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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

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

microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde voorwaarden voor statistisch en 

wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie cvb@cbs.nl. Dat wordt 

als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor 

de Statistiek betreffende Werkgelegenheid, baten en lasten van exploitanten van 

zwembaden en sportaccommodaties.” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

“Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: cvb@cbs.nl.“ 

 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:cvb@cbs.nl
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/informatie/beleid/zelf-onderzoeken/default.htm
mailto:cvb@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

Exploitanten van zwembaden en sportaccommodaties 2012V1 

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

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Zie Dataverzameling voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden. 
 

 

  

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/dataverzameling/default.htm
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1. Inleiding 

Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“Werkgelegenheid, baten en lasten van exploitanten van zwembaden en 

sportaccommodaties”. 

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 

Beschrijving 

Het bestand bevat gegevens over de werkgelegenheid bij en de baten en lasten van 

exploitanten van zwembaden en sportaccommodaties. 

Beschrijving van de populatie 

De bedrijven en instellingen (eenmanszaken, besloten vennootschappen, stichtingen e.d.) die 

bij de Kamers van Koophandel staan geregistreerd, met als hoofdactiviteit de exploitatie van 

één of meer zwembaden en/of sportaccommodaties (SBI 9311). 

Methodologie 

Het bestand betreft een steekproefwaarneming van de populatie. Elk record representeert 1 

exploitant. De (gedeeltelijk) ontbrekende of incorrecte informatie wordt geschat op basis van 

internetinformatie, informatie uit het verleden en op basis van gemiddelden van 

vergelijkbare exploitanten. De uitkomsten worden gewogen. 

Procesverloop 

De brongegevens van de exploitanten worden samengevoegd tot 1 bestand. Vervolgens 

wordt ontbrekende of incorrecte informatie ingeschat op basis van internetinformatie, 

informatie uit het verleden en op basis van gemiddelden van vergelijkbare exploitanten. 

Daarna worden voor de gegevens over de nevenactiviteiten, voor de gegevens over de 

werkgelegenheid en voor de gegevens over de financiën afzonderlijke wegingsfactoren 

berekend. De gaafgemaakte gegevens worden vervolgens gewogen en gebruikt voor 

publicatie op Statline. 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 SleutelResp jjjj F8 

2 V10A jjjj F8 

3 V10B jjjj F8.1 

4 V11A jjjj F8 

5 V11B jjjj F8 

6 V11C jjjj F8 

7 V12A jjjj F8.1 

8 V12B jjjj F8.1 

9 V12C jjjj F8.1 

10 V13A jjjj F8 

11 V13B jjjj F8 

12 V13C jjjj F8 

13 V13D jjjj F8 

14 V13E1 jjjj F8 

15 V13E2 jjjj F8 

16 V13E3 jjjj F8 

17 V13E4 jjjj F8 

18 V13ETOT jjjj F8 

19 TOTBAT jjjj F8 

20 V14A jjjj F8 

21 V14B1 jjjj F8 

22 V14B2 jjjj F8 

23 V14BTOT jjjj F8 

24 V14C jjjj F8 

25 V14D jjjj F8 

26 V14E jjjj F8 

27 V14F jjjj F8 

28 V14G jjjj F8 

29 V14H jjjj F8 

30 V14I jjjj F8 

31 V14J1 jjjj F8 

32 V14J2 jjjj F8 

33 V14J3 jjjj F8 

34 V14J4 jjjj F8 

35 V14JTOT jjjj F8 

36 TOTLAST jjjj F8 
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VolgNr Naam Formaat 

37 TypeExpl jjjj F8 

38 WegingEplWerk jjjj F8.4 

39 WegingExplFinan jjjj F8.4 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

SleutelResp_jjjj:  

Populatienummer van de exploitant in jaar jjjj 

Definitie  

Uniek identificatienummer van de exploitant. 

V10A_jjjj: 

Personeel in loondienst: aantal personen in jaar jjjj 

Definitie  

Het aantal personen dat in loondienst werkzaam was. 

Toelichting bij de definitie  

Het aantal personen dat eind september in loondienst werkzaam was bij de exploitant. 

V10B_jjjj:  

Personeel in loondienst: aantal fte in jaar jjjj 

Definitie  

Het arbeidsvolume (in voltijd equivalenten) van de personen die in loondienst werkzaam 

waren. 

Toelichting bij de definitie  

Het arbeidsvolume (in voltijd equivalenten) van de personen die eind september in 

loondienst werkzaam waren bij de exploitant. 

V11A_jjjj: 

Vrijwilligers in jaar jjjj 

Definitie  

Indicator die aangeeft of bij de exploitant vrijwilligers actief waren. 

Toelichting bij de definitie  

Indicator die aangeeft of bij de exploitant vrijwilligers actief waren in de laatste week van de 

maand september. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Nee 

1 Ja 
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V11B_jjjj:  

Vrijwilligers: aantal personen in jaar jjjj 

Definitie  

Het aantal vrijwilligers. 

Toelichting bij de definitie  

De variabele heeft alleen een waarde in de records waarbij variabele V11A_jjjj = 1. Het 

aantal vrijwilligers dat in de laatste week van september actief was bij de exploitant. 

V11C_jjjj:  

Vrijwilligers: gemiddeld aantal uren per vrijwilliger in jaar jjjj 

Definitie  

Het gemiddeld aantal arbeidsuren per vrijwilliger. 

Toelichting bij de definitie  

De variabele heeft alleen een waarde in de records waarbij variabele V11A_jjjj = 1. Het 

gemiddelde aantal arbeidsuren per vrijwilliger bij de exploitant in de laatste week van 

september. 

V12A_jjjj: 

Personeel niet in loondienst: uitzendkrachten: aantal fte in jaar jjjj 

Definitie  

Het arbeidsvolume (in voltijd equivalenten) van de uitzendkrachten die werkzaam waren. 

Toelichting bij de definitie  

Het arbeidsvolume (in voltijd equivalenten) van de uitzendkrachten die gedurende het jaar 

werkzaam waren bij de exploitant. 

V12B_jjjj:  

Personeel niet in loondienst: directeur-eigenaar: aantal fte in jaar jjjj 

Definitie  

Het arbeidsvolume (in voltijd equivalenten) van de directeur(en)-eigenaar(s) (niet op de 

loonlijst) die werkzaam waren. 

Toelichting bij de definitie  

Het arbeidsvolume (in voltijd equivalenten) van de directeur(en)-eigenaar(s) (niet op de 

loonlijst) die gedurende het jaar werkzaam waren bij de exploitant. 

V12C_jjjj:  

Personeel niet in loondienst: overige personen: aantal fte in jaar jjjj 

Definitie  

Het arbeidsvolume (in voltijd equivalenten) van de overige personen die werkzaam waren. 
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Toelichting bij de definitie  

Het arbeidsvolume (in voltijd equivalenten) van de overige personen die gedurende het jaar 

werkzaam waren bij de exploitant. 

V13A_jjjj: 

Baten: entreegelden, lesgelden en opbrengst uit verhuur gebouwen en terreinen in jaar jjjj 

Definitie  

Inkomsten uit de entreegelden van bezoekers en sporters, de betaalde lesgelden door sporters 

en de verhuur van gebouwen en/of terreinen aan derden. 

Toelichting bij de definitie  

Inkomsten van de exploitant uit de entreegelden van bezoekers en sporters, uit de betaalde 

lesgelden door sporters en uit de verhuur van gebouwen en/of terreinen aan derden (b.v. aan 

sportclubs). 

V13B_jjjj: 

Baten: subsidies en bijdragen uit fondsen in jaar jjjj 

Definitie  

Iinkomsten uit overheidssubsidies en bijdragen uit fondsen. 

V13C_jjjj: 

Baten: sponsor- en reclamegelden in jaar jjjj 

Definitie  

Inkomsten uit sponsor- en/of reclamegelden. 

V13D_jjjj: 

Baten: ontvangen rente in jaar jjjj 

Definitie  

Inkomsten uit de ontvangen rente op spaarrekeningen e.d. 

V13E1_jjjj: 

Baten: verkoopopbrengst eigen horecavoorziening(en) in jaar jjjj 

Definitie  

Inkomsten uit de verkoopopbrengst van een horecavoorziening in eigen beheer. 

V13E2_jjjj:  

Baten: opbrengst verpachting horecavoorziening(en) in jaar jjjj 

Definitie  

Inkomsten uit de verpachting van een horecavoorziening aan derden. 
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V13E3_jjjj:  

Baten: acties en evenementen in jaar jjjj 

Definitie  

Inkomsten uit de door de exploitant zelf georganiseerde acties en evenementen. 

V13E4_jjjj:  

Baten: overige inkomsten in jaar jjjj 

Definitie  

Overige inkomsten. 

Toelichting bij de definitie  

Overige inkomsten zijn alle inkomsten die niet zijn onder te brengen bij V13A_jjjj tot en met 

V13E3_jjjj. 

V13ETOT_jjjj:  

Baten: totaal V13E in jaar jjjj 

Definitie  

Totaal overige inkomsten. 

Toelichting bij de definitie  

De som van V13E1_jjjj + V13E2_jjjj + V13E3_jjjj + V13E4_jjjj. 

TOTBAT_jjjj:  

Baten: totaal baten in jaar jjjj 

Definitie  

Totaal inkomsten. 

Toelichting bij de definitie  

De som van V13A_jjjj + V13B_jjjj + V13C_jjjj + V13D_jjjj + V13ETOT_jjjj. 

V14A_jjjj:  

Lasten: arbeidskosten personeel in loondienst in jaar jjjj 

Definitie  

Loonsom plus sociale lasten van het personeel in loondienst. 

Toelichting bij de definitie  

Inclusief reiskostenvergoedingen voor woon-werkverkeer, toeslagen, gratificaties e.d. 

V14B1_jjjj: 

Lasten: betalingen aan uitzendbedrijven in jaar jjjj 

Definitie  

Betalingen aan uitzendbedrijven voor de werkzaam geweest zijnde uitzendkrachten. 
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V14B2_jjjj:  

Lasten: betalingen aan overige personen in jaar jjjj 

Definitie  

Betalingen aan vrijwilligers en overige personen die werkzaam zijn geweest. 

V14BTOT_jjjj:  

Lasten: totaal V14B in jaar jjjj 

Definitie  

Totaal arbeidskosten van het personeel niet in loondienst. 

Toelichting bij de definitie  

De som van V14B1_jjjj + V14B2_jjjj. 

V14C_jjjj:  

Lasten: huur gebouwen en terreinen in jaar jjjj 

Definitie  

De kosten voor de huur van gebouwen en terreinen. 

V14D_jjjj:  

Lasten: energie en waterkosten in jaar jjjj 

Definitie  

De kosten voor gas, water en elektriciteit. 

V14E_jjjj:  

Lasten: onderhoud en schoonmaak in jaar jjjj 

Definitie  

De kosten voor het onderhoud en de schoonmaak van gebouwen, terreinen en materialen. 

V14F_jjjj:  

Lasten: huur machines, apparaten, installaties en vervoersmiddelen in jaar jjjj 

Definitie  

De kosten i.v.m. de huur van machines, apparaten, installaties en/of vervoersmiddelen. 

V14G_jjjj:  

Lasten: kapitaallasten in jaar jjjj 

Definitie  

De kapitaallasten (betaalde rente en afschrijvingen). 
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V14H_jjjj: 

Lasten: inkoopkosten eigen horecavoorziening(en) in jaar jjjj 

Definitie  

De inkoopkosten van de goederen voor de horecavoorziening in eigen beheer. 

V14I_jjjj:  

Lasten: lokale lasten in jaar jjjj 

Definitie  

Lasten door kostprijsverhogende lokale belastingen en heffingen. 

Toelichting bij de definitie  

Lasten door kostprijsverhogende lokale belastingen en heffingen, zoals Onroerende 

Zaakbelasting, zuiverings- en milieuheffingen. 

V14J1_jjjj:  

Lasten: verzekeringspremies in jaar jjjj 

Definitie  

De kosten i.v.m. verzekeringspremies. 

V14J2_jjjj: 

Lasten: verkoopkosten in jaar jjjj 

Definitie  

De verkoopkosten (promotie, reclame, drukwerk e.d.). 

V14J3_jjjj:  

Lasten: administratiekosten in jaar jjjj 

Definitie  

Kosten die verband houden met de kantoororganisatie maar niet onder huisvestingskosten en 

personeelskosten vallen. 

V14J4_jjjj:  

Lasten: overige uitgaven in jaar jjjj 

Definitie  

Overige uitgaven. 

Toelichting bij de definitie  

Overige uitgaven zijn alle uitgaven die niet zijn onder te brengen bij V14A_jjjj tot en met 

V14J3_jjjj. 
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V14JTOT_jjjj:  

Lasten: totaal V14J in jaar jjjj 

Definitie  

Totaal overige lasten. 

Toelichting bij de definitie  

De som van V14J1_jjjj + V14J2_jjjj + V14J3_jjjj + V14J4_jjjj. 

TOTLAST_jjjj:  

Lasten: totaal lasten in jaar jjjj 

Definitie  

Totaal uitgaven. 

Toelichting bij de definitie  

De som van V14A_jjjj + V14BTOT_jjjj + V14C_jjjj + V14D_jjjj + V14E_jjjj + V14F_jjjj + 

V14G_jjjj + V14H_jjjj + V14I_jjjj + V14JTOT_jjjj. 

TypeExpl_jjjj:  

Type exploitant in jaar jjjj 

Definitie  

Indicator voor het type exploitant. 

Toelichting bij de definitie  

Het type exploitant geeft aan of de exploitant één of meer zwembaden exploiteert, al dan niet 

in combinatie met de exploitatie van overdekte sportaccommodaties en/of 

openluchtsportaccommodaties, of dat de exploitant uitsluitend één of meer overdekte 

sportaccommodaties en/of openluchtsportaccommodaties exploiteert en dus geen 

zwembad(en). 

Codelijst 

Waarde Label 

1 Exploitant zwembad(en), al dan niet in combinatie met de 

exploitatie van overige sportaccommodaties 

2 Exploitant overdekte en/of openlucht sportaccommodatie(s), 

maar geen exploitatie van zwembad(en) 
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WegingEplWerk_jjjj:  

Weegfactor voor de werkgelegenheid bij de exploitant in jaar jjjj 

Definitie  

De weegfactor om te komen tot populatietotalen. 

Toelichting bij de definitie  

De weegfactor voor de exploitant om te komen tot populatietotalen voor de variabelen 

TypeExpl_jjjj en V10A_jjjj tot en met V12C_jjjj. 

WegingExplFinan_jjjj:  

Weegfactor voor de financiën van de exploitant in jaar jjjj 

Definitie  

De weegfactor om te komen tot populatietotalen. 

Toelichting bij de definitie  

De weegfactor voor de exploitant om te komen tot populatietotalen voor de variabelen 

V13A_jjjj tot en met TOTLAST_jjjj. 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

Exploitanten van zwembaden en sportaccommodaties 2012V1 Eerste plaatsing 

 

 


