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Controleer of retourcode in het venster zichtbaar is

Correspondentienummer

A

Type 0, Alleen Najaar, html

Investeringsverwachtingen
Komt uw verslagjaar niet overeen met het kalenderjaar? Dan dient het
verslagjaar waarover u rapporteert voor 2015 te eindigen tussen 1-4-2015 en
31-3-2016 en voor 2016 tussen 1-4-2016 en 31-3-2017

Rond alle bedragen af op 1000-tallen
Noteer € 23.669,- als 24
2015
A1 Verwachte investeringen

1

2016

Noteer de investeringen in materiële vaste activa die uw bedrijf zowel
over het gehele jaar 2015 als 2016 verwacht te gaan doen of heeft
gedaan. De vaste activa moeten gebruiksklaar zijn

Toelichting

1

Investeringen materiële vaste activa binnen
Nederland
Het betreft hier de oorspronkelijke waarde van
materiële vaste activa, die in het verslagjaar
gebruiksklaar beschikbaar komen voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational lease. De vaste
activa worden in eigendom verworven door
(huur)koop of financial lease. Bij vervaardiging

CBS Heerlen
Postbus 4481

in eigen beheer betreft het de volledige productiekosten. De vaste activa moeten méér
dan één productiegang en minimaal 1 jaar
meegaan. De waarde is inclusief transportkosten, montagekosten, kosten van ontwerp en
overdracht en indirecte belastingen die niet terugvorderbaar zijn. Ontvangen investeringspremies, subsidies en opbrengsten van verkochte
activa niet in mindering brengen. De waarde is

exclusief investeringsgoederen verkregen door
operational lease en huur, investeringen in buitenlandse vestigingen, overnames van ondernemingen waarvan het bedrijf vrijwel ongewijzigd wordt voortgezet, immateriële activa (software, patenten, concessies, goodwill e.d.) en
belastingen en heffingen die terug te vorderen
zijn.

CBS informatie

6401 CZ Heerlen
www.cbsvooruwbedrijf.nl/contactcenter

Formuliernummer
VL6004 / N 0

Uw referentie
25/

02001

SBI

BE
25

1

B

Investeringsmotieven
Verdeel de (verwachte) investeringen per jaar zoals opgegeven bij vraag A1
naar motieven

2015

2016

B1 Vervanging

zoals vervanging van verouderde activa

%

%

B2 Uitbreiding

zoals uitbreiding van de productiecapaciteit

%

%

B3 Verhoging efficiency

zoals automatiseren / mechaniseren, introductie nieuwe productietechnieken

%

%

B4 Andere investeringsmotieven

zoals milieu, verhoging veiligheid, fiscale redenen

%

%

100 %

B5 Totaal

C

100 %

Factoren van invloed op uw
(verwachte) investeringen
Maak per regel een keuze uit de getoonde mogelijkheden

Stimulerend
sterk
C1 Vraag naar product(en)

In welke mate is dit van invloed (geweest) op uw investeringen in

zwak

Geen
invloed

Beperkend
zwak

sterk

2015
2016

C2

C3 Financiële factoren

1

In welke mate zijn deze van invloed (geweest) op uw investeringen in

2015
2016

C4

C5 Technische factoren

2

In welke mate zijn deze van invloed (geweest) op uw investeringen in

2015
2016

C6

C7 Andere factoren

3

In welke mate zijn deze van invloed (geweest) op uw investeringen in

2015
2016

C8

Toelichting

1

2

Financiële factoren
Zoals beschikbaarheid van vermogen: rendement van investering in eigen bedrijf tegenover aanwending elders.

2

Technische factoren
Zoals technische ontwikkeling, beschikbare arbeidskrachten, technische voorwaarden en
voorschriften door de overheid.

02002

3

Andere factoren
Zoals belastingklimaat en mogelijkheid tot verplaatsing productie naar het buitenland.

D

Contactinformatie
Met wie kan het CBS contact opnemen
over de ingevulde gegevens?

D1 Naam contactpersoon bij uw

bedrijf
D2 E-mailadres

D3 Telefoonnummer

Bedankt voor het invullen

02003

3

Investeringen
0
0 DVU B3075

Periode
Retourdatum

0
17 december 2015

Controleer of retourcode in het venster zichtbaar is

Correspondentienummer

A

2

Verslagjaar 2015
Het verslagjaar komt meestal overeen met het kalenderjaar. Als Uw bedrijf
een boekjaar heeft dat niet samenvalt met het kalenderjaar, gelieve dan te
rapporteren over het boekjaar dat eindigt op een datum in de periode vanaf
1-4-2015 tot en met 31-3-2016

B

Contactinformatie
Met wie kan het CBS contact opnemen over de ingevulde gegevens?

B1 Naam contactpersoon bij uw bedrijf

B2 E-mailadres

B3 Telefoonnummer

CBS Heerlen
Postbus 4481

CBS informatie

6401 CZ Heerlen
www.cbsvooruwbedrijf.nl/contactcenter

Formuliernummer
VL6002 / S

Uw referentie
0/

023456001

SBI

BE
0

1

C

Investeringen in (im)materiële
vaste activa binnen Nederland 1
Noteer de investeringen die uw bedrijf in het verslagjaar heeft gedaan.
De vaste activa moeten gebruiksklaar zijn.

Materiële vaste activa
Rond alle bedragen af op 1000-tallen. Noteer € 23.669,- als 24
Nieuw aangeschaft 2
C1 Grond

2e hands
aangeschaft 3

In eigen beheer
vervaardigd 4

Totaal

5

C2 Bedrijfsgebouwen

C3 Woningen

6

7

C4 Grond-, water- en wegenbouwkundige wer-

ken 8

C5 Personenauto's

9

C6 Overig wegvervoer

C7 Treinen en trams

aJ

aA

Toelichting

1

2

2

Investeringen (im)materiële vaste activa binnen Nederland
Het betreft hier de oorspronkelijke waarde van
materiële en immateriële vaste activa, die in
het verslagjaar gebruiksklaar beschikbaar komen voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via verhuur of operational
lease. De vaste activa worden in eigendom
verworven door (huur)koop of financial lease.
Bij vervaardiging in eigen beheer betreft het de
volledige productiekosten. De vaste activa
moeten méér dan één productiegang en minimaal 1 jaar meegaan. De waarde is inclusief
transportkosten, montagekosten, kosten van
ontwerp en overdracht en indirecte belastingen die niet terugvorderbaar zijn. Ontvangen
investeringspremies, subsidies en opbrengsten van verkochte activa niet in mindering
brengen. De waarde is exclusief investeringsgoederen verkregen door operational lease en
huur, investeringen in buitenlandse vestigingen, overnames van ondernemingen waarvan
het bedrijf vrijwel ongewijzigd wordt voortgezet
en terugvorderbare belastingen en heffingen.
Nieuwe activa
Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf de
eerste gebruiker wordt. Daarnaast betreft het
verbetering van bestaande vaste activa met als
doel capaciteitsvergroting, verlenging van de
levensduur (bijvoorbeeld verbouwingen en
groot onderhoud), kostenbesparing of kwali-

teitsverbetering, inclusief milieubesparende
maatregelen.

3

Bestaande ('2e hands') activa
Het betreft vaste activa waarvan uw bedrijf
NIET de eerste gebruiker wordt. Voorbeelden
zijn de aankoop van een eerder gebruikt gebouw of een 2e hands vrachtauto.

4

In eigen beheer vervaardigd
Het betreft vaste activa die in eigen beheer zijn
vervaardigd door eigen personeel en inzet van
eigen productiemiddelen voor uw eigen productieproces of voor gebruik door derden via
verhuur of operational lease. De investeringen
zijn in dit geval gelijk aan de volledige productiekosten.

5

Grond
Inclusief grondaankopen voor klei-, zand- en
grindwinning. Indien grondaankopen verbonden met de koop van bedrijfsgebouwen of woningen, niet kunnen worden gescheiden, dan
deze grondaankopen opgeven bij 'Bedrijfsgebouwen' of 'Woningen'. Investeringen in
grondverbetering e.d. opgeven bij 'Grond-, water- en wegenbouwkundige werken'

023456002

6

Bedrijfsgebouwen (ook gehuurd)
Alle bouwwerken bestemd voor de huisvesting
van uw bedrijf en bedrijfsgebouwen bedoeld
voor verhuur. Bouwwerken zijn inclusief alle
vaste installaties voor gas, licht, water, verwarming, luchtverversing, liften, roltrappen, verbouwingen en groot onderhoud.

7

Woningen
Alle woningen bedoeld voor verhuur (niet bedoeld voor verkoop).

8

Grond-, water- en wegenbouwkundige werken
Voorbeelden zijn wegen, parkeerterreinen, havens/kades, dijken, distributienetten, bekkens,
kabelnetwerken en zendmasten. Ook terreinverbetering en bouwrijp maken van grond horen hierbij, evenals pijpleidingen.

9

Personenauto's
Overig personenvervoer over de weg opgeven
bij 'Overig wegvervoer'.

aJ

Overig wegvervoer
Zoals (bestel)bussen en vrachtauto's. Voertuigen die incidenteel gebruik maken van de
openbare weg (bv. tractoren, veegmachines)
opgeven bij 'Machines, installaties en apparaten'.

aA

Treinen en trams
Alle transportmiddelen voor vervoer per spoor.

C

Vervolg
Rond alle bedragen af op 1000-tallen. Noteer € 23.669,- als 24
Nieuw aangeschaft

C8 Vliegtuigen

C9 Schepen

2e hands
aangeschaft

In eigen beheer
vervaardigd

Totaal

1

2

C10 Computers en overige hardware

C11 Communicatie-apparatuur

3

4

C12 Machines, installaties en apparaten

C13 Overige materiële vaste activa

5

6

C14 Totale investeringen in materiële vaste activa

Immateriële vaste activa
Rond alle bedragen af op 1000-tallen. Noteer € 23.669,- als 24
Aangeschafte
standaardsoftware
C15 Software

Aangeschafte
maatwerksoftware

In eigen beheer
vervaardigd

Totaal

7

C16 Overige immateriële vaste activa

8

C17 Totale investeringen in immateriële vaste ac-

tiva

Toelichting

1

Vliegtuigen
Alle transportmiddelen voor vervoer door de
lucht.

2

Schepen
Alle transportmiddelen voor vervoer over water
(schepen, zowel aanschaf als verbouwing).

3

Computers en overige hardware
Alle gegevensverwerkende elektronische apparaten voor zover deze door de gebruiker vrij
programmeerbaar zijn, inclusief randapparatuur. Geen software.

4

Communicatie-apparatuur
Voorbeelden zijn (mobiele) telefoons en zendapparatuur, radio's, televisies, audio- en videoapparatuur en tv-camera's.

5

6

Machines, installaties en apparaten
Voorbeelden zijn hydraulische en pneumatische installaties, filter- en zuiveringsapparatuur, las- en snij-apparatuur, meet- en regelapparatuur, lieren, takels, kranen en dergelijke
hijs- en hefwerktuigen, lorries, transport-/stapelinrichtingen, bandsystemen, elektronische
en optische producten (behalve computers,
overige hardware en
communicatieapparatuur), voertuigen die incidenteel gebruik maken van de openbare weg
(bv. tractoren, veegmachines) en apparaten en
werktuigen niet elders geclassificeerd.
Ook terminal(installatie)s voor overslag, laden,
lossen en opslag van containers, vloeistoffen,
gassen, chemicaliën e.d. hier opnemen.
Overige materiële vaste activa
Voorbeelden zijn meubilair, rekken, stellingen,
silos, containers en pallets.

023456003

7

Software
Het betreft hier computerprogramma's, licenties met een contractduur van langer dan één
jaar, databases, programmabeschrijvingen en
ondersteunend materiaal voor systeem- en
toepassingsprogrammatuur. Inbegrepen zijn de
aanvankelijke ontwikkeling en de latere uitbreidingen van de programmatuur.

8

Overige immateriële vaste activa
Het betreft alle immateriele vaste activa, behalve software. Denk bijvoorbeeld aan goodwill,
de kosten van onderzoek en ontwikkeling en
de exploratie en evaluatie van minerale reserves. Maar denk ook aan uitgaverechten voor
originelen op het gebied van woord, beeld en
geluid, copyrights, recepten, formules, prototypes en dergelijke.

3

D

Desinvesteringen
materiële vaste activa 1
Rond alle bedragen af op 1000-tallen.
Noteer € 23.669,- als 24

D1 Noteer de desinvesteringen van materiële vaste activa van uw bedrijf in het verslagjaar.

Indien de (verwijderings)kosten hoger zijn dan de opbrengsten, een "min"-teken in het eerste invulvakje plaatsen.
Hier wordt niet de omzet bedoeld.

E

Bijzonderheden m.b.t.
(des)investeringen

E1

Licht eventueel (des)investeringsbedragen van materiële en/of immateriële
vaste activa toe, zoals de hoogte van de bedragen of de niet voor de hand liggende investeringen.

F

Investeringsverwachting materiële
vaste activa
Rond alle bedragen af op 1000-tallen.
Noteer € 23.669,- als 24
Noteer de investeringen in materiële vaste activa die uw bedrijf in 2016 verwacht te
gaan doen of heeft gedaan. De vaste activa moeten gebruiksklaar zijn.

F1

Verwachte investeringen in
2016

G

Bedankt voor het invullen
Controleer bij het insluiten van dit formulier in de antwoordenvelop of de
retourcode in het venster zichtbaar is.

Toelichting

1

4

Desinvesteringen
Het betreft de gerealiseerde verkoopprijs (hier
wordt niet de omzet bedoeld) van de materiële
vaste activa minus eventuele kosten van eigendomsoverdracht. Het gaat dus niet om de

boekwaarde of boekwinst. Buiten beschouwing laten: de opbrengst van de verkoop van
complete (delen van) ondernemingen.

023456004

