 2010 wordt de SBI geregistreerd op basis van 

het revisiejaar 2008. De data tot en met het statistiekjaar 2009 is zowel op basis van SBI 

1993 als ook herleid op basis van SBI 2008 beschikbaar.  

LAND_BUDO 

Land van vestiging van de dochteronderneming(en). 

Definitie  

Het vestigingsland van een onderneming. 

Toelichting bij de definitie  

Het vestigingsland van de buitenlandse dochteronderneming(en). 

ENT 

Aantal buitenlandse dochterondernemingen. 

Definitie  

Het aantal dochterondernemingen van een ondernemingengroep. 

EMP 

Aantal werkzame personen. 

Definitie  

Het aantal werkzame personen bij een bedrijfseenheid. 

Toelichting bij de definitie  

Het totaal aantal werkzame personen (Full Time Eenheden) bij de buitenlandse 

dochteronderneming(en). Voltijdequivalenten of Fulltime Equivalents (FTE): absolute aantal 

werknemers omgerekend naar volledige arbeidsjaren (= overeengekomen arbeidsuren per 

jaar). 

TUR 

Totaal netto omzet buitenlandse dochteronderneming(en). 

Definitie  

De totale netto omzet van de buitenlandse dochterondernemingen. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

120807 Outward_FATS 2008V1 Eerste plaatsing  

120807 Outward_FATS 2009V1 Eerste plaatsing 

121023 Outward_FATS 2008V2 Nieuwe versie ivm correcties op microdataniveau  

121023 Outward_FATS 2009V2 Nieuwe versie ivm correcties op microdataniveau  

121023 Outward_FATS 2010V1 Eerste plaatsing 

131212 Outward_FATS 2011V1 Eerste plaatsing 

141017 Outward_FATS 2012V1 Eerste plaatsing 

151105 Outward_FATS 2013V1 Eerste plaatsing 

Outward_FATS 2014V1 Eerste plaatsing 

Outward_FATS 2015V1 Eerste plaatsing 

Outward_FATS 2016V1 Eerste plaatsing 

Outward_FATS 2017V1 Eerste plaatsing 

Outward_FATS 2018V1 Eerste plaatsing 

Outward_FATS 2019V1 Eerste plaatsing 

 


