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I
(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1667/2003 VAN DE COMMISSIE
van 1 september 2003
ter uitvoering van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad met betrekking tot de
afwijkingen die worden toegestaan voor de structurele bedrijfsstatistieken

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

De lidstaten hebben verzocht om afwijkingen van sommige bepalingen van bijlage 6 bij Verordening (EG,
Euratom) nr. 58/97 met betrekking tot kredietinstellingen voor de periode 2001 tot 2003 teneinde de nodige
gegevensverzamelingssystemen te kunnen installeren of
bestaande systemen te kunnen aanpassen zodat tegen
het einde van de in bijlage 6 bij de verordening
vastgestelde overgangsperiode aan de bepalingen ervan
zal worden voldaan.

(5)

De lidstaten hebben verzocht om afwijkingen van sommige bepalingen van bijlage 7 bij Verordening (EG,
Euratom) nr. 58/97 met betrekking tot pensioenfondsen
voor de periode 2002 tot 2004 teneinde de nodige
gegevensverzamelingssystemen te kunnen installeren of
bestaande systemen te kunnen aanpassen zodat tegen
het einde van de in bijlage 7 bij de verordening
vastgestelde overgangsperiode aan de bepalingen ervan
zal worden voldaan.

(6)

Het is noodzakelijk deze afwijkingen toe te staan aangezien de gegevensverzamelingssystemen van de lidstaten
verder moeten worden aangepast.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité
statistisch programma,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad van
20 december 1996 inzake structurele bedrijfsstatistieken ( 1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2056/2002 van
het Europees Parlement en de Raad ( 2), en met name op
artikel 12, punt x),
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 vormde een
gemeenschappelijk kader voor de productie van communautaire statistieken over de structuur, de activiteiten, de
prestaties en het concurrentievermogen van kredietinstellingen en pensioenfondsen, alsmede over de uitgaven
voor milieubescherming.

(2)

Artikel 11 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97
bepaalt dat tijdens een overgangsperiode afwijkingen
van de bepalingen van de bijlagen bij die verordening
kunnen worden toegestaan.

(3)

De lidstaten hebben verzocht om afwijkingen van sommige bepalingen van bijlage 2 bij Verordening (EG,
Euratom) nr. 58/97 met betrekking tot de kenmerken
21 11 0, 21 12 0 en 21 14 0 voor de periode 2001 tot
2004 teneinde de nodige gegevensverzamelingssystemen te kunnen installeren of bestaande systemen te
kunnen aanpassen zodat tegen het einde van de in
bijlage 2 bij de verordening bepaalde overgangsperiode
aan de bepalingen ervan zal worden voldaan.

( 1) PB L 14 van 17.1.1997, blz. 1.
( 2) PB L 317 van 21.11.2002, blz. 1.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Er worden afwijkingen van de kenmerken 21 11 0, 21 12 0
en 21 14 0 van sectie 4 van bijlage 2 bij Verordening (EG,
Euratom) nr. 58/97 toegestaan voor de referentiejaren 2001 tot
2004 zoals gespecificeerd in bijlage I bij deze verordening.
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Artikel 2
Er worden afwijkingen van de lijst van kenmerken in sectie 4
van bijlage 6 bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97
toegestaan voor de referentiejaren 2001 tot 2003 zoals
gespecificeerd in bijlage II bij deze verordening.
Artikel 3
Er worden afwijkingen van de lijst van kenmerken in sectie 4
van bijlage 7 bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97

29.9.2003

toegestaan voor de referentiejaren 2002 tot 2004 zoals
gespecificeerd in bijlage III bij deze verordening.

Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 1 september 2003.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I

Afwijkingen voor de variabelen 21 11 0, 21 12 0 en 21 14 0 van bijlage 2

BELGIË

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 11 0

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 12 0

Investeringen in apparatuur en
installaties ter voorkoming van
verontreiniging en speciale toebehoren ter bestrijding van verontreiniging (hoofdzakelijk
„end-of-pipe”-apparatuur)

Investeringen in apparatuur en
installaties voor schonere technologieën („geïntegreerde technologie”)

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 14 0
Totale lopende uitgaven voor
milieubescherming

Volledige, gedeeltelijke of geen af- Gedeeltelijke afwijking
wijking

Gedeeltelijke afwijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

2001 tot 2004: 18 + 3

2001 tot 2004: 18 + 3

2001 tot 2004: 18 + 3

Ontbrekende activiteiten

Geen

Geen

Geen

Ontbrekende grootteklassen

Geen

Geen

2001 tot 2004: 1-49

Overige punten

2001 tot 2004: geen in- 2001 tot 2004: geen in- 2001 tot 2004: geen indedeling naar milieugebie- deling naar milieugebie- ling naar milieugebieden
den
den

DENEMARKEN

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 11 0

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 12 0

Investeringen in apparatuur en
installaties ter voorkoming van
verontreiniging en speciale toebehoren ter bestrijding van verontreiniging (hoofdzakelijk
„end-of-pipe”-apparatuur)

Investeringen in apparatuur en
installaties voor schonere technologieën („geïntegreerde technologie”)

Volledige, gedeeltelijke of geen af- Volledige afwijking
wijking
Extra tijd nodig voor indiening
Ontbrekende activiteiten
Ontbrekende grootteklassen
Overige punten

Volledige afwijking

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 14 0
Totale lopende uitgaven voor
milieubescherming

Volledige afwijking
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DUITSLAND

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 11 0

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 12 0

Investeringen in apparatuur en
installaties ter voorkoming van
verontreiniging en speciale toebehoren ter bestrijding van verontreiniging (hoofdzakelijk
„end-of-pipe”-apparatuur)

Investeringen in apparatuur en
installaties voor schonere technologieën („geïntegreerde technologie”)

Volledige, gedeeltelijke of geen af- Gedeeltelijke afwijking
wijking

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 14 0
Totale lopende uitgaven voor
milieubescherming

2001-2002: volledige af- Gedeeltelijke afwijking
wijking
2003-2004: gedeeltelijke
afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

Geen

Geen

Geen

Ontbrekende activiteiten

2001-2004: NACE 40-41 2003-2004: NACE 40-41 2001-2004: NACE 40-41

Ontbrekende grootteklassen

Geen

Geen

Geen

Overige punten

Geen

Geen

Geen

SPANJE

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 11 0

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 12 0

Investeringen in apparatuur en
installaties ter voorkoming van
verontreiniging en speciale toebehoren ter bestrijding van verontreiniging (hoofdzakelijk
„end-of-pipe”-apparatuur)

Investeringen in apparatuur en
installaties voor schonere technologieën („geïntegreerde technologie”)

Volledige, gedeeltelijke of geen af- Geen afwijking
wijking

Extra tijd nodig voor indiening

Ontbrekende activiteiten

Ontbrekende grootteklassen

Overige punten

Geen afwijking

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 14 0
Totale lopende uitgaven voor
milieubescherming

Geen afwijking
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GRIEKENLAND
Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 11 0

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 12 0

Investeringen in apparatuur en
installaties ter voorkoming van
verontreiniging en speciale toebehoren ter bestrijding van verontreiniging (hoofdzakelijk
„end-of-pipe”-apparatuur)

Investeringen in apparatuur en
installaties voor schonere technologieën („geïntegreerde technologie”)

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 14 0
Totale lopende uitgaven voor
milieubescherming

Volledige, gedeeltelijke of geen af- 2001: volledige afwijking 2001: volledige afwijking 2001: volledige afwijking
wijking
Extra tijd nodig voor indiening
Ontbrekende activiteiten
Ontbrekende grootteklassen
Overige punten
FRANKRIJK
Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 11 0

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 12 0

Investeringen in apparatuur en
installaties ter voorkoming van
verontreiniging en speciale toebehoren ter bestrijding van verontreiniging (hoofdzakelijk
„end-of-pipe”-apparatuur)

Investeringen in apparatuur en
installaties voor schonere technologieën („geïntegreerde technologie”)

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 14 0
Totale lopende uitgaven voor
milieubescherming

Volledige, gedeeltelijke of geen af- Gedeeltelijke afwijking
wijking

Gedeeltelijke afwijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

Geen

Geen

Geen

Ontbrekende activiteiten

Deel van NACE Rev. 1 Deel van NACE Rev. 1 Deel van NACE Rev. 1
afdeling 15
afdeling 15
afdeling 15

Ontbrekende grootteklassen

2001-2004: minder dan 2001-2004: minder dan 2001-2004: minder dan
20 werknemers
20 werknemers
20 werknemers
behalve voor:

behalve voor:

behalve voor:

NACE Rev. 1 afdeling 15 NACE Rev. 1 afdeling 15 NACE Rev. 1 afdeling 15
en klasse 2010: minder en klasse 2010: minder en klasse 2010: minder
dan 100 werknemers
dan 100 werknemers
dan 100 werknemers
Overige punten

2001-2004: voor de indeling naar grootteklasse
ontbreekt de grootteklasse 1-49

2001-2004: voor de indeling naar grootteklasse
ontbreekt de grootteklasse 1-49

2001-2004: voor de indeling naar grootteklasse
ontbreekt de grootteklasse 1-49

2001-2004: voor de indeling in milieugebieden
wordt het gebied Overige
activiteiten op het gebied
van milieubescherming
gedeeltelijk behandeld

2001-2004: voor de indeling in milieugebieden
wordt het gebied Overige
activiteiten op het gebied
van milieubescherming
gedeeltelijk behandeld

2001-2004: voor de indeling in milieugebieden
wordt het gebied Overige
activiteiten op het gebied
van milieubescherming
gedeeltelijk behandeld
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IERLAND

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 11 0

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 12 0

Investeringen in apparatuur en
installaties ter voorkoming van
verontreiniging en speciale toebehoren ter bestrijding van verontreiniging (hoofdzakelijk
„end-of-pipe”-apparatuur)

Investeringen in apparatuur en
installaties voor schonere technologieën („geïntegreerde technologie”)

Volledige, gedeeltelijke of geen af- Volledige afwijking
wijking

Volledige afwijking

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 14 0
Totale lopende uitgaven voor
milieubescherming

Volledige afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

Ontbrekende activiteiten

Ontbrekende grootteklassen

Overige punten
Opmerking: Overeenkomstig de bepalingen van sectie 4, lid 3, en sectie 4, lid 4, van bijlage 2 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/
97 van de Raad hoeven de nodige gegevens voor het opstellen van statistieken betreffende de kenmerken 21 11 0,
21 12 0 en 21 14 0 niet te worden verzameld indien de totale omzet of het aantal werkzame personen in een afdeling
van de secties C, D en E van de NACE Rev. 1 in een lidstaat minder dan 1 % van het totaal voor de Gemeenschap
bedraagt.

ITALIË

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 11 0

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 12 0

Investeringen in apparatuur en
installaties ter voorkoming van
verontreiniging en speciale toebehoren ter bestrijding van verontreiniging (hoofdzakelijk
„end-of-pipe”-apparatuur)

Investeringen in apparatuur en
installaties voor schonere technologieën („geïntegreerde technologie”)

Volledige, gedeeltelijke of geen af- Geen afwijking
wijking

Extra tijd nodig voor indiening

Ontbrekende activiteiten

Ontbrekende grootteklassen

Overige punten

Geen afwijking

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 14 0
Totale lopende uitgaven voor
milieubescherming

Geen afwijking
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LUXEMBURG

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 11 0

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 12 0

Investeringen in apparatuur en
installaties ter voorkoming van
verontreiniging en speciale toebehoren ter bestrijding van verontreiniging (hoofdzakelijk
„end-of-pipe”-apparatuur)

Investeringen in apparatuur en
installaties voor schonere technologieën („geïntegreerde technologie”)

Volledige, gedeeltelijke of geen af- Volledige afwijking
wijking

Volledige afwijking

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 14 0
Totale lopende uitgaven voor
milieubescherming

Volledige afwijking

Extra tijd nodig voor indiening
Ontbrekende activiteiten
Ontbrekende grootteklassen
Overige punten
Opmerking: Overeenkomstig de bepalingen van sectie 4, lid 3, en sectie 4, lid 4, van bijlage 2 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/
97 van de Raad hoeven de nodige gegevens voor het opstellen van statistieken betreffende de kenmerken 21 11 0,
21 12 0 en 21 14 0 niet te worden verzameld indien de totale omzet of het aantal werkzame personen in een afdeling
van de secties C, D en E van de NACE Rev. 1 in een lidstaat minder dan 1 % van het totaal voor de Gemeenschap
bedraagt.

NEDERLAND

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 11 0

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 12 0

Investeringen in apparatuur en
installaties ter voorkoming van
verontreiniging en speciale toebehoren ter bestrijding van verontreiniging (hoofdzakelijk
„end-of-pipe”-apparatuur)

Investeringen in apparatuur en
installaties voor schonere technologieën („geïntegreerde technologie”)

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 14 0
Totale lopende uitgaven voor
milieubescherming

Volledige, gedeeltelijke of geen af- Gedeeltelijke afwijking
wijking

Gedeeltelijke afwijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

2001: 18 + 3

2001: 18 + 3

2001: 18 + 3

2002: 18 + 2

2002: 18 + 2

2002: 18 + 2

2003: 18 + 1

2003: 18 + 1

2003: 18 + 1

Geen

Geen

Geen

2001: gegevens alleen
met de volgende indeling
naar grootteklasse: 1-49,
50-199, 200+

2001: gegevens alleen
met de volgende indeling
naar grootteklasse: 1-49,
50-199, 200+

2001: gegevens alleen met
de volgende indeling naar
grootteklasse: 1-49, 50199, 200+

Ontbrekende activiteiten
Ontbrekende grootteklassen
Overige punten
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OOSTENRIJK
Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 11 0

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 12 0

Investeringen in apparatuur en
installaties ter voorkoming van
verontreiniging en speciale toebehoren ter bestrijding van verontreiniging (hoofdzakelijk
„end-of-pipe”-apparatuur)

Investeringen in apparatuur en
installaties voor schonere technologieën („geïntegreerde technologie”)

Volledige, gedeeltelijke of geen af- Volledige afwijking
wijking

Volledige afwijking

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 14 0
Totale lopende uitgaven voor
milieubescherming

Volledige afwijking

Extra tijd nodig voor indiening
Ontbrekende activiteiten
Ontbrekende grootteklassen
Overige punten
PORTUGAL
Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 11 0

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 12 0

Investeringen in apparatuur en
installaties ter voorkoming van
verontreiniging en speciale toebehoren ter bestrijding van verontreiniging (hoofdzakelijk
„end-of-pipe”-apparatuur)

Investeringen in apparatuur en
installaties voor schonere technologieën („geïntegreerde technologie”)

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 14 0
Totale lopende uitgaven voor
milieubescherming

Volledige, gedeeltelijke of geen af- Gedeeltelijke afwijking
wijking

Gedeeltelijke afwijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

Geen

Geen

Geen

Ontbrekende activiteiten

Geen

Geen

Geen

Ontbrekende grootteklassen

Geen

Geen

Geen

Overige punten

2001 — Ondernemingen
met de volgende kenmerken zijn niet in de
statistieken opgenomen:

2001 — Ondernemingen
met de volgende kenmerken zijn niet in de
statistieken opgenomen:

2001 — Ondernemingen
met de volgende kenmerken zijn niet in de
statistieken opgenomen:

a) ondernemingen in de a) ondernemingen in de a) ondernemingen in de
grootteklasse
1-20
grootteklasse
1-20
grootteklasse 1-20 met
met een omzet van
met een omzet van
een omzet van minder
minder
dan
minder
dan
dan 100 000 EUR;
100 000 EUR;
100 000 EUR;
b) individuele onderne- b) individuele onderne- b) individuele ondernemers die onder hun
mers die onder hun
mers die onder hun eieigen naam optreden,
eigen naam optreden,
gen naam optreden,
met een omzet van
met een omzet van
met een omzet van
minder
dan
minder
dan
minder
dan
250 000 EUR en min250 000 EUR en min250 000 EUR en minder dan 10 werkder dan 10 werkder dan 10 werknemers;
nemers;
nemers;
c) gemeentediensten die c) gemeentediensten die c) gemeentediensten die
diensten op het gebied
diensten op het gebied
diensten op het gebied
van watervoorziening
van watervoorziening
van watervoorziening
verlenen.
verlenen.
verlenen.
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ZWEDEN

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 11 0

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 12 0

Investeringen in apparatuur en
installaties ter voorkoming van
verontreiniging en speciale toebehoren ter bestrijding van verontreiniging (hoofdzakelijk
„end-of-pipe”-apparatuur)

Investeringen in apparatuur en
installaties voor schonere technologieën („geïntegreerde technologie”)

Volledige, gedeeltelijke of geen af- Geen afwijking
wijking

Geen afwijking

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 14 0
Totale lopende uitgaven voor
milieubescherming

Geen afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

Ontbrekende activiteiten

Ontbrekende grootteklassen

Overige punten

FINLAND

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 11 0

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 12 0

Investeringen in apparatuur en
installaties ter voorkoming van
verontreiniging en speciale toebehoren ter bestrijding van verontreiniging (hoofdzakelijk
„end-of-pipe”-apparatuur)

Investeringen in apparatuur en
installaties voor schonere technologieën („geïntegreerde technologie”)

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 14 0
Totale lopende uitgaven voor
milieubescherming

Volledige, gedeeltelijke of geen af- Gedeeltelijke afwijking
wijking

Gedeeltelijke afwijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

2001: 18 + 8

2001: 8 + 8

2001: 18 + 8

2002: 18 + 8

2002: 18 + 8

Ontbrekende activiteiten

Geen

Geen

Geen

Ontbrekende grootteklassen

Geen

Geen

Geen

Overige punten

Geen

Geen

Geen
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VERENIGD KONINKRIJK

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 11 0

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 12 0

Investeringen in apparatuur en
installaties ter voorkoming van
verontreiniging en speciale toebehoren ter bestrijding van verontreiniging (hoofdzakelijk
„end-of-pipe”-apparatuur)

Investeringen in apparatuur en
installaties voor schonere technologieën („geïntegreerde technologie”)

Volledige, gedeeltelijke of geen af- Geen afwijking
wijking
Extra tijd nodig voor indiening
Ontbrekende activiteiten
Ontbrekende grootteklassen
Overige punten

Geen afwijking

Meerjaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2004
variabele 21 14 0
Totale lopende uitgaven voor
milieubescherming

Geen afwijking

29.9.2003
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BIJLAGE II

Afwijkingen voor bijlage 6

BELGIË

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2003

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2001 tot
2003

Volledige, gedeeltelijke of Geen afwijking
geen afwijking

Geen afwijking

Extra tijd nodig voor indie- Geen
ning

Geen

Ontbrekende variabelen

Geen

Geen

Overige punten

Geen

Geen

Titel

DENEMARKEN

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2003

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2001 tot
2003

Titel

Volledige, gedeeltelijke of Gedeeltelijke afgeen afwijking
wijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indie- 10 + 3 voor Alle kenmerken
ning
2001

10 + 3 voor Alle kenmerken
2001

Ontbrekende variabelen

Geen

Geen

Overige punten

Geen

Geen

DUITSLAND

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2003 (1)

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2001 tot
2003

Volledige, gedeeltelijke of Gedeeltelijke afgeen afwijking
wijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indie- Geen
ning

Geen

Titel

L 244/12
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Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2003 (1)

Ontbrekende variabelen

16 11 0

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2001 tot
2003

Titel

Aantal werkzame per- 16 11 1
sonen

29.9.2003

Titel

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken naar categorie kredietinstelling
Aantal werkzame personen naar categorie kredietinstelling

Overige punten

16 11 2

Aantal werkzame vrouwen

16 13 0

Aantal werknemers

16 13 6

Aantal vrouwen
loondienst

16 14 0

Aantal werknemers in
voltijdequivalenten

42 12 1

Rente en soortgelijke
lasten in verband met
uitgegeven obligaties

Jaarlijkse
regionale
statistieken
16 11 0

Aantal werkzame personen naar regio

in

Alle statistieken
worden opgesteld op basis van
het beginsel van
het land van
vestiging

Alle statistieken
worden opgesteld op basis van
het beginsel van
het land van
vestiging

(1) Duitsland zal niet in staat zijn de gegevens voor 2001/2002/2003 in het nieuwe formaat in te dienen (zelfs niet retrospectief in
2005). Het huidige formaat en proces zullen tot 2004 worden gebruikt (voor de gegevens van 2003).

GRIEKENLAND

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2003

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2001 tot
2003

Volledige, gedeeltelijke of Gedeeltelijke afgeen afwijking
wijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indie- Geen
ning

Geen

Ontbrekende variabelen

Titel

15 11 0

Bruto-investeringen in
materiële goederen

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

16 11 2

Aantal werkzame vrou- 11 51 0
wen

Totaal aantal financiële
dochterondernemingen
naar locatie in een ander
land

29.9.2003
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Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2003

Overige punten

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2001 tot
2003

Titel

L 244/13

Titel

Jaarlijkse
regionale
statistieken

16 13 0

Aantal werknemers

16 13 6

Aantal vrouwen
loondienst

16 14 0

Aantal werknemers in 16 11 0
voltijdequivalenten

42 12 1

Rente en soortgelijke
lasten in verband met
uitgegeven obligaties

in 11 21 0

Geen

Aantal lokale eenheden
Aantal werkzame personen

Geen

SPANJE

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2003

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2001 tot
2003

Titel

Volledige, gedeeltelijke of Gedeeltelijke afgeen afwijking
wijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indie- Geen
ning

Geen

Ontbrekende variabelen

16 13 6

Aantal vrouwen
loondienst

Jaarlijkse
regionale
statistieken

in
16 11 0

Overige punten

Geen

Titel

Aantal werkzame personen

Geen

FRANKRIJK

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2003

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2001 tot
2003

Volledige, gedeeltelijke of Gedeeltelijke afgeen afwijking
wijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indie- Geen
ning

Geen behalve:
12 + 12 voor
2001-2002
voor:

Titel

L 244/14
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Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2003

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2001 tot
2003

Titel

29.9.2003

Titel

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken met geografische verdeling
11 41 1

Totaal aantal bijkantoren
naar locatie in een nietEER-land

11 51 0

Totaal aantal financiële
dochterondernemingen
naar locatie in een ander
land

45 11 0

Geografische verdeling
van totaal aantal bijkantoren in de EER

12 + 12 voor
2001 tot 2003
voor:
Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken met geografische verdeling
45 21 0

Geografische verdeling
van rente en soortgelijke
baten

45 22 0

Geografische verdeling
van balanstotaal
Jaarlijkse
regionale
statistieken

Ontbrekende variabelen

11 21 0

Aantal lokale eenheden
naar regio

16 11 0

Aantal werkzame personen naar regio

16 11 2

Aantal werkzame vrouwen

Jaarlijkse
statistieken
rechtsvorm

16 13 6

Aantal vrouwen
loondienst

Balanstotaal naar rechtsvorm

in 43 32 0

bedrijfsnaar

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken naar categorie kredietinstelling
16 11 1

Overige punten

Geen

Geen

Aantal werkzame personen
naar categorie
kredietinstelling

29.9.2003
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IERLAND

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2003

Titel

Volledige, gedeeltelijke of Volledige afwijgeen afwijking
king

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2001 tot
2003

Titel

Volledige afwijking

Extra tijd nodig voor indiening
Ontbrekende variabelen
Overige punten

ITALIË

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2003

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2001 tot
2003

Volledige, gedeeltelijke of Geen afwijking
geen afwijking

Geen afwijking

Extra tijd nodig voor indie- Geen
ning

Geen

Ontbrekende variabelen

Geen

Overige punten

Geen

Titel

Geen

LUXEMBURG

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2003

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2001 tot
2003

Volledige, gedeeltelijke of Gedeeltelijke afgeen afwijking
wijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indie- Geen
ning

Geen

Ontbrekende variabelen

16 13 0

Aantal werknemers

16 13 6

Aantal vrouwen
loondienst

Titel

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken naar land
van vestiging van de
moederonderneming
in 43 31 0

Balanstotaal naar land
van vestiging van de
moederonderneming

L 244/16
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Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2003

Overige punten

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2001 tot
2003

29.9.2003

Titel

16 14 0

Aantal werknemers in
voltijdequivalenten

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

42 12 1

Rente en soortgelijke 11 51 0
lasten in verband met
uitgegeven obligaties

Totaal aantal financiële
dochterondernemingen
naar locatie in een ander
land

47 13 0

Aantal
gelduitgifte- 45 21 0
automaten van kredietinstellingen

Geografische verdeling
van rente en soortgelijke
baten

45 22 0

Geografische verdeling
van balanstotaal

Geen

Geen

NEDERLAND

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2003

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2001 tot
2003

Volledige, gedeeltelijke of Geen afwijking
geen afwijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indie- Geen
ning

Geen

Titel

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

Ontbrekende variabelen

11 41 1

Totaal aantal bijkantoren
naar locatie in een nietEER-land

11 51 0

Totaal aantal financiële
dochterondernemingen
naar locatie in een ander
land
Jaarlijkse
regionale
statistieken

11 21 0

Overige punten

Geen

Geen

Aantal lokale eenheden

29.9.2003
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OOSTENRIJK

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2003

Titel

Volledige, gedeeltelijke of Gedeeltelijke afgeen afwijking
wijking

Extra tijd nodig voor indie- 10 + 3
ning
Behalve:
10 + 8 voor 15
11 0 voor 2001

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2001 tot
2003

Titel

Gedeeltelijke afwijking

Alle kenmerken

10 + 3

Alle kenmerken

Bruto-investeringen in
materiële goederen

Ontbrekende variabelen

15 11 0 voor Bruto-investeringen in
2002-2003
materiële goederen

Overige punten

Geen

Geen

PORTUGAL

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2003

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2001 tot
2003

Volledige, gedeeltelijke of Geen afwijking
geen afwijking

Geen afwijking

Extra tijd nodig voor indie- Geen
ning

Geen

Ontbrekende variabelen

Geen

Geen

Overige punten

Geen

Geen

Titel

FINLAND

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2003

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2001 tot
2003

Volledige, gedeeltelijke of Gedeeltelijke afgeen afwijking
wijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indie- Geen
ning

Geen

Titel

L 244/18
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Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2003

Ontbrekende variabelen

Voor 2001:
16 11 2
Voor 20012002:
42 11 1

Overige punten

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2001 tot
2003

Titel

29.9.2003

Titel

Aantal werkzame vrouwen
Rente en soortgelijke
baten van vastrentende
waardepapieren

Geen

Geen

ZWEDEN

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2003

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2001 tot
2003

Titel

Volledige, gedeeltelijke of Gedeeltelijke afgeen afwijking
wijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indie- Geen
ning

Geen behalve:

Titel

10 + 1 voor:
Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken naar land
van vestiging van de
moederonderneming
11 11 4

Aantal ondernemingen
naar land van vestiging
van de moederonderneming

43 31 0

Balanstotaal naar land
van vestiging van de
moederonderneming
Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

11 51 0

Ontbrekende variabelen

Overige punten

15 11 0

Bruto-investeringen in
materiële goederen

16 11 2

Aantal werkzame vrouwen

16 13 6

Aantal vrouwen
loondienst

Geen

in

Geen

Totaal aantal financiële
dochterondernemingen
naar locatie in een ander
land

29.9.2003

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 244/19

VERENIGD KONINKRIJK

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2001 tot 2003

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2001 tot
2003

Volledige, gedeeltelijke of Gedeeltelijke afgeen afwijking
wijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indie- Geen
ning

Geen

Ontbrekende variabelen

Overige punten

Titel

42 35 0

Waardecorrecties en terugneming van waardecorrecties op vorderingen en voorzieningen voor voorwaardelijke/eventuele schulden
en verplichtingen

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

42 36 0

Overige waardecorrec- 11 41 1
ties en terugneming van
waardecorrecties

Totaal aantal bijkantoren
naar locatie in een nietEER-land

42 50 0

Buitengewoon resultaat 11 51 0

Totaal aantal financiële
dochterondernemingen
naar locatie in een ander
land

Geen

Geen

L 244/20
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BIJLAGE III

Afwijkingen voor bijlage 7

BELGIË

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2002 tot 2004

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2002 tot
2004

Volledige, gedeeltelijke of Gedeeltelijke afgeen afwijking
wijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indie- 12 + 3
ning

12 + 3

Ontbrekende variabelen

Titel

48 00 5

Pensioenbijdragen aan
vaste-uitkeringsregelingen

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

48 00 6

Pensioenbijdragen aan 48 61 0
vaste-uitkeringsregelingen

Geografische verdeling
van de omzet

48 00 7

Pensioenbijdragen aan
hybride regelingen

12 15 0

Toegevoegde waarde tegen factorkosten

15 11 0

Bruto-investeringen in
materiële goederen

48 12 0

Beleggingen in gelieerde
ondernemingen en deelnemingen (PF)

48 10 1

Totale investeringen in
de „bijdragende onderneming”

48 13 2

Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt verhandelde aandelen

48 13 4

Overige niet-vastrentende waardepapieren

48 70 1

Aantal deelnemers bij
vaste-uitkeringsregelingen

48 70 2

Aantal deelnemers bij
beschikbarepremieregelingen

48 70 3

Aantal deelnemers bij
hybride regelingen
Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken over nietzelfstandige
pensioenfondsen

29.9.2003
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Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2002 tot 2004

11 15 0

Overige punten

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2002 tot
2004

L 244/21

Titel

Aantal ondernemingen
met niet-zelfstandige
pensioenfondsen

Geen

Geen

DENEMARKEN

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2002 tot 2004

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2002 tot
2004

Volledige, gedeeltelijke of Gedeeltelijke afgeen afwijking
wijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indie- Geen
ning

Geen

Ontbrekende variabelen

Voor 2002:

Voor 2002:

Titel

48 13 1

Op een gereglementeerde markt verhandelde
aandelen

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken naar valuta

48 13 3

Niet openbaar verhan- 48 64 0
delde aandelen

Totale
investeringen
naar euro- en niet-eurobestanddelen

48 13 4

Overige niet-vastren- Voor
tende waardepapieren 2002-2004:
Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

Voor
2002-2004:

48 20 0

Overige activa

48 00 5

Pensioenbijdragen aan
vaste-uitkeringsregelingen

48 00 6

Pensioenbijdragen aan
vaste-uitkeringsregelingen

48 00 7

Pensioenbijdragen aan
hybride regelingen

48 03 1

Periodieke pensioenuitkeringen

48 61 0

Geografische verdeling
van de omzet

L 244/22

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2002 tot 2004

Overige punten

Titel

48 03 2

Pensioenuitkeringen ineens

48 03 3

Overdrachten naar andere regelingen

15 11 0

Bruto-investeringen in
materiële goederen

48 10 1

Totale investeringen in
de „bijdragende onderneming”

48 13 2

Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt verhandelde aandelen

48 70 1

Aantal deelnemers bij
vaste-uitkeringsregelingen

48 70 2

Aantal deelnemers bij
beschikbarepremieregelingen

48 70 3

Aantal deelnemers bij
hybride regelingen

48 70 5

Aantal niet meer bijdragende deelnemers met
pensioenaanspraken

Geen

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2002 tot
2004

29.9.2003

Titel

Geen

DUITSLAND

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2002 tot 2004

Volledige, gedeeltelijke of Volledige afwijgeen afwijking
king

Extra tijd nodig voor indiening

Ontbrekende variabelen

Overige punten

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2002 tot
2004

Volledige afwijking

Titel

29.9.2003
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L 244/23

GRIEKENLAND

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2002 tot 2004

Titel

Volledige, gedeeltelijke of Volledige afwijgeen afwijking
king

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2002 tot
2004

Titel

Volledige afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

Ontbrekende variabelen

Overige punten

SPANJE

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2002 tot 2004

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2002 tot
2004

Volledige, gedeeltelijke of Gedeeltelijke afgeen afwijking
wijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indie- Geen
ning

Geen

Ontbrekende variabelen

Overige punten

Titel

48 07 0

Totaal belastingen

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken naar valuta

48 16 0

Deelnemingen in ge- 48 64 0
meenschappelijke beleggingen

Totale
investeringen
naar euro- en niet-eurobestanddelen

48 10 1

Totale investeringen in
de „bijdragende onderneming”

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

48 10 4

Totale investeringen te- 48 61 0
gen marktwaarde

Geografische verdeling
van de omzet

48 13 2

Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt verhandelde aandelen

48 70 5

Aantal niet meer bijdragende deelnemers met
pensioenaanspraken

Geen

Geen
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FRANKRIJK

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2002 tot 2004

Titel

Volledige, gedeeltelijke of Volledige afwijgeen afwijking
king

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2002 tot
2004

Titel

Volledige afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

Ontbrekende variabelen

Overige punten

ITALIË

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2002 tot 2004

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2002 tot
2004

Volledige, gedeeltelijke of Gedeeltelijke afgeen afwijking
wijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indie- Geen
ning

Geen

Ontbrekende variabelen

Titel

48 00 3

Ontvangen pensioenoverdrachten

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken naar valuta

48 01 0

Opbrengsten van beleg- 48 64 0
gingen (PF)

Totale
investeringen
naar euro- en niet-eurobestanddelen

48 01 1

Kapitaalwinst en -verlies

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

48 02 1

Ontvangen
verzeke- 48 61 0
ringsuitkeringen

Geografische verdeling
van de omzet

48 02 2

Overige inkomsten (PF)

12 12 0

Productiewaarde

12 15 0

Toegevoegde waarde tegen factorkosten

48 03 3

Overdrachten naar andere regelingen

48 04 0

Nettoverandering
in
technische voorzieningen (reserves)
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Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2002 tot 2004

Titel

48 05 0

Betaalde verzekeringspremies

48 06 0

Totale exploitatiekosten

13 11 0

Totale aankoop van
goederen en diensten

13 31 0

Personeelskosten

15 11 0

Bruto-investeringen in
materiële goederen

48 07 0

Totaal belastingen

48 16 0

Deelnemingen in gemeenschappelijke beleggingen

48 10 1

Totale investeringen in
de „bijdragende onderneming”

48 10 4

Totale investeringen tegen marktwaarde

48 13 1

Op een gereglementeerde markt verhandelde
aandelen

48 13 2

Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt verhandelde aandelen

48 13 3

Niet openbaar verhandelde aandelen

48 13 4

Overige niet-vastrentende waardepapieren

16 11 0

Aantal werkzame personen

48 70 5

Aantal niet meer bijdragende deelnemers met
pensioenaanspraken

L 244/25

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2002 tot
2004

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2002 tot
2004

Titel

Overige punten
IERLAND
Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2002 tot 2004

Volledige, gedeeltelijke of Volledige afwijgeen afwijking
king
Extra tijd nodig voor indiening
Ontbrekende variabelen
Overige punten

Titel

Volledige afwijking

L 244/26
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LUXEMBURG

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2002 tot 2004

Titel

Volledige, gedeeltelijke of Volledige afwijgeen afwijking
king

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2002 tot
2004

Titel

Volledige afwijking

Extra tijd nodig voor indiening

Ontbrekende variabelen

Overige punten

NEDERLAND

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2002 tot 2004

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2002 tot
2004

Volledige, gedeeltelijke of Gedeeltelijke afgeen afwijking
wijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indie- Geen behalve:
ning
12 +1 voor 2001

Geen behalve:

Ontbrekende variabelen

Voor 2002:

12 +1 voor 2001

Voor 20022003:
48 10 1

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken naar valuta

Totale investeringen in
de „bijdragende onderneming”

Voor 20022004:

48 13 2

48 64 0

Geen

Totale
investeringen
naar euro- en niet-eurobestanddelen
Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt verhandelde aandelen
48 61 0

Overige punten

Titel

Geen

Geografische verdeling
van de omzet
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OOSTENRIJK

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2002 tot 2004

Titel

Volledige, gedeeltelijke of Gedeeltelijke afgeen afwijking
wijking

Geen afwijking

Extra tijd nodig voor indie- Geen
ning
Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken

Ontbrekende variabelen

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2002 tot
2004

48 00 5

Pensioenbijdragen aan
vaste-uitkeringsregelingen

48 00 6

Pensioenbijdragen aan
beschikbarepremieregelingen

48 00 7

Pensioenbijdragen aan
hybride regelingen

48 01 1

Kapitaalwinst en -verlies

48 03 3

Overdrachten naar andere regelingen

48 10 1

Totale investeringen in
de „bijdragende onderneming”

48 12 0

Beleggingen in gelieerde
ondernemingen en deelnemingen (PF)

48 13 1

Op een gereglementeerde markt verhandelde
aandelen

48 13 2

Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt verhandelde aandelen

48 13 3

Niet openbaar verhandelde aandelen

48 13 4

Overige niet-vastrentende waardepapieren

48 70 1

Aantal deelnemers bij
vaste-uitkeringsregelingen

48 70 2

Aantal deelnemers bij
beschikbarepremieregelingen

48 70 3

Aantal deelnemers bij
hybride regelingen

48 70 5

Aantal niet meer bijdragende deelnemers met
pensioenaanspraken

Titel

L 244/28

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2002 tot 2004

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2002 tot
2004
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Titel

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken over nietzelfstandige
pensioenfondsen
11 15 0

Overige punten

Aantal ondernemingen
met niet-zelfstandige
pensioenfondsen

Geen

Geen

PORTUGAL

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2002 tot 2004

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2002 tot
2004

Volledige, gedeeltelijke of Gedeeltelijke afgeen afwijking
wijking

Geen afwijking

Extra tijd nodig voor indie- Geen
ning

Geen

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken

Ontbrekende variabelen
48 00 1

Pensioenbijdragen van
aangeslotenen

48 00 2

Pensioenbijdragen van
werkgevers

48 00 3

Ontvangen pensioenoverdrachten

48 00 4

Overige
dragen

48 03 3

Overdrachten naar andere regelingen

48 12 0

Beleggingen in gelieerde
ondernemingen en deelnemingen (PF)

48 10 1

Totale investeringen in
de „bijdragende onderneming”

48 13 2

Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt verhandelde aandelen

48 70 5

Aantal niet meer bijdragende deelnemers met
pensioenaanspraken

pensioenbij-

Titel
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Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2002 tot 2004

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2002 tot
2004
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Titel

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken over nietzelfstandige
pensioenfondsen
11 15 0

Overige punten

Aantal ondernemingen
met niet-zelfstandige
pensioenfondsen

Geen

Geen

FINLAND

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2002 tot 2004

Titel

Volledige, gedeeltelijke of Geen afwijking
geen afwijking

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2002 tot
2004

Titel

Geen afwijking

Extra tijd nodig voor indiening
Ontbrekende variabelen
Overige punten

ZWEDEN

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2002 tot 2004

Volledige, gedeeltelijke of Volledige afwijgeen afwijking
king
Extra tijd nodig voor indiening
Ontbrekende variabelen
Overige punten

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2002 tot
2004

Volledige afwijking

Titel
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VERENIGD KONINKRIJK

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2002 tot 2004

Titel

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2002 tot
2004

Volledige, gedeeltelijke of Gedeeltelijke afgeen afwijking
wijking

Gedeeltelijke afwijking

Extra tijd nodig voor indie- 12 + 3
ning

12 + 3

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken

Ontbrekende variabelen

Titel

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken naar grootteklasse

11 11 0

Aantal ondernemingen

11 11 8

Aantal ondernemingen
naar omvang van investeringen

48 00 5

Pensioenbijdragen aan 11 11 9
vaste-uitkeringsregelingen

Aantal ondernemingen
naar grootteklasse van
het aantal deelnemers

48 00 6

Pensioenbijdragen aan
beschikbarepremieregelingen

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken naar valuta

48 00 7

Pensioenbijdragen aan
hybride regelingen

48 01 0

Opbrengsten van beleggingen (PF)

Jaarlijkse
bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

48 01 1

Kapitaalwinst en -verlies 48 61 0

Geografische verdeling
van de omzet

48 02 1

Ontvangen
verzekeringsuitkeringen

12 12 0

Productiewaarde

12 15 0

Toegevoegde waarde tegen factorkosten

48 05 0

Betaalde verzekeringspremies

13 11 0

Totale aankoop van
goederen en diensten

13 31 0

Personeelskosten

48 12 0

Beleggingen in gelieerde
ondernemingen en deelnemingen (PF)

48 13 2

Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt verhandelde aandelen

48 64 0

Totale
investeringen
naar euro- en niet-eurobestanddelen
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Jaarlijkse bedrijfsstatistieken
2002 tot 2004

Overige punten

Titel

48 10 1

Totale investeringen in
de „bijdragende onderneming”

48 30 0

Eigen vermogen

16 11 0

Aantal werkzame personen

48 70 0

Aantal deelnemers

48 70 1

Aantal deelnemers bij
vaste-uitkeringsregelingen

48 70 2

Aantal deelnemers bij
beschikbarepremieregelingen

48 70 3

Aantal deelnemers bij
hybride regelingen

48 70 4

Aantal bijdragende deelnemers

48 70 5

Aantal niet meer bijdragende deelnemers met
pensioenaanspraken

48 70 6

Aantal pensioenontvangers

Geen

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met
indeling 2002 tot
2004

Geen
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VERORDENING (EG) Nr. 1668/2003 VAN DE COMMISSIE
van 1 september 2003
ter uitvoering van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad, wat het technische formaat
voor de indiening van structurele bedrijfsstatistieken betreft, en tot wijziging van Verordening
(EG) nr. 2702/98 betreffende het technische formaat voor de indiening van structurele
bedrijfsstatistieken

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Het technische formaat voor de indiening van de
structurele bedrijfsstatistieken van kredietinstellingen en
pensioenfondsen overeenkomstig de bijlagen 6 en 7 bij
Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 moet nader worden vastgesteld, teneinde vergelijkbare en tussen lidstaten
geharmoniseerde gegevens te verkrijgen, het risico van
fouten bij de indiening van gegevens te beperken en
de snelheid waarmee de verzamelde gegevens kunnen
worden verwerkt en aan de gebruikers beschikbaar
kunnen worden gesteld, te vergroten. Er moet een ander
technisch formaat worden vastgesteld voor de indiening
van de kenmerken van de gedetailleerde modules voor
kredietinstellingen en pensioenfondsen, aangezien in het
technische formaat dat bij Verordening (EG) nr. 2702/
98 voor de indiening van de kenmerken van de gemeenschappelijke module en de gedetailleerde modules voor
de nijverheid, de handel en de bouwnijverheid is vastgesteld, de resultaten anders zijn ingedeeld.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité
statistisch programma,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad van
20 december 1996 inzake structurele bedrijfsstatistieken ( 1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1667/2003 van
de Commissie ( 2), en met name op artikel 12, onder viii),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 is een gemeenschappelijk kader voor de opstelling van communautaire
statistieken over de structuur, de activiteiten, de prestaties en het concurrentievermogen in de bank- en pensioenfondsensector van de Gemeenschap vastgesteld.

Om de indiening van statistieken over milieu-uitgaven
te vergemakkelijken, moet het technische formaat dat
werd vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2702/98 van
de Commissie van 17 december 1998 betreffende het
technische formaat voor de indiening van structurele
bedrijfsstatistieken ( 3), gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1614/2002 ( 4), worden aangepast. In Verordening
(EG) nr. 2702/98 werd het technische formaat voor de
indiening van structurele bedrijfsstatistieken voor de
kenmerken in de gemeenschappelijke module en in de
gedetailleerde modules voor de nijverheid, de handel
en de bouwnijverheid van Verordening (EG, Euratom)
nr. 58/97 vastgesteld. Dit technische formaat moet
worden gewijzigd, zodat kenmerken over milieu-uitgaven en de indeling naar milieugebied voor sommige
kenmerken in de gedetailleerde module voor de nijverheid van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 kunnen
worden toegevoegd.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Verordening (EG) nr. 2702/98 wordt overeenkomstig bijlage I bij deze verordening gewijzigd.

Artikel 2
Het in artikel 9 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97
bedoelde technische formaat voor bijlage 6 wordt vastgesteld
in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3
( 1)
( 2)
( 3)
( 4)

PB L 14 van 17.1.1997, blz. 1.
Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.
PB L 344 van 18.2.1998, blz. 102.
PB L 244 van 12.9.2002, blz. 7.

Het in artikel 9 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97
bedoelde technische formaat voor bijlage 7 wordt vastgesteld
in bijlage III bij deze verordening.
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Artikel 4

Artikel 5

De lidstaten passen dit formaat toe voor de gegevens betreffende het referentiejaar 2001 en de daaropvolgende jaren, met
uitzondering van de gegevens van bijlage 7 waarvoor dit
formaat wordt toegepast voor de gegevens betreffende het
referentiejaar 2002 en de daaropvolgende jaren.

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 1 september 2003.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 2702/98 wordt als volgt gewijzigd:
1.

In de in punt 2 beschreven recordstructuur wordt de volgende rij toegevoegd:
„Indeling naar milieugebied

2.

A

4

Code voor milieugebieden (alleen voor de nijverheid)”

Aan de tabel in punt 3.1. Soort reeks, wordt de volgende reeks toegevoegd:
Soort reeks

„Uitgaven milieubescherming naar grootteklasse

3.

„Uitgaven milieubescherming naar milieugebied

Code

2B”

Aan de tabel in punt 3.7. Variabele, worden de volgende variabelen toegevoegd:
Variabele titel

5.

2O”

In de tabel in punt 3.1. Soort reeks, krijgt de volgende reeks een andere beschrijving:
Soort reeks

4.

Code

Code

„Investeringen in apparatuur en installaties voor schonere technologieën („geïntegreerde
technologie”)

21 12 0

Totale lopende uitgaven voor milieubescherming

21 14 0”

Er wordt de volgende tabel toegevoegd:
„3.14.

Indeling naar milieugebied
Indeling van producten/milieugebieden

Code

Bescherming van omgevingslucht en klimaat

ED01

Afvalwaterbeheer

ED02

Afvalbeheer

ED03

Overige milieubeschermende maatregelen

ED09”
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BIJLAGE II
TECHNISCH FORMAAT VOOR STATISTIEKEN OVER KREDIETINSTELLINGEN

1.

De vorm van de gegevens
De gegevens worden verzonden als een recordverzameling waarvan een groot gedeelte dient voor de
beschrijving van de kenmerken van de gegevens (land, jaar, economische activiteit enz.). Bij de gegevens zelf
gaat het om een getal dat kan worden gekoppeld aan een vlag of een toelichting met de beschrijving van
bijvoorbeeld een aggregatie van NACE-codes. Bij vertrouwelijke gegevens moet de werkelijke waarde in het
desbetreffende veld worden opgenomen, terwijl er een vlag ter aanduiding van de aard van de vertrouwelijke
gegevens aan het record moet worden toegevoegd.
Om nauwkeurige informatie over de aard van de gegevens te verkrijgen moeten de volgende speciale gevallen
worden onderscheiden:
—

gegevens gelijk aan nul (code „0”): uitsluitend werkelijke nulwaarden (het beschreven verschijnsel doet
zich in de lidstaat niet voor);

—

ontbrekende gegevens (code „m”): gegevens die op het ogenblik ontbreken, maar die de lidstaten zullen
verstrekken zodra ze beschikbaar zijn;

—

gegevens niet beschikbaar: gegevens die in een lidstaat niet worden verzameld. Het betreffende record
wordt dan niet opgestuurd.

Wanneer daarentegen geen gegevens worden verzameld voor een volledige dimensie (een variabele, een
NUTS-code of grootteklassecode enz.), bestaan hiervoor ook geen records, tenzij de gegevens ontbreken
omdat ze deel uitmaken van een groep NACE-codes. Daarom is het van belang een onderscheid te maken
tussen gegevens die werkelijk ontbreken, door een record te verstrekken (één per ontbrekend artikel) waarin
de waarde voor de gegevens met „m” wordt gecodeerd, en gegevens die werkelijk gelijk zijn aan nul, door in
de desbetreffende records de waarde van de gegevens op nul te stellen.

2.

Structuur van de gegevensverzameling
De gegevensverzameling zal uit de volgende velden bestaan.

Veld

Type

Maximumlengte

Waarde

1

Reeks

A

2

6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H. Alfanumerieke
code van de reeks (zie onderstaande lijst)

2

Jaar

A

4

Jaar in vier cijfers, bv. 2001

3

Territoriale eenheid

A

6

Komt overeen met de landencode voor reeksen per
land of met de NUTS 99-code van de regio voor
reeksen per regio. De NUTS 99 is de nieuwe, in
december 1999 ingevoerde, nomenclatuur

4

Economische activiteit

A

4

NACE Rev. 1-code

5

Maateenheid

A

3

Variabele — soort maateenheid —

6

Eenheid

A

4

Eenheid

7

Variabele

A

5

Code variabele. De codes in bijlage 6 van de SBSverordening bestaan uit vijf cijfers (zie onderstaande
lijst)
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Veld

8

Grootteklasse

Type

Maximumlengte

A

4

29.9.2003

Waarde

Code voor de grootteklasse (zie onderstaande lijst)

of
Land van vestiging van de
moederonderneming

Code voor het land van vestiging van de moederonderneming (zie onderstaande lijst)

of
Categorie

9

10

Code voor de categorie kredietinstelling (zie onderstaande lijst)

Indeling van producten

A

6

Komt overeen met de CPA-code (zie onderstaande
lijst)

Rechtsvorm

A

4

Code voor de rechtsvorm van de onderneming (zie
onderstaande lijst)

of
Geografische verdeling

Code voor de geografische verdeling van de partnerlanden (zie onderstaande lijst)

11

Waarde gegevens

A

12

Numerieke waarde van de gegevens (een negatieve
waarde wordt voorafgegaan door een minteken)
uitgedrukt als een geheel getal zonder decimalen.
Wanneer de gegevens niet worden gestuurd omdat
ze ontbreken, wordt een „M” gebruikt

12

Kwaliteitsvlag

A

1

R: herziene gegevens, M: actuele gegevens, P: voorlopige gegevens

13

Vertrouwelijkheidsvlag

A

1

A, B, C, D: geeft aan waarom gegevens vertrouwelijk
zijn (zie onderstaande lijst). Bij niet-vertrouwelijke
gegevens blijft dit veld blanco

14

Dominantie

N

3

Een numerieke waarde gelijk aan of minder dan
100. Deze geeft in procenten aan in hoeverre één
of twee ondernemingen de gegevens domineren,
waardoor deze vertrouwelijk zijn. De waarde wordt
afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, bv.
90,3 wordt 90, 94,50 wordt 95. Bij niet-vertrouwelijke gegevens blijft dit veld blanco. Het veld wordt
alleen gebruikt wanneer in het vorige veld de
vertrouwelijkheidsvlag B of C wordt gebruikt

15

Voetnoot

A

250

Niet-verplichte aantekening bij de gegevens

NB: A = alfanumeriek, N = numeriek.

3.

Beschrijving van de velden

3.1.

Reeks
Soort reeks

Code

Jaarstatistiek ondernemingen

6A

Jaarstatistiek ondernemingen naar rechtsvorm

6B
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Code

Jaarstatistiek ondernemingen naar land van vestiging van de moederonderneming

6C

Jaarstatistiek ondernemingen naar categorie kredietinstelling

6D

Jaarstatistiek ondernemingen naar grootteklasse

6E

Jaarstatistiek ondernemingen naar product

6F

Jaarstatistiek ondernemingen, geografische verdeling

6G

Regionale jaarstatistiek

6H

3.2.

Jaar

3.3.

Territoriale eenheid
Deze code betreft het land voor reeksen per land of de regio voor reeksen per regio (reeks 6H). Zij is gebaseerd
op de NUTS 99-code. Voor regio’s worden twee tekens toegevoegd aan de twee tekens voor het land (zie
NUTS 99).
Land

Code

België

BE

Denemarken

DK

Duitsland

DE

Griekenland

GR

Spanje

ES

Frankrijk

FR

Ierland

IE

Italië

IT

Luxemburg

LU

Nederland

NL

Oostenrijk

AT

Portugal

PT

Finland

FI

Zweden

SE

Verenigd Koninkrijk

UK

IJsland

IS

Liechtenstein

LI

Noorwegen

NO

Zwitserland

CH
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Economische activiteit
Naam van de economische activiteit — NACE Rev. 1 —

3.5.

6512

Overige kredietverstrekking

6522

Maateenheid
Code

Nationale valuta

NC

Euro

EUR

Aantal

NBR

Eenheid
Eenheid

3.7.

Code

Overige geldscheppende financiële intermediairs

Maateenheid

3.6.

29.9.2003

Code

Eenheid

UNIT

Duizend

1 000

Miljoen

MIO

Miljard

BIO

Variabele
Titel van de variabele

Code

Structuurgegevens
Aantal ondernemingen

11 11 0

Aantal ondernemingen naar rechtsvorm

11 11 1

Aantal ondernemingen naar land van vestiging van de moederonderneming

11 11 4

Aantal ondernemingen naar grootteklasse van het balanstotaal

11 11 6

Aantal ondernemingen naar categorie kredietinstelling

11 11 7

Aantal lokale eenheden

11 21 0

Totaal aantal bijkantoren naar locatie in een niet-EER-land

11 41 0

Totaal aantal financiële dochtermaatschappijen naar locatie in een ander land

11 51 0

Boekhoudgegevens: winst-en-verliesrekening
Rente en soortgelijke baten

42 11 0

Rente en soortgelijke baten van vastrentende waardepapieren

42 11 1

Rente en soortgelijke lasten

42 12 0
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Code

Rente en soortgelijke lasten in verband met uitgegeven obligaties

42 12 1

Opbrengsten uit waardepapieren

42 13 0

Opbrengsten uit aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren

42 13 1

Ontvangen provisie

42 14 0

Betaalde provisie

42 15 0

Resultaat uit financiële transacties

42 20 0

Overige bedrijfsopbrengsten

42 31 0

Algemene beheerskosten

42 32 0

Andere beheerskosten

42 32 2

Overige bedrijfslasten

42 33 0

Waardecorrecties en terugneming van waardecorrecties op vorderingen en voorzieningen
voor voorwaardelijke/eventuele schulden en verplichtingen

42 35 0

Overige waardecorrecties en terugneming van waardecorrecties

42 36 0

Resultaat uit de normale bedrijfsuitoefening

42 40 0

Buitengewoon resultaat

42 50 0

Alle belastingen (belasting op het resultaat uit de normale bedrijfsuitoefening, belasting op
het buitengewone resultaat, overige belastingen)

42 51 0

Resultaat over het boekjaar

42 60 0

Productiewaarde

12 12 0

Toegevoegde waarde tegen basisprijzen

12 14 0

Toegevoegde waarde tegen factorkosten

12 15 0

Totale aankoop van goederen en diensten

13 11 0

Personeelskosten

13 31 0

Bruto-investeringen in materiële goederen

15 11 0

Boekhoudgegevens: balans
Vorderingen op cliënten

43 11 0

Schulden aan cliënten

43 21 0

Totaal eigen vermogen

43 29 0

Balanstotaal

43 30 0

Balanstotaal naar land van vestiging van de moederonderneming

43 31 0

Balanstotaal naar rechtsvorm

43 32 0

Gegevens naar product
Rente en soortgelijke baten naar (sub)categorieën van de CPA

44 11 0

Rente en soortgelijke lasten naar (sub)categorieën van de CPA

44 12 0

Ontvangen provisie naar (sub)categorieën van de CPA

44 13 0

Betaalde provisie naar (sub)categorieën van de CPA

44 14 0
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Code

Gegevens betreffende internationalisering
Geografische verdeling van totaal aantal bijkantoren in de EER

45 11 0

Geografische verdeling van rente en soortgelijke baten

45 21 0

Geografische verdeling van balanstotaal

45 22 0

Geografische verdeling van rente en soortgelijke baten in verband met het vrije verkeer van
diensten (in andere EER-lidstaten)

45 31 0

Geografische verdeling van rente en soortgelijke baten van de activiteit van bijkantoren (in
niet-EER-lidstaten)

45 41 0

Geografische verdeling van rente en soortgelijke baten in verband met het vrije verkeer van
diensten (in niet-EER-lidstaten)

45 42 0

Gegevens betreffende werkgelegenheid
Aantal werkzame personen

16 11 0

Aantal werkzame personen naar categorie kredietinstelling

16 11 1

Aantal werkzame vrouwen

16 11 2

Aantal werknemers

16 13 0

Aantal vrouwen in loondienst

16 13 6

Aantal werknemers in voltijdequivalenten

16 14 0

Overige gegevens

3.8.

Aantal rekeningen naar (sub)categorieën van de CPA

47 11 0

Aantal vorderingen op cliënten naar (sub)categorieën van de CPA

47 12 0

Aantal gelduitgifteautomaten van kredietinstellingen

47 13 0

Grootteklasse/Land van vestiging van de moederonderneming/Categorie
Grootteklasse van balanstotaal

Code

> 99 999 miljoen euro

SC01

10 000-99 999 miljoen euro

SC02

1 000-9 999 miljoen euro

SC03

100-999 miljoen euro

SC04

< 100 miljoen euro

SC05
Land van vestiging van de moederonderneming

Code

Moederonderneming in het eigen land van vestiging

RE01

Moederonderneming in een ander land

RE02

Categorie kredietinstelling

Code

Banken met vergunning

CA01

Gespecialiseerde kredietverstrekkende instellingen

CA02

Overige kredietinstellingen

CA03
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Indeling van producten
Producten

Code

In ontvangst nemen van deposito’s tussen bedrijfstakken

651211

Gestandaardiseerde ontvangst van deposito’s

651212

Niet-gestandaardiseerde ontvangst van deposito’s

651213

Kredietverstrekking tussen bedrijfstakken

651221

Verstrekking van consumptieve kredieten

651222

Verstrekking van hypothecair krediet

651223

Verstrekking van bedrijfskredieten

651224

Overige kredietverstrekking, n.e.g.

651225

Overige diensten van geldscheppende financiële intermediairs, n.e.g.

65123

Financiële leasing

6521

Kredietverstrekking tussen bedrijfstakken

65221

Verstrekking van consumptieve kredieten

65222

Verstrekking van hypothecair krediet

65223

Verstrekking van bedrijfskredieten

65224

Overige kredietverstrekking, n.e.g.

65225

Investeringsbankieren

65231

Overige diensten van financiële intermediairs, n.e.g.

65232

Diensten van commissionairs in effecten

67121

Fondsenbeheer

67122

Overige ondersteunende diensten in verband met financiële intermediairs, n.e.g.

6713

Diensten van tussenpersonen

6721

Overige ondersteunende diensten in verband met het verzekeringswezen en pensioenfondsen,
n.e.g.

6722

3.10. Rechtsvorm/Geografische verdeling
Rechtsvorm

Code

Kapitaalvennootschappen

LS01

Coöperatieve ondernemingen

LS02

Publiekrechtelijke ondernemingen

LS03

Bijkantoren van ondernemingen met hoofdzetel in een niet-EER-land

LS04

Overige

LS05
Landen en groepen landen

Code

Belgique/België

BEL

Danmark

DNK

Deutschland

DEU
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Code

Eλλαδα

GRC

España

ESP

France

FRA

Ireland

IRL

Italia

ITA

Luxembourg

LUX

Nederland

NLD

Österreich

AUT

Portugal

PRT

Suomi/Finland

FIN

Sverige

SWE

United Kingdom

GBR

Island

ISL

Liechtenstein

LIE

Norge

NOR

Schweiz/Suisse/Svizzera

CHE

Verenigde Staten

USA

Japan

JPN

In de lidstaat van de hoofdzetel

MSHO

In een andere lidstaat

OMS

In een ander EER-land

OEEA

In een ander derde land (overige buitenland)

THCO

3.11. Waarde gegevens
Monetaire gegevens worden uitgedrukt in miljoenen van de nationale valuta of in euro (voor landen die deel
uitmaken van de eurozone).
Om nauwkeurige informatie over de aard van de gegevens te verkrijgen moeten de volgende speciale gevallen
worden onderscheiden:
—

„gegevens gelijk aan nul” (code „0”): uitsluitend werkelijke nulwaarden (het beschreven verschijnsel doet
zich in de lidstaat niet voor);

—

„ontbrekende gegevens” (code „m”): gegevens die op het ogenblik ontbreken, maar die de lidstaten zullen
verstrekken zodra ze beschikbaar zijn;

—

„gegevens niet beschikbaar”: gegevens die in een lidstaat niet worden verzameld. Het betreffende record
wordt dan niet opgestuurd.

Wanneer daarentegen geen gegevens worden verzameld voor een volledige dimensie (een variabele, een
NUTS-code enz.), bestaan hiervoor ook geen records, tenzij de gegevens ontbreken omdat ze deel uitmaken
van een groep NACE-codes. Daarom is het van belang gegevens die werkelijk ontbreken, te onderscheiden
door een record te verstrekken (één per ontbrekend artikel) waarin de waarde voor de gegevens met „m”
wordt gecodeerd.
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3.12. Kwaliteitsvlag
Type gegevens

Vlag

Herziene gegevens

R

Actuele gegevens

M

Voorlopige gegevens

P

„Herziene gegevens” zijn gegevens die voor de tweede keer worden verstuurd (of al vaker zijn gestuurd),
waarbij het gaat om de correctie van eerder gestuurde gegevens.
„Actuele gegevens” zijn gegevens die voordien niet beschikbaar waren en die in het veld „Waarde gegevens”
(zie punt 3.11) als ontbrekend waren gecodeerd, maar daarna beschikbaar zijn gekomen.
De vlag voor „voorlopige gegevens” moet worden gebruikt om aan te geven dat de ingediende gegevens
waarschijnlijk nog worden gecorrigeerd.

3.13. Vertrouwelijkheidsvlag
De lidstaten wordt gevraagd vertrouwelijke gegevens duidelijk aan te geven met een van de volgende vlaggen.
Landen die geen vertrouwelijke gegevens kunnen sturen, wordt gevraagd de waarde op „x” te stellen (zie
punt 3.11) en met een vlag aan te geven dat de gegevens ontbreken omdat ze vertrouwelijk zijn.
Reden voor vertrouwelijkheid

Vlag

Te weinig ondernemingen

A

Eén onderneming domineert de gegevens

B

Twee ondernemingen domineren de gegevens

C

Vertrouwelijk in verband met secundaire vertrouwelijkheid

D

3.14. Dominantie
Een numerieke waarde gelijk aan of minder dan 100. Deze geeft in procenten aan in hoeverre één of twee
ondernemingen de gegevens domineren, waardoor deze vertrouwelijk zijn. De waarde wordt afgerond naar
het dichtstbijzijnde gehele getal, bv. 90,3 wordt 90, 94,50 wordt 95. Bij niet-vertrouwelijke gegevens blijft dit
veld blanco. Het veld wordt alleen gebruikt wanneer in het vorige veld de vertrouwelijkheidsvlag B of C wordt
gebruikt.

3.15. Voetnoot
Niet-verplichte aantekening bij de gegevens met een maximumlengte van 250 tekens.

4.

Elektronische vorm
De gegevens en metagegevens, die in overeenstemming met deze verordening worden verstrekt, worden door
de bevoegde nationale autoriteiten naar Eurostat verstuurd. De indiening geschiedt volgens een passende
uitwisselingsstandaard die door het Comité statistisch programma (CSP) is goedgekeurd. Eurostat zal
gedetailleerde documentatie over goedgekeurde standaard(en) beschikbaar stellen alsmede richtsnoeren over
de implementatie van deze standaarden overeenkomstig de vereisten van deze verordening.
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Overgangsregelingen
Tijdens een overgangsperiode kunnen de gegevens als een „flat file” in ASCII-formaat worden verzonden,
waarbij elke gegevensverzameling een record vormt met de puntkomma „;” als veldscheidingsteken en het
CR-terugloopteken (de hexadecimale ASCII-code „0D”) en/of het regelopschuivingsteken (de hexadecimale
ASCII-code „0A”) als recordscheider.

6.

Voorbeelden van records
Voorbeeld 1:
1

2

3

4

5

Reeks

Jaar

Territoriale
eenheid

Economische
activiteit

Maateenheid

6A

2001

BE

6512

NBR

6

7

8

9

10

11

Eenheid Variabele Grootte- Indeling Rechts- Waarde
klasse/ van pro- vorm/ gegevens
Land
ducten Geogravan vestifische
ging van
verdeling
de moederonderneming/
Categorie
UNIT

11110

12

13

14

Kwaliteitsvlag

Vertrouwelijkheidsvlag

Dominantie

87

België geeft in reeks 6A (jaarstatistiek ondernemingen) voor referentiejaar 2001 en voor NACE Rev.1klasse 65.12, 87 ondernemingen aan. De gegevens zijn niet vertrouwelijk.
6A; 2001; BE; 6512; NBR; UNIT; 11110; ; ; ;87; ; ; ;
Voorbeeld 2:
1

2

3

4

5

Reeks

Jaar

Territoriale
eenheid

Economische
activiteit

Maateenheid

6B

2001

DK

6512

NBR

6

7

8

9

10

11

Eenheid Variabele Grootte- Indeling Rechts- Waarde
klasse/ van pro- vorm/ gegevens
Land
ducten Geogravan vestifische
ging van
verdeling
de moederonderneming/
Categorie
UNIT

11111

LS02

12

13

14

Kwaliteitsvlag

Vertrouwelijkheidsvlag

Dominantie

25

Denemarken geeft in reeks 6B (jaarstatistiek ondernemingen naar rechtsvorm) voor referentiejaar 2001 en
voor NACE Rev.1-klasse 65.12, 25 ondernemingen aan die coöperatieve ondernemingen zijn. De gegevens
zijn niet vertrouwelijk.
6B; 2001; DK; 6512; NBR; UNIT; 11111; ; ;LS02; 25; ; ; ;
Voorbeeld 3:
1

2

3

4

5

Reeks

Jaar

Territoriale
eenheid

Economische
activiteit

Maateenheid

6C

2001

PT

6512

EUR

6

7

8

9

10

11

Eenheid Variabele Grootte- Indeling Rechts- Waarde
klasse/ van pro- vorm/ gegevens
Land
ducten Geogravan vestifische
ging van
verdeling
de moederonderneming/
Categorie
MIO

43310

RE01

23 567

12

13

14

Kwaliteitsvlag

Vertrouwelijkheidsvlag

Dominantie

P

A
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Portugal geeft in reeks 6C (jaarstatistiek ondernemingen naar land van vestiging van de moederonderneming)
voor referentiejaar 2001 en voor NACE Rev. 1-klasse 65.12, een balanstotaal van 23 567 miljoen euro aan
voor kredietinstellingen waarvan de moederonderneming in de eigen lidstaat is gevestigd. De gegevens zijn
voorlopig en vertrouwelijk omdat er te weinig ondernemingen zijn.
6C; 2001; PT; 6512; EUR; MIO; 43310; RE01; ; ; 23 567; P; A; ;
Voorbeeld 4:
1

2

3

4

5

Reeks

Jaar

Territoriale
eenheid

Economische
activiteit

Maateenheid

6D

2001

ES

6512

NBR

6

7

8

9

10

11

Eenheid Variabele Grootte- Indeling Rechts- Waarde
klasse/ van pro- vorm/ gegevens
Land
ducten Geogravan vestifische
ging van
verdeling
de moederonderneming/
Categorie
UNIT

16111

CA01

12

13

14

Kwaliteitsvlag

Vertrouwelijkheidsvlag

Dominantie

13

Spanje geeft in reeks 6D (jaarstatistiek ondernemingen naar categorie kredietinstelling) voor referentiejaar
2001 en voor NACE Rev.1-klasse 65.12, 130 werkzame personen in de categorie banken met vergunning
aan. De gegevens zijn niet vertrouwelijk.
6D; 2001; ES; 6512; NBR; UNIT; 16111; CA01; ; ; 130; ; ; ;
Voorbeeld 5:
1

2

3

4

5

Reeks

Jaar

Territoriale
eenheid

Economische
activiteit

Maateenheid

6E

2001

FI

6512

NBR

6

7

8

9

10

11

Eenheid Variabele Grootte- Indeling Rechts- Waarde
klasse/ van pro- vorm/ gegevens
Land
ducten Geogravan vestifische
ging van
verdeling
de moederonderneming/
Categorie
UNIT

11116

SC05

12

13

14

Kwaliteitsvlag

Vertrouwelijkheidsvlag

Dominantie

6

Finland geeft in reeks 6E (jaarstatistiek ondernemingen naar grootteklasse) voor referentiejaar 2001 en voor
NACE Rev.1-klasse 65.12, zes ondernemingen met een balanstotaal in de grootteklasse minder dan
100 miljoen euro aan. De gegevens zijn niet vertrouwelijk.
6E; 2001; FI; 6512; NBR; UNIT; 11116; SC05; ; ; 6; ; ; ;
Voorbeeld 6:
1

2

3

4

5

Reeks

Jaar

Territoriale
eenheid

Economische
activiteit

Maateenheid

6F

2001

UK

6512

NC

6

7

8

9

10

11

Eenheid Variabele Grootte- Indeling Rechts- Waarde
klasse/ van pro- vorm/ gegevens
Land
ducten Geogravan vestifische
ging van
verdeling
de moederonderneming/
Categorie
MIO

44130

651211

1 489

12

13

14

Kwaliteitsvlag

Vertrouwelijkheidsvlag

Dominantie
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Het Verenigd Koninkrijk geeft voor reeks 6F (jaarstatistiek ondernemingen naar product) voor het referentiejaar
2001 en voor NACE Rev.1-klasse 65.12, een ontvangen provisie van 1 489 miljoen GBP in de productklasse
„In ontvangst nemen van deposito’s tussen bedrijfstakken” aan. De gegevens zijn niet vertrouwelijk.
6F; 2001; UK; 6512; NC; MIO; 44130; ;651211; ;1 489; ; ; ;
Voorbeeld 7:
1

2

3

4

5

Reeks

Jaar

Territoriale
eenheid

Economische
activiteit

Maateenheid

6G

2001

FR

6512

NBR

6

7

8

9

10

11

Eenheid Variabele Grootte- Indeling Rechts- Waarde
klasse/ van pro- vorm/ gegevens
Land
ducten Geogravan vestifische
ging van
verdeling
de moederonderneming/
Categorie
UNIT

11510

ESP

12

13

14

Kwaliteitsvlag

Vertrouwelijkheidsvlag

Dominantie

5

Frankrijk geeft in reeks 6G (jaarstatistiek ondernemingen, geografische verdeling) voor referentiejaar 2001 en
voor NACE Rev.1-klasse 65.12, vijf financiële dochterondernemingen in Spanje aan. De gegevens zijn niet
vertrouwelijk.
6G; 2001; FR; 6512; NBR; UNIT; 11510; ; ; ESP; 5; ; ; ;
Voorbeeld 8:
1

2

3

4

5

Reeks

Jaar

Territoriale
eenheid

Economische
activiteit

Maateenheid

6H

2001

2IT51

6512

NBR

6

7

8

9

10

11

Eenheid Variabele Grootte- Indeling Rechts- Waarde
klasse/ van pro- vorm/ gegevens
Land
ducten Geogravan vestifische
ging van
verdeling
de moederonderneming/
Categorie
UNIT

11210

12

13

14

Kwaliteitsvlag

Vertrouwelijkheidsvlag

Dominantie

38

Italië geeft in reeks 6H (regionale jaarstatistiek) voor referentiejaar 2001 en voor NACE Rev.1-klasse 65.12,
38 lokale eenheden in de regio „Toscana” (IT51) aan. De gegevens zijn niet vertrouwelijk.
6H; 2001; IT51; 6512; NBR; UNIT; 11210; ; ; ; 38; ; ; ;
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BIJLAGE III
TECHNISCH FORMAAT VOOR STATISTIEKEN OVER PENSIOENFONDSEN

1.

De vorm van de gegevens
De gegevens worden verzonden als een recordverzameling waarvan een groot gedeelte dient voor de
beschrijving van de kenmerken van de gegevens (land, jaar, economische activiteit enz.). Bij de gegevens zelf
gaat het om een getal dat kan worden gekoppeld aan een vlag of een toelichting met de beschrijving van
bijvoorbeeld een aggregatie van NACE-codes. Bij vertrouwelijke gegevens moet de werkelijke waarde in het
desbetreffende veld worden opgenomen, terwijl er een vlag ter aanduiding van de aard van de vertrouwelijke
gegevens aan het record moet worden toegevoegd.
Om nauwkeurige informatie over de aard van de gegevens te verkrijgen moeten de volgende speciale gevallen
worden onderscheiden:
gegevens gelijk aan nul (code „0”): uitsluitend werkelijke nulwaarden (het beschreven verschijnsel doet zich in
de lidstaat niet voor);
ontbrekende gegevens (code „m”): gegevens die op het ogenblik ontbreken, maar die de lidstaten zullen
verstrekken zodra ze beschikbaar zijn;
gegevens niet beschikbaar: gegevens die in een lidstaat niet worden verzameld. Het betreffende record wordt
dan niet opgestuurd.
Wanneer daarentegen geen gegevens worden verzameld voor een volledige dimensie (een variabele, een
NUTS-code of grootteklassecode enz.), bestaan hiervoor ook geen records, tenzij de gegevens ontbreken
omdat ze deel uitmaken van een groep NACE-codes. Daarom is het van belang een onderscheid te maken
tussen gegevens die werkelijk ontbreken, door een record te verstrekken (één per ontbrekend artikel) waarin
de waarde voor de gegevens met „m” wordt gecodeerd, en gegevens die werkelijk gelijk zijn aan nul, door in
de desbetreffende records de waarde van de gegevens op nul te stellen.

2.

Structuur van de gegevensverzameling
De gegevensverzameling zal uit de volgende velden bestaan.

Veld

Type

Maximumlengte

Waarde

1

Reeks

A

2

7A, 7B, 7C, 7D en 7F. Alfanumerieke code van de
reeks (zie onderstaande lijst)

2

Jaar

A

4

Jaar in vier cijfers, bv. 2002

3

Territoriale eenheid

A

6

Komt overeen met de landencode voor reeksen per
land of met de NUTS 99-code van de regio voor
reeksen per regio. De NUTS 99 is de nieuwe, in
december 1999 ingevoerde, nomenclatuur

4

Economische activiteit

A

4

NACE Rev. 1-code

5

Maateenheid

A

3

Variabele — soort maateenheid —

6

Eenheid

A

4

Eenheid

7

Variabele

A

5

Code variabele. De codes in bijlage 7 van de SBSverordening bestaan uit vijf cijfers (zie onderstaande
lijst)
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Type

Maximumlengte
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Waarde

8

Grootteklasse

A

4

Code voor de grootteklasse (zie onderstaande lijst)

9

Valuta-indeling

A

6

Komt overeen met de valuta (zie onderstaande lijst)

10

Geografische verdeling

Code voor de geografische verdeling van de partnerlanden (zie onderstaande lijst)

11

Waarde gegevens

A

12

Numerieke waarde van de gegevens (een negatieve
waarde wordt voorafgegaan door een minteken)
uitgedrukt als een geheel getal zonder decimalen.
Wanneer de gegevens niet worden gestuurd omdat
ze ontbreken, wordt een „M” gebruikt

12

Kwaliteitsvlag

A

1

R: herziene gegevens, M: actuele gegevens, P: voorlopige gegevens

13

Vertrouwelijkheidsvlag

A

1

A, B, C, D: geeft aan waarom gegevens vertrouwelijk
zijn (zie onderstaande lijst). Bij niet-vertrouwelijke
gegevens blijft dit veld blanco

14

Dominantie

N

3

Een numerieke waarde gelijk aan of minder dan
100. Deze geeft in procenten aan in hoeverre één
of twee ondernemingen de gegevens domineren,
waardoor deze vertrouwelijk zijn. De waarde wordt
afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, bv.
90,3 wordt 90, 94,50 wordt 95. Bij niet-vertrouwelijke gegevens blijft dit veld blanco. Het veld wordt
alleen gebruikt wanneer in het vorige veld de
vertrouwelijkheidsvlag B of C wordt gebruikt

15

Voetnoot

A

250

Niet-verplichte aantekening bij de gegevens

NB: A = alfanumeriek, N = numeriek.

3.

Beschrijving van de velden

3.1.

Reeks
Soort reeks

Code

Jaarstatistiek ondernemingen

7A

Jaarstatistiek ondernemingen naar grootteklasse

7B

Jaarstatistiek ondernemingen naar valuta

7C

Jaarstatistiek ondernemingen, geografische verdeling

7D

Jaarstatistiek ondernemingen over niet-zelfstandige pensioenfondsen

7E
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Deze code betreft het land voor reeksen per land of de regio voor reeksen per regio (reeks 6H). Zij is gebaseerd
op de NUTS 99-code. Voor regio’s worden twee tekens toegevoegd aan de twee tekens voor het land (zie
NUTS 99).
Land

3.4.

Code

België

BE

Denemarken

DK

Duitsland

DE

Griekenland

GR

Spanje

ES

Frankrijk

FR

Ierland

IE

Italië

IT

Luxemburg

LU

Nederland

NL

Oostenrijk

AT

Portugal

PT

Finland

FI

Zweden

SE

Verenigd Koninkrijk

UK

IJsland

IS

Liechtenstein

LI

Noorwegen

NO

Zwitserland

CH

Economische activiteit
Naam van de economische activiteit — NACE Rev. 1 —

Pensioenfondsen 6602

Code

6602

Niet-zelfstandige pensioenfondsen: totaal secties C tot en met K

CK

Niet-zelfstandige pensioenfondsen: sectie C — Winning van delfstoffen

C

Niet-zelfstandige pensioenfondsen: sectie D — Industrie

D

Niet-zelfstandige pensioenfondsen: sectie E — Productie en distributie van elektriciteit, gas
en water

E

Niet-zelfstandige pensioenfondsen: sectie F — Bouwnijverheid

F

Niet-zelfstandige pensioenfondsen: sectie G — Groothandel en detailhandel; reparatie van
auto’s, motorrijwielen en consumentenartikelen

G
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H

Niet-zelfstandige pensioenfondsen: sectie I — Vervoer, opslag en communicatie

I

Niet-zelfstandige pensioenfondsen: sectie J — Financiële intermediairs

J

Niet-zelfstandige pensioenfondsen: sectie K — Exploitatie van en handel in onroerend goed,
verhuur en zakelijke dienstverlening

K

Maateenheid
Code

Nationale valuta

NC

Euro

EUR

Aantal

NBR

Eenheid
Eenheid

3.7.

Code

Niet-zelfstandige pensioenfondsen: sectie H — Hotels en restaurants

Maateenheid

3.6.

29.9.2003

Code

Eenheid

UNIT

Duizend

1 000

Miljoen

MIO

Miljard

BIO

Variabele
Titel van de variabele

Code

Aantal ondernemingen

11 11 0

Aantal ondernemingen naar omvang van investeringen

11 11 8

Aantal ondernemingen naar grootteklasse van het aantal deelnemers

11 11 9

Aantal ondernemingen met niet-zelfstandige pensioenfondsen

11 15 0

Aantal pensioenregelingen

11 61 0

Boekhoudgegevens: winst-en-verliesrekening (totale inkomsten en uitgaven)
Omzet

12 11 0

Pensioenbijdragen van aangeslotenen

48 00 1

Pensioenbijdragen van werkgevers

48 00 2

Ontvangen pensioenoverdrachten

48 00 3

Overige pensioenbijdragen

48 00 4
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Code

Pensioenbijdragen aan vaste-uitkeringsregelingen

48 00 5

Pensioenbijdragen aan beschikbarepremieregelingen

48 00 6

Pensioenbijdragen aan hybride regelingen

48 00 7

Opbrengsten van beleggingen (PF)

48 01 0

Kapitaalwinst en -verlies

48 01 1

Ontvangen verzekeringsuitkeringen

48 02 1

Overige inkomsten (PF)

48 02 2

Productiewaarde

12 12 0

Toegevoegde waarde tegen basisprijzen

12 14 0

Toegevoegde waarde tegen factorkosten

12 15 0

Totale pensioenuitgaven

48 03 0

Periodieke pensioenuitkeringen

48 03 1

Pensioenuitkeringen ineens

48 03 2

Overdrachten naar andere regelingen

48 03 3

Nettoverandering in technische voorzieningen (reserves)

48 04 0

Betaalde verzekeringspremies

48 05 0

Totale exploitatiekosten

48 06 0

Totale aankoop van goederen en diensten

13 11 0

Personeelskosten

13 31 0

Bruto-investeringen in materiële goederen

15 11 0

Totaal belastingen

48 07 0

Omzet van niet-zelfstandige pensioenfondsen

48 08 0

Balansgegevens — activa
Terreinen en gebouwen (PF)

48 11 0

Beleggingen in gelieerde ondernemingen en deelnemingen (PF)

48 12 0

Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren

48 13 0

Op een gereglementeerde markt verhandelde aandelen

48 13 1

Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt verhandelde aandelen

48 13 2

Niet openbaar verhandelde aandelen

48 13 3

Overige niet-vastrentende waardepapieren

48 13 4

Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten

48 14 0

Obligaties en andere vastrentende waardepapieren

48 15 0

Overheidsobligaties en andere door de overheid uitgegeven vastrentende waardepapieren

48 15 1

Overige obligaties en overige vastrentende waardepapieren

48 15 2

Deelnemingen in gemeenschappelijke beleggingen (PF)

48 16 0
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Code

Hypothecaire leningen en andere, niet anderszins gedekte leningen

48 17 0

Overige investeringen

48 18 0

Totale investeringen van pensioenfondsen

48 10 0

Totale investeringen in de „bijdragende onderneming”

48 10 1

Totale investeringen tegen marktwaarde

48 10 4

Overige activa

48 20 0

Balansgegevens — passiva
Eigen vermogen

48 30 0

Nettobedrag van de technische voorzieningen (PF)

48 40 0

Overige passiva

48 50 0

Gegevens betreffende internationalisering
Geografische verdeling van de omzet

48 61 0

Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren naar locatie

48 62 0

Totale investeringen naar locatie

48 63 0

Totale investeringen naar euro- en niet-eurobestanddelen

48 64 0

Gegevens betreffende werkgelegenheid
Aantal werkzame personen

16 11 0

Overige gegevens

3.8.

Aantal deelnemers

48 70 0

Aantal deelnemers bij vaste-uitkeringsregelingen

48 70 1

Aantal deelnemers bij beschikbarepremieregelingen

48 70 2

Aantal deelnemers bij hybride regelingen

48 70 3

Aantal bijdragende deelnemers

48 70 4

Aantal niet meer bijdragende deelnemers met pensioenaanspraken

48 70 5

Aantal pensioenontvangers

48 70 6

Grootteklassen
Grootteklasse van beleggingen

Code

> 5 000 miljoen euro

SC11

2 501-5 000 miljoen euro

SC12

501-2 500 miljoen euro

SC13

50-500 miljoen euro

SC14

< 50 miljoen euro

SC15
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Code

> 100 000 deelnemers

SC21

10 001-100 000 deelnemers

SC22

1 001-10 000 deelnemers

SC23

101-1 000 deelnemers

SC24

50-100 deelnemers

SC25

< 50 deelnemers

SC26

Valuta-indeling
Valuta-indeling

Code

Euro

EURO

Overige

OTH

3.10. Geografische verdeling
Groepen landen

Code

Land van vestiging

HOME

Overige EU-landen

OEU

Overige EER-landen

OEEA

Verenigde Staten en Canada

US–CA

Japan
Overige buitenland

JPN
THCO

3.11. Waarde gegevens
Monetaire gegevens worden uitgedrukt in miljoenen van de nationale valuta of in euro (voor landen die deel
uitmaken van de eurozone).
Om nauwkeurige informatie over de aard van de gegevens te verkrijgen moeten de volgende speciale gevallen
worden onderscheiden:
gegevens gelijk aan nul (code „0”): uitsluitend werkelijke nulwaarden (het beschreven verschijnsel doet zich in
de lidstaat niet voor);
ontbrekende gegevens (code „m”): gegevens die op het ogenblik ontbreken, maar die de lidstaten zullen
verstrekken zodra ze beschikbaar zijn;
gegevens niet beschikbaar: gegevens die in een lidstaat niet worden verzameld. Het betreffende record wordt
dan niet opgestuurd.
Wanneer daarentegen geen gegevens worden verzameld voor een volledige dimensie (een variabele, een
NUTS-code enz.), bestaan hiervoor ook geen records, tenzij de gegevens ontbreken omdat ze deel uitmaken
van een groep NACE-codes. Daarom is het van belang gegevens die werkelijk ontbreken, te onderscheiden
door een record te verstrekken (één per ontbrekend artikel) waarin de waarde voor de gegevens met „m”
wordt gecodeerd.
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3.12. Kwaliteitsvlag
Type gegevens

Vlag

Herziene gegevens

R

Actuele gegevens

M

Voorlopige gegevens

P

Herziene gegevens zijn gegevens die voor de tweede keer worden verstuurd (of al vaker zijn gestuurd), waarbij
het gaat om de correctie van eerder gestuurde gegevens.
Actuele gegevens zijn gegevens die voordien niet beschikbaar waren en die in het veld „Waarde gegevens” (zie
punt 3.11) als ontbrekend waren gecodeerd, maar daarna beschikbaar zijn gekomen.
De vlag voor voorlopige gegevens moet worden gebruikt om aan te geven dat de ingediende gegevens
waarschijnlijk nog worden gecorrigeerd.

3.13. Vertrouwelijkheidsvlag
De lidstaten wordt gevraagd vertrouwelijke gegevens duidelijk aan te geven met een van de volgende vlaggen.
Landen die geen vertrouwelijke gegevens kunnen sturen, wordt gevraagd de waarde op „x” te stellen (zie
punt 3.11) en met een vlag aan te geven dat de gegevens ontbreken omdat ze vertrouwelijk zijn.
Reden voor vertrouwelijkheid

Vlag

Te weinig ondernemingen

A

Eén onderneming domineert de gegevens

B

Twee ondernemingen domineren de gegevens

C

Vertrouwelijk in verband met secundaire vertrouwelijkheid

D

3.14. Dominantie
Een numerieke waarde gelijk aan of minder dan 100. Deze geeft in procenten aan in hoeverre één of twee
ondernemingen de gegevens domineren, waardoor deze vertrouwelijk zijn. De waarde wordt afgerond naar
het dichtstbijzijnde gehele getal, bv. 90,3 wordt 90, 94,50 wordt 95. Bij niet-vertrouwelijke gegevens blijft dit
veld blanco. Het veld wordt alleen gebruikt wanneer in het vorige veld de vertrouwelijkheidsvlag B of C wordt
gebruikt.

3.15. Voetnoot
Niet-verplichte aantekening bij de gegevens met een maximumlengte van 250 tekens.

4.

Elektronische vorm
De gegevens en metagegevens, die in overeenstemming met deze verordening worden verstrekt, worden door
de bevoegde nationale autoriteiten naar Eurostat verstuurd. De indiening geschiedt volgens een passende
uitwisselingsstandaard die door het Comité statistisch programma (CSP) is goedgekeurd. Eurostat zal
gedetailleerde documentatie over goedgekeurde standaard(en) beschikbaar stellen alsmede richtsnoeren over
de implementatie van deze standaarden overeenkomstig de vereisten van deze verordening.
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Overgangsregelingen

Tijdens een overgangsperiode kunnen de gegevens als een „flat file” in ASCII-formaat worden verzonden,
waarbij elke gegevensverzameling een record vormt met de puntkomma „;” als veldscheidingsteken en het
CR-terugloopteken (de hexadecimale ASCII-code „0D”) en/of het regelopschuivingsteken (de hexadecimale
ASCII-code „0A”) als recordscheider.

6.

Voorbeelden van records

Voorbeeld 1:
1

2

Reeks

Jaar

7A

2002

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Territo- Econo- Maat- Eenheid Variabele Grootte- Valuta- Geografi- Waarde Kwali- Vertrou- Domi- Voetnoot
riale
mische eenheid
klassen indeling sche ver- gegevens teitsvlag welijk- nantie
eenheid activiteit
deling
heidsvlag
BE

6602

NBR

UNIT

11110

120

België geeft in reeks 7A (jaarstatistiek ondernemingen) voor referentiejaar 2002 en voor NACE Rev.1klasse 66.02, 120 zelfstandige pensioenfondsen aan. De gegevens zijn niet vertrouwelijk.
7A; 2002; BE; 6602; NBR; UNIT; 11110; ; ; ; 120; ; ; ;

Voorbeeld 2:
1

2

Reeks

Jaar

7B

2002

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Territo- Econo- Maat- Eenheid Variabele Grootte- Valuta- Geografi- Waarde Kwali- Vertrou- Domi- Voetnoot
riale
mische eenheid
klassen indeling sche ver- gegevens teitsvlag welijk- nantie
eenheid activiteit
deling
heidsvlag
DK

6602

NBR

UNIT

11118

SC14

38

Denemarken geeft in reeks 7B (jaarstatistiek ondernemingen naar grootteklasse) voor referentiejaar 2002 en
voor NACE Rev.1-klasse 66.02, 38 autonome pensioenfondsen met beleggingen tussen 50 en 500 miljoen
euro aan. De gegevens zijn niet vertrouwelijk.
7B; 2002; DK; 6602; NBR; UNIT; 11118; SC14 ; ; ; 38; ; ; ;

Voorbeeld 3:
1

2

Reeks

Jaar

7C

2002

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Territo- Econo- Maat- Eenheid Variabele Grootte- Valuta- Geografi- Waarde Kwali- Vertrou- Domi- Voetnoot
riale
mische eenheid
klassen indeling sche ver- gegevens teitsvlag welijk- nantie
eenheid activiteit
deling
heidsvlag
PT

6602

EUR

MIO

48640

USD

1008
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Portugal geeft in reeks 7C (jaarstatistiek ondernemingen naar valuta) voor referentiejaar 2002 en voor NACE
Rev.1-klasse 66.02, beleggingen ter waarde van 1 008 miljoen euro in US-dollar aan. De gegevens zijn niet
vertrouwelijk.
7C; 2002; PT; 6602; EUR; MIO; 48640; ; USD; ; 1008; ; ; ;
Voorbeeld 4:
1

2

Reeks

Jaar

7D

2002

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Territo- Econo- Maat- Eenheid Variabele Grootte- Valuta- Geografi- Waarde Kwali- Vertrou- Domi- Voetnoot
riale
mische eenheid
klassen indeling sche ver- gegevens teitsvlag welijk- nantie
eenheid activiteit
deling
heidsvlag
FI

6602

EUR

MIO

48610

OEU

12548

Finland geeft in reeks 7D (jaarstatistiek ondernemingen, geografische verdeling) voor referentiejaar 2002 en
voor NACE Rev.1-klasse 66.02, een omzet van 12548 miljoen euro in de overige EU-landen aan. De gegevens
zijn niet vertrouwelijk.
7D; 2002; FI; 6602; EUR; MIO; 48610; ; ; OEU; 12548; ; ; ;

Voorbeeld 5:
1

2

Reeks

Jaar

7B

2002

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Territo- Econo- Maat- Eenheid Variabele Grootte- Valuta- Geografi- Waarde Kwali- Vertrou- Domi- Voetnoot
riale
mische eenheid
klassen indeling sche ver- gegevens teitsvlag welijk- nantie
eenheid activiteit
deling
heidsvlag
ES

6602

NBR

UNIT

11119

SC21

M

Spanje geeft in reeks 7B (jaarstatistiek ondernemingen naar grootteklasse) voor referentiejaar 2002 en voor
NACE Rev.1-klasse 66.02, ontbrekende gegevens aan voor het aantal ondernemingen die tot de grootteklasse
> 100 000 deelnemers behoren. De gegevens zijn niet vertrouwelijk.
7B; 2002; ES; 6602; NBR; UNIT; 11119; SC21; ; ; M; ; ; ;
Voorbeeld 6:
1

2

Reeks

Jaar

7E

2002

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Territo- Econo- Maat- Eenheid Variabele Grootte- Valuta- Geografi- Waarde Kwali- Vertrou- Domi- Voetnoot
riale
mische eenheid
klassen indeling sche ver- gegevens teitsvlag welijk- nantie
eenheid activiteit
deling
heidsvlag
BE

H

NBR

UNIT

11150

35

België geeft in reeks 7E (jaarstatistiek ondernemingen over niet-zelfstandige pensioenfondsen) voor referentiejaar 2002 en voor NACE Rev.1- sectie H (niet-zelfstandige pensioenfondsen: sectie H — Hotels en restaurants),
35 ondernemingen met niet-zelfstandige pensioenfondsen aan. De gegevens zijn niet vertrouwelijk.
7A; 2002; BE; H; NBR; UNIT; 11150; ; ; ; 35; ; ; ;
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VERORDENING (EG) Nr. 1669/2003 VAN DE COMMISSIE
van 1 september 2003
ter uitvoering van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad met betrekking tot de
reeksen gegevens die moeten worden geproduceerd voor de structurele bedrijfsstatistieken en
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2701/98 betreffende de reeksen gegevens die moeten
worden geproduceerd voor de structurele bedrijfsstatistieken

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Het is noodzakelijk te specificeren hoe de resultaten voor
de productie van statistieken over kredietinstellingen en
pensioenfondsen moeten worden ingedeeld teneinde
ervoor te zorgen dat de lidstaten vergelijkbare en
geharmoniseerde statistische gegevens verstrekken.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité
statistisch programma,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad van
20 december 1996 inzake structurele bedrijfsstatistieken ( 1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1668/2003 van
de Commissie (2), en met name op artikel 12, punten ii), v) en
vii),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Overwegende hetgeen volgt:
Artikel 1
(1)

Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 vormde een
gemeenschappelijk kader voor de productie van communautaire statistieken over de structuur, de activiteiten, de
prestaties en het concurrentievermogen van de bank- en
de pensioenfondsensector in de Gemeenschap.

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 2701/98 wordt overeenkomstig bijlage I bij deze verordening gewijzigd.
Artikel 2

(2)

(3)

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

Verordening (EG) nr. 2701/98 van de Commissie (3),
gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1614/2002 (4), bevat
de reeksen gegevens die met het oog op de uitvoering
van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 moeten
worden ingediend. Voor de wijzigingen die bij Verordening (EG) nr. 2056/2002 van het Europees Parlement en
de Raad (5) in Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 zijn
ingevoegd, moeten de in te dienen reeksen gegevens en
de aanpassingen in bestaande reeksen worden gespecificeerd.
Het is noodzakelijk te bepalen hoe vaak de aanvullende
statistieken over milieu-uitgaven moeten worden opgesteld. Het is noodzakelijk het eerste referentiejaar te
bepalen voor het opstellen van de in artikel 3 van
Verordening (EG, Euratom) nr. 2056/2002 vastgestelde
resultaten. Het is noodzakelijk de indeling van de
resultaten voor de productie van statistieken over milieuuitgaven te specificeren teneinde ervoor te zorgen dat de
lidstaten vergelijkbare en geharmoniseerde statistische
gegevens verstrekken.

PB L 14 van 17.1.1997, blz. 1.
Zie bladzijde 32 van dit Publicatieblad.
PB L 344 van 18.12.1998, blz. 81.
PB L 244 van 12.9.2002, blz. 7.
PB L 317 van 21.11.2002, blz. 1.

De indeling van de resultaten en het eerste referentiejaar voor
het opstellen van de resultaten als bedoeld in de artikelen 4, 8
en 9 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 voor de in
sectie 4 van bijlage 6 bij die verordening opgenomen kenmerken worden in de reeksen gegevens in bijlage II bij deze
verordening vastgesteld.

Artikel 3
De indeling van de resultaten en het eerste referentiejaar voor
het opstellen van de resultaten als bedoeld in de artikelen 4, 8
en 9 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 voor de in
sectie 4 van bijlage 7 bij die verordening opgenomen kenmerken worden in de reeksen gegevens in bijlage III bij deze
verordening vastgesteld.

Artikel 4
De lidstaten produceren de in de artikelen 1 en 2 van deze
verordening bedoelde reeksen voor de gegevens betreffende
het referentiejaar 2001 en de daaropvolgende jaren voor de
kenmerken 21 12 0 en 21 14 0 van bijlage 2 en de in sectie 4
van bijlage 6 bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97
opgenomen kenmerken.
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De lidstaten produceren de reeksen gegevens als bedoeld in
artikel 3 van deze verordening met betrekking tot de gegevens
over het referentiejaar 2002 en de daaropvolgende jaren voor
de in sectie 4 van bijlage 7 bij Verordening (EG, Euratom)
nr. 58/97 opgenomen kenmerken.

29.9.2003

Artikel 5
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 1 september 2003.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 2701/98 wordt gewijzigd als volgt:
1.

De tweede rij van de tabel voor reeks 1A wordt door de volgende rij vervangen:
„Eerste referentiejaar

1995 behalve groepen 65.1 en 65.2, klasse 66.02 en afdeling 67 van de
NACE Rev. 1
2001 voor groep 65.1 van de NACE Rev. 1 en de kredietinstellingen
ingedeeld onder klasse 65.22 van de NACE Rev. 1
2002 voor klasse 66.02 van de NACE Rev. 1”

2.

De vierde rij van de tabel voor reeks 1A wordt door de volgende rij vervangen:

„Waarnemingsgebied

3.

Secties C-K behalve groep 65.2 en afdeling 67 van de NACE Rev. 1”

De volgende tekst wordt aan voetnoot 1 van de vijfde rij van reeks 1A toegevoegd:
„Voor groep 65.1 en de onder klasse 65.22 ingedeelde kredietinstellingen: geen gegevens vereist.”

4.

Voetnoot 2 van de vijfde rij van reeks 1A wordt vervangen door:
„Voor groep 65.1, de onder klasse 65.22 ingedeelde kredietinstellingen en afdeling 66: geen gegevens vereist.”

5.

De volgende reeks wordt aan de overzichtstabel voor Nijverheid toegevoegd:
„2O Uitgaven voor milieubescherming naar grootteklasse (aantal werkzame personen)”

6.

De tabel voor reeks 2B wordt door de volgende tabel vervangen:
„Naam van de reeks

Uitgaven voor milieubescherming (naar milieugebied)

Eerste referentiejaar

2001

Frequentie

Jaarlijks voor de kenmerken 21 11 0 en 21 12 0, om de drie jaar voor
kenmerk 21 14 0

Waarnemingsgebied

Secties C-E (behalve afdeling 37) van de NACE Rev. 1

Kenmerken

Kenmerken in bijlage 2, sectie 4, punt 3:
21 11 0

Investeringen in apparatuur en installaties ter voorkoming
van verontreiniging en speciale toebehoren ter bestrijding van
verontreiniging (hoofdzakelijk „end-of-pipe”-apparatuur)

21 12 0

Investeringen in apparatuur en installaties voor schonere
technologieën („geïntegreerde technologie”)

Kenmerk in bijlage 2, sectie 4, punt 4:
21 14 0

Totale lopende uitgaven voor milieubescherming

Niveau van de indeling naar activiteit

NACE Rev. 1: niveau met twee cijfers (afdelingen)

Niveau van de indeling naar milieugebied

Bescherming van omgevingslucht en klimaat, afvalwaterbeheer, afvalbeheer, overige milieubeschermende maatregelen”
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De volgende tabel wordt toegevoegd:
Reeks 2O
„Naam van de reeks

Uitgaven voor milieubescherming naar grootteklasse (aantal werkzame personen)

Eerste referentiejaar

2001

Frequentie

Jaarlijks voor de kenmerken 21 11 0 en 21 12 0, om de drie jaar voor
kenmerk 21 14 0

Waarnemingsgebied

Secties C-E (behalve afdeling 37) van de NACE Rev. 1

Kenmerken

Kenmerken in bijlage 2, sectie 4, punt 3:
21 11 0

Investeringen in apparatuur en installaties ter voorkoming
van verontreiniging en speciale toebehoren ter bestrijding van
verontreiniging (hoofdzakelijk „end-of-pipe”-apparatuur)

21 12 0

Investeringen in apparatuur en installaties voor schonere
technologieën („geïntegreerde technologie”)

Kenmerk in bijlage 2, sectie 4, punt 4:
21 14 0

Totale lopende uitgaven voor milieubescherming

Niveau van de indeling naar activiteit

NACE Rev. 1: niveau met twee cijfers (afdelingen)

Niveau van de indeling naar
grootteklasse

Aantal werkzame personen: 1-49, 50-249, 250+”

29.9.2003

29.9.2003

NL
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BIJLAGE II
REEKSEN GEGEVENS BETREFFENDE KREDIETINSTELLINGEN

Overzichtstabel
Code van de reeks

Titel

6A

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken

6B

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar rechtsvorm

6C

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar land van vestiging van de moederonderneming

6D

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar categorie kredietinstelling

6E

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar grootteklasse

6F

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar product

6G

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

6H

Jaarlijkse regionale statistieken

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken opgenomen in sectie 4 van bijlage 6 bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 inzake
structurele bedrijfsstatistieken
Reeks 6A
Naam van de reeks

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken

Eerste referentiejaar

2001

Frequentie

Jaarlijks

Waarnemingsgebied

Alle kredietinstellingen die onder de klassen 65.12 en 65.22 van de NACE
Rev. 1 vallen

Kenmerken

Kenmerken in sectie 4 van bijlage 6
11 11 0

Aantal ondernemingen

11 21 0

Aantal lokale eenheden

12 12 0

Productiewaarde

12 15 0

Toegevoegde waarde tegen factorkosten

13 31 0

Personeelskosten

13 11 0

Totale aankoop van goederen en diensten

15 11 0

Bruto-investeringen in materiële goederen

16 11 0

Aantal werkzame personen

16 11 2

Aantal werkzame vrouwen

16 13 0

Aantal werknemers

L 244/61

L 244/62
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Naam van de reeks

Facultatieve kenmerken

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken

16 13 6

Aantal vrouwen in loondienst

16 14 0

Aantal werknemers in voltijdequivalenten

42 11 0

Rente en soortgelijke baten

42 11 1

Rente en soortgelijke baten van vastrentende waardepapieren

42 12 0

Rente en soortgelijke lasten

42 12 1

Rente en soortgelijke lasten in verband met uitgegeven
obligaties

42 13 0

Opbrengsten uit waardepapieren

42 13 1

Opbrengsten uit aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren

42 14 0

Ontvangen provisie

42 15 0

Betaalde provisie

42 20 0

Resultaat uit financiële transacties

42 31 0

Overige bedrijfsopbrengsten

42 32 0

Algemene beheerskosten

42 32 2

Andere beheerskosten

42 33 0

Overige bedrijfslasten

42 35 0

Waardecorrecties en terugneming van waardecorrecties op
vorderingen en voorzieningen voor voorwaardelijke/eventuele schulden en verplichtingen

42 36 0

Overige waardecorrecties en terugneming van waardecorrecties

42 40 0

Resultaat uit de normale bedrijfsuitoefening

42 50 0

Buitengewoon resultaat

42 51 0

Alle belastingen (belasting op het resultaat uit de normale
bedrijfsuitoefening, belasting op het buitengewone resultaat,
overige belastingen)

42 60 0

Resultaat over het boekjaar

43 11 0

Vorderingen op cliënten

43 21 0

Schulden aan cliënten

43 29 0

Totaal eigen vermogen

43 30 0

Balanstotaal

47 13 0

Aantal gelduitgifteautomaten van kredietinstellingen

Kenmerken in sectie 4 van bijlage 6
12 14 0

Toegevoegde waarde tegen basisprijzen

29.9.2003

29.9.2003
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Naam van de reeks

Niveau van de indeling naar activiteit

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken

Klassen 65.12 en 65.22 van de NACE Rev. 1

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar rechtsvorm opgenomen in sectie 4 van bijlage 6 bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/
97 inzake structurele bedrijfsstatistieken
Reeks 6B
Naam van de reeks

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar rechtsvorm

Eerste referentiejaar

2001

Frequentie

Jaarlijks

Waarnemingsgebied

Alle kredietinstellingen die onder de klassen 65.12 en 65.22 van de NACE
Rev. 1 vallen

Kenmerken

Kenmerken in sectie 4 van bijlage 6
11 11 1

Aantal ondernemingen naar rechtsvorm

43 32 0

Balanstotaal naar rechtsvorm

Niveau van de indeling naar activiteit

Klassen 65.12 en 65.22 van de NACE Rev. 1

Indeling naar rechtsvorm

1.

Kapitaalvennootschappen

2.

Coöperatieve ondernemingen

3.

Publiekrechtelijke ondernemingen

4.

Bijkantoren van ondernemingen met hoofdzetel in een niet-EERland

5.

Overige

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar land van vestiging van de moederonderneming opgenomen in sectie 4 van bijlage 6 bij
Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 inzake structurele bedrijfsstatistieken
Reeks 6C
Naam van de reeks

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar land van vestiging van de moederonderneming

Eerste referentiejaar

2001

Frequentie

Jaarlijks

Waarnemingsgebied

Alle kredietinstellingen die onder de klassen 65.12 en 65.22 van de NACE
Rev. 1 vallen

Kenmerken

Kenmerken in sectie 4 van bijlage 6
11 11 4

Aantal ondernemingen naar land van vestiging van de moederonderneming

43 31 0

Balanstotaal naar land van vestiging van de moederonderneming

L 244/63

L 244/64
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Naam van de reeks

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar land van vestiging van de moederonderneming

Niveau van de indeling naar activiteit

Klassen 65.12 en 65.22 van de NACE Rev. 1

Indeling naar land van vestiging van de
moederonderneming

1.

Moederonderneming in de eigen lidstaat

2.

Moederonderneming in een ander land

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar categorie kredietinstelling opgenomen in sectie 4 van bijlage 6 bij Verordening (EG,
Euratom) nr. 58/97 inzake structurele bedrijfsstatistieken
Reeks 6D
Naam van de reeks

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar categorie kredietinstelling

Eerste referentiejaar

2001

Frequentie

Jaarlijks

Waarnemingsgebied

Alle kredietinstellingen die onder de klassen 65.12 en 65.22 van de NACE
Rev. 1 vallen

Kenmerken

Kenmerken in sectie 4 van bijlage 6
11 11 7

Aantal ondernemingen naar categorie kredietinstelling

16 11 1

Aantal werkzame personen naar categorie kredietinstelling

Niveau van de indeling naar activiteit

Klassen 65.12 en 65.22 van de NACE Rev. 1

Indeling naar categorie kredietinstelling

1.

Banken met vergunning

2.

Gespecialiseerde kredietverstrekkende instellingen

3.

Overige kredietinstellingen

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar grootteklasse opgenomen in sectie 4 van bijlage 6 bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/
97 inzake structurele bedrijfsstatistieken
Reeks 6E
Naam van de reeks

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar grootteklasse

Eerste referentiejaar

2001

Frequentie

Jaarlijks

Waarnemingsgebied

Alle kredietinstellingen die onder de klassen 65.12 en 65.22 van de NACE
Rev. 1 vallen

Kenmerken

Kenmerken in sectie 4 van bijlage 6
11 11 6

Aantal ondernemingen naar grootteklasse van het balanstotaal

29.9.2003

29.9.2003
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Naam van de reeks

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar grootteklasse

Niveau van de indeling naar activiteit

Klassen 65.12 en 65.22 van de NACE Rev. 1

Niveau van de indeling naar grootteklasse

Balanstotaal aan het eind van het boekjaar:
1.

> 99 999 miljoen EUR

2.

10 000—99 999 miljoen EUR

3.

1 000—9 999 miljoen EUR

4.

100—999 miljoen EUR

5.

< 100 miljoen EUR

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar product opgenomen in sectie 4 van bijlage 6 bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97
inzake structurele bedrijfsstatistieken
Reeks 6F
Naam van de reeks

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar product

Eerste referentiejaar

2001

Frequentie

Jaarlijks

Waarnemingsgebied

Alle kredietinstellingen die onder de klassen 65.12 en 65.22 van de NACE
Rev. 1 vallen

Facultatieve kenmerken

Kenmerken in sectie 4 van bijlage 6

44 11 0

Rente en soortgelijke baten naar (sub)categorieën van de CPA

44 12 0

Rente en soortgelijke lasten naar (sub)categorieën van de CPA

44 13 0

Ontvangen provisie naar (sub)categorieën van de CPA

44 14 0

Betaalde provisie naar (sub)categorieën van de CPA

47 11 0

Aantal rekeningen naar (sub)categorieën van de CPA

47 12 0

Aantal vorderingen op cliënten naar (sub)categorieën van de
CPA

Niveau van de indeling naar activiteit

Klassen 65.12 en 65.22 van de NACE Rev. 1

Indeling naar product

(Sub)categorieën van de CPA
65.12.11 In ontvangst nemen van deposito’s tussen bedrijfstakken
65.12.12 Gestandaardiseerde ontvangst van deposito’s
65.12.13 Niet-gestandaardiseerde ontvangst van deposito’s
65.12.21 Kredietverstrekking tussen bedrijfstakken
65.12.22 Verstrekking van consumptieve kredieten

L 244/65

L 244/66
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Naam van de reeks

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar product

65.12.23 Verstrekking van hypothecair krediet
65.12.24 Verstrekking van bedrijfskredieten
65.12.25 Overige kredietverstrekking, n.e.g.
65.12.3

Overige diensten van geldscheppende financiële intermediairs,
n.e.g.

65.21

Financiële leasing

65.22.1

Kredietverstrekking tussen bedrijfstakken

65.22.2

Verstrekking van consumptieve kredieten

65.22.3

Verstrekking van hypothecair krediet

65.22.4

Verstrekking van bedrijfskredieten

65.22.5

Overige kredietverstrekking, n.e.g.

65.23.1

Investeringsbankieren

65.23.2

Overige diensten van financiële intermediairs, n.e.g.

67.12.1

Diensten van commissionairs in effecten

67.12.2

Fondsenbeheer

67.13

Overige ondersteunende diensten in verband met financiële
intermediairs, n.e.g.

67.21

Diensten van tussenpersonen

67.22

Overige ondersteunende diensten in verband met het verzekeringswezen en pensioenfondsen, n.e.g.

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met geografische verdeling opgenomen in sectie 4 van bijlage 6 bij Verordening (EG, Euratom)
nr. 58/97 inzake structurele bedrijfsstatistieken
Reeks 6G
Naam van de reeks

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

Eerste referentiejaar

2001

Frequentie

Jaarlijks

Waarnemingsgebied

Alle kredietinstellingen die onder de klassen 65.12 en 65.22 van de NACE
Rev. 1 vallen

Kenmerken

Kenmerken in sectie 4 van bijlage 6
11 41 0

Totaal aantal bijkantoren naar locatie in een niet-EER-land

11 51 0

Totaal aantal financiële dochterondernemingen naar locatie
in een ander land

45 11 0

Geografische verdeling van totaal aantal bijkantoren in de
EER

29.9.2003

29.9.2003
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Naam van de reeks

Facultatieve kenmerken

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

45 21 0

Geografische verdeling van rente en soortgelijke baten

45 22 0

Geografische verdeling van balanstotaal

Kenmerken in sectie 4 van bijlage 6

45 31 0

Geografische verdeling van rente en soortgelijke baten in
verband met het vrije verkeer van diensten (in andere EERlidstaten)

45 41 0

Geografische verdeling van rente en soortgelijke baten van de
activiteit van bijkantoren (in niet-EER-lidstaten)

45 42 0

Geografische verdeling van rente en soortgelijke baten in
verband met het vrije verkeer van diensten (in niet-EERlidstaten)

Niveau van de indeling naar activiteit

Klassen 65.12 en 65.22 van de NACE Rev. 1

Geografische verdeling

Geografische verdeling naar EER-lidstaat
1.

Belgique/België

2.

Danmark

3.

Deutschland

4.

Ελλαδα

5.

España

6.

France

7.

Ireland

8.

Italia

9.

Luxembourg (Grand-Duché)

10. Nederland
11. Österreich
12. Portugal
13. Suomi/Finland
14. Sverige
15. United Kingdom
16. Island
17. Liechtenstein
18. Norge
Geografische verdeling in het algemeen:
—

In de lidstaat van de hoofdzetel

—

In andere lidstaten

—

In andere EER-landen

—

Schweiz/Suisse/Svizzera

—

Verenigde Staten

—

Japan

—

In andere derde landen (buitenland)

L 244/67

L 244/68
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Jaarlijkse regionale statistieken opgenomen in sectie 4 van bijlage 6 bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 inzake
structurele bedrijfsstatistieken
Reeks 6H
Naam van de reeks

Jaarlijkse regionale statistieken

Eerste referentiejaar

2001

Frequentie

Jaarlijks

Waarnemingsgebied

Alle kredietinstellingen die onder de klassen 65.12 en 65.22 van de NACE
Rev. 1 vallen

Kenmerken

Kenmerken in sectie 4 van bijlage 6

Facultatieve kenmerken

11 21 0

Aantal lokale eenheden

16 11 0

Aantal werkzame personen

Kenmerken in sectie 4 van bijlage 6
13 32 0

Lonen en salarissen

Niveau van de indeling naar activiteit

Klassen 65.12 en 65.22 van de NACE Rev. 1

Niveau van de regionale indeling

NUTS 1

29.9.2003

29.9.2003
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BIJLAGE III
REEKSEN GEGEVENS BETREFFENDE PENSIOENFONDSEN

Overzichtstabel
Code van de reeks

Titel

7A

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken

7B

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar grootteklasse

7C

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar valuta

7D

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

7E

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken over niet-zelfstandige pensioenfondsen

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken opgenomen in sectie 4 van bijlage 7 bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 inzake
structurele bedrijfsstatistieken
Reeks 7A
Naam van de reeks

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken

Eerste referentiejaar

2002

Frequentie

Jaarlijks

Waarnemingsgebied

Klasse 66.02 van de NACE Rev. 1

Kenmerken

Kenmerken in bijlage 7, sectie 4, punt 2
11 11 0

Aantal ondernemingen

12 11 0

Omzet

48 00 1

Pensioenbijdragen van aangeslotenen

48 00 2

Pensioenbijdragen van werkgevers

48 00 3

Ontvangen pensioenoverdrachten

48 00 4

Overige pensioenbijdragen

48 00 5

Pensioenbijdragen aan vaste-uitkeringsregelingen

48 00 6

Pensioenbijdragen aan beschikbarepremieregelingen

48 00 7

Pensioenbijdragen aan hybride regelingen

48 01 0

Opbrengsten van beleggingen (PF)

48 01 1

Kapitaalwinst en -verlies

48 02 1

Ontvangen verzekeringsuitkeringen

48 02 2

Overige inkomsten (PF)

12 12 0

Productiewaarde

12 15 0

Toegevoegde waarde tegen factorkosten

L 244/69

L 244/70
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Naam van de reeks

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken

48 03 0

Totale pensioenuitgaven

48 03 1

Periodieke pensioenuitkeringen

48 03 2

Pensioenuitkeringen ineens

48 03 3

Overdrachten naar andere regelingen

48 04 0

Nettoverandering in technische voorzieningen (reserves)

48 05 0

Betaalde verzekeringspremies

48 06 0

Totale exploitatiekosten

13 11 0

Totale aankoop van goederen en diensten

13 31 0

Personeelskosten

15 11 0

Bruto-investeringen in materiële goederen

48 07 0

Totaal belastingen

48 11 0

Terreinen en gebouwen (PF)

48 12 0

Beleggingen in gelieerde ondernemingen en deelnemingen
(PF)

48 13 0

Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren

48 14 0

Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve
belegging in effecten

48 15 0

Obligaties en andere vastrentende waardepapieren

48 16 0

Deelnemingen in gemeenschappelijke beleggingen (PF)

48 17 0

Hypothecaire leningen en andere, niet anderszins gedekte
leningen

48 18 0

Overige investeringen

48 10 0

Totale investeringen van pensioenfondsen

48 10 1

Totale investeringen in de „bijdragende onderneming”

48 10 4

Totale investeringen tegen marktwaarde

48 13 1

Op een gereglementeerde markt verhandelde aandelen

48 13 2

Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt
verhandelde aandelen

48 13 3

Niet openbaar verhandelde aandelen

48 13 4

Overige niet-vastrentende waardepapieren

48 20 0

Overige activa

48 30 0

Eigen vermogen

48 40 0

Nettobedrag van de technische voorzieningen (PF)

48 50 0

Overige passiva

16 11 0

Aantal werkzame personen

29.9.2003

29.9.2003

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Naam van de reeks

Facultatieve kenmerken

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken

48 70 0

Aantal deelnemers

48 70 1

Aantal deelnemers bij vaste-uitkeringsregelingen

48 70 2

Aantal deelnemers bij beschikbarepremieregelingen

48 70 3

Aantal deelnemers bij hybride regelingen

48 70 4

Aantal bijdragende deelnemers

48 70 5

Aantal niet meer bijdragende deelnemers met pensioenaanspraken

48 70 6

Aantal pensioenontvangers

Kenmerken in bijlage 7, sectie 4, punt 2
11 61 0

Aantal pensioenregelingen

12 14 0

Toegevoegde waarde tegen basisprijzen

48 15 1

Overheidsobligaties en andere door de overheid uitgegeven
vastrentende waardepapieren

48 15 2

Overige obligaties en overige vastrentende waardepapieren

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar grootteklasse opgenomen in bijlage 7, sectie 4, punt 2, bij Verordening (EG, Euratom)
nr. 58/97 inzake structurele bedrijfsstatistieken
Reeks 7B
Naam van de reeks

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar grootteklasse

Eerste referentiejaar

2002

Frequentie

Jaarlijks

Waarnemingsgebied

Klasse 66.02 van de NACE Rev. 1

Kenmerken

Kenmerken in bijlage 7, sectie 4, punt 2

Niveau van de indeling naar grootteklasse

11 11 8

Aantal ondernemingen naar omvang van investeringen

11 11 9

Aantal ondernemingen naar grootteklasse van het aantal
deelnemers

Grootteklassen van investeringen:
1.

> 5 000 miljoen EUR

2.

2 501-5 000 miljoen EUR

3.

501-2 500 miljoen EUR

4.

50-500 miljoen EUR

5.

< 50 miljoen EUR

L 244/71
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Naam van de reeks

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar grootteklasse

Grootteklassen van het aantal deelnemers:
1.

> 100 000 deelnemers

2.

10 001-100 000 deelnemers

3.

1 001-10 000 deelnemers

4.

101-1 000 deelnemers

5.

50-100 deelnemers

6.

< 50 deelnemers

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar valuta opgenomen in bijlage 7, sectie 4, punt 2, bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/
97 inzake structurele bedrijfsstatistieken
Reeks 7C
Naam van de reeks

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken naar valuta

Eerste referentiejaar

2002

Frequentie

Jaarlijks

Waarnemingsgebied

Klasse 66.02 van de NACE Rev. 1

Kenmerken

Kenmerken in bijlage 7, sectie 4, punt 2

48 64 0

Indeling naar valuta

Totale investeringen naar euro- en niet-eurobestanddelen

1.

Euro

2.

Overige

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met geografische verdeling opgenomen in bijlage 7, sectie 4, punt 2, bij Verordening (EG,
Euratom) nr. 58/97 inzake structurele bedrijfsstatistieken
Reeks 7D
Naam van de reeks

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

Eerste referentiejaar

2002

Frequentie

Jaarlijks

Waarnemingsgebied

Alleen klasse 66.02 van de NACE Rev. 1

Kenmerken

Kenmerken in bijlage 7, sectie 4, punt 2

48 61 0

Geografische verdeling van de omzet

29.9.2003

29.9.2003
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Naam van de reeks

Facultatieve kenmerken

Geografische verdeling

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken met geografische verdeling

Kenmerken in bijlage 7, sectie 4, punt 2
48 62 0

Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren naar
locatie

48 63 0

Totale investeringen naar locatie

1.

Land van vestiging

2.

Overige EU-landen

3.

Overige EER-landen

4.

Verenigde Staten en Canada

5.

Japan

6.

Buitenland

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken over niet-zelfstandige pensioenfondsen opgenomen in bijlage 7, sectie 4, punt 3, bij Verordening
(EG, Euratom) nr. 58/97 inzake structurele bedrijfsstatistieken
Reeks 7E
Naam van de reeks

Jaarlijkse bedrijfsstatistieken over niet-zelfstandige pensioenfondsen

Eerste referentiejaar

2002

Frequentie

Jaarlijks

Waarnemingsgebied

Secties C-K van de NACE Rev. 1

Kenmerken

Kenmerken in bijlage 7, sectie 4, punt 3
11 15 0

Facultatieve kenmerken

Kenmerken in bijlage 7, sectie 4, punt 3
48 08 0

Niveau van de indeling naar activiteit

Aantal ondernemingen met niet-zelfstandige pensioenfondsen

Omzet van niet-zelfstandige pensioenfondsen

NACE Rev. 1 op sectieniveau
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VERORDENING (EG) Nr. 1670/2003 VAN DE COMMISSIE
van 1 september 2003
ter uitvoering van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad met betrekking tot de
definities van kenmerken voor de structurele bedrijfsstatistieken en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2700/98 betreffende de definities van kenmerken voor de structurele bedrijfsstatistieken

(3)

Het is noodzakelijk een reeks definities voor de
structurele bedrijfsstatistieken voor verzekeringsdiensten, kredietinstellingen en pensioenfondsen vast te
stellen teneinde ervoor te zorgen dat de aan de Commissie verstrekte statistische gegevens vergelijkbaar, geharmoniseerd en van goede kwaliteit zijn.

Gelet op Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad van
20 december 1996 inzake structurele bedrijfsstatistieken ( 1),
laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1669/2003 van
de Commissie ( 2), en met name op artikel 12, punt iii),

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité
statistisch programma,

Overwegende hetgeen volgt:

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(1)

(2)

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)

Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 vormde een
gemeenschappelijk kader voor de productie van communautaire statistieken over de structuur, de activiteiten, de
prestaties en het concurrentievermogen van bedrijven in
de Gemeenschap.
Verordening (EG) nr. 2700/98 van de Commissie van
17 december 1998 betreffende de definities van kenmerken voor de structurele bedrijfsstatistieken ( 3), gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 1614/2002 ( 4), bevatte de
definities van de kenmerken voor de structurele bedrijfsstatistieken waarvan lijsten zijn opgenomen in de gemeenschappelijke module en de gedetailleerde modules
voor de industrie, de handel en de bouwnijverheid van
Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 inzake structurele
bedrijfsstatistieken. Verordening (EG) nr. 2056/2002
van het Europees Parlement en de Raad ( 5) introduceerde
een nieuwe reeks kenmerken voor kredietinstellingen en
pensioenfondsen, alsmede nieuwe kenmerken inzake
milieu-uitgaven, waarvoor gemeenschappelijke definities
nodig zijn. Bovendien is het nodig bestaande definities
te wijzigen voor de kenmerken aantal ondernemingen,
omzet, productiewaarde, toegevoegde waarde tegen factorkosten en totale aankoop van goederen en diensten,
aangezien de in Verordening (EG) nr. 2700/98 opgenomen definities niet kunnen worden gebruikt bij de
berekening van de waarde van deze kenmerken voor
verzekeringsdiensten, kredietinstellingen, pensioenfondsen en activiteiten van centrale banken.

PB L 14 van 17.1.1997, blz. 1.
Zie bladzijde 57 van dit Publicatieblad.
PB L 344 van 18.12.1998, blz. 49.
PB L 244 van 12.9.2002, blz. 7.
PB L 317 van 21.11.2002, blz. 1.

Artikel 1
De definities van de kenmerken 12 12 0 en 12 15 0
van Verordening (EG) nr. 2700/98, die nodig zijn voor de
activiteiten van de bijlagen 5, 6 en 7 van Verordening
(EG, Euratom) nr. 58/97, alsmede voor de activiteiten van
klasse 65.11 van de NACE Rev. 1, worden gewijzigd zoals
aangegeven in bijlage I, secties 3 en 4, bij deze verordening.
De definitie van kenmerk 11 11 0 voor de activiteiten van
bijlage 7, de definitie van kenmerk 12 11 0 voor de activiteiten
van de bijlagen 5 en 7 en de definitie van kenmerk 13 11 0
voor de activiteiten van de bijlagen 5 en 6 worden gewijzigd
zoals aangegeven in bijlage I, secties 1, 2 en 5, bij deze
verordening.
Artikel 2
De gewijzigde definitie van kenmerk 21 11 0 van Verordening
(EG) nr. 2700/98 en de definities van de kenmerken 21 12 0
en 21 14 0 worden in bijlage II bij deze verordening
gespecificeerd.
Artikel 3
De definities van de in sectie 4 van bijlage 6 bij Verordening
(EG, Euratom) nr. 58/97 vermelde kenmerken worden in
bijlage III bij deze verordening gespecificeerd.
Artikel 4
De definities van de in sectie 4 van bijlage 7 bij Verordening
(EG, Euratom) nr. 58/97 vermelde kenmerken worden in
bijlage IV bij deze verordening gespecificeerd.
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Artikel 5
De lidstaten passen de wijzigingen van de definities van de
kenmerken 12 12 0, 12 15 0 en 13 11 0 van sectie 4 van
bijlage 1 voor de activiteiten van groep 65.1 van de NACE
Rev. 1 en voor de onder klasse 65.22 van de NACE Rev. 1
ingedeelde kredietinstellingen toe voor het referentiejaar 2001
en de daaropvolgende jaren.
Voor de activiteiten van klasse 66.02 van de NACE Rev. 1
passen de lidstaten de definities van de kenmerken 11 11 0,
12 11 0, 12 12 0 en 12 15 0 toe voor het referentiejaar 2002
en de daaropvolgende referentiejaren.
De lidstaten passen de gewijzigde definitie van kenmerk 21 11
0 en de definities van de kenmerken 21 12 0 en 21 14 0 van

L 244/75

sectie 4 van bijlage 2 toe voor het referentiejaar 2001 en de
daaropvolgende referentiejaren.
De lidstaten passen de definities van de in sectie 4 van bijlage 6
bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 vermelde kenmerken
toe voor het referentiejaar 2001 en de daaropvolgende jaren.
Zij passen de definities van de in sectie 4 van bijlage 7 bij
Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 vermelde kenmerken
toe voor het referentiejaar 2002 en de daaropvolgende jaren.
Artikel 6
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 1 september 2003.
Voor de Commissie
Pedro SOLBES MIRA

Lid van de Commissie
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BIJLAGE I

Wijzigingen van definities van Verordening (EG) nr. 2700/98 voor verzekeringsdiensten, kredietinstellingen,
pensioenfondsen en klasse 65.11 van de NACE Rev. 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 2700/98 wordt gewijzigd als volgt:

Sectie 1
A an t al on der ne m ing e n
1.

In de definitie van code 11 11 0, titel: Aantal ondernemingen, wordt het volgende toegevoegd:

„Voor de in sectie 3 van bijlage 7 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen omvat dit
kenmerk ook pensioenfondsen die geen personeel in dienst hebben. Het omvat ook pensioenfondsen die niet
als rechtspersonen zijn opgericht en die worden beheerd door maatschappijen voor pensioenfondsbeheer,
verzekeringsondernemingen of andere financiële instellingen (zonder dat ze evenwel onder de jaarrekeningen van
deze instellingen vallen). Dit kenmerk omvat echter niet de pensioenfondsen die niet apart van de bijdragende
onderneming of branche worden opgericht (bv. de niet-zelfstandige pensioenfondsen of het boekreservesysteem die
normaal als hulpactiviteit door de werkgever worden beheerd).”.

Sectie 2
Omzet
1.

In de definitie van code 12 11 0, titel: Omzet, wordt de zin „Voor de klassen 66.01 en 66.03 van de NACE Rev.
1 luidt de titel van dit kenmerk „Geboekte brutopremies”” vervangen door:
„Voor de in sectie 3 van bijlage 5 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen luidt
de titel van dit kenmerk „Geboekte brutopremies”. Dit kenmerk wordt in artikel 35 van Richtlijn 91/674/EEG
gedefinieerd.
Voor de in sectie 3 van bijlage 7 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen luidt
de titel van dit kenmerk „Totale pensioenbijdragen”. Dit kenmerk omvat alle tijdens het boekjaar met betrekking
tot pensioencontracten betaalde pensioenbijdragen, zoals alle verplichte bijdragen, andere periodieke bijdragen,
vrijwillige aanvullende bijdragen, ontvangen pensioenoverdrachten en overige bijdragen.”.

2.

In Verband met andere variabelen van code 12 11 0, titel: Omzet, wordt het volgende toegevoegd:
„Voor de in sectie 3 van bijlage 5 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen
wordt Geboekte brutopremies (12 11 0) berekend als volgt:
Geboekte brutopremies directe verzekering (12 11 1)
+ Geboekte brutopremies voor geaccepteerde herverzekeringen (12 11 2).
Geboekte brutopremies wordt gebruikt bij de berekening van Verdiende brutopremies (32 11 0) en andere
aggregaten en saldi.
Voor de in sectie 3 van bijlage 7 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen wordt
Omzet (Totale pensioenbijdragen) berekend als volgt:
Pensioenbijdragen van aangeslotenen (48 00 1),
+ Pensioenbijdragen van werkgevers (48 00 2),
+ Ontvangen pensioenoverdrachten (48 00 3),
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+ Overige pensioenbijdragen (48 00 4),
of
Pensioenbijdragen aan vaste-uitkeringsregelingen (48 00 5),
+ Pensioenbijdragen aan beschikbarepremieregelingen (48 00 6),
+ Pensioenbijdragen aan hybride regelingen (48 00 7).”.

Sectie 3
Pr od uct i ew aa rde
1.

In de definitie van code 12 12 0, titel: Productiewaarde, wordt de zin „Er zijn speciale berekeningsmethoden
nodig voor de klassen 66.01 en 66.03 van de NACE Rev. 1” vervangen door:
„Voor de in sectie 3 van bijlage 5 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen
wordt de productiewaarde gedefinieerd als verdiende brutopremies, plus totale opbrengsten van beleggingen in
effecten, plus overige geproduceerde diensten, minus brutoschaden, met uitsluiting van kosten schadebeheer,
plus vermogenswinst en voorzieningen.
Voor de in sectie 3 van bijlage 6 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen wordt
de productiewaarde gedefinieerd als rente en soortgelijke baten, minus rente en soortgelijke lasten, plus
ontvangen provisie, plus opbrengsten uit aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren, plus resultaat
uit financiële transacties, plus overige bedrijfsopbrengsten.
Voor de in sectie 3 van bijlage 7 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen wordt
de productiewaarde gedefinieerd als de omzet, minus betaalde verzekeringspremies, plus opbrengsten van
beleggingen, plus overige opbrengsten, plus ontvangen verzekeringsuitkeringen, minus totale pensioenuitgaven,
minus nettoverandering in technische voorzieningen.
Voor de ondernemingen van klasse 65.11 van de NACE wordt de productiewaarde gedefinieerd als rente en
soortgelijke baten, minus rente en soortgelijke lasten, plus ontvangen provisie, plus opbrengsten uit
aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren, plus resultaat uit financiële transacties, plus overige
bedrijfsopbrengsten.”.

2.

In Verband met andere variabelen van code 12 12 0, titel: Productiewaarde, wordt de volgende zin toegevoegd:
„Voor de in sectie 3 van bijlage 5 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen
wordt de productiewaarde berekend als volgt:
Voor het levensverzekeringsbedrijf:
Geboekte brutopremies (12 11 0)
+ Brutowijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies (32 11 2)
+ Opbrengsten van beleggingen (32 22 0)
– Terugneming van waardecorrecties op beleggingen (32 71 5)
– Winst verkregen uit realisatie van beleggingen (32 71 6)
– Opbrengsten van deelnemingen (32 71 1)
+ [(Brutobedrag van de technische voorzieningen, totaal (37 30 0) — Nettobedrag van de technische
voorzieningen, totaal (37 30 1)) / Nettobedrag van de technische voorzieningen, totaal (37 30 1)] x
(Opbrengsten van beleggingen (32 22 0) — Terugneming van waardecorrecties op beleggingen (32 71 5) —
Winst verkregen uit realisatie van beleggingen (32 71 6) — Opbrengsten van deelnemingen (32 71 1))
+ Overige technische baten, nettobedrag (32 16 1)
+ Andere baten (32 46 0)
– Brutobetalingen in verband met schaden (32 13 1)
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– Brutowijziging van de voorziening voor te betalen schaden (32 13 4)
+ Interne en externe kosten schadebeheer (32 61 5)
+ Winst verkregen uit realisatie van beleggingen (32 71 6)
+ Niet-gerealiseerde winsten op beleggingen (32 23 0)
– Verlies uit realisatie van beleggingen (32 72 3)
– Niet-gerealiseerde verliezen op beleggingen (32 28 0)
– Brutowijziging van de voorziening voor levensverzekering (32 25 0)
– Winstdeling en restorno’s, nettobedrag (32 16 3)
– Wijziging in het fonds voor toekomstige kredieten (deel van 32 29 0)
– Nettowijziging van de overige technische voorzieningen, voorzover niet onder een andere post vermeld (32
16 2).
Voor het schadeverzekerings- en het herverzekeringsbedrijf:
Geboekte brutopremies (12 11 0)
+ Brutowijziging van de voorziening voor niet-verdiende premies (32 11 2)
+ Opbrengsten van beleggingen (32 42 0)
– Terugneming van waardecorrecties op beleggingen (32 71 5)
– Winst verkregen uit realisatie van beleggingen (32 71 6)
– Opbrengsten van deelnemingen (32 71 1)
+ [(Brutobedrag van de technische voorzieningen, totaal (37 30 0) — Nettobedrag van de technische
voorzieningen, totaal (37 30 1)) / Nettobedrag van de technische voorzieningen, totaal (37 30 1)] x
(Opbrengsten van beleggingen (32 42 0) — Terugneming van waardecorrecties op beleggingen (32 71 5) —
Winst verkregen uit realisatie van beleggingen (32 71 6) — Opbrengsten van deelnemingen (32 71 1))
+ Overige technische baten, nettobedrag (32 16 1)
+ Andere baten (32 46 0)
– Brutobetalingen in verband met schaden (32 13 1)
– Brutowijziging van de voorziening voor te betalen schaden (32 13 4)
+ Interne en externe kosten schadebeheer (32 61 5)
+ Winst verkregen uit realisatie van beleggingen (32 71 6)
– Verlies uit realisatie van beleggingen (32 72 3)
– Winstdeling en restorno’s, nettobedrag (32 16 3)
– Wijziging van de egalisatievoorziening (32 15 0)
– Nettowijziging van de overige technische voorzieningen, voorzover niet onder een andere post vermeld
(32 16 2).
Voor de in sectie 3 van bijlage 6 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen wordt
de productiewaarde berekend als volgt:
Rente en soortgelijke baten (42 11 0)
– Rente en soortgelijke kosten (42 12 0)
+ Ontvangen provisie (42 14 0)
+ Opbrengsten uit aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren (42 13 1)
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+ Resultaat uit financiële transacties (42 20 0)
+ Overige bedrijfsopbrengsten (42 31 0).
Voor de in sectie 3 van bijlage 7 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen wordt
de productiewaarde berekend als volgt:
Omzet (12 11 0)
– Betaalde verzekeringspremies (48 05 0)
+ Opbrengsten van beleggingen (48 01 0)
+ Overige opbrengsten (48 02 2)
+ Ontvangen verzekeringsuitkeringen (48 02 1)
– Totale pensioenuitgaven (48 03 0)
– Nettoverandering in technische voorzieningen (48 04 0).”.

Sectie 4
T oe g ev oe g de w aa rd e t eg en f ac t or kos t en
1.

In de definitie van code 12 15 0, titel: Toegevoegde waarde tegen factorkosten, wordt de zin „Er zijn speciale
berekeningsmethoden nodig voor de klassen 66.01 en 66.03 van de NACE Rev. 1” vervangen door:
„Voor de in sectie 3 van bijlage 5 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen
wordt de toegevoegde waarde tegen factorkosten gedefinieerd als de productiewaarde, minus de brutowaarde
van de ontvangen herverzekeringsdiensten, minus overig intermediair verbruik.
Voor de in sectie 3 van bijlage 6 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen wordt
de toegevoegde waarde tegen factorkosten gedefinieerd als de productiewaarde, minus de totale aankoop van
goederen en diensten.
Voor de in sectie 3 van bijlage 7 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen wordt
de toegevoegde waarde tegen factorkosten gedefinieerd als de productiewaarde, minus de totale aankoop van
goederen en diensten.
Voor de ondernemingen van klasse 65.11 van de NACE wordt de toegevoegde waarde tegen factorkosten
gedefinieerd als de productiewaarde, minus de totale aankoop van goederen en diensten.”.

2.

In Verband met andere variabelen van code 12 15 0, titel: Toegevoegde waarde tegen factorkosten, wordt de
volgende zin toegevoegd:
„Voor de in sectie 3 van bijlage 5 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen
wordt de toegevoegde waarde tegen factorkosten berekend als volgt:
Productiewaarde (12 12 0)
– Intermediair verbruik (13 11 0).
Voor de in sectie 3 van bijlage 6 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen wordt
de toegevoegde waarde tegen factorkosten berekend als volgt:
Productiewaarde (12 12 0)
– Totale aankoop van goederen en diensten (13 11 0).
Voor de in sectie 3 van bijlage 7 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen wordt
de toegevoegde waarde tegen factorkosten berekend als volgt:
Productiewaarde (12 12 0)
– Intermediair verbruik (= totale aankoop van goederen en diensten (13 11 0)).”.
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Sectie 5
T ot a le a an ko op v an g oe der en en die ns t en
1.

In de definitie van code 13 11 0, titel: Totale aankoop van goederen en diensten, wordt de zin „Er zijn speciale
berekeningsmethoden nodig voor de klassen 66.01 en 66.03 van de NACE Rev. 1” vervangen door:
„Voor de in sectie 3 van bijlage 5 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen de
brutowaarde van de ontvangen herverzekeringsdiensten, plus overig intermediair verbruik.
Voor de in sectie 3 van bijlage 6 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen wordt
de totale aankoop van goederen en diensten gedefinieerd als betaalde provisie, plus andere beheerskosten, plus
overige bedrijfslasten.”.

2.

In Verband met andere variabelen van code 13 11 0, titel: Totale aankoop van goederen en diensten, wordt de
volgende zin toegevoegd:
„Voor de in sectie 3 van bijlage 5 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen
wordt intermediair verbruik berekend als volgt:
Voor het levensverzekeringsbedrijf:
Herverzekeringssaldo (32 18 0)
+ [(Brutobedrag van de technische voorzieningen, totaal (37 30 0) — Nettobedrag van de technische
voorzieningen, totaal (37 30 1)) / Nettobedrag van de technische voorzieningen, totaal (37 30 1)] x
((Opbrengsten van beleggingen (32 22 0) — Terugneming van waardecorrecties op beleggingen (32 71 5) —
Winst verkregen uit realisatie van beleggingen (32 71 6) — Opbrengsten van deelnemingen (32 71 1))
+ Provisie (32 61 1)
+ Overige externe uitgaven aan goederen en diensten (32 61 4, afschrijvingen op vaste activa voor eigen
gebruik).
Voor het schadeverzekerings- en het herverzekeringsbedrijf:
Herverzekeringssaldo (32 18 0)
+ [(Brutobedrag van de technische voorzieningen, totaal (37 30 0) — Nettobedrag van de technische
voorzieningen, totaal (37 30 1)) / Nettobedrag van de technische voorzieningen, totaal (37 30 1)] x
(Opbrengsten van beleggingen (32 42 0) — Terugneming van waardecorrecties op beleggingen (32 71 5) —
Winst verkregen uit realisatie van beleggingen (32 71 6) — Opbrengsten van deelnemingen (32 71 1))
+ Provisie (32 61 1)
+ Overige externe uitgaven aan goederen en diensten (32 61 4, afschrijvingen op vaste activa voor eigen
gebruik).
Voor de in sectie 3 van bijlage 6 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen wordt
intermediair verbruik berekend als volgt:
Betaalde provisie (42 15 0)
+ Andere beheerskosten (42 32 2)
+ Overige bedrijfslasten (42 33 0).
Voor de in sectie 3 van bijlage 7 van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 gedefinieerde ondernemingen wordt
de variabele Totale aankoop van goederen en diensten (13 11 0) gebruikt bij de berekening van de variabele
Totale exploitatiekosten (48 06 0).”.

29.9.2003

29.9.2003

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

BIJLAGE II

Gewijzigde definitie van kenmerk 21 11 0 en definitie van de kenmerken 21 12 0 en 21 14 0

Verordening (EG) nr. 2700/98 wordt gewijzigd als volgt:
1.

De definitie van kenmerk 21 11 0 wordt vervangen door het volgende:
Code: 21 11 0
Titel: Investeringen in apparatuur en installaties ter voorkoming van verontreiniging en speciale
toebehoren ter bestrijding van verontreiniging (hoofdzakelijk „end-of-pipe”-apparatuur)

Definitie
Kapitaaluitgaven voor methoden, technologieën, processen of apparatuur die bedoeld zijn om verontreinigingen
en verontreinigende stoffen (bv. luchtemissies, afvalwater of vaste afvalstoffen) te verzamelen en te verwijderen
nadat deze zijn gecreëerd, de verspreiding van verontreinigingen te voorkomen, de verontreinigingsgraad te
meten, en de verontreinigende stoffen die door de bedrijfsactiviteit van de onderneming zijn ontstaan, te
behandelen en te verwijderen.
Het betreft de som van de uitgaven op de milieugebieden Bescherming van omgevingslucht en klimaat,
Afvalwaterbeheer, Afvalbeheer en Overige milieubeschermende maatregelen. Overige milieubeschermende
maatregelen omvatten Bescherming en sanering van bodem, grondwater en oppervlaktewater, Beperking van
geluidshinder en trillingen, Bescherming van de biodiversiteit en het landschap, Bescherming tegen straling,
Onderzoek en ontwikkeling, Algemene milieuadministratie en algemeen milieubeheer, Onderwijs, opleiding en
voorlichting, Activiteiten die leiden tot ondeelbare uitgaven, en Niet elders ingedeelde activiteiten.
Inbegrepen zijn:
—

investeringen in afzonderlijke, identificeerbare componenten ter aanvulling van bestaande apparatuur, die
worden geïmplementeerd aan het eind van of volledig buiten de productielijn („end-of-pipe”-apparatuur);

—

investeringen in apparatuur (bv. filters of afzonderlijke reinigingsstappen) die verontreinigende stoffen
binnen de productielijn verzwakken of extraheren, wanneer de verwijdering van deze toegevoegde
voorzieningen over het geheel genomen geen invloed zou hebben op het functioneren van de
productielijn.

Het hoofddoel of de hoofdfunctie van deze kapitaaluitgaven is milieubescherming en de totale uitgaven hiervoor
moeten worden gemeld.
De uitgaven moeten worden gemeld inclusief eventuele kostenvereffeningen die het resultaat zijn van het
genereren en de verkoop van verkoopbare bijproducten, gerealiseerde besparingen of ontvangen subsidies.
De aangekochte goederen worden gewaardeerd tegen de aankoopprijs exclusief aftrekbare BTW en andere
direct met de omzet verbonden aftrekbare belastingen.
Niet inbegrepen zijn:
—

Milieubevorderende acties en activiteiten die ongeacht overwegingen inzake milieubescherming toch
zouden zijn ondernomen, met inbegrip van maatregelen die hoofdzakelijk gericht zijn op veiligheid en
gezondheid op het werk en productieveiligheid.

—

Maatregelen ter vermindering van verontreiniging wanneer de producten worden gebruikt of afval worden
(aanpassing van producten uit milieuoverwegingen), tenzij de producent in het kader van het milieubeleid
en de milieuregelgeving ook wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de verontreiniging die de producten
tijdens het gebruik veroorzaken, of voor wat er met de producten gebeurt wanneer ze afval worden.
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Activiteiten betreffende het gebruik en de besparing van hulpbronnen (bv. watervoorziening of de
besparing van energie of grondstoffen), tenzij het hoofddoel milieubescherming is: bv. wanneer deze
activiteiten tot doel hebben nationaal of internationaal milieubeleid uit te voeren en niet met het oog op
kostenbesparingen worden ondernomen.

Verband met de bedrijfsrekeningen
De definitie is gebaseerd op de door de onderneming in haar boekhouding toegepaste boekhoudregels
overeenkomstig de EU-boekhoudregels: d.w.z. dit zijn uitgaven die in aanmerking komen voor erkenning als
activa.

Verband met andere variabelen
De totale investeringen in milieubescherming zijn de som van de variabelen 21 11 0 en 21 12 0. De totale
uitgaven voor milieubescherming zijn de som van de variabelen 21 11 0, 21 12 0 en 21 14 0.
Deel van:
15 11 0 Bruto-investeringen in materiële goederen
15 31 0 Waarde van door financiële leasing verworven materiële goederen.
2.

De volgende definities worden toegevoegd:
Code: 21 12 0
Titel: Investeringen in apparatuur en installaties voor schonere technologieën („geïntegreerde technologie”)

Definitie
Kapitaaluitgaven voor nieuwe of de aanpassing van bestaande methoden, technologieën, processen, apparatuur
(of delen daarvan) die bedoeld zijn om de aan de bron geproduceerde hoeveelheid verontreiniging te voorkomen
of te verminderen (bv. luchtemissies, afvalwater of vaste afvalstoffen), waarbij de milieueffecten worden
verminderd die verband houden met het vrijkomen van verontreinigende stoffen en/of met verontreinigende
activiteiten.
Het betreft de som van de uitgaven op de milieugebieden Bescherming van omgevingslucht en klimaat,
Afvalwaterbeheer, Afvalbeheer en Overige milieubeschermende maatregelen. Overige milieubeschermende
maatregelen omvatten Bescherming en sanering van bodem, grondwater en oppervlaktewater, Beperking van
geluidshinder en trillingen, Bescherming van de biodiversiteit en het landschap, Bescherming tegen straling,
Onderzoek en ontwikkeling, Algemene milieuadministratie en algemeen milieubeheer, Onderwijs, opleiding en
voorlichting, Activiteiten die leiden tot ondeelbare uitgaven, en Niet elders ingedeelde activiteiten.
De uitgaven moeten worden gemeld inclusief eventuele kostenvereffeningen die het resultaat zijn van het
genereren en de verkoop van verkoopbare bijproducten, gerealiseerde besparingen of ontvangen subsidies.
De aangekochte goederen worden gewaardeerd tegen de aankoopprijs exclusief aftrekbare BTW en andere
direct met de omzet verbonden aftrekbare belastingen.
Inbegrepen zijn:
—

Kapitaaluitgaven waarbij het gaat om afzonderlijke, apart identificeerbare (milieutechnische onderdelen
van) methoden, processen, technologieën en apparatuur. Het hoofddoel of de hoofdfunctie ervan is per
definitie milieubescherming en de totale uitgaven voor de (milieutechnische onderdelen van) methoden,
processen, technologieën en apparatuur moeten worden gemeld.

—

Kapitaaluitgaven voor methoden, processen, technologieën en apparatuur die op zodanige wijze in de
algemene bedrijfsactiviteit (productieproces/-installatie) zijn geïntegreerd dat het moeilijk is de component
voor het voorkomen van verontreiniging apart te identificeren. In deze gevallen („geïntegreerde
maatregelen”) moet alleen het gedeelte milieubescherming van de totale investering worden gemeld.
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Dit gedeelte komt overeen met de extra investering ten opzichte van de kapitaaluitgaven die zouden zijn
gedaan indien geen milieubeschermingsoverwegingen zouden hebben gespeeld. Bijgevolg komt het
alternatief ter vergelijking overeen met het goedkoopste voor de onderneming beschikbare alternatief met
vergelijkbare functies en kenmerken, behalve die welke met milieubescherming verband houden.
Wanneer de geselecteerde optie standaardtechnologie is en er geen goedkoper, minder milieubevorderend
alternatief beschikbaar is voor de onderneming, is de maatregel per definitie geen milieubeschermingsactiviteit en mogen geen uitgaven worden gemeld.
Niet inbegrepen zijn:
—

Milieubevorderende acties en activiteiten die ongeacht overwegingen inzake milieubescherming toch
zouden zijn ondernomen, met inbegrip van maatregelen die hoofdzakelijk gericht zijn op veiligheid en
gezondheid op het werk en productieveiligheid.

—

Maatregelen ter vermindering van verontreiniging wanneer de producten worden gebruikt of afval worden
(aanpassing van producten uit milieuoverwegingen), tenzij de producent in het kader van het milieubeleid
en de milieuregelgeving ook wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de verontreiniging die de producten
tijdens het gebruik veroorzaken, of voor wat er met de producten gebeurt wanneer ze afval worden.

—

Activiteiten betreffende het gebruik en de besparing van hulpbronnen (bv. watervoorziening of de
besparing van energie of grondstoffen), tenzij het hoofddoel milieubescherming is: bv. wanneer deze
activiteiten tot doel hebben nationaal of internationaal milieubeleid uit te voeren en niet met het oog op
kostenbesparingen worden ondernomen.

Verband met de bedrijfsrekeningen
De definitie is gebaseerd op de door de onderneming in haar boekhouding toegepaste boekhoudregels
overeenkomstig de EU-boekhoudregels: d.w.z. dit zijn uitgaven die in aanmerking komen voor erkenning als
activa.

Verband met andere variabelen
De totale investeringen in milieubescherming zijn de som van de variabelen 21 11 0 en 21 12 0. De totale
uitgaven voor milieubescherming zijn de som van de variabelen 21 11 0, 21 12 0 en 21 14 0.
Deel van:
15 11 0 Bruto-investeringen in materiële goederen
15 31 0 Waarde van door financiële leasing verworven materiële goederen.
Code: 21 14 0
Titel: Totale lopende uitgaven voor milieubescherming

Definitie
De totale lopende uitgaven voor milieubescherming zijn de uitgaven voor de exploitatie en het onderhoud van
een activiteit, technologie, proces, apparatuur (of delen daarvan) die bedoeld zijn om verontreinigende stoffen
en verontreiniging (bv. luchtemissies, afvalwater of vaste afvalstoffen) of andere aantastingen van het milieu als
gevolg van de bedrijfsactiviteit van de onderneming te voorkomen, te verminderen, te behandelen of te
verwijderen.
Het betreft de som van de uitgaven op de milieugebieden Bescherming van omgevingslucht en klimaat,
Afvalwaterbeheer, Afvalbeheer en Overige milieubeschermende maatregelen. Overige milieubeschermende
maatregelen omvatten Bescherming en sanering van bodem, grondwater en oppervlaktewater, Beperking van
geluidshinder en trillingen, Bescherming van de biodiversiteit en het landschap, Bescherming tegen straling,
Onderzoek en ontwikkeling, Algemene milieuadministratie en algemeen milieubeheer, Onderwijs, opleiding en
voorlichting, Activiteiten die leiden tot ondeelbare uitgaven, en Niet elders ingedeelde activiteiten.
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De totale lopende uitgaven voor milieubescherming moeten worden gemeld inclusief eventuele
kostenvereffeningen die het resultaat zijn van de verkoop van verkoopbare bijproducten, besparingen of
ontvangen subsidies.
De lopende uitgaven zijn de som van de „interne uitgaven” en de „aankoop van milieubeschermingsdiensten”.
—

De interne uitgaven omvatten alle lopende uitgaven voor milieubescherming, behalve de aankoop van
milieubeschermingsdiensten van andere eenheden. Zij zijn de som van de arbeidskosten, het gebruik van
grondstoffen en verbruiksgoederen, en de betalingen voor operationele leasing. Bijvoorbeeld met
betrekking tot: gebruik en onderhoud van milieuapparatuur, meting en controle van verontreinigingsniveaus, milieubeheer, -voorlichting en -onderwijs, onderzoek en ontwikkeling op milieugebied.

—

De aankoop van milieubeschermingsdiensten omvat alle vergoedingen, kosten en soortgelijke betalingen
aan andere, publieke of particuliere, organisaties (buiten de rapportage-eenheid) in ruil voor milieubeschermingsdiensten betreffende de milieueffecten van de bedrijfsactiviteit van de onderneming.
Bijvoorbeeld betalingen voor het ophalen en de behandeling van afval en afvalwater, betalingen voor
bodemsanering, voorgeschreven heffingen, betalingen aan milieuadviseurs betreffende bv. milieuvoorlichting, de certificering of het gebruik van milieuapparatuur.

De aangekochte goederen en diensten worden gewaardeerd tegen de aankoopprijs exclusief aftrekbare BTW en
andere direct met de omzet verbonden aftrekbare belastingen. De arbeidskosten omvatten de brutolonen en
-salarissen, inclusief werkgeverslasten en socialezekerheidskosten, maar exclusief de algemene overheadkosten.
Niet inbegrepen zijn:
—

Milieubevorderende acties en activiteiten die ongeacht overwegingen inzake milieubescherming toch
zouden zijn ondernomen, met inbegrip van maatregelen die hoofdzakelijk gericht zijn op veiligheid en
gezondheid op het werk en productieveiligheid.

—

Maatregelen ter vermindering van verontreiniging wanneer de producten worden gebruikt of afval worden
(aanpassing van producten uit milieuoverwegingen), tenzij de producent in het kader van het milieubeleid
en de milieuregelgeving ook wettelijk aansprakelijk wordt gesteld voor de verontreiniging die de producten
tijdens het gebruik veroorzaken, of voor wat er met de producten gebeurt wanneer ze afval worden.

—

Activiteiten betreffende het gebruik en de besparing van hulpbronnen (bv. watervoorziening of de
besparing van energie of grondstoffen), tenzij het hoofddoel milieubescherming is: bv. wanneer deze
activiteiten tot doel hebben nationaal of internationaal milieubeleid uit te voeren en niet met het oog op
kostenbesparingen worden ondernomen.

—

Betalingen van belastingen, vergoedingen en heffingen door de rapportage-eenheid die geen verband
houden met de aankoop van een milieubeschermingsdienst betreffende de milieueffecten van de
bedrijfsactiviteit van de onderneming, zelfs indien de overheid de inkomsten heeft bestemd voor de
financiering van milieubeschermingsactiviteiten (bv. belastingen op vervuiling).

—

Berekende kostenposten zoals de afschrijving van milieuapparatuur, kapitaalverlies door gedwongen
vervanging of algemene overheadkosten.

—

Inkomstenderving, compenserende heffingen, boetes, sancties en dergelijke die geen verband houden met
een milieubeschermingsactiviteit.

Verband met de bedrijfsrekeningen
De definitie van lopende uitgaven is gebaseerd op de door de onderneming in haar boekhouding toegepaste
boekhoudregels overeenkomstig de EU-boekhoudregels: d.w.z. dat de lopende uitgaven alle uitgaven omvatten
die niet worden geactiveerd, maar op de winst-en-verliesrekening worden geboekt.
Zij zijn de som van de aankoop van grondstoffen en verbruiksgoederen, arbeidskosten, door de overheid
gevorderde vergoedingen en heffingen, uitgaven voor externe diensten, en huur- en leasingkosten voor
milieubeschermingsactiviteiten.
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Verband met andere variabelen
De totale investeringen in milieubescherming zijn de som van de variabelen 21 11 0 en 21 12 0. De totale
uitgaven voor milieubescherming zijn de som van de variabelen 21 11 0, 21 12 0 en 21 14 0.
Deel van:
13 11 0 Totale aankoop van goederen en diensten
13 31 0 Personeelskosten.

L 244/85

L 244/86

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

BIJLAGE III
Definities van kenmerken die zijn opgenomen in sectie 4 van bijlage 6 bij Verordening (EG, Euratom)
nr. 58/97 inzake structurele bedrijfsstatistieken (kredietinstellingen)

STRUCTURELE VARIABELEN
Code: 11 11 1
Titel: Aantal ondernemingen naar rechtsvorm

Definitie
Het aantal ondernemingen (zie variabele 11 11 0) wordt als volgt naar rechtsvorm ingedeeld: kapitaalvennootschappen, coöperatieve ondernemingen, publiekrechtelijke ondernemingen, bijkantoren van ondernemingen met hoofdzetel in een niet-EER-land, overige.

Verband met andere variabelen
Het aantal ondernemingen naar rechtsvorm is een uitsplitsing van het aantal ondernemingen (11 11 0).
Code: 11 11 4
Titel: Aantal ondernemingen naar land van vestiging van de moederonderneming

Definitie
Onder „moederonderneming” wordt verstaan een moederonderneming in de zin van de artikelen 1 en 2 van Richtlijn
83/349/EEG van de Raad (1), op de grondslag van artikel 54, lid 3, onder g), van het Verdrag, betreffende de
geconsolideerde jaarrekening.
De moederondernemingen moeten als volgt geografisch worden ingedeeld: moederonderneming in de eigen lidstaat
(de onderneming in kwestie kan worden beschouwd als onder binnenlandse zeggenschap), moederonderneming in
een ander land (de onderneming in kwestie kan worden beschouwd als onder buitenlandse zeggenschap). De
moederonderneming wordt geregistreerd volgens het beginsel van de uiteindelijke begunstigde eigenaar (Ultimate
Beneficiary Owner (UBO)). Alleen de ondernemingen (dochterondernemingen) die een moederonderneming hebben,
worden in deze variabele opgenomen. Bijkantoren worden uitgesloten omdat ze als een deel van een onderneming
worden beschouwd.

Verband met andere variabelen
Het aantal ondernemingen naar land van vestiging van de moederonderneming maakt deel uit van het aantal
ondernemingen (11 11 0).
Code: 11 11 6
Titel: Aantal ondernemingen naar grootteklasse van het balanstotaal

Definitie
Het aantal ondernemingen (zie variabele 11 11 0) wordt ingedeeld naar grootteklasse van het balanstotaal.
Vijf grootteklassen (in euro) — gemeenschappelijk voor alle lidstaten — worden gedefinieerd als volgt: meer dan
99 999 miljoen EUR, 10 000-99 999 miljoen EUR, 1 000-9 999 miljoen EUR, 100-999 miljoen EUR, minder dan
100 miljoen EUR.
Opmerking: Het balanstotaal aan het eind van het boekjaar (zie variabele 43 30 0) wordt in aanmerking genomen.
(1) PB L 193 van 18.7.1983, blz. 1.
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Verband met andere variabelen
Het aantal ondernemingen naar grootteklasse van het balanstotaal is een uitsplitsing van het aantal ondernemingen
(11 11 0).
Code: 11 11 7
Titel: Aantal ondernemingen naar categorie kredietinstelling

Definitie
Het aantal ondernemingen (zie variabele 11 11 0) wordt ingedeeld naar categorie kredietinstelling als volgt: banken
met vergunning, gespecialiseerde kredietverstrekkende instellingen, overige kredietinstellingen. Deze indeling maakt
het mogelijk de categorieën kredietinstellingen aan de relevante klassen van de NACE Rev. 1 toe te wijzen.

Verband met andere variabelen
Het aantal ondernemingen naar categorie kredietinstelling is een uitsplitsing van het aantal ondernemingen
(11 11 0).
Code: 11 41 1
Titel: Totaal aantal bijkantoren naar locatie in een niet-EER-land

Definitie
„Bijkantoor” wordt gedefinieerd in artikel 1 van Richtlijn 89/646/EEG van de Raad (1) en wordt nader omschreven in
de mededeling van de Commissie Vrij verrichten van diensten en algemeen belang in de tweede bankrichtlijn (95/C
291/06).
De volgende geografische indeling van het aantal bijkantoren in het buitenland moet worden gebruikt: Zwitserland,
Verenigde Staten, Japan, derde landen (buitenland).
Opmerking: Alle actieve bijkantoren die in de lidstaat van vestiging van de kredietinstelling zijn aangemeld, worden
in aanmerking genomen.
Code: 11 51 0
Titel: Totaal aantal financiële dochterondernemingen naar locatie in een ander land

Definitie
Onder „dochteronderneming” wordt verstaan een dochteronderneming in de zin van de artikelen 1 en 2 van Richtlijn
83/349/EEG, op de grondslag van artikel 54, lid 3, onder g), van het Verdrag, betreffende de geconsolideerde
jaarrekening. Alle ondernemingen die onder financiële diensten verstrekkende ondernemingen (zoals gedefinieerd in
hoofdstuk 1.3 van het methodologisch handboek voor de statistiek van kredietinstellingen) vallen, moeten worden
opgenomen.
Opmerking: De volgende geografische indeling van dochterondernemingen moet worden gebruikt: elke afzonderlijke
andere lidstaat, overige EER-landen, Zwitserland, Verenigde Staten, Japan, derde landen (buitenland).
Alleen het eerste niveau van dochterondernemingen wordt in aanmerking genomen.

VARIABELEN BETREFFENDE DE WINST-EN-VERLIESREKENING
Code: 42 11 0
Titel: Rente en soortgelijke baten
(1) PB L 386 van 30.12.1989, blz. 1.
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Definitie
Deze variabele wordt in artikel 29 van Richtlijn 86/635/EEG van de Raad (1 ) gedefinieerd.
Opmerking: Zie artikel 27, post 1, en artikel 28, post B 1, van Richtlijn 86/635/EEG.

Verband met andere variabelen
Deze variabele wordt gebruikt bij de berekening van Productiewaarde (variabele 12 12 0).
Code: 42 11 1
Titel: Rente en soortgelijke baten van vastrentende waardepapieren

Definitie
Deze variabele wordt in artikel 29 van Richtlijn 86/635/EEG gedefinieerd.
Opmerking: Zie artikel 27, post 1, en artikel 28, post B 1, van Richtlijn 86/635/EEG.

Verband met andere variabelen
Deze variabele maakt deel uit van variabele 42 11 0.
Code: 42 12 0
Titel: Rente en soortgelijke lasten

Definitie
Deze variabele wordt in artikel 29 van Richtlijn 86/635/EEG gedefinieerd.
Opmerking: Zie artikel 27, post 2, en artikel 28, post A 1, van Richtlijn 86/635/EEG.

Verband met andere variabelen
Deze variabele wordt gebruikt bij de berekening van Productiewaarde (variabele 12 12 0).
Code: 42 12 1
Titel: Rente en soortgelijke lasten in verband met uitgegeven obligaties

Definitie
Deze variabele wordt in de artikelen 17 en 29 van Richtlijn 86/635/EEG gedefinieerd.
Opmerking: Zie artikel 4, post 3 a) (Passiva), van Richtlijn 86/635/EEG.

Verband met andere variabelen
Deze variabele maakt deel uit van variabele 42 12 0.
Code: 42 13 0
Titel: Opbrengsten uit waardepapieren
(1) PB L 372 van 31.12.1986, blz. 1.
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Definitie
Deze variabele wordt in artikel 30 van Richtlijn 86/635/EEG gedefinieerd.
Opmerking: Zie artikel 27, posten 3 a), 3 b) en 3 c) als aggregaat, en artikel 28, posten B 2 a), 2 b) en 2 c) als
aggregaat, van Richtlijn 86/635/EEG.
Code: 42 13 1
Titel: Opbrengsten uit aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren

Definitie
Deze variabele wordt in artikel 30 van Richtlijn 86/635/EEG gedefinieerd.
Opmerking: Zie artikel 27, post 3 a), en artikel 28, post B 2 a), van Richtlijn 86/635/EEG.

Verband met andere variabelen
Deze variabele maakt deel uit van variabele 42 13 0 en wordt gebruikt bij de berekening van Productiewaarde
(variabele 12 12 0).
Code: 42 14 0
Titel: Ontvangen provisie

Definitie
Deze variabele wordt in artikel 31 van Richtlijn 86/635/EEG gedefinieerd.
Opmerking: Zie artikel 27, post 4, en artikel 28, post B 3, van Richtlijn 86/635/EEG.

Verband met andere variabelen
Deze variabele wordt gebruikt bij de berekening van Productiewaarde (variabele 12 12 0).
Code: 42 15 0
Titel: Betaalde provisie

Definitie
Deze variabele wordt in artikel 31 van Richtlijn 86/635/EEG gedefinieerd.
Opmerking: Zie artikel 27, post 5, en artikel 28, post A 2, van Richtlijn 86/635/EEG.

Verband met andere variabelen
Deze variabele wordt gebruikt bij de berekening van Totale aankoop van goederen en diensten (variabele 13 11 0).
Code: 42 20 0
Titel: Resultaat uit financiële transacties

Definitie
Deze variabele wordt in artikel 32 van Richtlijn 86/635/EEG gedefinieerd.
Opmerking: Zie artikel 27, post 6, en artikel 28, posten A 3 of B 4, van Richtlijn 86/635/EEG.
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Verband met andere variabelen
Deze variabele wordt gebruikt bij de berekening van Productiewaarde (variabele 12 12 0).
Code: 42 31 0
Titel: Overige bedrijfsopbrengsten

Definitie
Bedrijfsopbrengsten, voorzover niet onder een andere post vermeld.
Opmerking: Zie artikel 27, post 7, en artikel 28, post B 7, van Richtlijn 86/635/EEG.

Verband met andere variabelen
Deze variabele wordt gebruikt bij de berekening van Productiewaarde (variabele 12 12 0).
Code: 42 32 0
Titel: Algemene beheerskosten

Definitie
Deze variabele is de som van „Personeelskosten” (variabele 13 31 0) en „Andere beheerskosten” (variabele 42 32 2).
Opmerking: Zie artikel 27, posten 8 a) en 8 b) als aggregaat, en artikel 28, posten A 4 a) en 4 b) als aggregaat, van
Richtlijn 86/635/EEG.
Code: 42 32 2
Titel: Andere beheerskosten

Definitie
Andere beheerskosten, niet opgenomen in variabele 13 31 0.
Opmerking: Zie artikel 27, post 8 b), en artikel 28, post A 4 b), van Richtlijn 86/635/EEG.

Verband met andere variabelen
Deze variabele wordt gebruikt bij de berekening van Totale aankoop van goederen en diensten (variabele 13 11 0)
en Algemene beheerskosten (variabele 42 32 0).
Code: 42 33 0
Titel: Overige bedrijfslasten

Definitie
Bedrijfslasten, voorzover niet in een andere post opgenomen.
Opmerking: Zie artikel 27, post 10, en artikel 28, post A 6, van Richtlijn 86/635/EEG.

Verband met andere variabelen
Deze variabele wordt gebruikt bij de berekening van Totale aankoop van goederen en diensten (variabele 13 11 0).
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Code: 42 35 0
Titel: Waardecorrecties en terugneming van waardecorrecties op vorderingen en voorzieningen voor
voorwaardelijke/eventuele schulden en verplichtingen

Definitie
Deze variabele wordt in artikel 33 van Richtlijn 86/635/EEG gedefinieerd.
Opmerking: Zie artikel 27, posten 11 en 12, en artikel 28, posten A 7 en B 5, van Richtlijn 86/635/EEG.
Code: 42 36 0
Titel: Overige waardecorrecties en terugneming van waardecorrecties

Definitie
Deze variabele wordt in artikel 34 van Richtlijn 86/635/EEG gedefinieerd.
Opmerking: Zie artikel 27, posten 9, 13 en 14, en artikel 28, posten A 5, A 8 en B 6, van Richtlijn 86/635/EEG.
Code: 42 40 0
Titel: Resultaat uit de normale bedrijfsuitoefening

Definitie
Deze variabele wordt gedefinieerd in de artikelen 22 en volgende van Richtlijn 78/660/EEG (1), op de grondslag van
artikel 54, lid 3, onder g), van het Verdrag, betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen.
Opmerking: Zie artikel 27, posten 15 en 16, en artikel 28, posten A 9, A 10 en B 8, van Richtlijn 86/635/EEG.
Code: 42 50 0
Titel: Buitengewoon resultaat

Definitie
Deze variabele wordt gedefinieerd in de artikelen 22 en volgende van Richtlijn 78/660/EEG, op de grondslag van
artikel 54, lid 3, onder g), van het Verdrag, betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen.
Opmerking: Zie artikel 27, post 19, en artikel 28, posten A 13 en B 10, van Richtlijn 86/635/EEG.
Code: 42 51 0
Titel: Alle belastingen (belasting op het resultaat uit de normale bedrijfsuitoefening, belasting op het
buitengewone resultaat, overige belastingen)

Definitie
Deze variabele wordt gedefinieerd in de artikelen 22 en volgende van Richtlijn 78/660/EEG, op de grondslag van
artikel 54, lid 3, onder g), van het Verdrag, betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen.
Opmerking: Zie artikel 27, posten 15, 20 en 22, en artikel 28, posten A 9, A 12 en A 14, van Richtlijn 86/635/EEG.
(1) PB L 222 van 14.8.1978, blz. 11.
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Code: 42 60 0
Titel: Resultaat over het boekjaar

Definitie
Deze variabele wordt gedefinieerd in de artikelen 22 en volgende van Richtlijn 78/660/EEG, op de grondslag van
artikel 54, lid 3, onder g), van het Verdrag, betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen.
Opmerking: Zie artikel 27, post 23, en artikel 28, posten A 15 en B 11, van Richtlijn 86/635/EEG.

VARIABELEN BETREFFENDE DE BALANS
Code: 43 11 0
Titel: Vorderingen op cliënten

Definitie
Deze variabele wordt in de artikelen 4 en 16 van Richtlijn 86/635/EEG gedefinieerd.
Opmerking: Zie artikel 4, post 4 (Activa), en artikel 16 (Activa: post 4) van Richtlijn 86/635/EEG.
Code: 43 21 0
Titel: Schulden aan cliënten

Definitie
Deze variabele wordt in de artikelen 4 en 19 van Richtlijn 86/635/EEG gedefinieerd.
Opmerking: Zie artikel 4, posten 2 a) en 2 b) als aggregaat (Passiva), en artikel 19 (Passiva: post 2) van Richtlijn 86/
635/EEG.
Code: 43 29 0
Titel: Totaal eigen vermogen

Definitie
Deze variabele wordt in de artikelen 21, 22 en 23 van Richtlijn 86/635/EEG gedefinieerd.
Opmerking: Zie artikel 4, posten 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 en 14 als aggregaat (Passiva), van Richtlijn 86/635/EEG.
Code: 43 30 0
Titel: Balanstotaal

Definitie
Deze variabele bestaat uit de som van de posten 1 tot en met 16 van de actiefzijde van de balans of de som van de
posten 1 tot en met 14 van de passiefzijde van de balans.
Opmerking: Zie artikel 4 van Richtlijn 86/635/EEG.
Code: 43 31 0
Titel: Balanstotaal naar land van vestiging van de moederonderneming
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Definitie
Het balanstotaal (zie variabele 43 30 0) wordt ingedeeld naar land van vestiging van de moederonderneming.
Overeenkomstig de indeling van variabele 11 11 4 moet het balanstotaal worden uitgesplitst in een deel dat
betrekking heeft op kredietinstellingen onder binnenlandse zeggenschap en een deel dat betrekking heeft op
ondernemingen onder buitenlandse zeggenschap. De moederonderneming wordt geregistreerd volgens het beginsel
van de uiteindelijke begunstigde eigenaar (Ultimate Beneficiary Owner (UBO)).

Verband met andere variabelen
Het balanstotaal naar land van vestiging van de moederonderneming is een uitsplitsing van het balanstotaal
(43 30 0).
Code: 43 32 0
Titel: Balanstotaal naar rechtsvorm

Definitie
Het balanstotaal (zie variabele 43 30 0) wordt als volgt naar rechtsvorm ingedeeld: kapitaalvennootschappen,
coöperatieve ondernemingen, publiekrechtelijke ondernemingen, bijkantoren van ondernemingen met hoofdzetel in
een niet-EER-land, overige.

Verband met andere variabelen
Het balanstotaal naar rechtsvorm is een uitsplitsing van het balanstotaal (43 30 0).

VARIABELEN BETREFFENDE PRODUCTEN
Code: 44 11 0
Titel: Rente en soortgelijke baten naar (sub)categorieën van de CPA

Definitie
Rente en soortgelijke baten wordt in artikel 29 van Richtlijn 86/635/EEG gedefinieerd. De indeling naar producten is
gebaseerd op de classificatie van producten, gekoppeld aan de economische activiteiten, voor diensten van financiële
intermediairs en ondersteunende diensten in verband met financiële intermediairs. Deze variabele moet worden
ingedeeld naar (sub)categorieën van de CPA op het passende niveau.
Opmerking: Zie artikel 27, post 1, en artikel 28, post B 1, van Richtlijn 86/635/EEG.

Verband met andere variabelen
Rente en soortgelijke baten naar (sub)categorieën van de CPA is een uitsplitsing van Rente en soortgelijke baten
(42 11 0).
Code: 44 12 0
Titel: Rente en soortgelijke lasten naar (sub)categorieën van de CPA

Definitie
Rente en soortgelijke lasten wordt in artikel 29 van Richtlijn 86/635/EEG gedefinieerd. De indeling naar producten
is gebaseerd op de classificatie van producten, gekoppeld aan de economische activiteiten, voor diensten van
financiële intermediairs en ondersteunende diensten in verband met financiële intermediairs. Deze variabele moet
worden ingedeeld naar (sub)categorieën van de CPA op het passende niveau.
Opmerking: Zie artikel 27, post 2, en artikel 28, post A 1, van Richtlijn 86/635/EEG.
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Verband met andere variabelen
Rente en soortgelijke lasten naar (sub)categorieën van de CPA is een uitsplitsing van Rente en soortgelijke lasten
(42 12 0).
Code: 44 13 0
Titel: Ontvangen provisie naar (sub)categorieën van de CPA

Definitie
Ontvangen provisie wordt in artikel 31 van Richtlijn 86/635/EEG gedefinieerd. De indeling naar producten is
gebaseerd op de classificatie van producten, gekoppeld aan de economische activiteiten, voor diensten van financiële
intermediairs en ondersteunende diensten in verband met financiële intermediairs. Deze variabele moet worden
ingedeeld naar (sub)categorieën van de CPA op het passende niveau.
Opmerking: Zie artikel 27, post 4, en artikel 28, post B 3, van Richtlijn 86/635/EEG.

Verband met andere variabelen
Ontvangen provisie naar (sub)categorieën van de CPA is een uitsplitsing van Ontvangen provisie (42 14 0).
Code: 44 14 0
Titel: Betaalde provisie naar (sub)categorieën van de CPA

Definitie
Betaalde provisie wordt in artikel 31 van Richtlijn 86/635/EEG gedefinieerd. De indeling naar producten is gebaseerd
op de classificatie van producten, gekoppeld aan de economische activiteiten, voor diensten van financiële
intermediairs en ondersteunende diensten in verband met financiële intermediairs. Deze variabele moet worden
ingedeeld naar (sub)categorieën van de CPA op het passende niveau.
Opmerking: Zie artikel 27, post 5, en artikel 28, post A 2, van Richtlijn 86/635/EEG.

Verband met andere variabelen
Betaalde provisie naar (sub)categorieën van de CPA is een uitsplitsing van Betaalde provisie (42 15 0).

VARIABELEN BETREFFENDE INTERNATIONALISERING
De variabelen 45 11 0, 45 21 0 en 45 22 0 verwijzen naar de omzet geboekt door bijkantoren met hoofdzetel in
een EER-land.
Code: 45 11 0
Titel: Geografische verdeling van totaal aantal bijkantoren in de EER

Definitie
„Bijkantoor” wordt gedefinieerd in artikel 1 van Richtlijn 89/646/EEG en wordt nader omschreven in de mededeling
van de Commissie Vrij verrichten van diensten en algemeen belang in de tweede bankrichtlijn (95/C 291/06).
Opmerking: Uit het gezichtspunt van de ontvangende lidstaat moet het totale aantal bijkantoren in de EER worden
ingedeeld naar elk afzonderlijk ander EER-land.
Code: 45 21 0
Titel: Geografische verdeling van rente en soortgelijke baten
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Definitie
Rente en soortgelijke baten (zie variabele 42 11 0) geboekt in het ontvangende land door bijkantoren met hoofdzetel
in een ander EER-land, per EER-land.
Code: 45 22 0
Titel: Geografische verdeling van balanstotaal

Definitie
Balanstotaal (zie variabele 43 30 0) van bijkantoren gevestigd in het ontvangende land met hoofdzetel in een ander
EER-land, per EER-land.
Code: 45 31 0
Titel: Geografische verdeling van rente en soortgelijke baten in verband met het vrije verkeer van diensten
(in andere EER-lidstaten)

Definitie
Rente en soortgelijke baten (zie variabele 42 11 0) die in het kader van het recht op vrijheid van dienstverrichting
door in de lidstaat van vestiging erkende kredietinstellingen zijn geboekt in elk afzonderlijk ander EER-land.
Code: 45 41 0
Titel: Geografische verdeling van rente en soortgelijke baten van de activiteit van bijkantoren (in niet-EERlidstaten)

Definitie
Rente en soortgelijke baten (zie variabele 42 11 0) die door bijkantoren van in de lidstaat van vestiging erkende
kredietinstellingen zijn geboekt in niet-EER-landen.
De volgende verdeling moet worden gebruikt: Zwitserland, Verenigde Staten, Japan, derde landen (buitenland).
Code: 45 42 0
Titel: Geografische verdeling van rente en soortgelijke baten in verband met het vrije verkeer van diensten
(in niet-EER-lidstaten)

Definitie
Rente en soortgelijke baten (zie variabele 42 11 0) die in het kader van het recht op vrijheid van dienstverrichting
door in de lidstaat van vestiging erkende kredietinstellingen zijn geboekt in niet-EER-landen.
De volgende verdeling moet worden gebruikt: Zwitserland, Verenigde Staten, Japan, derde landen (buitenland).

VARIABELEN BETREFFENDE WERKGELEGENHEID
Code: 16 11 1
Titel: Aantal werkzame personen naar categorie kredietinstelling

Definitie
Het aantal werkzame personen (zie variabele 16 11 0) wordt ingedeeld naar categorie kredietinstelling als volgt:
banken met vergunning, gespecialiseerde kredietverstrekkende instellingen, overige kredietinstellingen. Deze indeling
maakt het mogelijk de categorieën kredietinstellingen aan de relevante klassen van de NACE Rev. 1 toe te wijzen.
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Verband met andere variabelen
Het aantal werkzame personen naar categorie kredietinstelling is een uitsplitsing van het aantal werkzame personen
(16 11 0).
Code: 16 11 2
Titel: Aantal werkzame vrouwen

Definitie
Het aantal werkzame personen (zie variabele 16 11 0) van het vrouwelijke geslacht.

Verband met andere variabelen
Aantal werkzame vrouwen maakt deel uit van het aantal werkzame personen (16 11 0).
Code: 16 13 6
Titel: Aantal vrouwen in loondienst

Definitie
Het aantal werknemers (zie variabele 16 13 0) van het vrouwelijke geslacht.

Verband met andere variabelen
Aantal vrouwen in loondienst maakt deel uit van het aantal werknemers (16 13 0).

OVERIGE VARIABELEN
Code: 47 11 0
Titel: Aantal rekeningen naar (sub)categorieën van de CPA

Definitie
Hier wordt het aantal rekeningen vermeld dat de kredietinstellingen aan het eind van het boekjaar hebben. De
indeling naar producten is gebaseerd op de classificatie van producten, gekoppeld aan de economische activiteiten,
voor diensten van financiële intermediairs en ondersteunende diensten in verband met financiële intermediairs. Het
aantal rekeningen is gekoppeld aan (sub)categorieën van de CPA op het passende niveau.
Code: 47 12 0
Titel: Aantal vorderingen op cliënten naar (sub)categorieën van de CPA

Definitie
Hier wordt het aantal vorderingen op cliënten aan het eind van het boekjaar vermeld. De indeling naar producten is
gebaseerd op de classificatie van producten, gekoppeld aan de economische activiteiten, voor diensten van financiële
intermediairs en ondersteunende diensten in verband met financiële intermediairs. Het aantal vorderingen op cliënten
is gekoppeld aan (sub)categorieën van de CPA op het passende niveau.
Code: 47 13 0
Titel: Aantal gelduitgifteautomaten van kredietinstellingen
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Definitie
De term „gelduitgifteautomaten” omvat verschillende soorten automaten die elektronische bankdiensten verlenen,
bv. automaten om deposito’s op te nemen (geldautomaten), om betalingen te verrichten en informatie over transacties
te vragen, om geld te wisselen, om smartcards te laden, enz.
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BIJLAGE IV
Definities van kenmerken die zijn opgenomen in sectie 4 van bijlage 7 bij Verordening (EG, Euratom)
nr. 58/97 inzake structurele bedrijfsstatistieken (pensioenfondsen)

ZELFSTANDIGE PENSIOENFONDSEN

STRUCTURELE VARIABELEN
Code: 11 11 8
Titel: Aantal ondernemingen naar omvang van investeringen
Definitie
Het aantal ondernemingen zoals gedefinieerd in variabele 11 11 0, ingedeeld naar grootteklasse van investeringen,
waarbij het gaat om de investeringen die onder de variabelen 48 10 0 of 48 10 4 vallen, d.w.z. de totale investeringen
tegen marktwaarde.
Verband met andere variabelen
De variabele Aantal ondernemingen naar omvang van investeringen (11 11 8) is een uitsplitsing van de variabele
Aantal ondernemingen (11 11 0).
Code: 11 11 9
Titel: Aantal ondernemingen naar grootteklasse van het aantal deelnemers
Definitie
Het aantal ondernemingen zoals gedefinieerd in variabele 11 11 0, ingedeeld naar grootteklasse van het aantal
deelnemers, waarbij het gaat om de deelnemers zoals gedefinieerd in de variabele Aantal deelnemers (48 70 0).
Opmerking: Het aantal deelnemers aan het eind van het boekjaar moet in aanmerking worden genomen.
Verband met andere variabelen
De variabele Aantal ondernemingen naar grootteklasse van het aantal deelnemers (11 11 9) is een uitsplitsing van de
variabele Aantal ondernemingen (11 11 0).
Code: 11 61 0
Titel: Aantal pensioenregelingen
Definitie
Deze variabele omvat het totale aantal pensioenregelingen onder het beheer van pensioenfondsen. Een pensioenregeling is gebaseerd op een overeenkomst, in het algemeen tussen sociale partners, waarin wordt bepaald welke
pensioenuitkeringen worden verstrekt en onder welke voorwaarden.

BOEKHOUDVARIABELEN
Variabelen betreffende de winst-en-verliesrekening (totale inkomsten en uitgaven)
Code: 48 00 1
Titel: Pensioenbijdragen van aangeslotenen
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Definitie
Deze variabele omvat alle tijdens het boekjaar met betrekking tot pensioencontracten van de aangeslotenen
ontvangen pensioenbijdragen, met inbegrip van alle verplichte bijdragen, andere periodieke bijdragen en vrijwillige
aanvullende bijdragen.
Verband met andere variabelen
De variabele Pensioenbijdragen van aangeslotenen (48 00 1) wordt gebruikt bij de berekening van de variabele
Omzet (12 11 0).
Code: 48 00 2
Titel: Pensioenbijdragen van werkgevers
Definitie
Deze variabele omvat alle tijdens het boekjaar met betrekking tot pensioencontracten van werkgevers ontvangen
pensioenbijdragen, met inbegrip van alle verplichte bijdragen, andere periodieke bijdragen en vrijwillige aanvullende
bijdragen.
Verband met andere variabelen
De variabele Pensioenbijdragen van werkgevers (48 00 2) wordt gebruikt bij de berekening van de variabele Omzet
(12 11 0).
Code: 48 00 3
Titel: Ontvangen pensioenoverdrachten
Definitie
Deze variabele omvat alle ontvangen pensioenoverdrachten. Deze pensioenoverdrachten worden gewoonlijk
ontvangen van andere pensioenfondsen of verzekeringsmaatschappijen. Wanneer een werknemer van werkgever
verandert, heeft hij vaak de mogelijkheid om het bedrag aan pensioenrechten die hij bij het pensioenfonds of de
verzekeringsregeling van zijn vorige werknemer heeft verworven, te laten overdragen naar het pensioenfonds van de
nieuwe werkgever.
Verband met andere variabelen
De variabele Ontvangen pensioenoverdrachten (48 00 3) wordt gebruikt bij de berekening van de variabele Omzet
(12 11 0).
Code: 48 00 4
Titel: Overige pensioenbijdragen
Definitie
Deze variabele omvat alle overige tijdens het boekjaar met betrekking tot pensioencontracten betaalde pensioenbijdragen (bv. bijdragen van centrale of lokale overheden, van personen en verenigingen).
Verband met andere variabelen
De variabele Overige pensioenbijdragen (48 00 4) wordt gebruikt bij de berekening van de variabele Omzet
(12 11 0).
Code: 48 00 5
Titel: Pensioenbijdragen aan vaste-uitkeringsregelingen
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Definitie
Deze variabele omvat alle tijdens het boekjaar met betrekking tot pensioencontracten door vaste-uitkeringsregelingen
ontvangen pensioenbijdragen, met inbegrip van alle periodieke, vrijwillige en andere bijdragen.

Verband met andere variabelen
De variabele Pensioenbijdragen aan vaste-uitkeringsregelingen (48 00 5) wordt gebruikt bij de berekening van de
variabele Omzet (12 11 0).
Code: 48 00 6
Titel: Pensioenbijdragen aan beschikbarepremieregelingen

Definitie
Deze variabele omvat alle tijdens het boekjaar met betrekking tot pensioencontracten door beschikbarepremieregelingen ontvangen pensioenbijdragen, met inbegrip van alle periodieke, vrijwillige en andere bijdragen.
Verband met andere variabelen
De variabele Pensioenbijdragen aan beschikbarepremieregelingen (48 00 6) wordt gebruikt bij de berekening van de
variabele Omzet (12 11 0).
Code: 48 00 7
Titel: Pensioenbijdragen aan hybride regelingen
Definitie
Deze variabele omvat alle tijdens het boekjaar met betrekking tot pensioencontracten door hybride regelingen
ontvangen pensioenbijdragen, met inbegrip van alle periodieke, vrijwillige en andere bijdragen.
Opmerking: Hybride regelingen zijn regelingen met elementen van zowel vaste-uitkeringsregelingen als beschikbarepremieregelingen.

Verband met andere variabelen
De variabele Pensioenbijdragen aan hybride regelingen (48 00 7) wordt gebruikt bij de berekening van de variabele
Omzet (12 11 0).
Code: 48 01 0
Titel: Opbrengsten van beleggingen (PF)
Definitie
Deze variabele omvat opbrengsten van beleggingen, terugneming van waardecorrecties op beleggingen en
opbrengsten van gerealiseerde en niet-gerealiseerde kapitaalwinsten en -verliezen. Zij omvat ontvangen huur,
renteopbrengst, dividenden en gerealiseerde en niet-gerealiseerde kapitaalwinsten en -verliezen.
Verband met andere variabelen
De variabele Opbrengsten van beleggingen (PF) (48 01 0) omvat de variabele Kapitaalwinst en -verlies (48 01 1).
Code: 48 01 1
Titel: Kapitaalwinst en -verlies
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Definitie
Deze variabele omvat opbrengsten van gerealiseerde en niet-gerealiseerde kapitaalwinsten en -verliezen die in de
winst-en-verliesrekening zijn opgenomen. Kapitaalwinst en -verlies zijn het resultaat van het verschil tussen de
waardering van beleggingen aan het begin van de boekperiode (of bij de aankoop, indien deze later plaatsvindt) en
de waardering ervan aan het eind van de boekperiode (of bij de verkoop, indien deze eerder plaatsvindt).
Verband met andere variabelen
De variabele Kapitaalwinst en -verlies (48 01 1) wordt gebruikt voor de berekening van de variabele Opbrengsten
van beleggingen (PF) (48 01 0).
Code: 48 02 1
Titel: Ontvangen verzekeringsuitkeringen
Definitie
Deze variabele omvat uitkeringen ontvangen van verzekerings- of herverzekeringsondernemingen met betrekking
tot gecedeerde risico’s.
Code: 48 02 2
Titel: Overige inkomsten (PF)
Definitie
Overige inkomsten omvatten alle overige inkomsten van pensioenfondsen behalve pensioenbijdragen en opbrengsten
van beleggingen van pensioenfondsen, zoals inkomsten uit provisie en andere inkomsten.
Code: 48 03 0
Titel: Totale pensioenuitgaven
Definitie
Deze variabele omvat alle soorten uitgaven aan de bij de pensioenregeling aangesloten personen en de personen te
hunnen laste, overdrachten naar andere regelingen, enz. Hieronder vallen uitgaven die ook inkomsten betreffende
aan verzekeringsondernemingen gecedeerde risico’s zijn.
Verband met andere variabelen
Totale pensioenuitgaven (48 03 0) wordt berekend als volgt:
Periodieke pensioenuitkeringen (48 03 1)
+ Pensioenuitkeringen ineens (48 03 2)
+ Overdrachten naar andere regelingen (48 03 3).
Code: 48 03 1
Titel: Periodieke pensioenuitkeringen
Definitie
Deze variabele omvat alle betalingen voor pensioenen die periodiek plaatsvinden (d.w.z. lijfrente).
Verband met andere variabelen
De variabele Periodieke pensioenuitkeringen (48 03 1) wordt gebruikt bij de berekening van de variabele Totale
pensioenuitgaven (48 03 0).
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Code: 48 03 2
Titel: Pensioenuitkeringen ineens

Definitie
Deze variabele omvat alle betalingen voor pensioenen die ineens plaatsvinden.

Verband met andere variabelen
De variabele Pensioenuitkeringen ineens (48 03 2) wordt gebruikt bij de berekening van de variabele Totale
pensioenuitgaven (48 03 0).
Code: 48 03 3
Titel: Overdrachten naar andere regelingen

Definitie
Deze variabele omvat alle overdrachten naar andere regelingen (gewoonlijk het bedrag aan pensioenrechten dat aan
andere pensioenfondsen of aan verzekeringsmaatschappijen wordt overgedragen wanneer een werknemer van
werkgever verandert en zich bijgevolg aansluit bij het pensioenfonds of de verzekeringsregeling van zijn nieuwe
werkgever).

Verband met andere variabelen
De variabele Overdrachten naar andere regelingen (48 03 3) wordt gebruikt bij de berekening van de variabele Totale
pensioenuitgaven (48 03 0).
Code: 48 04 0
Titel: Nettoverandering in technische voorzieningen (reserves)

Definitie
Deze variabele omvat alle soorten veranderingen in technische voorzieningen, exclusief herverzekering. Inkomende
en uitgaande overdrachten van technische voorzieningen tussen pensioenfondsen worden hierin opgenomen.
Code: 48 05 0
Titel: Betaalde verzekeringspremies

Definitie
Deze variabele omvat het totaal van de betaalde verzekeringspremies voor alle soorten aan verzekerings- of
herverzekeringsondernemingen gecedeerde risico’s.
Code: 48 06 0
Titel: Totale exploitatiekosten

Definitie
Deze variabele omvat alle kosten die verband houden met de inning van pensioenbijdragen, portefeuillebeheer, het
verrichten van pensioenuitkeringen, alsmede provisie, overige externe uitgaven aan goederen en diensten, en
personeelskosten.
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Verband met andere variabelen
Totale exploitatiekosten (48 06 0) wordt berekend als volgt:
Personeelskosten (13 31 0)
+ Totale aankoop van goederen en diensten (13 11 0).
Code: 48 07 0
Titel: Totaal belastingen

Definitie
Deze variabele omvat alle door het pensioenfonds betaalde directe belastingen (bv. op opbrengsten van beleggingen,
enz.) die niet in externe uitgaven aan goederen en diensten of in personeelskosten zijn opgenomen.

BALANSVARIABELEN — ACTIVA
Code: 48 11 0
Titel: Terreinen en gebouwen (PF)

Definitie
Deze variabele omvat alle terreinen en gebouwen in het bezit van het pensioenfonds.

Verband met andere variabelen
De variabele Terreinen en gebouwen (PF) (48 11 0) wordt gebruikt bij de berekening van de variabele Totale
investeringen van pensioenfondsen (48 10 0).
Code: 48 12 0
Titel: Beleggingen in gelieerde ondernemingen en deelnemingen (PF)

Definitie
Deze variabele omvat aandelen in gelieerde ondernemingen, obligaties uitgegeven door en vorderingen op gelieerde
ondernemingen, deelnemingen en obligaties uitgegeven door en vorderingen op ondernemingen waarmee een
pensioenfonds door een deelnemingsverhouding verbonden is. Zij omvat de onder post 48 10 1 vermelde
investeringen.

Verband met andere variabelen
De variabele Beleggingen in gelieerde ondernemingen en deelnemingen (PF) (48 12 0) wordt gebruikt bij de
berekening van de variabele Totale investeringen van pensioenfondsen (48 10 0).
Code: 48 13 0
Titel: Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren

Definitie
Deze variabele omvat alle soorten beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen, alsmede andere nietvastrentende waardepapieren, behalve die welke onder de posten 48 12 0 en 48 14 0 worden opgenomen.

L 244/103

L 244/104

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Verband met andere variabelen
De variabele Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren (48 13 0) wordt gebruikt bij de berekening van
de variabele Totale investeringen van pensioenfondsen (48 10 0) en is gebaseerd op:
Op een gereglementeerde markt verhandelde aandelen (48 13 1)
+ Niet openbaar verhandelde aandelen (48 13 3)
+ Overige niet-vastrentende waardepapieren (48 13 4).
Code: 48 13 1
Titel: Op een gereglementeerde markt verhandelde aandelen
Definitie
Deze variabele omvat alle op een beurs genoteerde aandelen.
Verband met andere variabelen
De variabele Op een gereglementeerde markt verhandelde aandelen (48 13 1) maakt deel uit van de variabele
Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren (48 13 0).
Code: 48 13 2
Titel: Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt verhandelde aandelen
Definitie
Deze variabele omvat alle aandelen die genoteerd zijn op gereglementeerde markten die gespecialiseerd zijn in
innoverende, snelgroeiende ondernemingen en MKB-bedrijven. Deze markten zijn ook bekend onder de naam
parallelmarkten. Op deze markten kunnen de genoteerde effecten van kleine en middelgrote ondernemingen op
efficiënte en concurrerende wijze worden verhandeld.
Verband met andere variabelen
De variabele Op een gereglementeerde, in het MKB gespecialiseerde markt verhandelde aandelen (48 13 2) maakt
deel uit van de variabele Op een gereglementeerde markt verhandelde aandelen (48 13 1).
Code: 48 13 3
Titel: Niet openbaar verhandelde aandelen
Definitie
Deze variabele omvat alle niet op een beurs genoteerde aandelen.
Verband met andere variabelen
De variabele Niet openbaar verhandelde aandelen (48 13 3) maakt deel uit van de variabele Aandelen en andere nietvastrentende waardepapieren (48 13 0).
Code: 48 13 4
Titel: Overige niet-vastrentende waardepapieren
Definitie
Deze variabele omvat alle overige niet-vastrentende waardepapieren die niet onder een andere post worden vermeld.
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Verband met andere variabelen
De variabele Overige niet-vastrentende waardepapieren (48 13 4) maakt deel uit van de variabele Aandelen en andere
niet-vastrentende waardepapieren (48 13 0).
Code: 48 14 0
Titel: Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten
Definitie
Deze variabele omvat alle soorten rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten zoals
gedefinieerd in Richtlijn 85/611/EEG van de Raad (1). Hieronder vallen ook open-end-fondsen en soortgelijke
instellingen voor collectieve belegging.
Verband met andere variabelen
De variabele Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten (48 14 0) wordt gebruikt
bij de berekening van de variabele Totale investeringen van pensioenfondsen (48 10 0).
Code: 48 15 0
Titel: Obligaties en andere vastrentende waardepapieren
Definitie
Deze variabele omvat verhandelbare obligaties en andere vastrentende waardepapieren die zijn uitgegeven door
kredietinstellingen, andere ondernemingen of overheidsorganen, behalve die welke onder post 48 12 0 worden
opgenomen. Waardepapieren die een rente opbrengen die varieert volgens specifieke factoren, bijvoorbeeld het
rentetarief op de interbankenmarkt of op de Euromarkt, worden ook als obligaties en andere vastrentende
waardepapieren beschouwd.
Verband met andere variabelen
De variabele Obligaties en andere vastrentende waardepapieren (48 15 0) wordt gebruikt bij de berekening van de
variabele Totale investeringen van pensioenfondsen (48 10 0) en is gebaseerd op:
Overheidsobligaties en andere door de overheid uitgegeven vastrentende waardepapieren (48 15 1)
+ Overige obligaties en overige vastrentende waardepapieren (48 15 2).
Code: 48 15 1
Titel: Overheidsobligaties en andere door de overheid uitgegeven vastrentende waardepapieren
Definitie
Deze variabele omvat obligaties en andere vastrentende waardepapieren die worden uitgegeven of gegarandeerd door
centrale en lokale overheden en overheidsdiensten.
Verband met andere variabelen
De variabele Overheidsobligaties en andere door de overheid uitgegeven vastrentende waardepapieren (48 15 1)
wordt gebruikt bij de berekening van de variabele Obligaties en andere vastrentende waardepapieren (48 15 0).
Code: 48 15 2
Titel: Overige obligaties en overige vastrentende waardepapieren
(1) PB L 375 van 31.12.1985, blz. 3.
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Definitie
Deze variabele omvat alle overige obligaties en overige vastrentende waardepapieren (bv. bedrijfsobligaties).

Verband met andere variabelen
De variabele Overige obligaties en overige vastrentende waardepapieren (48 15 2) wordt gebruikt bij de berekening
van de variabele Obligaties en andere vastrentende waardepapieren (48 15 0).
Code: 48 16 0
Titel: Deelnemingen in gemeenschappelijke beleggingen (PF)

Definitie
Deze variabele omvat aandelen die een onderneming heeft in gemeenschappelijke beleggingen die worden gevormd
door verschillende ondernemingen of pensioenfondsen, waarvan het beheer is toevertrouwd aan een van die
ondernemingen of aan onafhankelijke fondsbeheerders.

Verband met andere variabelen
De variabele Deelnemingen in gemeenschappelijke beleggingen (PF) (48 16 0) wordt gebruikt bij de berekening van
de variabele Totale investeringen van pensioenfondsen (48 10 0).
Code: 48 17 0
Titel: Hypothecaire leningen en andere, niet anderszins gedekte leningen

Definitie
Deze variabele omvat alle soorten leningen van pensioenfondsen die al of niet door hypotheken worden gegarandeerd.

Verband met andere variabelen
De variabele Hypothecaire leningen en andere, niet anderszins gedekte leningen (48 17 0) wordt gebruikt bij de
berekening van de variabele Totale investeringen van pensioenfondsen (48 10 0).
Code: 48 18 0
Titel: Overige investeringen

Definitie
Deze variabele omvat alle overige investeringen die geen deel uitmaken van de vorige investeringsposten, zoals
deposito’s bij kredietinstellingen, contant geld, andere kortetermijninvesteringen, financiële derivaten of andere
investeringen.

Verband met andere variabelen
De variabele Overige investeringen (48 18 0) wordt gebruikt bij de berekening van de variabele Totale investeringen
van pensioenfondsen (48 10 0).
Code: 48 10 0
Titel: Totale investeringen van pensioenfondsen
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Definitie
Deze variabele is de som van de volgende variabelen: Terreinen en gebouwen (PF) (48 11 0) + Beleggingen in
gelieerde ondernemingen en deelnemingen (PF) (48 12 0) + Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren
(48 13 0) + Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten (48 14 0) + Obligaties en
andere vastrentende waardepapieren (48 15 0) + Deelnemingen in gemeenschappelijke beleggingen (48 16 0) +
Hypothecaire leningen en andere, niet anderszins gedekte leningen (48 17 0) + Overige investeringen (48 18 0).
Code: 48 10 1
Titel: Totale investeringen in de „bijdragende onderneming”
Definitie
Deze variabele omvat alle investeringen in de bijdragende ondernemingen, zoals aandelen van de bijdragende
ondernemingen, obligaties uitgegeven door en leningen aan de bijdragende ondernemingen, enz. De bijdragende
ondernemingen zijn de werkgevers die voor hun werknemers bijdragen aan het pensioenfonds betalen.
Verband met andere variabelen
De variabele Totale investeringen in de „bijdragende onderneming” maakt deel uit van de variabele Totale
investeringen van pensioenfondsen (48 10 0).
Code: 48 10 4
Titel: Totale investeringen tegen marktwaarde
Definitie
Deze variabele omvat Totale investeringen (= som van de variabelen Terreinen en gebouwen (PF) (48 11 0) +
Beleggingen in gelieerde ondernemingen en deelnemingen (PF) (48 12 0) + Aandelen en andere niet-vastrentende
waardepapieren (48 13 0) + Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging in effecten (48 14 0)
+ Obligaties en andere vastrentende waardepapieren (48 15 0) + Deelnemingen in gemeenschappelijke beleggingen
(48 16 0) + Hypothecaire leningen en andere, niet anderszins gedekte leningen (48 17 0) + Overige investeringen
(48 18 0)) tegen marktwaarde.
Opmerking: De variabele Totale investeringen tegen marktwaarde (48 10 4) hoeft alleen te worden verstrekt indien
de variabele Totale investeringen van pensioenfondsen (48 10 0) niet tegen marktwaarde wordt verstrekt.
Code: 48 20 0
Titel: Overige activa
Definitie
Deze variabele omvat alle overige activa die niet onder investeringen zijn vermeld.

BALANSVARIABELEN — PASSIVA
Code: 48 30 0
Titel: Eigen vermogen
Definitie
Deze variabele omvat eigen vermogen dat niet formeel aan pensioengerechtigden is toegewezen, zoals aandelenkapitaal, reserves of andere gelijkwaardige middelen.
Code: 48 40 0
Titel: Nettobedrag van de technische voorzieningen (PF)
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Definitie
Deze variabele omvat aan de pensioengerechtigden toegewezen technische voorzieningen exclusief herverzekering.
Deze technische voorzieningen worden normaliter volgens actuariële beginselen gewaardeerd.
Code: 48 50 0
Titel: Overige passiva

Definitie
Deze variabele omvat alle overige passiva die niet onder eigen vermogen of nettobedrag van de technische
voorzieningen zijn opgenomen.

VARIABELEN BETREFFENDE INTERNATIONALISERING
Code: 48 61 0
Titel: Geografische verdeling van de omzet

Definitie
Deze variabele omvat alle tijdens het boekjaar betaalde pensioenbijdragen zoals gedefinieerd in de variabele Omzet
(12 11 0), zoals alle verplichte bijdragen, andere periodieke bijdragen, vrijwillige aanvullende bijdragen, overige
bijdragen, ingedeeld naar de volgende landen: land van vestiging, (overige) EU-landen, overige EER-landen, Verenigde
Staten en Canada, Japan, en overige buitenland.
Opmerking: Het criterium voor de toewijzing van de omzet is gebaseerd op de woonplaats van de bijdragende
deelnemer.

Verband met andere variabelen
De variabele Geografische verdeling van de omzet is een uitsplitsing van de variabele Omzet (12 11 0).
Code: 48 62 0
Titel: Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren naar locatie

Definitie
Deze variabele omvat aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren zoals gedefinieerd in de variabele
Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren (48 13 0), ingedeeld naar locatie. De volgende gebieden
worden in aanmerking genomen: land van vestiging, (overige) EU-landen, overige EER-landen, Verenigde Staten en
Canada, Japan, en overige buitenland.
Opmerking: De locatie van aandelen komt overeen met de plaats waar de onderneming die het aandeel uitgeeft, in
het handelsregister is ingeschreven.

Verband met andere variabelen
De variabele Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren naar locatie (48 62 0) is een uitsplitsing van de
variabele Aandelen en andere niet-vastrentende waardepapieren (48 13 0).
Code: 48 63 0
Titel: Totale investeringen naar locatie
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Definitie
Deze variabele omvat de totale investeringen zoals gedefinieerd in de variabele Totale investeringen van
pensioenfondsen (48 10 0), ingedeeld naar locatie. De volgende gebieden worden in aanmerking genomen: land van
vestiging, (overige) EU-landen, overige EER-landen, Verenigde Staten en Canada, Japan, en overige buitenland.
Opmerking: De locatie van terreinen en gebouwen wordt bepaald door het gebied waarin deze activa zich bevinden.
Investeringen in beleggingsfondsen worden toegewezen overeenkomstig de door de beleggingsfondsen
verstrekte informatie. Investeringen in vastrentende waardepapieren worden toegewezen op basis van de
plaats waar de uitgever in het handelsregister is ingeschreven. De locatie van aandelen komt overeen met
de plaats waar de onderneming die het aandeel uitgeeft, in het handelsregister is ingeschreven.
Verband met andere variabelen
De variabele Totale investeringen naar locatie (48 63 0) is een uitsplitsing van de variabele Totale investeringen van
pensioenfondsen (48 10 0).
Code: 48 64 0
Titel: Totale investeringen naar euro- en niet-eurobestanddelen

Definitie
Deze variabele omvat de totale investeringen zoals gedefinieerd in de variabele Totale investeringen van
pensioenfondsen (48 10 0), ingedeeld naar valuta. De volgende valuta-indeling wordt in aanmerking genomen: euro,
overige.
Verband met andere variabelen
De variabele Totale investeringen naar euro- en niet-eurobestanddelen (48 64 0) is een uitsplitsing van de variabele
Totale investeringen van pensioenfondsen (48 10 0).

OVERIGE VARIABELEN
Code: 48 70 0
Titel: Aantal deelnemers
Definitie
Deze variabele omvat het totale aantal deelnemers van wie de pensioenregelingen — zoals gedefinieerd in de variabele
Aantal pensioenregelingen (11 61 0) — onder het beheer van pensioenfondsen vallen. Daaronder vallen de
bijdragende deelnemers, de niet meer bijdragende deelnemers met pensioenaanspraken en de pensioenontvangers.

Verband met andere variabelen
De variabele Aantal deelnemers (48 70 0) wordt berekend als volgt:
Aantal deelnemers bij vaste-uitkeringsregelingen (48 70 1)
+ Aantal deelnemers bij beschikbarepremieregelingen (48 70 2)
+ Aantal deelnemers bij hybride regelingen (48 70 3)
of
Aantal bijdragende deelnemers (48 70 4)
+ Aantal niet meer bijdragende deelnemers met pensioenaanspraken (48 70 5)
+ Aantal pensioenontvangers (48 70 6).
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Code: 48 70 1
Titel: Aantal deelnemers bij vaste-uitkeringsregelingen
Definitie
Deze variabele omvat het totale aantal deelnemers bij vaste-uitkeringsregelingen. Daaronder vallen de bijdragende
deelnemers, de niet meer bijdragende deelnemers met pensioenaanspraken en de pensioenontvangers.
Verband met andere variabelen
De variabele Aantal deelnemers bij vaste-uitkeringsregelingen (48 70 1) wordt gebruikt bij de berekening van de
variabele Aantal deelnemers (48 70 0).
Code: 48 70 2
Titel: Aantal deelnemers bij beschikbarepremieregelingen
Definitie
Deze variabele omvat het totale aantal deelnemers bij beschikbarepremieregelingen. Daaronder vallen de bijdragende
deelnemers, de niet meer bijdragende deelnemers met pensioenaanspraken en de pensioenontvangers.
Verband met andere variabelen
De variabele Aantal deelnemers bij beschikbarepremieregelingen (48 70 2) wordt gebruikt bij de berekening van de
variabele Aantal deelnemers (48 70 0).
Code: 48 70 3
Titel: Aantal deelnemers bij hybride regelingen
Definitie
Deze variabele omvat het totale aantal deelnemers bij hybride regelingen. Daaronder vallen de bijdragende deelnemers,
de niet meer bijdragende deelnemers met pensioenaanspraken en de pensioenontvangers.
Verband met andere variabelen
De variabele Aantal deelnemers bij hybride regelingen (48 70 3) wordt gebruikt bij de berekening van de variabele
Aantal deelnemers (48 70 0).
Code: 48 70 4
Titel: Aantal bijdragende deelnemers
Definitie
Deze variabele omvat het aantal deelnemers die effectief aan de pensioenregeling bijdragen.
Verband met andere variabelen
De variabele Aantal bijdragende deelnemers (48 70 4) wordt gebruikt bij de berekening van de variabele Aantal
deelnemers (48 70 0).
Code: 48 70 5
Titel: Aantal niet meer bijdragende deelnemers met pensioenaanspraken
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Definitie
Deze variabele omvat het aantal leden die uit de pensioenregeling zijn gestapt, maar uitgestelde rechten behouden.
Verband met andere variabelen
De variabele Aantal niet meer bijdragende deelnemers met pensioenaanspraken (48 70 5) wordt gebruikt bij de
berekening van de variabele Aantal deelnemers (48 70 0).
Code: 48 70 6
Titel: Aantal pensioenontvangers
Definitie
Deze variabele omvat het aantal personen die pensioenuitkeringen ontvangen.
Verband met andere variabelen
De variabele Aantal pensioenontvangers (48 70 6) wordt gebruikt bij de berekening van de variabele Aantal
deelnemers (48 70 0).
NIET-ZELFSTANDIGE PENSIOENFONDSEN
Code: 11 15 0
Titel: Aantal ondernemingen met niet-zelfstandige pensioenfondsen
Definitie
Verordening (EG) nr. 2700/98 van de Commissie betreffende de definities van kenmerken voor de structurele
bedrijfsstatistieken. Deze variabele betreft het aantal ondernemingen die boekreserves aanleggen voor de uitkering
van pensioenen aan hun werknemers. Het beheer van het niet-zelfstandige pensioenfonds is een hulpactiviteit voor
deze ondernemingen.
Opmerking: Deze ondernemingen moeten volgens hun hoofdactiviteit worden ingedeeld onder een van de
samenvoegingen van activiteiten zoals vermeld in sectie 9 van bijlage 1 van Verordening (EG, Euratom)
nr. 58/97 inzake structurele bedrijfsstatistieken.
Code: 48 08 0
Titel: Omzet van niet-zelfstandige pensioenfondsen
Definitie
Deze variabele omvat alle pensioenbijdragen met betrekking tot pensioencontracten die tijdens het boekjaar in de
boekreserve worden gestort.
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