
Stroomschema’s Pensioenfonds Recreatie

 Zwembaden en 
Zwemscholen

Vraagstuk
Wanneer valt een werkgever 

met 1 of meerdere 
zwembaden onder de 
verplichtstelling?

Zwembad en/of zwemschool 
gebuikt een zwembad > 

125m2

Ja Nee

Het zwembad > 
125m2 wordt 

alleen 
gebruikt voor 
diplomazwemmen

Niet 
aansluitenJa

Nee
Omzet uit 

zwembad > 50% 
van de totale 

omzet

Ja

Nee

Aansluiten > alleen de 
werknemers die actief zijn 

in het zwembad

Aansluiten > 
alle 

werknemers 
aanleveren

 Verblijfs- 
recreatie

Vraagstuk
Wanneer valt een 
werkgever die 
accommodatie(s) 
aanbiedt om te 

overnachten onder de 
verplichtstelling?

Omzet uit 
verblijfsrecreatie > 
50% van de totale 

omzet

Aansluiten > alleen de 
werknemers die actief 

zijn in de 
verblijfsrecreatie

Aansluiten > 
alle 

werknemers 
aanleveren

Zweminrichting
een privaatrechtelijke 
onderneming waarin 

gelegenheid tot zwemmen 
en/of baden wordt 

gegeven, waarbij het 
gebruikte zwembad groter 
is dan 125 m2, al dan 
niet in combinatie 

aangeboden met diverse 
voorzieningen te weten 

horeca, sport-  en 
spelaccommodatie en 
overige recreatieve 

voorzieningen.

Verblijfsrecreatie
Het bieden van gelegenheid tot verblijf buiten de 
eigen woning in tent, caravan, of vergelijkbaar 

kampeermiddel, dan wel in bungalow, appartement of 
vergelijkbare accommodatie, al dan niet in 

privéeigendom van de gast, dan wel in groeps- 
accommodatie, voor met name vakantie of 

ontspanning, van ten minste één overnachting, al 
dan niet in combinatie aangeboden met diverse 

voorzieningen te weten winkels, horeca, sport-  en 
spelaccommodatie en (andere) recreatieve 

voorzieningen. Onder verblijfsrecreatie wordt niet 
verstaan een horecabedrijf.

horecabedrijf
De onderneming waarin het hotel- , het pension- , het restaurant- , het cafe- , 

het cafetaria- , het lunchroom-  of het cateringbedrijf (daaronder niet begrepen 
het contractcateringbedrijf, zoals gedefinieerd in het verplichtstellings- 
besluit van Pensioenfonds Horeca en Catering, besluit van 11 november 2007, 

Staatscourant 2007, nr. 226) wordt uitgeoefend.

Overige ondernemingen waarin de verstrekking van logies, gepaard gaande met 
dienstverlening of de verstrekking van maaltijden, spijzen of dranken voor 

gebruik ter plaatse, als bedrijf plaats heeft.

Nee

Ja

Vallen de werknemers 
onder de werkingssfeer 

van een ander 
verplichtgesteld fonds?

JaNee

Niet 
aansluiten

Vallen de werknemers 
onder de werkingssfeer 

van een ander 
verplichtgesteld 

fonds?

JaNee Niet 
aansluiten


