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1. Inleiding 

In deze handleiding vindt u meer informatie over de statistiekopgave over de internationale 

handel in diensten aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS publiceert elk 

kwartaal cijfers over de internationale handel in diensten. Deze cijfers zijn een bron voor het 

bruto binnenlands product (BBP). Tien procent van het BBP wordt verdient dankzij de 

internationale handel in diensten. Door een goed zicht te hebben op de internationale handel in 

diensten kan de overheid haar beleid op het gebied van handelsbevordering beter vorm geven. 

Daarnaast geven de uitkomsten inzicht in de concurrentiepositie van Nederland ten opzichte 

van het buitenland. 

 

Naast internationale handel in diensten vragen we in dit onderzoek om, indien van toepassing, 

ook twee specifieke vormen van goederenhandel op te geven, namelijk transito - en 

entrepothandel. Meer informatie hierover vindt u in onze toelichting en bij veel gestelde vragen 

op Internationale Handel in Diensten IDEP (cbs.nl). 

 

Voor het doen van opgave voor de statistiek over de internationale handel in diensten dienen 

bedrijven verplicht gebruik te maken van de opgavemodule IDEP die het CBS beschikbaar stelt. 

In deze opgavemodule kunnen opgaves handmatig worden ingevoerd, of kunnen bestanden 

worden ingelezen vanuit de eigen bedrijfsadministratie. Bedrijven met een opgaveverplichting 

ontvangen de link en inlogcodes voor IDEP per email of per brief na afloop van het kwartaal. 

 

Deze handleiding vertelt u hoe de opgavemodule IDEP werkt, en welke opties er zijn om uw 

gegevens via IDEP op te geven. 

  

Let op: met ingang van Q1 2022 is het mogelijk voor bedrijven die invoer en uitvoer van 

diensten dienen op te splitsen naar handel binnen en buiten de Europese Unie, om ook de 

specifieke landen afzonderlijk op te geven. Tijdens het inlezen wordt dit in opgavemodule IDEP 

automatisch omgezet naar Z1 (Europese Unie) of Z2 (Buiten de Europese Unie). 

 

1.1 Hoe werkt het invullen 
 

De inloglink, uw gebruikersnaam en wachtwoord vindt u in twee afzonderlijke e-mails of 

brieven die u van het CBS ontvangt. Direct na het inloggen dient u het wachtwoord te wijzigen. 

Het door uzelf ingestelde wachtwoord blijft u gebruiken voor alle toekomstige opgaves. Bewaar 

dit wachtwoord dus goed. Als u uw gebruikersnaam kwijt bent kunt u een nieuwe opvragen via 

het CBS Contact Center: contactcenter@cbs.nl. Bent u uw wachtwoord kwijt, klik dan op de link: 

Een nieuw wachtwoord aanvragen . Hierna dient u wel een nieuw wachtwoord in te stellen 

zoals eerder beschreven. 

 

1.2 Manieren van invullen  
 
De vragenlijst kan op verschillende manieren worden ingevuld: 
- handmatig 
- inlezen, of 
- een combinatie van handmatig invullen en gegevens inlezen. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/onderzoek/internationale-handel-in-diensten-idep
https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/formulier-paginas/inlogcodes-voor-specifieke-onderzoeken-opvragen
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Handmatig opgave doen is geschikt als u een beperkt aantal dienst-land combinaties hoeft op te 
geven. Voor bedrijven met grotere aantallen, adviseren we de inleesfunctie. Meer informatie 
over deze manieren van opgave doen kunt u vinden in hoofdstukken 3.1 en 3.4 respectievelijk. 
Een combinatie van handmatig invullen en inlezen is ook mogelijk. Deze optie kunt u gebruiken 
in geval dat u uw gegevens wilt corrigeren of een beperkt aantal records wilt toevoegen. 

1.3 Handleidingen, diensten- en landencodes 
 

Op bijna elk scherm ziet u instructieteksten die u extra hulp kunnen bieden tijdens het gebruik 

van IDEP. U kunt de toelichtingen bij de afzonderlijke diensten in het scherm met de 

dienstencodes raadplegen onder het informatieteken “i”. Door hierop te klikken, wordt de 

toelichting zichtbaar. 

Voor de algemene vragen, handleidingen en diensten- en landencodes kunt u onder Help de 

relevante informatie raadplegen. 

Onder kopje Downloads kunt u landencodes en dienstentoelichting downloaden. Ook kunt u 

een pdf met een overzicht van alle diensten vinden via deze link. 

1.4 Taalinstellingen 
 
In de opgavemodule IDEP heeft u de optie om een Engelse versie van de vragenlijst te 
gebruiken. U kunt gemakkelijk wisselen tussen beide versies door op de corresponderende vlag 
rechtsboven in het scherm van de enquête te klikken. Bij het veranderen van een taal blijft u op 
hetzelfde pagina en uw informatie gaat niet verloren. 

https://www.cbs.nl/-/media/cbsvooruwbedrijf/internationale-handel-in-diensten-idep/handleiding-internationale-handel-in-diensten-2021.pdf
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2. Inloggen, wachtwoord wijzigen en contactgegevens 
wijzigen 

2.1 Inloggen in opgavemodule IDEP 
 
Ga naar https://antwoord.cbs.nl om in te loggen. In de brieven die u van het CBS heeft 
ontvangen staat een nieuwe gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee u kunt inloggen in 
de applicatie. Na de eerste keer inloggen dient u uw wachtwoord te wijzigen.  
 

 

2.2 Wachtwoord wijzigen 
 

Nadat u voor de eerste keer bent ingelogd, komt u automatisch op de pagina terecht om uw 

wachtwoord te wijzigen. Dit is verplicht en vanaf dit moment blijft u uw zelfgekozen 

wachtwoord en de gebruikersnaam gebruiken voor al uw opvolgende opgaves.   

Om uw wachtwoord te wijzigen ga naar Instellingen wijzigen> Wachtwoord wijzigen. 

 

Bewaar dit wachtwoord goed! Als u uw gebruikersnaam kwijt bent kunt u een nieuwe opvragen 

via het CBS Contact Center: contactcenter@cbs.nl. Bent u uw wachtwoord kwijt, klik dan op de 

link: Een nieuw wachtwoord aanvragen. Hierna dient u wel een nieuw wachtwoord in te stellen 

zoals eerder beschreven. 
 

2.3 Contactgegevens controleren en wijzigen 
 
Vanuit Startpagina > Uw bedrijfsgegevens > Uw contactgegevens wijzigen kunt u ook uw 
contactgegevens raadplegen en aanpassen. Controleer of de gegevens juist zijn. Zo nodig kunt u 
deze gegevens aanpassen. Indien er nog geen gegevens zijn ingevuld, dan is het belangrijk dat 
hier een contactpersoon wordt toegevoegd. 

Let op! Uw bedrijfsgegevens kunt u niet wijzigen. Neem hiervoor contact met CBS Contact 

Center of ga naar Online regelen/Contact (cbs.nl). 

 

https://antwoord.cbs.nl/
https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/formulier-paginas/inlogcodes-voor-specifieke-onderzoeken-opvragen
https://www.cbs.nl/nl-nl/deelnemers-enquetes/deelnemers-enquetes/bedrijven/online-regelen-contact
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2.4 Relevante informatie raadplegen  
 

Raadpleeg voordat u de opgave invult eerst uw opgave verwachting via het menu 

Startpagina>Opgave. Op dit scherm ziet u de relevante periode, waarop de opgave dient gedaan 

te worden. Ga naar kolom ‘Opgave verwachting’ en click erop. 

 

 
Op dit scherm ziet u wat het CBS op basis van ICP-gegevens en eerder opgaves van u verwacht.  

 

 
 
Zoals beschreven in de email of brief kan het zijn dat u de gegevens van meerdere bedrijven 
dient mee te nemen in uw opgave. Het CBS bundelt aan de hand gegevens van de kamer van 
koophandel voor haar enquêtes bedrijven samen. Hiervoor is gekozen om niet elk individueel 
onderdeel apart te hoeven aanschrijven. Meestal wordt de bovenliggende entiteit hiervoor 
aangeschreven. Om te controleren voor welke onderdelen van uw bedrijf de handel in diensten 
moet worden gerapporteerd kunt u via Opgave-overzicht naar de kolom ‘Bedrijfsstructuur’ 
gaan en bij de betreffende periode te klikken.  
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3. Opgave doen  

In de opgavemodule IDEP kunt u handmatig een opgave invullen maar het is ook mogelijk om 

gegevens in te lezen vanuit uw eigen administratie. Vooral als u veel records per opgave moet 

opvoeren kunt u met de inleesfunctie veel tijd besparen. 

Let op dat sommige bedrijven hun dienstenhandel geheel naar land dienen uit te splitsen. In dit 

geval dient u per land op te geven.  

Voor de meeste bedrijven geldt dat zij gevraagd om enkel diensten uit te splitsen naar ‘binnen 

de Europese Unie’ met code Z1 of ‘buiten de Europese Unie’ met code Z2. Deze informatie vindt 

u terug in de email of brief dat u van het CBS ontvangen heeft. Voor de bedrijven die enkel de 

uitsplitsing naar de handel binnen of buiten de Europese Unie moeten leveren staat dat 

expliciet in de brief vermeldt. Voor overige bedrijven geldt dat ze diensten per land van 

herkomst vs bestemming moeten opgeven. 

3.1 Handmatig invullen 
 
Handmatig opgave doen is geschikt als u een beperkt aantal dienst-land combinaties hoeft op te 
geven. 
Om de vragenlijst handmatig in te vullen gaat u via het menu Startpagina naar Opgave. Kies de 
periode waarover u opgave gaat doen. 
 

 
 
Klik vervolgens op Toevoegen om uw records binnen de opgave aan te maken. 
 

 
 

3.2 Records toevoegen 
 
U komt nu in het scherm ‘Details records’. Hier kunt u de dienstencode(s), landencode(s) en 
waarde(s) van in- en/of uitvoer invullen. U dient de waarde(s) in duizenden euro’s op te geven. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat als u 10.000 euro van een bepaalde dienst heeft u dit als 10 invult 
in de enquête. 
Voor een korte toelichting over een dienstcode, klikt u op het ‘i’-teken in de dienstenlijst.  
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Indien u uw invoer en uitvoer van diensten dient uit te splitsen naar handel binnen en buiten de 
Europese Unie , dan heeft u twee mogelijkheden om dit te doen:  
 

 U kunt per dienst zelf landen tot Europese Unie en Buiten de Europese Unie bundelen 
en daarna in IDEP aangeven of het Z1 (Europese Unie) of Z2 (Buiten de Europese Unie) 

betreft. 
 U kunt per dienst de landcode aanleveren. Tijdens het inlezen wordt dit in IDEP 

automatisch omgezet naar Z1 (Europese Unie) of Z2 (Buiten de Europese Unie). 

 

 
 
Om het volgende record in te vullen, klikt u op Sla op en ga door. Heeft u alle dienst/land 
combinaties opgegeven, klikt u dan op Sla op en ga terug. 

 
Terug op het scherm ‘Record(s) binnen opgave’ ziet u alle ingevulde records binnen de opgave 
van het betreffende kwartaal. Hier kunt u de records controleren en eventueel aanpassen.  
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3.3 Opgave sjabloon 
 
Als u regelmatig gelijksoortige dienst-landcombinaties moet opgegeven, dan is het handig om 
een "Opgave sjabloon" te maken. Open hiervoor de Opgave en selecteer het record met de 
inhoud die u wilt gebruiken. Klik op Sla op als opgave sjabloon en geef het een duidelijke naam 
en beschrijving. De volgende keer dat u een nieuw record aanmaakt kunt u het opgave sjabloon 
selecteren. 
 

 
 

 

3.4 Gegevens inlezen 
 

Bedrijven met grote aantallen dienst-landcombinaties raden we aan on een inleesfunctie te 

gebruiken. Hiermee bedoelen we dat u vooraf uw gegevens klaarzet in een Excel-, Access-, 

dBase of TXT bestand wat u vervolgens kunt inlezen. 

 

U kunt via deze link een voorbeeldbestand inleessjabloon Excel voor opgavemodule IDEP 

vinden: Excel IHD.xlsx 

 

https://www.cbs.nl/-/media/cbsvooruwbedrijf/internationale-handel-in-diensten-idep/excelinleesbestandihd.xlsx
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Om het inlezen van gegevens te starten gaat u via het menu Inlezen naar Inleessjablonen. 
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In de opgavemodule IDEP kunt u kiezen uit een aantal Voorgedefinieerde inleessjablonen of een 
eigen Inleessjabloon maken. Zolang de kolom-opbouw van uw bestand niet wijzigt, kunt u 
steeds hetzelfde inleessjabloon gebruiken. Anders moet u het inleessjabloon aanpassen. 
 

 
 

3.5 Standaard inleessjabloon gebruiken  
 
Bij de voorgedefinieerde inleessjablonen kunt u kiezen uit een aantal standaard sjablonen in de 
formaten Excel, Access en TXT. Gaf u vroeger via SRL aan? Dan kunt u het standaard SRL 
sjabloon gebruiken om uw opgave te doen. Door de sjablonen aan te klikken is te zien hoe ze 
zijn opgebouwd. Ook hier is het belangrijk dat de kolom-opbouw uit uw bestand overeenkomt 
met het inleessjabloon. U moet dus weten in welke kolom of op welke positie de gegevens in 
het bestand staan. 
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3.7 Eigen inleessjabloon maken 
 
Om een eigen leessjabloon te maken gaat u eerst naar de menu functie Inlezen>Inleessjablonen 
en selecteert u de optie Inleessjablonen. In de menu balk klikt u op Toevoegen. 
U komt nu in het ‘Inlees sjabloon toevoegen’ scherm. 
Geef uw inleessjabloon een naam en eventueel een beschrijving. Kies hierna het formaat wat u 
wilt gebruiken. De mogelijkheden zijn: Access, dBase, Excel en Tekst (TXT). 
Bij de dBase optie kunt u aangeven hoeveel regels het sjabloon moet overslaan van het in te 
lezen bestand. Ook bij Excel kunt u ervoor kiezen dat de sjabloon regels overslaat en/of hij lege 
kolommen en regels moet negeren. 
 
Bij de TXT optie dient u aan te geven hoe de kolommen gescheiden zijn, bijvoorbeeld door een 
TAB of door een scheidingsteken wat u zelf kunt uitkiezen zoals bijvoorbeeld ‘punt komma’. 
 

 
 
Nadat u het formaat heeft uitgekozen moet u aan de rechterkant bepalen wat de volgorde van 
de informatie zal zijn. 
De informatie die er in moet staan zijn: de dienstcode, invoerwaarde, landcode en 
uitvoerwaarde. Dit doet u door de witte regels met deze informatie te verslepen van het vak 
Niet in te lezen velden naar het bovenstaande vak In te lezen velden. De volgorde in de vaak In 
te lezen velden moet overeenkomen met de volgorde van de velden in uw bestand.  
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Nadat u de volgorde bepaalt heeft klikt u op Sla op en ga terug. U bent nu weer in het 
Inleessjablonen scherm waar u uw eigen inleessjabloon ziet staan. 
Als u deze toch nog wilt aanpassen klikt u op het sjabloon en maakt u de aanpassingen waarna 
u deze weer opslaat. 
Nu is uw eigen inleessjabloon beschikbaar bij de inlees functie. 

3.8 Inlezen 
 
Om de gegevens nu in te lezen gaat u via Inlezen naar Inlezen. U moet eerst aangeven of reeds 
bestaande records binnen de opgave verwijderd moeten worden. In dit geval zijn er nog geen 
records binnen de opgave aanwezig dus vinkt u ‘Nee’ aan. 
Selecteer daarna het inleessjabloon wat u wilt gebruiken. 

 

 
 
 
Kies het bestand op uw computer en klik op Laad bestand. Als er meerdere tabbladen in het 
bestand voorkomen, dan moet de juiste werkbladnaam worden ingevuld. Klik op Start inlezen. 
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Tijdens het inlezen kunt u de status zien. Een samenvatting is te vinden in het Inlees-logboek. 
 

 
 
Als de inleesactie goed verlopen is, komt u op het scherm waarin u uw opgave kunt verzenden. 
 

 
 

 

3.9 Opgave bewerken en verzenden 
 
Mocht de inlaad actie niet goed zijn verlopen dan ziet dit er als volgt uit. 
. 
 

 
 

 
 
U kunt dan door op het plusje te duwen zien wat er fout is gegaan. 
Tevens ziet u in uw opgave overzicht een rood kruis staan wat aangeeft dat er iets niet goed is 
met de opgave   
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Om te zien in welke records welke fouten zijn opgetreden klikt u op teken “x”.   

 

 
 
De meest waarschijnlijke reden van deze fout is dat u een andere opmaak heeft gebruikt in uw 
ingelezen bestand dan het sjabloon dat u geselecteerd heeft. Ook kan het zijn dat u een 
verkeerde landcode heeft gebruikt. Verder kan het zijn dat u bijvoorbeeld bij een TXT bestand 
een verkeerd scheidingsteken heeft gebruikt, bijvoorbeeld ‘punt komma’ in plaats van een TAB. 
 
U kunt dan uw ingelezen gegevens handmatig corrigeren door de periode te selecteren en deze 
te openen en de gegevens aan te passen zodat er uiteindelijk een groen vinkje staat. Of u kunt 
uw in te lezen bestand corrigeren en eerst uw huidige (foutieve) opgave verwijderen door deze 
te selecteren en te klikken op verwijderen optie. 
Mocht u problemen blijven houden met het inlezen neem dan contact met ons via het CBS 
Contact Center: contactcenter@cbs.nl. 
 

3.10 Opgave verzenden 
 
Als alles correct en compleet is, dan kunt u door naar Verzenden. 
In het verzendscherm is te zien of de opgave voldoet aan de opgaveverwachting. De opgave 
kunt u eventueel toelichten in het geval van grote wijzigingen en fluctuaties in uw cijfers. 
Indien uw opgave niet aan de opgaveverwachtingen voldoet, kunt u deze corrigeren. Klink 
hiervoor op Opgave overzicht. 
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3.11 Nihil opgave 
 

Mocht u van mening zijn dat uw bedrijf geen dienstenhandel heeft dan kunt u een nihil opgave 

opgeven. Dit houdt in dat u een lege opgave instuurt. Mocht uw opgave verwachting aangeven 

dat er wel dienstenhandel aanwezig is dan raden wij aan dat u eerst contact met ons opneemt 

om dit uit te zoeken. Bij het samenstellen van de steekproef is er rekening mee gehouden dat 

de bedrijven die meedoen aan de enquête ook daadwerkelijk in dienstenhandel actief zijn. Dit 

werd medebepaald door de ICP (Intracommunautaire prestaties) gegevens afkomstig van de 

Belastingdienst. 

 

U doet een nihil opgave door te gaan naar het Opgave overzicht te gaan. Hier selecteer u het 

kwartaal wat u leeg wilt inzenden. Hierna klikt u op verzenden. 

Indien er een opgaveverwachting is dient u een verklaring te geven waarom u een nihil opgave 

instuurt. Na het invullen van de opmerking klikt u op: Ja, verzend opgave. 

3.12 Een verzonden opgave aanpassen 
 
Het kan altijd voorkomen dat u net te snel op verzenden heeft geklikt en iets over het hoofd 
heeft gezien. Hiervoor kunt u uw verzonden opgave deblokkeren, aanpassen en opnieuw 
insturen. Deze overschrijft dan de foutieve opgave. 
 
Dit kan door naar het Opgave overzicht  te gaan en de verzonden opgave te selecteren. Hierna 
klikt u op Bewerken verzonden opgave . Dit deblokkeert de opgave en laat u toe aanpassingen 
te doen. Nadat u dit gedaan heeft klikt u weer op verzenden. 
 

 
 
Vervolgens kan de opgave naar het CBS worden verzonden. In deze scherm kunt u kiezen om 
uw gegevens te controleren of zo nodig aanpassen. U komt terug op het scherm met uw 
opgave. Klik op Ja, verzend opgave om uw opgave te verzenden. 
 
De ontvangstbevestiging wordt automatisch verzonden naar het opgegeven e-mailadres, maar 
kan ook direct worden afgedrukt. 
 

 
 

 

 

 

 

 


