
AANPASSING LANDELIJKE STANDAARD WERKGELEGENHEID R&T 
 

Inleiding 

 
Oktober 2009 is de landelijke standaard R&T gelanceerd. Hierin zit ook de economische 

betekenis opgenomen van de vrijetijdseconomie in termen van werkgelegenheid. Er zijn 

destijds een tweetal activiteiten uitgevoerd namelijk:  

 

- de afbakening van de sector vrijetijdseconomie op basis van Lisa 

- de migratie van de sbi (standaard bedrijfs indeling) codering 1993 naar de sbi 2008 

 

Afgesproken is dat de standaard dynamisch van aard is en -indien gewenst-  periodiek 

aangepast kan worden. Na de introductie zijn door enkele gebruikers en vanuit Lisa nog 

enkele vragen/opmerkingen gesteld naar aanleiding van deze nieuwe standaard. De 

vragen/opmerkingen hadden op een drietal zaken betrekking namelijk: 

 

A. Het zesde digitniveau van de tijdelijke sbi 2008 

B. Correcties op de standaard  

C. Toevoegingen aan de standaard 

 

Onderstaand zijn deze vragen/opmerkingen per onderdeel weergegeven en wordt de 

aanpassing van de standaard voor het betreffende onderdeel vermeld. Concreet is de standaard 

op een achttal onderdelen aangepast. 

 

A. Ontbreken 6 cijferige code in SBI 2008 
 

Codes 7990.01 en 7990.02 

 

7990.01 Informatieverstrekkingen ohgv toerisme en reserveringsbureaus (opgenomen 

bij Vervoer), 

7990.02 Boekings- en bespreekbureaus (opgenomen bij Cultuur, recreatie en 

amusement)     

 

Er is door het CBS een tijdelijke zescijferige codering aangebracht om zowel de oude sbi 93 

als de nieuwe sbi 2008 onder te kunnen brengen. Het zesde cijfer maakt echter geen deel uit 

van de officiële en definitieve sbi en zal volgend jaar opgeheven worden. De sbi 2008 omvat 

uiteindelijk dus maximaal een 5-cijferige codering. De code ”Boekings- en bespreekbureau’s 

komt niet afzonderlijk voor in de nieuwe sbi maar maakt deel uit van de 4 cijferige code 7990 

met de omschrijving ”Informatieverstrekking op het gebied van toerisme” 

 

1. Aanpassing standaard: 
 

De (tijdelijke) sbi 2008 rubrieken 7990.01 en 7990.02 zijn vervangen door de sbi code 

7990 ”informatieverstrekking op het gebied van toerisme”. Gezien de overeenkomstige 

naam van de oorspronkelijke SBI 93 code 6330.3 is de nieuwe rubriek 7990 tevens 

gerangschikt onder de subrubriek ”Vervoer” net zoals met de code 6330.3 het geval was. 
 

Code 3315.02 

 

3315.02 Reparatie en onderhoud van sport- en recreatievoertuigen (opgenomen bij 

Overig)     



 

De oude sbi 93 code 3512 ”Nieuwbouw en reparatie van sport en recreatievoertuigen” maakt 

deel uit van de sbi 2008 code 3012 ”Bouw van sport- en recreatievoertuigen” en de tijdelijke 

sbi 3315.02 ”Reparatie en onderhoud van sport- en recreatievoertuigen” 

 

Probleem is echter dat de uiteindelijke sbi 2008 een viercijferige code omvat 3315 ”Reparatie 

en onderhoud van schepen”. Dit betreft dus de sport- en recreatie vaartuigen maar ook de 

overige schepen.  

 

De conversie van sbi 2008 naar sbi 1993 ziet er namelijk als volgt uit: 

 

3315 (2008) bestaat uit de volgende sbi 93 codes: 

 

3511 Reparatie en onderhoud van schepen (geen recreatieschepen) 

3512 Reparatie en onderhoud van sport- en recreatie-vaartuigen 

 

Er is dus sprake van een overschatting aangezien de reparatie van niet sport- en recreatie-

vaartuigen zijn inbegrepen. 

 

Op nationaal niveau is de verhouding van het aantal banen over beide onderdelen als volgt in 

2008:  

 

sbi 3511: 9930 banen (58%) 

sbi 3512: 7233 banen (42%) 

 

Gezien het grotere gewicht van de oude sbi code 3511 wordt de nieuwe code 3315 ”Reparatie 

en onderhoud van schepen” weggelaten. Hierdoor is er weliswaar sprake van een 

onderschatting van de toeristische bedrijvigheid. Deze onderschatting is echter geringer dan 

de overschatting als deze categorie wel wordt meegenomen. Ook speelt een rol dat de 

activiteiten die vallen onder de sbi 3511 niet evenredig over de provincies verdeeld zijn maar 

met name in een tweetal provincies geconcentreerd zijn (Zuid Holland en Zeeland). Voor 

deze beide provincies zou er dan sprake zijn van een forse overschatting van de sector. 

 

2. Aanpassing standaard: 

 

De (tijdelijke) sbi 2008 code 3315.02 ”Reparatie en onderhoud van sport- en recreatie-
voertuigen (opgenomen bij Overig)” vervalt in de standaard.  

 

Code 7739.91 

 

7739.91 Verhuur van aanhangwagens, containers, caravans, motoren en 

spoorwegmateriaal (opgenomen bij Overig)     

 

De oude sbi 93 code 7121 ”Verhuur van aanhangwagens, containers, caravans, motoren en 

spoorwegmateriaal” maakt deel uit van de Sbi 2008 77399. Hier maakt echter ook de oude sbi 

71342 ”Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige 

goederen n.e.g.” deel van uit. De toeristisch-recreatieve relevantie van dit laatste onderdeel 

ontbreekt.  Er is dus sprake van een overschatting indien 77399 in zijn geheel wordt 

meegenomen.  

 

 



In Nederland is de verhouding van het aantal banen over beide onderdelen als volgt in 2008:  

 

sbi 7121: 2065 banen (40%) 

sbi 71342: 3127 banen  (60%) 

 

Gezien het grotere gewicht van de oude sbi code 71342 wordt de nieuwe code 77399 

”Verhuur en lease van overige machines en werktuigen” weggelaten. Hierdoor is er dus 

sprake van een onderschatting van de toeristische bedrijvigheid. Deze onderschatting is echter 

geringer dan de overschatting als deze categorie wel wordt meegenomen. Ook speelt mee dat 

in de oude afbakening de code 7121 slechts ten dele werd meegerekend waardoor de 

uiteindelijke betekenis in de nieuwe sbi 2008 code gering is. 

 

3. Aanpassing standaard: 

 

De (tijdelijke) sbi 2008 code 7739.91 ” Verhuur van aanhangwagens, containers,  

caravans, motoren en spoorwegmateriaal (opgenomen bij Overig) ” vervalt in de  

standaard.  

 

B. Correcties standaard 
 

Gewicht Code 7721 

 

7721 Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen (opgenomen bij Overig)     

 

Deze categorie staat in de standaard juist weergegeven. Bij de afbakening van de deelsector 

watersport (bijlage 4d) staat echter abusievelijk het gewicht 0,3 vermeld. Dit gewicht kan daar 

komen te vervallen. 

 

4. Aanpassing standaard: 

 

Vervallen gewicht bij code 7721 ” Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen” bij 

onderdeel watersport. 
 

Verwisseling omschrijving codes 9321.1 en 9321.2 

 

Achteraf blijkt dat er in het schakelschema van het CBS sbi 1993- sbi 2008 (d.d. 12-8-2008) 

twee omschrijvingen zijn verwisseld. In het schakelschema van sbi 2008 naar sbi 1993 staat 

het overigens wel juist weergegeven. 

 

De code 9321.1 Pret en themaparken staat daar abusievelijk als Kermisattracties vermeld. 

De code 9321.2 Kermisattracties staat daar abusievelijk als Pret en themaparken vermeld. 

 

Deze omschrijvingen zijn ook zo doorgevoerd in de landelijke standaard. De sbi codes 2008 

zijn daardoor verwisseld in de standaard. 

 

De juiste weergave is als volgt en kan zo worden opgenomen in de standaard: 

 

Omschrijving 1993:  sbi 1993:  Omschrijving 2008: sbi 2008: 

      

Kermisattracties  9233.1   Kermisattracties 9321.2 

Recreatiecentra  9233.2   Pret- en themaparken 9321.1 



 

5. Aanpassing standaard: 

 

Sbi code 2008 ”kermisattracties” 9321.1 wijzigen in 9321.2 

Sbi code 2008 ”pret en themaparken” wijzigen in 9321.1 

 

Dubbeltelling sportscholen  9314.6 

 

Onder de categorie binnensport vallen nu ook de sportscholen (9314.6). Aangezien de sport-

scholen op 4
e
 digit niveau onder de sbi 93 anders gegroepeerd zat en nu deel uitmaakt van de 

sbi 9314 is er sprake van een dubbelteling indien de sportscholen ook nog afzonderlijk 

worden vermeld zoals nu het geval is. Afzonderlijke opname van 9314.6 komt te vervallen. 

 

6. Aanpassing standaard: 

 

De aparte vermelding van de sbi 2008 code 9314.6 ” Sportscholen” vervalt in de  

standaard 
 

Overige recreatie n.e.g. (geen jachthavens) 9329.9   

 

Deze rubriek zat in de oude sbi onder de subrubriek overig gerangschikt. Voorstel is om dat 

nu ook weer te doen en deze categorie te verplaatsen van het onderdeel sport naar overig. De 

categorie bevat o.a. yogastudio’s en allerlei cursussen en workshops. 
 

7. Aanpassing standaard: 

 

Verplaatsen sbi 2008 code 9329.9 ”overige recreatie n.e.g.” van de rubriek sport naar de rubriek 

overig  

 

C. Toevoeging standaard 
 

Overige sportactiviteiten n.e.g. 9319.9 

 

Deze categorie kwam in de sbi 1993 niet voor en is dus bij de conversie van de oude  

standaard niet meegenomen.  

 

8. Aanpassing standaard: 

 

Toevoegen nieuwe sbi code 9319.9 ”overige sportactiviteiten n.e.g.” aan de standaard 

met het gewicht 0,3 
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