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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de 

microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het 

CBS samengestelde microdatabestanden betreffende de financiën van waterschappen, 

welke afkomstig zijn van de Nederlandse waterschappen.” 
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Versiegeschiedenis 

110324 Financiën waterschappen 2008V1; 

110818 Financiën waterschappen 2009V1; 

130527 Financiën waterschappen 2010V2; 

140812 Financiën waterschappen 2011V2; 

140812 Financiën waterschappen 2012V1. 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Doorverstrekking van de gegevens aan derden is alleen toegestaan na voorafgaande 

schriftelijke toestemming van het CBS. 

 Publicatie van de gegevens is alleen toegestaan op geaggregeerd niveau. Publicatie 

van individuele uitkomsten per berichtgever is niet toegestaan (geen onthulling). 

 Het CBS wordt in iedere vorm van publicatie als bron vermeld. 

 In de publicatie mag niet de suggestie worden gewekt dat de conclusies afkomstig 

zijn van het CBS. 

 Het CBS ontvangt een kopie van de publicatie of het onderzoeksresultaat. Het CBS 

heeft toestemming deze onderzoeksresultaten, met bronvermelding, te gebruiken of te 

publiceren. 

 Het bestand dient gelezen te worden als een verzameling van matrices of datablokken 

per waterschap. 

 De microdatabestanden zijn tot en met 2011 definitief. Het bestand over 2012 is 

voorlopig. 

 De reden voor versie 2 over 2009 is dat de balansstanden zijn aangepast. 
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1. Inleiding 

Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, microdata 

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

onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van de “financiën van 

waterschappen”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale 

variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

 

 

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

Microdatabestanden 

Deze microdatabestanden bevatten informatie over inkomsten, uitgaven en (mutaties van) 

balansstanden van de waterschappen in Nederland per verslagjaar. 

Recordbeschrijving 

Het bestand dient, per waterschap, gelezen te worden als een verzameling van een aantal 

matrices of datablokken, te herkennen aan de variabele HERKOMST. Hierbij geldt dat de 

variabele RIJCODE de linkervoorkolom is en de variabele KOLOMCODE, zoals de 

naam al aangeeft, de kolomopschriften bevat. 

Populatieafbakening 

Alle waterschappen in Nederland, met uitzondering van één klein waterschap dat slechts 

100 ha beheert. Daarnaast bevat de populatie ook de gemeenschappelijke regeling (GR) 

Waterschapsbedrijf Limburg. Hoewel deze GR formeel geen waterschap is, telt het CBS 

deze GR wel in bij de waterschappen omdat deze GR uitsluitend taken uitvoert voor de 

twee Limburgse Waterschappen. 

Onderzoeksmethode 

Zie hiervoor de korte onderzoeksbeschrijving: Financiën Waterschappen. 

Kwaliteit 

Op de door waterschappen aan het CBS verstrekte gegevens past het CBS 

kwaliteitstoetsen toe. Meer informatie hierover is te vinden op:      

Waterschap: Documentatie (achtergrondinformatie). 

Gegevens op Statline 

De gegevens op statline kunt u onder andere vinden in de tabel: 

Waterschappen; balansposten per waterschap. 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/overheid-politiek/methoden/dataverzameling/korte-onderzoeksbeschrijvingen/financien-waterschappen-methode.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/deelnemers-enquetes/decentrale-overheid/kredo/waterschap/documentatie/default.htm
http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=80445NED&LA=NL
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw van het microdatabestand  

Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het microdatabestand.  

Nr Variabele & label  Form. 

1 WSCODE A4 

 Waterschapscode  

2 HERKOMST F1 

 Herkomst van het record  

3 RIJCODE A7 

 Code van de uitgaven, inkomsten of balanspost  

4 KOLOMCODE A6 

 Code van een lasten- of batencategorie of balansstand  

5 BEDRAG F12 

 Bedrag in duizend euro  
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Voorkomende waarden van de variabelen 

In deze paragraaf worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun 

betekenis opgesomd. 

1 WSCODE   

 Waterschapscode 

   

 0151 Waterschap Groot Salland 

 0152 Waterschap Rijn En IJssel 

 0153 Waterschap Veluwe 

 0154 Waterschap Vallei En Eem 

 0155 Hoogheemraadschap Amstel Gooi En Vecht 

 0201 Waterschap Regge En Dinkel 

 0372 Hoogheemraadschap Van Delfland 

 0524 Waterschap Zeeuwsch Vlaanderen 

 0536 Waterschap Zeeuwse Eilanden 

 0539 Waterschap De Dommel 

 0585 Waterschap Roer En Overmaas 

 0616 Hoogheemraadschap Van Rijnland 

 0621 Waterschap Rivierenland 

 0636 Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 

 0638 Waterschap Peel En Maasvallei 

 0646 Waterschap Hunze En Aa's 

 0647 Waterschap Noorderzijlvest 

 0648 Waterschap Reest En Wieden 

 0649 Waterschap Velt En Vecht 

 0650 Waterschap Zuiderzeeland 

 0651 Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

 0652 Waterschap Brabantse Delta 

 0653 Wetterskip Fryslân 

 0654 Waterschap Aa en Maas 

 0655 Waterschap Hollandse Delta 

 0656 Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard 

 0659 Waterschapsbedrijf Limburg 

 0661 Waterschap Scheldestromen 

   

2 HERKOMST 

 Herkomst van het record 

   

 1 Kosten- en opbrengstensoort 

 2 Mutaties materieel en Immaterieel 

 3 Mutaties financiële activa en passiva 

 4 Reserves en voorzieningen 

 5 Voorraden 

 6 Balansstanden 

   

3 RIJCODE   

 Code van de uitgaven, inkomsten of balanspost 

   

 ad      Aandelen en deelnemingen 

 afkb    Afkoopsommen aan bedrijven 

 afko    Afkoopsommen aan overheden 

 afkov   Afkoopsommen aan overigen 
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3 RIJCODE (vervolg) 

 Code van de uitgaven, inkomsten of balanspost 

   

 afva    Afschrijvingen van activa 

 afvb    Afschrijvingen van boekverliezen 

 ag      Arbeidsgerelateerd 

 agn     Arbeidsgerelateerde verplichtingen 

 ago     Andere geldleningen van andere overheden 

 agov    Andere geldleningen van overigen 

 akp     Afkoopsommen aan personen 

 ap      Afvloeien personeel 

 ar      Algemene reserves 

 bab     Bijdragen aan bedrijven 

 bacb    Bijdragen activa in eigendom van: bedrijven 

 baco    Bijdragen activa in eigendom van: overheden 

 bacov   Bijdragen activa in eigendom van: overigen 

 bao     Bijdragen aan overheden 

 baov    Bijdragen aan overigen 

 bel     Belastingen 

 besres  Bestemmingsreserves 

 besres1 Nog te bestemmen resultaat 

 besres2 Overige bestemmingsreserves 

 besres3 Bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie 

 bssl    Baten in verband met salarissen en sociale lasten 

 bsw     Baggeren en saneren waterlopen 

 bvo     Bijdragen van overheden 

 bvov    Bijdragen van overigen 

 cib     Claims van ingezetenen en bedrijven 

 dd      Dubieuze debiteuren 

 ddbg    Door derden belegde gelden 

 deb     Dividenden en bonusuitkeringen 

 dgg     Duurzame gebruiksgoederen 

 dokg    Derivaten op kortlopende geldleningen 

 dols    Derivaten op langlopende schulden 

 dvd     Diensten voor derden 

 ebg     Exploitatie - Bedrijfsgebouwen 

 egt     Exploitatie - Gronden en terreinen 

 ekdcw   Exploitatie - Kantoren, dienstwoningen en centrale werkplaatsen 

 emaw    Exploitatie - Machines, apparaten en werktuigen 

 eng     Energie 

 eob     Exploitatie - Overige bedrijfsmiddelen 

 eomva   Exploitatie - Overige materiële vaste activa 

 erb     Externe rentebaten 

 erl     Externe rentelasten 

 esi     Exploitatie - Zuiveringstechnische werken – Slibverwerkingsinstallaties 

 ets     Exploitatie - Zuiveringstechnische werken – Transportsystemen 

 evh     Exploitatie - Vaarwegen en havens 

 evv     Exploitatie - Vervoermiddelen 

 evvw    Exploitatie - Vervoermiddelen en werktuigen 

 ewat    Exploitatie - GWW - Waterkeringen 

 eweg    Exploitatie - Wegen 

 ewo     Exploitatie - Woonruimten 

 

eww     Exploitatie - GWW - Watergangen, waterkwantiteitskunstwerken en 
gemalen 
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3 RIJCODE (vervolg) 

 Code van de uitgaven, inkomsten of balanspost 

   

 ezi     Exploitatie - Zuiveringstechnische werken - Zuiveringsinstallaties 

 eztwo   Exploitatie - Zuiveringstechnische werken - onverdeeld 

 gheb    Grond- en hulpstoffen voor eigen gebruik 

 gl      Geactiveerde lasten 

 gw      Goodwill 

 her     Huren en rechten 

 hoe     Huuropbrengst uit overige eigendommen 

 hres    Herwaarderingsreserves 

 irb     Interne rentebaten 

 irl     Interne rentelasten 

 kab     Kapitaalverstrekking aan bedrijven 

 kao     Kapitaalverstrekking aan overheden 

 kaov    Kapitaalverstrekking aan overigen 

 kgl     Kortlopende geldleningen 

 kl      Kasgeldleningen 

 kwbel   Kwijtscheldingen waterschapsbelastingen (Kwijtscheldingen) 

 laa     Leningen aan ambtenaren 

 lab     Leningen aan bedrijven 

 lao     Leningen aan overheden 

 laov    Leningen aan overigen 

 lflv    Langlopende financiële leaseverplichtingen 

 lm      Liquide middelen 

 lol     Leasebetalingen operational lease (SLB en CBL) 

 nbgs    Negatieve bank- en girosaldi 

 nbgsrc  Negatieve bank- en girosaldi (waaronder rekening-courant) 

 ntov    Nog te ontv. voorschotbedragen ontstaan door voorfinanciering 

 oaar    Onttrekkingen aan algemene reserves 

 oares   Onttrekkingen aan reserves 

 oavz    Onttrekkingen aan voorzieningen 

 obg     Onderhoud - Bedrijfsgebouwen 

 obl     Obligaties 

 odd     Onderhoud door derden 

 oddd    Overige diensten door derden 

 ogv     Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen 

 ogw     Opbrengst uit grond en water 

 ohgt    Onderhoud - Gronden en terreinen 

 oimva   Overige immateriële vaste activa 

 okdcw   Onderhoud - Kantoren, dienstwoningen en centrale werkplaatsen 

 oks     Overige kortlopende schulden 

 oksop   Overige kortlopende schulden en overlopende passiva 

 okv     Overige kortlopende vorderingen 

 olbbed  Onderhandse leningen van: binnenlandse bedrijven 

 

olbbov  Onderhandse leningen van: binnenlandse banken en overige 
instellingen 

 

olbpv   Onderhandse leningen van: binnenlandse pensioenfondsen en 
verzekeringsinst. 

 olbuin  Onderhandse leningen van: buitenlandse instellingen 

 olovbs  Onderhandse leningen van: overige binnenlandse sectoren 

 olvo    Obligatieleningen van andere overheden 

 olvov   Obligatieleningen van overigen 
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3 RIJCODE (vervolg) 

 Code van de uitgaven, inkomsten of balanspost 

   

 onin    Oninbaar verklaarde waterschapsbelastingen (Oninbaarverklaringen) 

 

ontobvb Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen tlv komende 
begrotingsjaren 

 oob     Onderhoud - Overige bedrijfsmiddelen 

 oohwz   Overige onderhoudswerkzaamheden 

 oomva   Onderhoud - Overige materiële vaste activa 

 opersl  Overige personeelslasten 

 ou1     Overige uitzettingen 

 ou2     Overige uitzettingen 

 oul1j   Overige uitzettingen looptijd > = 1 jaar 

 ovh     Onderhoud - Vaarwegen en havens 

 ovla    Overlopende activa 

 ovn     Overige voorzieningen 

 ovtbvj  Overige vooruitbetalingen die ten bate van komende jaren komen 

 ovuitz  Kortlopende uitzettingen en vorderingen: overige uitzettingen 

 

ovvj    Ontv voorschotten voor specifieke uitk voor dekking van lasten in 
volgende jaren 

 ovvoorz Overige voorzieningen 

 ovvord  Overige vorderingen 

 ovw     Onderhoud - Vervoermiddelen en werktuigen 

 owat    Onderhoud - GWW - Waterkeringen 

 oweg    Onderhoud - Wegen 

 owmaw   Onderhoud - Machines, apparaten en werktuigen 

 owsi    Onderhoud - Zuiveringstechnische werken - Slibverwerkingsinstallaties 

 owts    Onderhoud - Zuiveringstechnische werken - Transportsystemen 

 owv     Onderhoud - Vervoermiddelen 

 

oww     Onderhoud - GWW - Watergangen, waterkwantiteitskunstwerken en 
gemalen 

 owwon   Onderhoud - Woonruimten 

 owwvd   Onderhanden werken voor derden 

 owzi    Onderhoud - Zuiveringstechnische werken - Zuiveringsinstallaties 

 oztw    Onderhoud - Zuiveringstechnische werken - onverdeeld 

 pea     Pachten en erfpachten 

 pvd     Personeel van derden 

 ruhpb   Rechtstreekse uitkeringen huidig personeel en bestuur 

 sbab    Subsidies en bijdragen aan bedrijven 

 sbao    Subsidies en bijdragen aan overheden 

 sbaov   Subsidies en bijdragen aan overigen 

 sbap    Subsidies en bijdragen aan personen 

 schal   Schulden aan leveranciers 

 shpb    Salarissen huidig personeel en bestuurders 

 slo     Sale & leaseback-overeenkomsten 

 sp      Sociale premies 

 ssr     Subsidies, stimuleringsregelingen 

 tar     Toevoegingen aan algemene reserves 

 tav     Toevoegingen aan voorzieningen 

 tbbspp  Schulden te betalen belastingen, sociale en pensioenpremies 

 uag     Uitgaven afsluiten geldleningen 

 uagsad  Sluiten geldleningen & saldo agio/disagio 

 ulp     Uitlening van personeel 

 uoo     Uitgaven onderzoek en ontwikkeling 

 uvpb    Uitkeringen voormalig personeel en bestuurders 
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3 RIJCODE (vervolg) 

 Code van de uitgaven, inkomsten of balanspost 

   

 uzbb    Uitzettingen bij bedrijven 

 verz    Verzekeringen 

 vkdg    Verkoop van duurzame goederen 

 vkg     Verkoop van grond 

 vkgl    Kortlopende uitzettingen en vorderingen: verstrekte kasgeldleningen 

 vkl     Verstrekte kortlopende leningen 

 vkog    Verkoop van overige goederen 

 vmeab   Arbeidsgerelateerd 

 vmeabn  Arbeidsgerelateerde verplichtingen 

 vmeap   Afvloeien personeel 

 vmear   Algemene reserves 

 vmear1  Algemene reserves 

 vmear2  Algemene reserves 

 vmear3  Algemene reserves 

 vmear4  Algemene reserves 

 vmear5  Algemene reserves 

 vmebr   Bestemmingsreserves 

 vmebr1  Bestemmingsreserves 

 vmebr2  Bestemmingsreserves 

 vmebr3  Bestemmingsreserves 

 vmebr4  Bestemmingsreserves 

 vmebr5  Bestemmingsreserves 

 vmebr6  Bestemmingsreserves 

 vmebr7  Bestemmingsreserves 

 vmebr8  Bestemmingsreserves 

 vmebrov Overige bestemmingsreserves 

 vmebrt  Bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie 

 vmebsw  Baggeren en saneren waterlopen 

 vmecib  Claims van ingezetenen en bedrijven 

 vmedd   Dubieuze debiteuren 

 vmehr   Herwaarderingsreserves 

 vmehr1  Herwaarderingsreserves 

 vmehr3  Herwaarderingsreserves 

 vmehr4  Herwaarderingsreserves 

 vmehr5  Herwaarderingsreserves 

 vmehr6  Herwaarderingsreserves 

 vmeoohw Overige onderhoudswerkzaamheden 

 vmeovz  Overige voorzieningen 

 vmeovzn Overige voorzieningen 

 vmeslo  Sale & leaseback-overeenkomsten 

 vmessr  Subsidies, stimuleringsregelingen 

 vmewoz  WOZ-kosten 

 vmiab   Arbeidsgerelateerd 

 vmiabn  Arbeidsgerelateerde verplichtingen 

 vmiap   Afvloeien personeel 

 vmiar   Algemene reserves 

 vmiar1  Algemene reserves 

 vmiar2  Algemene reserves 

 vmiar3  Algemene reserves 

 vmiar4  Algemene reserves 

 vmiar5  Algemene reserves 
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3 RIJCODE (vervolg) 

 Code van de uitgaven, inkomsten of balanspost 

   

 vmiar6  Algemene reserves 

 vmibr   Bestemmingsreserves 

 vmibr1  Bestemmingsreserves 

 vmibr2  Bestemmingsreserves 

 vmibr3  Bestemmingsreserves 

 vmibr4  Bestemmingsreserves 

 vmibr5  Bestemmingsreserves 

 vmibr6  Bestemmingsreserves 

 vmibr7  Bestemmingsreserves 

 vmibr8  Bestemmingsreserves 

 vmibrov Overige bestemmingsreserves 

 vmibrt  Bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie 

 vmibsw  Baggeren en saneren waterlopen 

 vmicib  Claims van ingezetenen en bedrijven 

 vmidd   Dubieuze debiteuren 

 vmihr   Herwaarderingsreserves 

 vmihr1  Herwaarderingsreserves 

 vmihr3  Herwaarderingsreserves 

 vmihr4  Herwaarderingsreserves 

 vmioohw Overige onderhoudswerkzaamheden 

 vmiovz  Overige voorzieningen 

 vmiovzn Overige voorzieningen 

 vmislo  Sale & leaseback-overeenkomsten 

 vmissr  Subsidies, stimuleringsregelingen 

 vmissr1 Voorzieningen 

 vmissr2 Voorzieningen 

 vmissr3 Voorzieningen 

 vmissr4 Voorzieningen 

 vmissr5 Voorzieningen 

 vmissr6 Voorzieningen 

 vmissr7 Voorzieningen 

 vmissr8 Voorzieningen 

 vmiwoz  WOZ-kosten 

 vmvz1   Voorzieningen 

 vmvz2   Voorzieningen 

 vmvz3   Voorzieningen 

 vmvz4   Voorzieningen 

 vmvz5   Voorzieningen 

 vmvz6   Voorzieningen 

 vmvz7   Voorzieningen 

 vmvz8   Voorzieningen 

 vobd    Vorderingen op belastingdebiteuren                                               

 

vobvjb  Verplicht. opgebouwd in begrotingsjaar die een volgend jaar tot 
betaling komen 

 vod     Vorderingen op debiteuren 

 voo     Vorderingen op overheden 

 vood    Vorderingen op overige debiteuren 

 vosb    Vorderingen a.g.v. subsidies en bijdragen 

 vrrd    Voorraden 

 vvlaa   Verstrekte vaste leningen aan ambtenaren 

 vvlao   Verstrekte vaste leningen aan overheden 

 vvlaov  Verstrekte vaste leningen aan overigen 
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3 RIJCODE (vervolg) 

 Code van de uitgaven, inkomsten of balanspost 

   

 wbelo   Waterschapsbelastingen opbrengsten 

 wgwbs   Bij het waterschap gestorte waarborgsommen 

 wozk    WOZ-kosten 

   

4 KOLOMCODE 

 Code van een lasten- of batencategorie of balansstand 

   

 ameh   Activa - vermeerdering - herwaardering 

 ameov  Activa - vermeerdering - overige 

 aminh  Activa - vermindering - herwaardering 

 aminov Activa - vermindering - overige 

 ime    IVA - vermeerdering 

 imeex  IVA - vermeerdering - externe 

 imegl  IVA- vermeerdering- geactiveerde lasten 

 imein  IVA - vermeerdering - interne 

 imina  IVA - vermindering - afschrijvingen 

 iminos IVA - vermindering - ontvangen subsidies 

 iminov IVA - vermindering - overig 

 iminv  IVA - vermindering - verkoop 

 kue    Kosten uit exploitatie 

 kurev  Kosten uit reserves en voorzieningen 

 mmegl  MVA - vermeerdering - geactiveerde lasten 

 mmeh   MVA - vermeerdering - herwaardering 

 mmend  MVA - vermeerdering - nieuwbouw derden 

 mmeo   MVA - vermeerdering - overname 

 mmeoow MVA - vermeerdering - overboeking onderhanden werk 

 mminaf MVA - vermindering - afschrijvingen 

 mminbr MVA - vermindering - bijdrage reserves 

 mminh  MVA - vermindering - herwaardering 

 mminos MVA - vermindering - ontvangen subsidie 

 mminv  MVA - vermindering - verkoop 

 oue    Opbrengsten uit exploitatie 

 pme    Passiva - vermeerdering 

 pminea Passiva - vermindering - extra aflossing 

 pminga Passiva - vermindering - gewone aflossing 

 pr     Primo 

 ult    Ultimo 

 vme    Vermeerdering 

 vmeex  Vermeerdering - externe 

 vmeir  Vermeerdering - interne rente 

 vmeovr Vermeerdering - overige interne 

 vmin   Vermindering 

 vminex Vermindering - externe 

 vminin Vermindering - interne 

 vminir Vermindering - interne rente 

   

5 BEDRAG   

 Bedrag in duizend euro 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

110324 Financiën waterschappen 2008V1 Eerste plaatsing 

110818 Financiën waterschappen 2009V1 Eerste plaatsing 

120402 Financiën waterschappen 2010V1 Eerste plaatsing 

130527 Financiën waterschappen 2010V2 Gecorrigeerde balansstanden 

130527 Financiën waterschappen 2011V1 Eerste plaatsing 

140812 Financiën waterschappen 2011V2 Definitieve versie 

140812 Financiën waterschappen 2012V1 Eerste plaatsing 

 


