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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (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 microdata@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 Capaciteit van Nederlandse logiesaccommodaties, aantallen 

accommodaties en slaapplaatsen per regio en per type.” 

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: microdata@cbs.nl. 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 201201 t/m 201906. 

In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Per jaar zijn alle maanden samengevoegd, over 2019 zijn het de eerste zes maanden. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdata Services van het CBS 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 

“Capaciteit van Nederlandse logiesaccommodaties, aantallen accommodaties en 

slaapplaatsen per regio en per type”. 

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.  

  

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

Beschrijving 

Het bestand bevat de kenmerken van de capaciteit van Nederlandse logiesaccommodaties. Per 

type accommodaties worden kenmerken beschreven zoals aantallen bedrijven, slaapplaatsen, 

aantal huisjes, kamers etc. De gegevens kunnen worden opgedeeld naar regio's zoals: totaal 

Nederland, landsdelen, provincies, grote steden en toeristengebieden. 

Beschrijving van de populatie 

Populatie omvat de Nederlandse logiesaccommodaties. Deze populatie wordt actief door het 

CBS bijgehouden. Belangrijkste bronnen hiervoor zijn het handelsregister (SBI klasse 55), 

boerenbedrijven met logiesaccommodaties en diverse internetbronnen zoals websites van 

ketenbedrijven, de vekabo en vakantieadressen.nl. De populatie omvat hotels met 5 bedden of 

meer, campings met minimaal 4 toeristische standplaatsen, bungalowparken en 

groepsaccommodaties met minimaal 10 slaapplaatsen 

Methodologie 

Betreft een integraal onderzoek. Imputeren van ontbrekende gegevens gebeurt aan de hand 

van gegevens van vorig jaar. Indien niet voorhanden, worden handmatig de betreffende 

variabelen opgezocht. Voor elke type accommodatie worden ondergrenzen aangehouden. 

Procesverloop 

In de maanden juli en augustus voorafgaande aan het komende verslagjaar worden wijzigingen 

in de populatie vastgesteld. Het geupdate bestand met logiesaccommodaties krijgt integraal 

een enquete in september waarin wordt gevraagd naar capacteitskenmerken, openstelling en 

adresgegevens. In november en december worden de antwoorden gaafgemaakt vervolgens 

wordt het bestand gedurende de rest van het jaar 'bevroren', behoudens significante mutaties 

m.b.t. de statistiek over de aantallen gasten en overnachtingen. Het geupdate populatiebestand 

wordt per maand gepubliceerd. In verband met openstelling kan de zogenaamde netto 

capaciteit elke maand wijzigen. De brutocapaciteit blijft per definitie gelijk. 
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 Verslagmaand A6 

2 accnr F7 

3 typeaccom A5 

4 insteek F1 

5 capaciteit F5 

6 grootteklasse F1 

7 hotster A1 

8 hotkamer F4 

9 huisaantal F4 

10 huisaantalprivee F4 

11 hotopenmnd A12 

12 kampopenmnd A12 

13 huisopenmnd A12 

14 groepopenmnd A12 

15 gemtxt A50 

16 coroptxt A50 

17 landsdeeltxt A15 

18 provtxt A15 

19 toertxt A50 

20 kust F1 

21 dichtheid F1 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

Verslagmaand 

De verslagmaand in JJJJMM. 

accnr 

Identificatienummer van een accommodatie m.b.t. de statistiek logiesaccommodaties 

Definitie  

Betekenis- en dimensieloos nummer dat aan een accommodatie is toegekend. 

Toelichting bij de definitie  

Variabele die uniek is voor een accommodatie bekend binnen de statistiek 

logiesaccommdaties. Indien een accommodatie meerdere typen logies verstrekt (bv. 

bungalows en een camping) wordt deze accommodatie voor elk type logies apart in het bestand 

opgenomen. Het accommodatie-id kan dus meerdere keren voorkomen. Samen met de 

variabele 'typeaccom' vormt dit de unieke sleutel van dit bestand. 

typeaccom 

Indicatie welk type accommodatie het betreft 

Definitie  

Type logiesaccommodatie 

Toelichting bij de definitie  

In combinatie met de variabele 'accnr' vormt dit de unieke sleutel van dit bestand. 

Logiesaccommodaties zijn ingedeeld in types. Type hotel omvat naast hotels ook motels, 

pensions, B&B's, jeugdhotels en jeugdherbergens. Type camping is inclusief stacaravans maar 

alleen voor vaste verhuur. Type bungalowpark zijn huisjes, bungalows, appartementen, 

chalets, safaritenten e.d. Inclusief stacaravans alleen voor kort toeristisch verhuur. Type 

groepsaccommodaties is logiesverstrekking overwegend bestemd voor personen in 

groepsverband. 

Codelijst 

Waarde Label 

hotel hotel 

kamp camping 

huis bungalowpark 

groep groepsaccommodatie 

insteek 

Indicatie steekproef 

Definitie  

Indicator die aangeeft of de accommodatie in de steekproef zit van de statistiek logiesexploitatie 
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Toelichting bij de definitie  

De steekproef wordt jaarlijks voor het begin van het verslagjaar bepaald. Gedurende het hele 

verslagjaar verandert deze niet. Bedrijven in de steekproef worden (proces logiesexploitatie) 

voor elke maand dat ze open zijn benaderd met een electronische enquete. Keten bedrijven en 

bedrijven in de grootste grootteklasse worden altijd in de steekproef opgenomen. Voor de 

andere bedrijven wordt rekening gehouden met met de steekproeftrekkingen van vorige jaren 

om te voorkomen dat ze 3 maal achter elkaar getrokken worden. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Niet in steekproef 

1 Wel in steekproef 

capaciteit 

capaciteit (= aantal bedden) van de accommodatie 

Definitie  

De capaciteit van een accommodatie gemeten in aantal slaapplaatsen 

Toelichting bij de definitie  

Capaciteit slaat op het aantal beschikbare slaapplaatsen. Normaal gesproken zijn dit het aantal 

bedden. Bij campings wordt aan 1 standplaats een capaciteit van 5 slaapplaatsen toegekend. 

grootteklasse 

grootteklasse gebaseerd op capaciteit 

Definitie  

De grootteklasse van een accomodatie afgeleid van de capaciteit van de accommodatie. 

Codelijst 

Waarde Label 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

hotster 

Sterindeling van het hotel 

Definitie  

De sterindeling van een accommodatie indien dit het type hotel betreft. 

Toelichting bij de definitie  

Nederlandse sterklassificatie zoals deze wordt uitgedeeld daar het Bedrijfschap horeca en 

catering 
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Codelijst 

Waarde Label 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

9 Onbekend 

hotkamer 

Aantal kamers van het hotel 

Definitie  

Het aantal kamers van een accommodatie indien dit het type hotel betreft. 

huisaantal 

Aantal huisjes van het bungalowpark 

Definitie  

Het aantal huisjes van een accommodatie indien dit het type bungalowpark betreft. 

Toelichting bij de definitie  

Bij andere types is deze variabele gevuld met '0'. Onder huisjes wordt ook verstaan stacaravans 

voor kort verhuur, chalets, appartementen, blokhutten e.d. 

huisaantalprivee 

Aantal priveehuisjes op een park met centrale verhuurorganisatie 

Definitie  

Het aantal privé-huisjes van een accommodatie indien dit het type bungalowpark betreft. 

Toelichting bij de definitie  

Bij andere types is deze variabele gevuld met '0'. Privé-huisjes zijn geen eigendom van het 

park maar b.v. van een particulier of invensteerder. De verhuur hiervan wordt echter wel door 

een overkoepelende organistatie van het park gedaan. 

hotopenmnd 

Maandopenstelling voor type hotel 

Definitie  

De maandopenstelling van een accommodatie van het type hotel 

Toelichting bij de definitie  

Voor elke maand is met een 0 (gesloten) of een 1 (open) aangegeven of de accommodatie in 

die maand geopend is. Positie van het cijfer in het veld komt overeen met de desbetreffende 

maand. 

 



 

 

Microdata Services 
 

 documentatie LOGIESINVENT       11 

kampopenmnd 

Maandopenstelling voor type kampeerterrein 

Definitie  

De maandopenstelling van een accommodatie van het type camping 

Toelichting bij de definitie  

Voor elke maand is met een 0 (gesloten) of een 1 (open) aangegeven of de accommodatie in 

die maand geopend is. Positie van het cijfer in het veld komt overeen met de desbetreffende 

maand. 

huisopenmnd 

Maandopenstelling voor type bungalowpark 

Definitie  

De maandopenstelling van een accommodatie van het type bungalowpark 

Toelichting bij de definitie  

Voor elke maand is met een 0 (gesloten) of een 1 (open) aangegeven of de accommodatie in 

die maand geopend is. Positie van het cijfer in het veld komt overeen met de desbetreffende 

maand. 

groepopenmnd 

Maandopenstelling voor type groepsaccommodatie 

Definitie  

De maandopenstelling van een accommodatie van het type groepsaccommodatie 

Toelichting bij de definitie  

Voor elke maand is met een 0 (gesloten) of een 1 (open) aangegeven of de accommodatie in 

die maand geopend is. Positie van het cijfer in het veld komt overeen met de desbetreffende 

maand. 

gemtxt 

Naam gemeente waar de accommodatie is gevestigd 

Definitie  

De naam van een gemeente. 

coroptxt 

Naam corop waar de accommodatie is gevestigd 

Definitie  

De naam van een COROP-gebied gebaseerd op de regionale indeling van de Europese Nomenclature 

des Unités Territoriales Statistiques (NUTS3). 

landsdeeltxt 

Naam landsdeel waar de accommodatie is gevestigd 

Definitie  

Een landsdeel gebaseerd op de Europese Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques (NUTS1). 
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provtxt 

Naam provincie 

Definitie  

Een bestuurlijk onderdeel van het Nederlands grondgebied gebaseerd op de Europese Nomenclature des 

Unités Territoriales Statistiques (NUTS2). 

toertxt 

Naam toeristengebied waar de accommodatie is gevestigd 

Definitie  

Naam van een toeristengebied 

kust 

Indicatie wel of niet in kustregio gevestigd 

Definitie  

Staat een accommodatie in een kustlocatie? 

Toelichting bij de definitie  

Indeling en definitie is tot stand gekomen in samenwerking met Eurostat. Een regio behoort 

tot de kust indien het oppervlak ergens aan de kust grenst of meer dan 50% van het oppervlak 

binnen 10 km van de kust ligt. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Accommodatie is niet in een kustregio gevestigd 

1 Accommodatie is in een kustregio gevestigd 

dichtheid 

Indeling bevolkingsdichtheid van de regio van accommodatie 

Definitie  

Het aantal inwoners per vierkante kilometer land. 

Toelichting bij de definitie  

Indicatie van mate van bevolkingsdichtheid van het gebied waarin de accommdoatie staat. 

Indeling en definitie is tot stand gekomen in samenwerking met Eurostat 

Codelijst 

Waarde Label 

1 dichtbevolkt 

2 gemiddeld bevolkt 

3 dunbevolkt 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

LOGIESINVENT20120112 Eerste plaatsing 

LOGIESINVENT20130112 Eerste plaatsing 

LOGIESINVENT20140112 Eerste plaatsing 

LOGIESINVENT20150112 Eerste plaatsing 

LOGIESINVENT20160112 Eerste plaatsing 

LOGIESINVENT20170112 Eerste plaatsing 

LOGIESINVENT20180112 Eerste plaatsing 

LOGIESINVENT20190106 Eerste plaatsing, januari t/m juni 

 


