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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 de Statistiek Financiën van niet-financiële 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 bestanden 

De bestanden zijn beschikbaar over de  jaren 2000 t/m 2021. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 

 Alle bestanden zijn gesorteerd op de variabelen ond_id en VEP_FINr_crypt 

 Er zijn nieuwe versies beschikbaar over de jaren 2000 t/m 2018. De reden hiervoor is 

dat VEP_FINr versleuteld (A9) is vervangen door VEP_FINR_crypt, de variabele 

BRON is toegevoegd en de variabele FISNR is vervallen.  

 Met ingang van 2020 wordt de SBI 68 ook meegenomen in de NFO. Voorheen was dit 

een witte vlek en werd deze SBI niet meegenomen omdat men er vanuit ging dat deze 

SBI met name bestond uit financiële entiteiten. Na gedegen onderzoek door CBS en 

DNB is gebleken dat deze SBI 68 toebehoort aan de S11 (niet-financiële) sector.  

 Met ingang van 2019 is de variabele BRON toegevoegd en de variabele FISNR 

vervallen. Daarnaast is met ingang van 2019 de variabele Vep_FINr beter 

gepseudonimiseerd, de veldlengte was voorheen 9 posities nu 32 posities. Het ABR 

over 2019 was aangepast dus die koppeling blijft nu in stand. Voor koppeling met 

oudere jaren is er een koppelbestand beschikbaar KOPPELFINR1996_2019, met alle 

waarden die in het ABR sinds 1996 voorkomen in het oude en nieuwe formaat, 

gesorteerd op het oude formaat. Dit bestand staat in de beveiligde microdata omgeving 

in de map K:\Utilities\KOPPELABR en zijn voor iedereen beschikbaar. 

 Dit microdatabestand is samengesteld op basis van de Statistiek Financiën van Kleine 

Ondernemingen (SFKO), gebaseerd op de vennootschapsbelasting aangiftegegevens 

van de belastingdienst, en de gegevens van de Statistiek Financiën van Grote (niet-

financiële) Ondernemingen (SFGO). 

 Het criterium of een onderneming groot of klein is, wordt bepaald door het balanstotaal. 

Kleine ondernemingen zijn ondernemingen vanaf 2011 met een balanstotaal lager dan 

40 miljoen euro, voor de jaren 2001 tot en met 2010 is dit 23 miljoen euro, voor 

verslagjaar 2000 was dit 25 miljoen. 

 De aparte SFKO bestanden zijn beschikbaar vanaf 1993 t/m 1999, vanaf 2000 alleen 

beschikbaar via dit bestand. 

 Elk record bevat gegevens van een onderneming. Indien de bron SFGO is, bevat het 

record alle informatie over de respectievelijke onderneming. Indien de bron SFKO is 

kunnen meerdere records per onderneming voorkomen, aangezien een SFKO-

onderneming kan bestaan uit 1 of meerdere fiscale aangevers. Elk SFKO-record bevat 

dus gegevens van 1 unieke fiscale aangever. De ophoogfactoren kunnen niet worden  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bedrijven
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen/catalogus-microdata/bedrijven
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toegepast wanneer alleen naar gegevens van de afzonderlijke ondernemingen wordt 

gekeken. Om het totaalbeeld van de populatie te verkrijgen, worden de ophoogfactoren 

van de ondernemingen alleen op alle ondernemingen tegelijk toegepast.  

 De variabele ‘OND_ID’ geeft aan dat de bestanden te koppelen zijn per verslagjaar, 

via ROG_IDENTIFICATIE, aan het ABR gerelateerde microdatabestanden 

(BE_OG_ABRJJJJVv) . Daar waar de variabele ‘OND_ID’ niet is gevuld, kunt u 

mogelijk met de variabele ‘VEP_FINR_crypt’ koppelen aan het ABR, via 

CBS_persoon_KvK_FIN_ABRJJJJVv ( jaar afhankelijk VEP_FINR of 

VEP_FINR_crypt). In de verslagjaren 2000 t/m 2014 zijn een aantal VEP_FINR niet 

te koppelen met het ABR. 

 Voor de jaren 2000 tot en met 2004 zijn de variabelen ‘B05A’, ‘B05B’, ‘B23’, ‘B77’, 

‘R08A’ en ‘R08B’ niet gevuld. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 

 

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

Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, microdata             

(geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau)  ter beschikking voor 

onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van de statistiek financiën van niet-

financiële 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.  

Bij dit rapport is per bestand tot en met 2010 een bijlage met frequentietellingen 

beschikbaar. In deze bijlagen worden van de (semi-) continue variabelen de frequenties van 

de eerste en laatste vijf waarden gegeven. Met deze frequentietellingen kan tevens een 

beeld verkregen worden over de vullingsgraad van de verschillende variabelen, dat van 

belang kan zijn omdat niet altijd alle variabelen (volledig) gevuld zijn. 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
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2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden 

Microdatabestanden 

De microdatabestanden bevatten financiële gegevens (balansgegevens en 

resultatenrekening) van ondernemingen met rechtspersoonlijkheid uit de niet-financiële 

sector in Nederland per jaar.  

Recordbeschrijving 

Een record in het microdatabestand betreft een onderneming. Een dergelijke groep bestaat 

uit één of meerdere juridische eenheden en is autonoom ten opzichte van het 

financieringsproces. Een record wordt geïdentificeerd door de variabele ‘OND_ID’, die 

uniek is voor de betreffende onderneming, of, indien niet gevuld, door de variabele 

‘VEP_FINR’ of ‘FISN’.  

Algemene toelichting 

Het financiële reilen en zeilen wordt beschreven aan de hand van de balans en 

resultatenrekening van in principe alle rechtspersoonlijkheid bezittende ondernemingen 

(Moedermaatschappij inclusief de bijbehorende groepsmaatschappijen) die in Nederland 

actief zijn in de niet-financiële sector. 

Gemakshalve wordt hier de term “onderneming” gebruikt; feitelijk correct is echter 

“ondernemingengroep” zoals door het CBS gedefinieerd. 

De balans en resultatenrekening wordt samengesteld uit twee bronnen, enerzijds uit 

primaire waarneming (enquête) bij de grote ondernemingen (SFGO) en anderzijds 

uit secundaire bron (de vennootschapsbelasting aangiftegegevens van de belastingdienst) 

voor de kleine ondernemingen (SFKO). 

Het criterium of een onderneming groot of klein is, wordt bepaald door het balanstotaal. 

Kleine ondernemingen zijn ondernemingen met een balanstotaal lager dan 40 miljoen euro, 

23 miljoen euro voor de jaren 2001 tot en met 2010. Vóór 2001 is een balanstotaal van 12,5 

miljoen euro bepalend. De gegevens over de kleine ondernemingen zijn gebaseerd op de 

vennootschapsbelasting aangiftegegevens van de belastingdienst en bevatten gegevens 

over de balans en resultatenrekening. Het CBS heeft, strikt voor statistische toepassingen, 

de beschikking gekregen over deze gegevens.  

In de Statistiek Financiën van Grote Ondernemingen (SFGO) is met ingang van 2001 de 

ondergrens verlegd van 25 miljoen gulden naar 23 miljoen euro balanstotaal, zodat de 

ondergrens van de SFGO naadloos aansluit op de bovengrens van de SFKO. Met ingang 

van 2011 is de ondergrens verlegd naar ondernemingen met een balanstotaal van 

tenminste 40 miljoen euro. 

De balansgegevens en resultatenrekening zijn opgesteld volgens de algemeen 

geaccepteerde accountingprincipes van internationale organisaties. De hoofdactiviteit van 

een onderneming bepaalt onder welke activiteit de gegevens worden gepresenteerd. 

Hierdoor kunnen de gepubliceerde cijfers afwijken van andere statistieken. Zie ook de korte 

onderzoeksbeschrijving: Statistiek financiën van ondernemingen. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bedrijven/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/2007-onderzoeksbeschrijving-statistiekfinancienondernemingen.htm
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Populatieafbakening 

De populatie van de SFKO bestaat uit ondernemingen met een balanstotaal kleiner dan 40 

miljoen euro (tot 2010 23 miljoen) en wordt jaarlijks uit de bestanden van de 

belastingdienst berekend. De SFKO is een secundaire enquête van alle niet financiële 

ondernemingen die vennootschapsbelastingplichtig zijn. De non-respons wordt bijgeschat 

om tot totalen voor de populatie te geraken. De populatie wordt hiervoor ingedeeld in SBI-

groepen (2-digit). Wanneer in een bepaalde SBI-groep alle ondernemingen hebben 

gerespondeerd of zijn geïmputeerd met T-1 gegevens, krijgen deze ondernemingen een 

ophoogfactor van 1. Voor combinaties waarin bepaalde ondernemingen niet hebben 

gerespondeerd, verkrijgen de ondernemingen die hebben gerespondeerd een ophoogfactor 

om voor de non-respons bij te schatten. Deze ophoogfactor OPH is van toepassing op alle 

variabelen in het bestand en dient derhalve te worden toegepast op alle balansposten en 

verlies- en winst-posten om op te hogen tot het 2-digit SBI-niveau en het populatietotaal. 

De populatie van de SFGO bestaat uit alle ondernemingen met een balanstotaal van ten 

minste € 40 miljoen (tot 2010 23 miljoen) en wordt jaarlijks vastgesteld voor het te 

beschrijven statistiekjaar. De SFGO is een integrale enquête van alle ondernemingen die in 

de populatie vallen. De geselecteerde ondernemingen worden aangeschreven en ontvangen 

het SFGO-vragenformulier inclusief een structuuroverzicht van de onderneming zoals deze 

bekend is bij het CBS. De vragenlijsten worden gaafgemaakt na terugzending door de 

ondernemingen. Dit proces omvat onder andere het controleren van de interne consistentie 

van balans en resultatenrekening en de specificatie van de mutaties. Bij implausibele 

waarden wordt teruggekoppeld naar de respondent.  

Ongeveer 80 procent van de uitgezonden formulieren wordt ingevuld, ontvangen en 

gaafgemaakt. Voor de non-respons wordt geïmputeerd. Imputaties worden gebaseerd op 

SFGO T-1, T-2 data of stratumgemiddelde (o.b.v. grootteklasse, SBI en buitenlandse 

deelnemingen). Aangezien de ophoogfactor voor de SFGO niet speelt krijgen al deze 

ondernemingen de waarde ‘1’ bij de variabele ‘OPH’ in het microdata-bestand. 

Kwaliteit 

Vanuit de microdatabestanden zijn de Statlinetabellen gemaakt. Een goede stelregel om in 

eerste instantie te kunnen schatten of een variabele in het microdatabestand van goede 

kwaliteit is, is te kijken naar Statline. Als een kenmerk is opgenomen in Statline, is dat over 

het algemeen van goede kwaliteit. Als een kenmerk niet is opgenomen, dan is de kans groot 

dat deze variabele van matige of slechte kwaliteit is. In hoofdstuk 3 wordt, waar nodig, per 

variabele een indicatie gegeven van de kwaliteit. 

Gegevens op Statline 

De gegevens op Statline over dit onderwerp kunt u onder andere vinden in de tabellen: 

Vanaf 2011: 

Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008 
Van 2000 t/m 2011: 
Financiën alle ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008, 2000-2011. 

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81837NED/table?ts=1580197868836
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/80263ned/table?ts=1580197973993
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Bijlagen 

variabelenwaardenNFO.xlsx 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van de microdatabestanden  

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in de microdatabestanden.  

Nr Variabele & label  Format A/N 

1 JAAR Tekst 4 

 Statistiekjaar   

2 VEP_FINR_crypt Tekst 32 

 Encrypted fiscaal nummer (ABR:VEP_FINR of .._crypt)   

3 OND_ID Getal 11 

 Onderneming identificatie (ABR: ROG_IDENTIFICATIE)   

4 BRON Tekst 4 

 Identificatie van de gegevensbron   

5 SBI_2008 Tekst 2 

 Standaardbedrijfsindeling 2008 (2-digit)   

6 OPH Getal 8 

 Ophoogfactor   

7 B37 Getal 12 

 Balanstotaal, eindstand, 1000 euro   

8 B01 Getal 12 

 Balans activa, eindstand; Immateriële vaste activa, 1000 euro   

9 B03 Getal 12 

 Balans activa, eindstand; Materiële vaste activa, 1000 euro   

10 B05_B07 Getal 12 

 Balans activa, eindstand; Deelnemingen totaal, 1000 euro   

11 B05A Getal 12 

 Balans activa, eindstand; Deelnemingen binnenland, 1000 euro   

12 B05B Getal 12 

 Balans activa, eindstand; Deelnemingen buitenland, 1000 euro   

13 B09_B13 Getal 12 

 Balans activa, eindstand; Langlopende vorderingen, 1000 euro   

14 B15_B19 Getal 12 

 Balans activa, eindstand; Voorraden, 1000 euro   

15 B21_B29 Getal 12 

 Balans activa, eindstand; Kortlopende vorderingen, 1000 euro   

16 B23 Getal 12 

 Balans activa, eindstand; Handelsdebiteuren, 1000 euro   

17 B31_B35 Getal 12 

 Balans activa, eindstand; Liquide middelen, 1000 euro   

18 B51_B57 Getal 12 

 Balans passiva, eindstand; Eigen vermogen, 1000 euro   

19 B59 Getal 12 

 Balans passiva, eindstand; Belang van derden, 1000 euro   

20 B61 Getal 12 

 Balans passiva, eindstand; Egalisatierekening, 1000 euro   

21 B63 Getal 12 

 Balans passiva, eindstand; Voorzieningen, 1000 euro   

22 B65_B73 Getal 12 

 Balans passiva, eindstand; Langlopende schulden, 1000 euro   

23 B75_B87 Getal 12 
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Nr Variabele & label  Format A/N 

 Balans passiva, eindstand; Kortlopende schulden, 1000 euro   

24 B77 Getal 12 

 Balans passiva, eindstand; Handelscrediteuren, 1000 euro   

25 R01 Getal 12 

 Resultatenrekening; Netto omzet, 1000 euro   

26 R04 Getal 12 

 Resultatenrekening; Loon, salaris en sociale premies, 1000 
euro 

  

27 R02 Getal 12 

 Resultatenrekening; Kosten van grond- en hulpstoffen, inkopen 
en overige bedrijfskosten, 1000 euro 

  

28 R05_R06 Getal 12 

 Resultatenrekening; Afschrijvingen, 1000 euro   

29 R07 Getal 12 

 Resultatenrekening; Bedrijfsresultaat, 1000 euro   

30 R08_R10 Getal 12 

 Resultatenrekening; Resultaat uit deelnemingen totaal, 1000 
euro 

  

31 R08A Getal 12 

 Resultatenrekening; Resultaat uit deelnemingen binnenland, 
1000 euro 

  

32 R08B Getal 12 

 Resultatenrekening; Resultaat uit deelnemingen buitenland, 
1000 euro 

  

33 R11 Getal 12 

 Resultatenrekening; Rentebaten, 1000 euro   

34 R12 Getal 12 

 Resultatenrekening; Rentelasten, 1000 euro   

35 R13 Getal 12 

 Resultatenrekening; Overige financiële resultaten, 1000 euro   

36 R14 Getal 12 

 Resultatenrekening; Buitengewone baten, 1000 euro   

37 R15 Getal 12 

 Resultatenrekening; Buitengewone lasten, 1000 euro   

38 R14_15S Getal 12 

 Resultatenrekening; Buitengewone baten en lasten; saldo, 
1000 euro 

  

39 R16 Getal 12 

 Resultatenrekening; Resultaat vóór belastingen, 1000 euro   

40 R17 Getal 12 

 Resultatenrekening; Vennootschapsbelasting, 1000 euro   

41 R19 Getal 12 

 Resultatenrekening; Aandeel van derden, 1000 euro   

42 R20 Getal 12 

 Resultatenrekening; Resultaat, netto, 1000 euro   

43 M24 Getal 12 

 Resultatenrekening; Winstuitkeringen, 1000 euro   

  44 STATUS Getal     4 

 Status van de gegevens van de onderneming   
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

JAAR 

Verslagjaar. 

Definitie  

De periode waarop de gegevens betrekking hebben. 

VEP_FINR_crypt 

Definitie  

encrypted fiscaal nummer (ABR). 

Toelichting 

Een record wordt geïdentificeerd door de variabele ‘VEP_FINR’, indien de variabele 

‘OND_ID’, die uniek is voor de betreffende onderneming, niet is gevuld. Dit komt voor 

indien de bron SFKO is. 

Daar waar de variabele ‘OND_ID’ niet is gevuld, kunt u mogelijk met de variabele 

‘VEP_FINR_crypt’ koppelen aan het ABR, via CBS_persoon_KvK_FIN_ABRJJJJVv  

(jaar afhankelijk VEP_FINR of VEP_FINR_crypt). In de verslagjaren 2000 t/m 2014 zijn 

een aantal VEP_FINR niet te koppelen met het ABR. 

OND_ID 

Identificatie van de onderneming of belastingplichtige. 

Definitie  

Toegekend uniek nummer voor belastingplichtigen aangaande de vennootschapsbelasting.. 

Toelichting bij de definitie  

De variabele ‘OND_ID’ geeft aan dat de bestanden te koppelen zijn per verslagjaar, via 

ROG_IDENTIFICATIE, aan het ABR gerelateerde microdatabestanden 

(BE_OG_ABRJJJJVv).  

BRON 

Identificatie van de gegevensbron. 

Codelijst 

SFGO Statistiek Financien Grote Ondernemingen 

SFKO Statistiek Financien Kleine Ondernemingen 

SBI2008 

Standaard Bedrijfsindeling 2008 (2-digit). 

Definitie  

Economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008. 

  



 

 

Microdata Services 

documentatie NFO                                            14 

Toelichting bij de definitie  

De Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de Nederlandse hiërarchische indeling van 

economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om bedrijfseenheden 

in te delen naar hun hoofdactiviteit. 

Toelichting bij het gebruik  

De gecoördineerde Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 is de waarde conform de SBI 

versie zoals deze in 2008 is vastgesteld van een statistische eenheid. Deze is vastgesteld 

ten behoeve van de optelbaarheid en vergelijkbaarheid van statistieken. De gecoördineerde 

waarde staat vast voor een bepaalde periode (vaak een jaar). 

Codelijst 

SBI2008   
Standaardbedrijfsindeling 2008 (2-digit) 

01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 

02 Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw 

03 Visserij en kweken van vis en schaaldieren 

06 Winning van aardolie en aardgas 

08 Winning van delfstoffen (geen olie en gas) 

09 Dienstverlening voor de winning van delfstoffen 

10 Vervaardiging van voedingsmiddelen 

11 Vervaardiging van dranken 

12 Vervaardiging van tabaksproducten 

13 Vervaardiging van textiel 

14 Vervaardiging van kleding 

15 Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen 

16 Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en 
vlechtwerk ( geen meubels) 

17 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren 

18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 

19 Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking 

20 Vervaardiging van chemische producten 

21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 

22 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof 

23 Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten 

24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 

25 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten) 

26 Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur 

27 Vervaardiging van elektrische apparatuur 

28 Vervaardiging van overige machines en apparaten 

29 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers 

30 Vervaardiging van overige transportmiddelen 

31 Vervaardiging van meubels 

32 Vervaardiging van overige goederen 

33 Reparatie en installatie van machines en apparaten 

35 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde 
lucht 

36 Winning en distributie van water 

37 Afvalwaterinzameling en –behandeling 

38 Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling 
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SBI2008 (vervolg)  
Standaardbedrijfsindeling 2008 (2-digit) 

39 Sanering en overig afvalbeheer 

41 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling 

42 Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) 

43 Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw 

45 Handel in en reparatie van auto’s, motorfietsen en aanhangers 

46 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen) 

47 Detailhandel (niet in auto's) 

49 Vervoer over land 

50 Vervoer over water 

51 Luchtvaart 

52 Opslag en dienstverlening voor vervoer 

53 Post en koeriers 

55 Logiesverstrekking 

56 Eet- en drinkgelegenheden 

58 Uitgeverijen 

59 Productie en distributie van films en televisieprogramma´s; maken en uitgeven 
van geluidsopnamen 

60 Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma's 

61 Telecommunicatie 

62 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie 

63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie 

64 Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen) 

65 Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen) 

66 Overige financiële dienstverlening 

68 Verhuur van en handel in onroerend goed 

69 Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en 
administratie 

70 Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en 
managementadvisering 

71 Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle 

72 Speur- en ontwikkelingswerk 

73 Reclame en marktonderzoek 

74 Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy 

75 Veterinaire dienstverlening 

77 Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige 
roerende goederen 

78 Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer 

79 Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus 

80 Beveiliging en opsporing 

81 Facility management, reiniging en landschapsverzorging 

82 Overige zakelijke dienstverlening 

84 Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen 

85 Onderwijs 

86 Gezondheidszorg 

87 Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting 

88 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting 

90 Kunst 

91 Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, 
natuurbehoud 

92 Loterijen en kansspelen 
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SBI2008 (vervolg)  
Standaardbedrijfsindeling 2008 (2-digit) 

93 Sport en recreatie 

94 Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële 
organisaties, hobbyclubs 

95 Reparatie van computers en consumentenartikelen 

96 Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche 

97 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 

98 Niet-gespecificeerde productie van goederen en diensten door particuliere 
huishoudens voor eigen gebruik 

99 Extraterritoriale organisaties en lichamen 

OPH 

Ophoogfactor. 

Definitie  

In dit verband worden in het proces ophooggewichten toegekend aan responderende en 

geïmputeerde opgaven, waarbij hulpinformatie uit de vennootschapsbelastingbestanden, de 

statistiek financiën van grote ondernemingen en het algemeen bedrijvenregister wordt 

gebruikt. Bij afwezigheid van respons en imputatie wordt gekeken naar vergelijkbare 

bedrijven, waarbij vergelijkbaarheid wordt opgehangen aan een gedefinieerd stratum, 

groepen van economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008. 

Toelichting bij de definitie  

Voor het deel van de doelpopulatie waarvoor vennootschapsbelasting-informatie 

beschikbaar is en waarvoor uit de statistiek financiën van ondernemingen informatie 

beschikbaar is, krijgen de respondenten een ophooggewicht, dusdanig dat de som over de 

respondenten van gebruikte vennootschapsbelasting-variabelen vermenigvuldigd met 

ophooggewicht, de totale waarde in de populatie oplevert voor de desbetreffende variabele. 

B37 

Balanstotaal, eindstand, 1000 euro. 

Definitie  

Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) of van alle passiva (= 

schulden) aan het einde van een boekjaar (ingedeeld naar kalenderjaar). 

B01 

Balans activa, eindstand; Immateriële vaste activa, 1000 euro. 

Definitie  

Waarde immateriële vaste activa is 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. 

Toelichting bij de definitie  

Voorbeelden: concessies, vergunningen, octrooien, patenten, goodwill. 
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B03 

Balans activa, eindstand; Materiële vaste activa, 1000 euro. 

Definitie  

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

ondersteuning van de bedrijfsvoering van een onderneming. 

Toelichting bij de definitie  

Voorbeelden: bedrijfsgebouwen, machines, installaties, computers, transportmiddelen. 

B05_B07 

Balans activa, eindstand; Deelnemingen totaal, 1000 euro. 

Definitie  

Het betreft de waarde van de deelname in het kapitaal van groepsmaatschappijen en 

minderheidsdeelnemingen, die in Nederland en in het buitenland zijn gevestigd en actief 

zijn. 

B05a 

Balans activa, eindstand; Deelnemingen binnenland, 1000 euro. 

Definitie  

Het betreft de waarde van de deelname in het kapitaal van groepsmaatschappijen en 

minderheidsdeelnemingen, die in Nederland zijn gevestigd en actief zijn. 

B05b 

Balans activa, eindstand; Deelnemingen buitenland, 1000 euro. 

Definitie  

Het betreft de waarde van de deelname in het kapitaal van groepsmaatschappijen en 

minderheidsdeelnemingen, die in het buitenland zijn gevestigd en actief zijn. 

B09_b13 

Balans activa, eindstand; Langlopende vorderingen, 1000 euro. 

Definitie  

Hieronder worden verstaan de vorderingen en beleggingen met een (resterende) looptijd 

langer dan een jaar. 

B15_b19  

Balans activa, eindstand; Voorraden, 1000 euro.  

Definitie  

Onder voorraden wordt verstaan: goederen die bestemd zijn om te worden verkocht, òf te 

worden verbruikt bij het vervaardigen van goederen, òf het verlenen van diensten. 

Toelichting bij de definitie  

De volgende categorieën worden onderscheiden:  
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a. grond- en hulpstoffen, b. onderhanden werk, c. gereed product en handelsgoederen, d. 

vooruitbetalingen op voorraden. 

B21_b29 

Balans activa, eindstand; Kortlopende vorderingen, 1000 euro. 

Definitie  

Hieronder worden verstaan: vorderingen en beleggingen met een looptijd van een jaar of 

minder.  

B23 

Balans activa, eindstand; Handelsdebiteuren, 1000 euro. 

Definitie  

Dit zijn handelsvorderingen op klanten; het betreft nog te ontvangen betalingen voor 

geleverde goederen of diensten. 

B31_b35 

Balans activa, eindstand; Liquide middelen, 1000 euro. 

Definitie  

Dit zijn activa die vrijwel direct in geld zijn om te zetten. 

Toelichting bij de definitie  

Voorbeelden: kasmiddelen, wissels, cheques, termijndeposito's, rekening-courant tegoeden 

en overige kortlopende vorderingen op financiële instellingen, zoals daggeldleningen. 

B51_b57 

Balans passiva, eindstand; Eigen vermogen, 1000 euro. 

Definitie  

Het gestort en opgevraagd aandelenkapitaal, de agioreserve, de herwaarderingsreserve, de 

niet verdeelde winsten en overige reserves. Het gestorte en opgevraagde kapitaal vormen 

een uitsplitsing van het geplaatste kapitaal. Het gestort kapitaal bevat dat deel van het 

geplaatste kapitaal, dat door aandeelhouders is volgestort. Het opgevraagde kapitaal is het 

deel van het geplaatste kapitaal, dat nog niet door de aandeelhouders is volgestort, maar 

waar de aandeelhouder onverwijld of op korte termijn wel een verplichting toe heeft. 

B59 

Balans passiva, eindstand; Belang van derden, 1000 euro. 

Definitie  

Het "Belang van derden" is een correctiepost op de consolidatie. Consolidatie is het 

samenvoegen van de balansen en resultatenrekeningen van de moedermaatschappijen en 

haar groepsmaatschappijen tot één balans en één resultatenrekening. Het betreft hier een 

correctie voor de weergave van de meegeconsolideerde activa en passiva, die niet in handen 

zijn van de moedermaatschappij, maar in handen zijn van derden. 

B61 

Balans passiva, eindstand; Egalisatierekening, 1000 euro. 
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Definitie  

De egalisatierekening bevat investeringspremies en subsidies. Onder deze post is ook 

opgenomen de waarde van de aan toekomstige boekjaren toe te rekenen bedragen uit 

hoofde van investeringspremies, subsidies en dergelijke. 

B63 

Balans passiva, eindstand; Voorzieningen, 1000 euro. 

Definitie  

Hieronder 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. 

B65_b73 

Balans passiva, eindstand; Langlopende schulden, 1000 euro. 

Definitie  

Dit zijn schulden met een (resterende) looptijd van een jaar of langer. 

B75_b87 

Balans passiva, eindstand; Kortlopende schulden, 1000 euro. 

Definitie  

Dit zijn schulden met een (resterende) looptijd van een jaar of minder. Tot 2005 zijn de 

kortlopende schulden inclusief de handelscrediteuren. 

B77 

Balans passiva, eindstand; Handelscrediteuren, 1000 euro. 

Definitie  

Dit zijn handelsschulden aan leveranciers; het betreft nog te verrichten betalingen voor 

ingekochte goederen of door derden geleverde diensten. 

r01 

Resultatenrekening; Netto omzet, 1000 euro.  

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 onderhanden werk. 

3. De in eigen beheer vervaardigde vaste activa bestemd voor de eigen    

bedrijfsuitoefening. 

4. De kostprijsverhogende belastingen. 

5. Overige bedrijfsopbrengsten, deze omvatten de opbrengsten uit nevenactiviteiten 

die niet direct het doel van de onderneming zijn.  
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r04 

Resultatenrekening; Loon, salaris en sociale premies, 1000 euro. 

Definitie  

Lonen, salarissen, sociale- en pensioenlasten. 

r02 

Resultatenrekening; Kosten van grond- en hulpstoffen, inkopen en overige bedrijfskosten, 
1000 euro 

Definitie  

Dit betreft het grond- en hulpstoffenverbruik en de inkoopwaarde van de handelsgoederen 

en overige bedrijfskosten begrepen in de netto-omzet. Tot de overige bedrijfskosten 

behoren alle kosten, voor zover zij niet betrekking hebben op lonen, afschrijvingen en 

rentelasten.  

Tot de overige bedrijfskosten behoren tevens: 

 de af  te dragen kostprijsverhogende belastingen (zoals accijnzen), die in het bedrag 

van de netto omzet begrepen zijn; 

 de kosten van ingeleend personeel en uitzendkrachten; 

 toevoegingen aan de voorzieningen (excl. latente belastingen en pensioenen). 

r05_r06 

Resultatenrekening; Afschrijvingen, 1000 euro. 

Definitie  

Boekhoudkundige verwerking van waardevermindering die het gevolg is van slijtage (bijv. 

gebouwen, machines, inventaris), prijsdaling (bijv. voorraden), veroudering (bijv. 

incourante voorraden) of uit andere hoofde (bijv. dubieuze debiteuren). 

r07 

Resultatenrekening; Bedrijfsresultaat, 1000 euro. 

Definitie  

De netto omzet min de lonen, afschrijvingen en kosten van de omzet plus de baten uit 

hoofde van investeringspremies, subsidies e.d. 

r08_r10 

Resultatenrekening; Resultaat uit deelnemingen totaal, 1000 euro. 

Definitie  

Het resultaat, dat voortvloeit uit de deelname in het kapitaal van andere ondernemingen; 

het betreft  

r08a 

Resultatenrekening; Resultaat uit deelnemingen binnenland, 1000 euro.  

Definitie  

Het resultaat, dat voortvloeit uit de deelname in het kapitaal van andere ondernemingen; 

het betreft hier minderheidsdeelnemingen en alle groepsmaatschappijen binnenland. 
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r08b 

Resultatenrekening; Resultaat uit deelnemingen buitenland, 1000 euro. 

Definitie  

Het resultaat, dat voortvloeit uit de deelname in het kapitaal van andere ondernemingen; 

het betreft hier minderheidsdeelnemingen en alle groepsmaatschappijen buitenland. 

r11 

Resultatenrekening; Rentebaten, 1000 euro. 

Definitie  

De vergoeding die verkregen wordt voor het ter beschikking stellen van een geldlening. 

r12 

Resultatenrekening; Rentelasten, 1000 euro. 

Definitie  

De kosten die vergoed moeten worden voor het ter beschikking krijgen van een geldlening 

r13 

Resultatenrekening; Overige financiële resultaten, 1000 euro. 

Definitie  

Overige financiële baten en lasten. Vooral: koersverschillen uit hoofde van transacties, 

vorderingen en schulden, luidende in buitenlandse valuta. 

r14 

Resultatenrekening; Buitengewone baten, 1000 euro. 

Definitie  

Buitengewone baten hebben betrekking op incidentele baten die duidelijk te onderscheiden 

zijn van de gewone bedrijfsuitoefening. 

r15 

Resultatenrekening; Buitengewone lasten, 1000 euro. 

Definitie  

Buitengewone lasten hebben betrekking op incidentele lasten die duidelijk te 

onderscheiden zijn van de gewone bedrijfsuitoefening. 

r14_15s 

Resultatenrekening; Buitengewone baten en lasten; saldo, 1000 euro. 

r16 

Resultatenrekening; Resultaat vóór belastingen, 1000 euro. 

Definitie  

Resultaat voor belasting. De som van het bedrijfsresultaat, het financieel resultaat, de 

mutatie voorzieningen en het saldo buitengewone baten/lasten. 

Toelichting bij de definitie  

Het totale resultaat vóór vennootschapsbelasting en aandeel van derden. 
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r17 

Resultatenrekening; Vennootschapsbelasting, 1000 euro. 

Definitie  

Vennootschapsbelasting. Vennootschapsbelasting is de geheven belasting op het 'inkomen' 

van de onderneming. 

r19 

Resultatenrekening; Aandeel van derden, 1000 euro.  

Definitie  

De component 'aandeel van derden' is de correctiepost met betrekking tot de 

groepsmaatschappijen die in Nederland gevestigd en actief zijn die voor 100% in de 

consolidatie opgenomen worden maar waarbij de deelname minder dan 100% is. De 

deelgerechtigheid in de winst is derhalve geen 100%. Zie ook de balanspost 'belang van 

derden'. 

r20 

Resultatenrekening; Resultaat, netto, 1000 euro. 

Definitie  

Het nettoresultaat, inclusief financiële baten en lasten, na aftrek van belastingen en aandeel 

van derden. Het aandeel derden bevat het meegeconsolideerde resultaat, dat niet toekomt 

aan de moedermaatschappij, maar aan derden (zie ook de post "Belang van derden" bij 

balans-passiva). 

m24 

Resultatenrekening; Winstuitkeringen, 1000 euro. 

Definitie  

Bestaande uit winstuitkeringen bij de kleine ondernemingen en dividenduitkeringen bij de 

grote ondernemingen.  

STATUS 

Status van gegevens van een onderneming. 

Definitie  

Indicator die de status van een record aangeeft. 

Codelijst 

GAAF Onderneming is gaaf verklaard door de bewerker 

IMPU Onderneming heeft niet gerespondeerd. De gegevens zijn geïmputeerd 

RESP Onderneming heeft gerespondeerd. Cijfermatig heeft een controle plaatsgevonden 

STFT Onderneming heeft status “structuurfout”.  Er is een fout in de structuur maar de onderneming is gaaf 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

130128 NFO 2000V4 Definitieve cijfers 

130128 NFO 2001V4 Definitieve cijfers 

110909 NFO 2002V3 Definitieve cijfers 

110909 NFO 2003V3 Definitieve cijfers 

110909 NFO 2004V3 Definitieve cijfers 

110909 NFO 2005V3 Definitieve cijfers 

110909 NFO 2006V3 Definitieve cijfers 

110909 NFO 2007V3 Definitieve cijfers 

110909 NFO 2008V4 Definitieve cijfers 

120611 NFO 2009V2 Definitieve cijfers 

130522 NFO 2010V2 Definitieve cijfers 

140312 NFO 2011V2 Definitieve cijfers 

140312 NFO 2012V1 Nader voorlopige cijfers 

NFO 2012V2 Definitieve cijfers 

NFO 2013V1 Nader voorlopige cijfers 

NFO2013V2 Definitieve cijfers 

NFO2014V1 Nader voorlopige cijfers 

NFO2014V2 Definitieve cijfers 

NFO2015V1 Nader voorlopige cijfers 

NFO2001V5 Aanpassing SBI_2008 

NFO2004V4 Aanpassing SBI_2008 

NFO2015V2 Definitieve cijfers 

NFO2016V1 Voorlopige cijfers 

NFO2015V3 Definitieve cijfers, toevoeging variabele STATUS 

NFO2016V2 Nader voorlopige cijfers, toevoeging variabele STATUS 

NFO2016V3 Definitieve cijfers 

NFO2017V1 Voorlopige cijfers 

NFO2014V3 Aanpassing variabele r14_15s 

NFO2015V4 Aanpassing variabele r14_15s 

NFO2016V4 Aanpassing variabele r14_15s 

NFO2017V2 Aanpassing variabele r14_15s 

NFO2012V3 Aanpassing variabele m24 

NFO2017V3 Definitieve cijfers 

NFO2018V1 Voorlopige cijfers 

NFO2018V2 Nader voorlopige cijfers 

NFO2018V3 Definitieve cijfers 

NFO2019V1 Nader voorlopige cijfers 

NFO2000V5 Definitieve cijfers, VEP_FINr_crypt, BRON en sortering 

NFO2001V6 Definitieve cijfers, VEP_FINr_crypt, BRON en sortering 

NFO2002V4 Definitieve cijfers, VEP_FINr_crypt, BRON en sortering 

NFO2003V4 Definitieve cijfers, VEP_FINr_crypt, BRON en sortering 

NFO2004V5 Definitieve cijfers, VEP_FINr_crypt, BRON en sortering 

NFO2005V4 Definitieve cijfers, VEP_FINr_crypt, BRON en sortering 

NFO2006V4 Definitieve cijfers, VEP_FINr_crypt, BRON en sortering 

NFO2007V4 Definitieve cijfers, VEP_FINr_crypt, BRON en sortering 

NFO2008V5 Definitieve cijfers, VEP_FINr_crypt, BRON en sortering 

NFO2009V3 Definitieve cijfers, VEP_FINr_crypt, BRON en sortering 
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Bestandsnaam Reden 

NFO2010V3 Definitieve cijfers, VEP_FINr_crypt, BRON en sortering 

NFO2011V3 Definitieve cijfers, VEP_FINr_crypt, BRON en sortering 

NFO2012V3 Definitieve cijfers, VEP_FINr_crypt, BRON en sortering 

NFO2013V3 Definitieve cijfers, VEP_FINr_crypt, BRON en sortering 

NFO2014V4 Definitieve cijfers, VEP_FINr_crypt, BRON en sortering 

NFO2015V5 Definitieve cijfers, VEP_FINr_crypt, BRON en sortering 

NFO2016V5 Definitieve cijfers, VEP_FINr_crypt, BRON en sortering 

NFO2017V4 Definitieve cijfers, VEP_FINr_crypt, BRON en sortering 

NFO2018V4 Definitieve cijfers, VEP_FINr_crypt, BRON en sortering 

NFO2019V2 Nader voorlopige cijfers, VEP_FINR_crypt en sortering 

NFO2019V3 Definitieve cijfers 

NFO2020V1 Voorlopige cijfers 

NFO2020V2 Nader voorlopige cijfers 

NFO2020V3 Definitieve cijfers 

NFO2021V1 Voorlopige cijfers 

 


