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Lijst met afkortingen 
 
 

 
EEG Europese Economische Gemeenschap 

 
ISIC International Standard Industrial Classification of All Economic 

Activities (in het Frans CITI) 
 

CPA Classificatie van producten gekoppeld aan de economische activiteiten 
(enig letterwoord) 
 

CPC Central Product Classification (enig letterwoord) 
 

SPC Statistical Programme Committee 
 

NACE Statistische Nomenclatuur van de economische activiteiten in de 
Europese Gemeenschappen 
 

GN Gecombineerde Nomenclatuur - Europese goederennomenclatuur 
 

VN Verenigde Naties 
 

EP/R Europees Parlement en Raad  
 

PRODCOM EU-systeem van de productiestatistiek voor de mijnbouw en de industrie 
 

RAMON De onlineserver voor metadatagegevens van Eurostat 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP 
 

SNR Systeem van nationale rekeningen 
 

ESR Europees systeem van nationale en regionale rekeningen 
 

GS Geharmoniseerd systeem met betrekking tot de omschrijving en codering 
van goederen 
 

EEA Eenheid van Economische activiteit 
 

EU Europese Unie 
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Hoofdstuk 1 NACE: INLEIDING EN HISTORIEK 
 

1.1 De NACE en het geintegreerde classificatiesysteem van 
economische activiteiten en producten 

 
Het acroniem NACE verwijst naar de verschillende statistische nomenclaturen van 
economische activiteiten die sinds 1970 in de Europese Unie werden opgesteld. De NACE 
biedt een kader voor het verzamelen en voorstellen van een brede reeks van statistieken op 
economische (bijvoorbeeld productie, tewerkstelling, nationale begroting) of andere gebieden 
en dit volgens economische activiteit. 

 
De statistieken die ontstaan op basis van de NACE zijn vergelijkbaar op Europees niveau en 
hoofdzakelijk ook op wereldwijd niveau. Het gebruik van de NACE is verplicht binnen het 
Europees statistisch systeem. 

 

1.1.1 Het internationaal systeem van economische classificaties 
  

De vergelijkbaarheid van statistieken op basis van de NACE op wereldwijd niveau kan worden 
begrepen door het feit dat de NACE deel uitmaakt van een geïntegreerd systeem van 
statistische classificaties. Dit systeem werd voornamelijk opgesteld onder auspiciën van de 
Verenigde Naties. Vanuit een Europees standpunt kan het systeem als volgt worden 
voorgesteld: 

 

  

 
 is de referentienomenclatuur. De nomenclaturen zijn gelinkt via hun 

structuur 
 is de referentienomenclatuur. De nomenclaturen zijn gelinkt via een 

conversietabel 
   - - - - - - - - - De nomenclaturen zijn gelinkt via conversietabellen 

 

(*) De Europese nomenclaturen CPA, PRODCOM en GN worden ongewijzigd geïmple-  
      menteerd in de Belgische statistieken. 

 
 

  Economische 
Activiteiten 

  
Producten 

 
Goederen 

         
Mondiaal 

niveau 
 ISIC  - - - - - - -  CPC 

 
GS 

     
 

     

Europees 
niveau  NACE 

 
CPA 

 
PRODCOM 

 
GN 

    

 

  

 

  

Belgisch 
niveau 

 NACE-BEL 
 

CPA* 
 

PRODCOM* - - -  GN* 
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Legenda: 

 
•  ISIC verwijst naar de International Standard Classification of All Economic Activities  
•  CPC verwijst naar de Central Product Classification (enig letterwoord) 
•  GS verwijst naar het Geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering 

van goederen, beheerd door de Werelddouaneorganisatie. 
•  CPA verwijst naar de Classificatie van producten gekoppeld aan activiteiten 
•  Prodcom verwijst naar de classificatie van producten gebruikt voor statistieken van de 

industriële productie in de EU 
•  GN verwijst naar de Gecombineerde Nomenclatuur, een Europese classificatie van 

producten gebruikt voor de statistieken van buitenlandse handel. 
 

Dit geïntegreerd systeem garandeert de vergelijkbaarheid van statistieken die ontstaan op de 
verschillende domeinen. Zo kan men de statistieken van de industriële productie (verzameld 
binnen de EU via de Prodcom-enquêtes) bijvoorbeeld vergelijken met de statistieken van de 
handel (verzameld binnen de EU op basis van GN). Meer details over het systeem en zijn 
onderverdelingen staan vermeld in hoofdstuk 4. 
 
De NACE is afgeleid van ISIC, maar is gedetailleerder dan de ISIC. Deze twee no-
menclaturen vertegenwoordigen dezelfde rubrieken op de hogere niveaus, maar de NACE is 
gedetailleerder op de lagere niveaus. 
 
Voor wat de internationale vergelijkbaarheid betreft, komen de definities en richtlijnen die 
binnen de EU voor de NACE werden vastgelegd, overeen met deze die werden gepubliceerd 
bij het invoeren van de ISIC. 

 

1.2 NACE: reikwijdte en kenmerken 
 

1.2.1 Statistische nomenclaturen 
 
Onderzoek in statistische termen kan niet worden beschreven zonder een systematische 
nomenclatuur. De nomenclatuur verdeelt het geheel van de statistische waarnemingen in 
verschillende zo homogeen mogelijke gehelen ten opzichte van de voorwerpskenmerken van het 
statistisch onderzoek. 

 
De statistische nomenclaturen worden gekenmerkt door: 

a. een uitvoerige dekking van het onderzochte universum; 

b. wederzijdse exclusieve categorieën: ieder element kan slechts in één categorie van de 
classificatie worden ondergebracht; 

c. de methodologische principes garanderen een coherente indeling in de verschillende 
categorieën van de nomenclatuur. 
 

De hiërarchische nomenclaturen worden in het bijzonder gekenmerkt door steeds gedetailleerder 
onderverdelingen binnen de categorieën. Daardoor kan informatie verzameld en voorgesteld 
worden op diverse aggregatieniveaus. 
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1.2.2 De NACE, de Europese economische activiteitennomenclatuur  
 
De NACE is de Europese economische activiteitennomenclatuur. Ze verdeelt het universum van 
economische activiteiten zodanig dat men een NACE-code kan associëren met een statistische 
eenheid en dit op grond van de activiteit die deze eenheid uitoefent. 
 
Er is een economische activiteit wanneer middelen - zoals kapitaalgoederen, personeel, 
fabricagetechnieken of tussenproducten - worden gecombineerd om specifieke goederen of 
diensten te produceren. Elke activiteit wordt gekenmerkt door het inbrengen van middelen, een 
productieproces en het verkrijgen van producten (goederen of diensten). 
 
Een als dusdanig bepaalde activiteit kan bestaan uit een uniek proces (bijvoorbeeld weven), maar 
kan ook verschillende subprocessen bevatten die elk relevant zijn voor een andere 
classificatiecategorie (zo bestaat de productie van wagens uit meerdere specifieke activiteiten 
zoals het gieten van metaal, het smeden, het lassen, het assembleren, het schilderen enz.). Indien 
het productieproces als een geïntegreerde reeks van elementaire activiteiten binnen eenzelfde 
statistische eenheid is georganiseerd, beschouwt men de combinatie van al deze activiteiten als 
één enkele activiteit. 
 
NACE dient niet per se categorieën te voorzien voor specifieke vormen van statistische 
eenheden: de eenheden kunnen meerdere economische activiteiten uitoefenen en kunnen ook op 
verschillende manieren worden gedefinieerd volgens specifieke kenmerken, zoals de plaats van 
vestiging (cf. statistische eenheden). 
 

1.2.3 Reikwijdte en beperkingen van de NACE 
 

NACE maakt geen onderscheid op het vlak van productie-eigendom, rechtsvorm of bedrijfstype, 
want dit soort criteria houdt geen verband met de kenmerken van de activiteit zelf. De eenheden 
die hetzelfde type economische activiteit uitoefenen worden op dezelfde manier geklasseerd, los 
van het feit of het nu gaat om vennootschappen, individuele ondernemers of openbare 
instellingen en los van het feit of de onderneming al dan niet een buitenlandse onderneming 
heeft en of de eenheid al dan niet uit meerdere vestigingen bestaat. Er bestaat dus geen verband 
tussen NACE en de Classificatie van institutionele sectoren die wordt gebruikt in het Systeem 
van Nationale Rekeningen (SNR) of in het Europees systeem van nationale en regionale 
rekeningen (ESR) 
 
Het feit of het productieproces zelfstandig, manueel of met machines wordt uitgevoerd, in een 
fabriek of in een huishouden, is niet relevant voor het bepalen van de economische activiteit. Het 
onderscheid "modern"/"traditioneel" vormt evenmin een criterium. 
 
De NACE maakt evenmin een onderscheid tussen formele en informele productie of tussen 
legale en illegale productie. De classificaties volgens het eigendomsstelsel, het type organisatie 
en het bedrijfstype kunnen los van de NACE worden opgesteld. De nomenclaturen die 
raakvlakken hebben met de NACE kunnen waardevolle aanvullende informatie leveren. 
 
NACE maakt over het algemeen geen onderscheid tussen marktgerichte en niet-marktgerichte 
activiteiten, zoals die worden vastgelegd in SNR/ESR, zelfs indien dit onderscheid een 
belangrijk kenmerk is binnen deze systemen. De uitsplitsing van de economische activiteiten 
volgens dit principe is nuttig telkens wanneer men gegevens inzamelt over activiteiten die  



Toelichtingen  Nace-Bel 2008 

 

 
tegelijk marktgericht en niet-marktgericht zijn. Het is dan ook nuttig om een meervoudige 
classificatie op te stellen tussen dit criterium en de NACE-categorieën. De niet-marktgerichte 
activiteiten die zijn opgenomen in de NACE worden enkel voorzien door overheidsinstellingen 
of instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens, hoofdzakelijk op het gebied 
van onderwijs, gezondheid, sociaal werk, enz. 
 
NACE omvat ook categorieën die vallen onder niet-gedifferentieerde productie van goederen of 
diensten door huishoudens voor eigen gebruik. Deze categorieën kunnen enkel van toepassing 
zijn voor een gedeelte van de economische activiteiten van de huishoudens, daar activiteiten van 
huishoudens die duidelijk te definiëren zijn, moeten geklasseerd worden binnen andere gedeelten 
van de NACE. 
 

1.2.4 Structuur en codificatie van de NACE 
 
De NACE omvat een hiërarchische structuur (vastgelegd door de NACE-verordening), een 
inleiding en toelichtingen. De structuur van de NACE wordt als volgt beschreven in de NACE-
verordening: 
 

a) een eerste niveau omvat de rubrieken die met een alfabetische code worden 
geïdentificeerd (secties); 

b) een tweede niveau omvat de rubrieken die met een cijfercode van twee cijfers worden 
geïdentificeerd (afdelingen); 

c) een derde niveau bevat de rubrieken die met een cijfercode van drie cijfers worden 
geïdentificeerd (groepen); 

d) een vierde niveau bevat de rubrieken die met een cijfercode van vier cijfers worden 
geïdentificeerd (klassen). 

 
De sectiecode die de afdelingen, de groepen en de klassen van een specifieke activiteit 
identificeert, komt niet voor in de NACE-code. Bijvoorbeeld: de activiteit "Vervaardiging van 
lijm" wordt geïdentificeerd met de code 20.52, waarbij 20 de code van de afdeling is, 20.5 de 
code van de groep is en 20.52 de code van de klasse is. Sectie C, waartoe deze klasse behoort, 
wordt niet in deze code vermeld. 

 
De afdelingen worden op consecutieve wijze in de NACE-nomenclatuur opgenomen. Toch 
werden er een aantal codes niet ingevuld, zodat er nieuwe afdelingen kunnen worden ingevoerd, 
zonder dat de NACE-nomenclatuur volledig moet worden herwerkt. Deze vrije codes komen 
voor in de secties waar in de toekomst wellicht nieuwe afdelingen moeten worden ingevoerd. 
Daarom worden de volgende afdelingcodes niet gebruikt binnen de NACE Rev. 2: 04, 34, 40, 
44, 48, 54, 57, 67, 76, 83 en 89. 
 
Wanneer een gegeven classificatieniveau geen subafdelingen bevat, wordt "0" gebruikt op het 
lagere niveau. Bijvoorbeeld: de klassencode "Veterinaire diensten" is 75.00, omdat de afdeling 
“Veterinaire diensten" noch in groepen, noch in klassen is onderverdeeld. De klasse 
"Vervaardiging van bier" draagt de code 11.05 omdat de afdeling "Vervaardiging van dranken" 
(code 11) één enkele groep omvat, "Vervaardiging van dranken" (code 11.0) en deze meerdere 
onderverdelingen bevat. 
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Voor zover mogelijk worden resterende groepen van het type "andere" of "n.e.g." (nergens 
elders geklasseerd) aangeduid met het cijfer 9 (bijvoorbeeld de groep 08.9, "Winning van 
delfstoffen n.e.g.", en de klasse 08.99 "Overige winning van delfstoffen n.e.g."). 
 

1.3 NACE: historiek en juridische context 
 

1.3.1 Van de NICE naar de NACE Rev. 2 
 
Tussen 1961 en 1963 werd de "Systematische indeling der industrietakken in de Europese 
Gemeenschappen" (NICE) opgesteld. De originele versie van 1961 werd gestructureerd in grote 
afdelingen met ingangen tot 3 cijfers, terwijl de herziene versie van 1963 de subafdelingen 
gedetailleerder voorstelde. De NICE was van toepassing voor de winningindustrieën, de 
energetische industrieën en de verwerkende industrieën, alsook de bouw en de weg- en 
waterbouw. 
 
In 1965 werd de "Nomenclatuur van de handel" (NCE) opgesteld die van toepassing was op het 
geheel van commerciële activiteiten. 
 
In 1967 zag een dienstennomenclatuur het daglicht, gevolgd door een nomenclatuur van 
landbouwactiviteiten, beiden sterk geaggregeerd. 
 
In 1970 werd de "Statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese 
Gemeenschappen" (NACE) opgesteld, die zoals de naam het aangeeft, van toepassing is op alle 
economische activiteiten. 
 
Deze eerste versie van NACE had twee belangrijke nadelen: 
 

•  omdat er geen enkele gemeenschappelijke juridische akte bestond waar deze nomenclatuur 
het voorwerp van uitmaakte, werden de gegevens regelmatig verzameld op basis van 
bestaande nationale nomenclaturen. Deze werden dan aangepast aan het NACE-formaat 
met behulp van conversiesleutels, wat een nadeel betekende voor de vergelijkbaarheid van 
de gegevens. 

 
•  de NACE 1970 werd niet opgesteld op basis van een internationaal erkend kader, waardoor 

de vergelijkbaarheid met andere internationale nomenclaturen van economische 
activiteiten zwak was. 

 
Men besloot vervolgens te onderzoeken of het mogelijk was om de NACE aan te passen aan 
internationale normen. Dankzij een gemeenschappelijke werkgroep werkten de United Nations 
Statistics Division en Eurostat alsook Eurostat en de vertegenwoordigers van de verschillende 
EU-lidstaten nauw samen aan de derde revisie van de International Standard Industrial 
Classification of All Economic Activities van de Verenigde Naties (ISIC Rev. 3). De 
Commissie voor de Statistiek van de Verenigde Naties aanvaardde deze revisie in februari 
1989. 

 
Later werd door Eurostat een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van de Lidstaten. 
Deze ontwikkelde een herziene versie van de NACE die de naam "NACE Rev. 1" kreeg. De 
structuur van ISIC Rev. 3 werd gebruikt als basis, maar er werd meer detail toegevoegd om 
beter de Europese activiteiten weer te geven die onvoldoende in de ISIC waren  
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vertegenwoordigd. NACE Rev. 1 werd opgesteld door Verordening nr. 3037/90 van de Raad 
op 9 oktober 1990. 
In 2002 was er een kleine update van de NACE Rev. 1, genaamd "NACE Rev. 1.1". De NACE 
Rev. 1.1 omvatte een klein aantal extra rubrieken alsook wijzigingen van een aantal titels. Het 
doel van deze update was om rekening te houden met: 
 

•  nieuwe activiteiten die nog niet bestonden toen NACE Rev. 1 werd ontwikkeld 
(bijvoorbeeld callcenters); 

•  activiteiten die belangrijker waren geworden sinds het opstellen van de NACE Rev. 1, door 
technologische vooruitgang of organisatorische evoluties; 

•  het verbeteren van fouten in NACE Rev. 1 

 
In 2002 begon men met de herziening van NACE Rev. 1.1. De Verordening die NACE Rev. 2 
opstelde, werd aangenomen in december 2006. Deze Verordening, waarvan de tekst wordt 
vermeld in deel IV, omvat bepalingen voor het gebruiken van de NACE Rev. 2 alsook voor de 
gecoördineerde overgang van NACE Rev. 1.1 naar NACE Rev. 2 en dit op verschillende 
statistische domeinen. Algemeen gezien is het gebruik van NACE Rev. 2 verplicht voor de 
statistieken die verband houden met economische activiteiten en dit vanaf 1 januari 2008 
(artikel 8 van de NACE-Verordening bevat details over het gebruik). 

 

1.3.2  De NACE-verordeningen: belangrijkste kenmerken 
 
De Lidstaten en de Commissie hebben het gebruik van de NACE binnen de Unie verplicht 
gemaakt. De verordeningen die de NACE hebben vastgesteld, bevatten dan ook bepalingen 
daaromtrent. De statistieken die door de Lidstaten werden verzameld en die werden 
onderverdeeld per economische activiteit, moeten worden opgesteld op basis van de NACE of 
een nationale nomenclatuur die hiervan is afgeleid. 
 
De NACE-verordeningen laten de lidstaten toe om voor nationale doeleinden, een nationale 
nomenclatuur te gebruiken die is afgeleid van de NACE. Deze nationale versie moet echter 
overeenkomen met het structurele en hiërarchische kader van de NACE. Het merendeel van de 
Lidstaten heeft een eigen versie afgeleid van de NACE, vaak door een vijfde cijfer toe te voegen 
en dit om aan de eigen nationale behoeften te voldoen. 
 
De Commissie en het Comité van vertegenwoordigers van de Lidstaten (CPS) zijn belast met het 
waken over de goede uitvoering van de verordening, het uitvoeren van kleine wijzigingen 
(bijvoorbeeld om rekening te houden met de technologische vooruitgang) en om de contacten 
met internationale organisaties, die betrokken zijn bij de classificaties van economische 
activiteiten, te verzekeren. 
 

1.3.3 De herziening van de NACE 
 

De veranderende economische structuur en nieuwe technologieën zorgen voor nieuwe 
economische activiteiten en producten en doen bestaande activiteiten in betekenis afnemen. Zij 
vormen op die manier een permanente uitdaging voor economisch statistische nomenclaturen. 
De tijd tussen twee herzieningen mag enerzijds niet te lang zijn, aangezien daarmee de 
geschiktheid van de classificatie afneemt, anderzijds mag die tijd ook weer niet te kort zijn daar  
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dit afbreuk kan doen aan de vergelijkbaarheid van de gegevens. Elke classificatieherziening 
leidt, vooral als deze met wijzigingen van structurele aard gepaard gaat, tot breuken in de 
tijdreeksen. 
Een grote herziening van de internationale en Europese nomenclaturen met betrekking tot 
economische activiteiten en producten, genaamd "Operatie 2007", liep van 2000 tot 2007. Deze 
herziening betrof alle economische nomenclaturen van het geïntegreerd systeem beschreven in 
punt 1.1. De belangrijkste criteria die de aanzet vormden voor deze herziening waren: 

•  het afstemmen op de wereldwijde reële economische situatie 

•  een betere vergelijkbaarheid met andere nationale en internationale nomenclaturen 

•  de continuïteit met voorgaande versies 

Alle deelnemende partijen, waaronder de diensten van de Commissie, de nationale statistische 
instellingen en de Europese beroepsverenigingen hadden sinds 2002 overleg. Alle spelers 
werden uitgenodigd om wijzigingsvoorstellen te formuleren voor de NACE Rev. 1.1. 

 
De algemene kenmerken van de NACE blijven ongewijzigd. De NACE Rev. 2 is een com-
promis tussen het detailniveau dat de belangrijkste gebruikers vragen en de werkdruk van de 
statistische instellingen. 

 
Hoofdstuk 5 verduidelijkt de belangrijkste verschillen tussen de NACE-BEL 2003 en de NACE-
BEL 2008. 
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 

Definities en principes 
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Hoofdstuk 2 NACE: DEFINITIES EN PRINCIPES 
 

2.1 Oprichtingscriteria voor de NACE 
 

De criteria die men hanteerde voor het vastleggen en afbakenen van de categorieën van een 
nomenclatuur, op eender welk niveau, waren afhankelijk van heel wat factoren, in het bijzonder 
het gebruik waarvoor de nomenclatuur was bedoeld en de beschikbaarheid van de gegevens. 
Deze criteria werden op een verschillende manier toegepast op de verschillende nomenclatuur-
niveaus: de criteria die men behield voor de meest gedetailleerde niveaus van de nomenclatuur 
hielden rekening met de gelijkenissen binnen de productieprocessen zelf, terwijl deze gelijke-
nissen minder pertinent voorkomen in de hogere niveaus. 
 

2.1.1  Criteria voor het bepalen van de klassen 
 
De criteria voor de wijze waarop de activiteiten worden gecombineerd in en verdeeld over 
bedrijven spelen een centrale rol bij de definitie van klassen (categorieën met vier cijfers). Deze 
zijn zo geformuleerd dat het meestal nuttig is om de NACE-klassen te gebruiken voor de 
indeling van eenheden of bedrijven naar hun activiteit, en dat eenheden die in een bepaalde 
klasse vallen zoveel mogelijk dezelfde soort activiteit uitoefenen. 

 
De NACE Rev. 2, die rekening houdt met de vierde herziening van de ISIC, hecht bij de 
definitie van de NACE-klassen over het algemeen meer belang aan het productieproces. De 
activiteiten worden met andere woorden opnieuw gegroepeerd wanneer ze, door dezelfde 
technologieën te gebruiken, een gemeenschappelijk productieproces bevatten voor het 
produceren van goederen of diensten. 
 
Bij de definitie van de NACE-klassen is erop gelet dat ze zoveel mogelijk aan de volgende twee 
voorwaarden voldoen: 
 

•  de productie van de goederen en diensten die voor een bepaalde klasse kenmerkend is, 
vertegenwoordigt het grootste deel van de output van de hierin ingedeelde eenheden; 

 
•  de klasse bevat die eenheden die het grootste deel van de goederen en diensten produceren 

die voor de klasse kenmerkend zijn. 
 
Een ander belangrijk aspect waarmee men rekening hield bij het bepalen van de NACE-klassen 
is het relatieve belang van de activiteiten die men in de klassen opnam. De afzonderlijke klassen 
werden hoofdzakelijk voorzien voor activiteiten die vaak werden uitgeoefend in het merendeel 
van de EU-landen of voor activiteiten van een bijzonder belang voor de wereldeconomie. Voor 
de internationale vergelijkbaarheid moest men een bepaald aantal klassen invoeren in de ISIC 
en, op basis daarvan, ook in de NACE. 
 

2.1.2  Criteria voor het bepalen van groepen en afdelingen 
 
In tegenstelling tot het principe dat men hanteerde voor de klassen zijn het productieproces en de 
gebruikte technologieën van minder groot belang wanneer het gaat om het hergroeperen van 
deze activiteiten op een hoger aggregatieniveau. Op het hoogste niveau (sectieniveau) waren de  
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belangrijke factoren de algemene kenmerken van de geproduceerde goederen en diensten, alsook 
het potentiële gebruik van de statistieken, namelijk in het kader van de SNR en de ESR. 

 
De belangrijkste criteria die men hanteerde bij het afbakenen van de groepen en de afdelingen 
van de NACE hebben betrekking op volgende kenmerken: 
 

a) het soort goederen en diensten dat wordt geproduceerd 
 

b) het doel waarvoor de goederen en diensten worden gebruikt 
 

c) de input, het productieproces en de productietechnologie 
 
Voor wat betreft de aard van de goederen en diensten hield men rekening met hun fysieke 
samenstelling, hun fabricagefase en de behoeften waaraan ze beantwoordden. Het onderscheiden 
van de NACE-categorieën volgens de aard van de geproduceerde goederen en diensten biedt de 
mogelijkheid om de productie-eenheden te hergroeperen in functie van de gelijkenissen en de 
bestaande verbanden die er bestaan voor wat betreft de gebruikte grondstoffen, de oorsprong van 
de vraag en de afzetmarkten voor de geproduceerde goederen en diensten. 

 
Het gewicht dat aan deze criteria wordt toegekend, is per categorie verschillend. In een aantal 
gevallen, bijvoorbeeld in de levensmiddelen-, textiel-, kleding- of leerindustrie of bij de 
vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen en in de dienstensector zijn de criteria zo 
nauw met elkaar verbonden dat de toekenning van gewichten geen betekenis heeft. Bij 
intermediaire producten krijgen de fysieke samenstelling en de productiefase het grootste 
gewicht. Bij goederen waarvan de productie gecompliceerd is, krijgen het eindgebruik, de 
technologie en de organisatie van de productie vaak een hogere prioriteit dan de fysieke 
samenstelling ervan. 
 

2.2 Hoofdactiviteiten, nevenactiviteiten en hulpactiviteiten 
 

Een eenheid kan een of meerdere economische activiteiten uitoefenen die overeenstemmen met 
een of meerdere rubrieken van de NACE. 

 
De hoofdactiviteit van een statistische eenheid is de activiteit die het meest bijdraagt tot de totale 
toegevoegde waarde van deze eenheid. Men identificeert de hoofdactiviteit met de zogenaamde 
"top-down- methode” (cf. punt 3.2.1). De hoofdactiviteit vertegenwoordigt niet noodzakelijk 50 
% of meer van de totale toegevoegde waarde van een eenheid. 
 
Een nevenactiviteit is iedere andere activiteit van een eenheid die in de productie van goederen 
of diensten resulteert en die aanleiding geeft tot de productie van geschikte goederen of diensten 
bestemd voor derden. De toegevoegde waarde van een nevenactiviteit moet steeds lager liggen 
dan deze van de hoofdactiviteit. 
 
Het is nuttig om enerzijds onderscheid te maken tussen hoofdactiviteiten en nevenactiviteiten en 
anderzijds tussen hulpactiviteiten. De hoofdactiviteiten en de nevenactiviteiten worden in het 
algemeen ondersteund door een aantal hulpactiviteiten zoals boekhouding, transport, opslag, 
inkoop, verkoopspromotie, reparatie en onderhoud, enz. Hulpactiviteiten zijn dus activiteiten die 
uitsluitend worden ondernomen om de productie (hoofd- en nevenactiviteiten) te ondersteunen 
door middel van levering van niet-duurzame goederen of diensten ten behoeve van de eenheid. 
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Een hulpactiviteit moet aan volgende voorwaarden voldoen: 
 

a) zij staat enkel ten dienste van de betrokken eenheid of eenheden en de door haar 
voortgebrachte goederen en diensten mogen niet op de markt worden gebracht; 

 
b) draagt bij aan de lopende kosten van de eenheid zelf, dat wil zeggen zij genereert geen 

brutoinvesteringen in vaste activa; 
 
c) zij produceert diensten of, in uitzonderlijke gevallen, niet-duurzame goederen die niet in 

het eindproduct van de eenheid opgaan; 
 

d) een vergelijkbare activiteit wordt op een dergelijke schaal bij soortgelijke productie-
eenheden uitgeoefend. 

 
Ingevolge bovenstaande definitie worden niet als hulpactiviteit beschouwd: 

 
a) de productie van goederen en diensten die deel uitmaken van de investeringen, 

bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden voor eigen rekening, die, indien er gegevens 
beschikbaar zijn, afzonderlijk bij de bouwnijverheid worden ingedeeld; 

 
b) de productie waarvan een significant gedeelte commercieel wordt verhandeld, ook al wordt 

ook een groot deel in verband met de hoofdactiviteiten gebruikt; 
 
c) de productie van goederen die vervolgens een integraal deel gaan uitmaken van de 

productie van de hoofd- of nevenactiviteit (bijv. de productie van dozen door een afdeling 
van een onderneming voor de verpakking van haar eigen producten); 

 
d) de productie van energie (een geïntegreerde elektrische centrale of een geïntegreerd 

cokesovenbedrijf), ook al wordt deze geheel verbruikt door het moederbedrijf; 
 
e) de aankoop van goederen die in ongewijzigde staat worden doorverkocht; 
 
f) speur- en ontwikkelingswerk, indien deze activiteit geen dienst voortbrengt die bij de 

lopende productie wordt gebruikt. 
 
Voor al deze gevallen geldt dat wanneer er aparte gegevens voor deze activiteiten beschikbaar 
zijn, er afzonderlijke eenheden moeten worden onderscheiden, die naargelang van hun activiteit 
als eenheid van economische activiteit moeten worden ingedeeld. 
 

2.3 Bepaling van statistische eenheden 
 

Om een compleet statistisch beeld van de industriële bedrijvigheid te verkrijgen, is een grote 
hoeveelheid informatie nodig; naargelang van de aard van de gegevens varieert echter het 
organisatorische niveau waarop de informatie kan worden verzameld. De winstcijfers voor de 
verschillende vestigingen van een vennootschap kunnen bijvoorbeeld alleen centraal beschikbaar 
zijn, terwijl er voor iedere vestiging afzonderlijk wel verkoopcijfers voorhanden zijn. Om de 
gegevens op bevredigende wijze te kunnen waarnemen en analyseren, is derhalve de vaststelling 
van een stelsel van statistische eenheden nodig. Zij zijn de bouwstenen voor een juiste indeling 
in de NACE  en voor het verzamelen van gegevens. 
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Omdat de behoeften uiteenlopen, zijn er verschillende typen statistische eenheden. Niettemin is 
iedere eenheid een specifieke entiteit die zodanig is gedefinieerd, dat zij kan worden herkend en 
geïdentificeerd, maar niet met andere eenheden kan worden verward. Het kan gaan om een 
identificeerbare juridische of natuurlijke identiteit of, bijvoorbeeld in het geval van de homogene 
productie eenheid, om een statistische constructie. 
 
Onderstaande eenheden worden beschreven in de verordening van de Raad inzake de statistische 
eenheden: 
 

a) de onderneminggroep 
b) de onderneming 
c) de eenheid van economische activiteit (EEA) 
d) de lokale eenheid 
e) de eenheid van economische activiteit op lokaal niveau (Lokale EEA) 
f) de institutionele eenheid 
g) de homogene productie-eenheid (HPE) 
h) de homogene productie-eenheid op lokaal niveau (Lokale HPE) 

 
 
Onderstaande tabel geeft een beeld van de relatie tussen de typen statistische eenheden: 
 
 
 Een of meerdere locaties Eén enkele locatie 
Eén of meerdere activiteiten Onderneming 

Institutionele eenheid 
Lokale eenheid 

Eén enkele activiteit EEA 
HPE 

Lokale EEA  
Lokale HPE  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 
 

Regels voor het klasseren  
van activiteiten en eenheden 
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Hoofdstuk 3 REGELS VOOR HET KLASSEREN VAN ACTIVI-
TEITEN EN EENHEDEN 

 

3.1 Basisclassificatieregels 
 

Iedere eenheid die voorkomt in een statistische lijst van ondernemingen is gelinkt aan een 
NACE-code die overeenstemt met de economische hoofdactiviteit. De hoofdactiviteit is diegene 
die het meest bijdraagt tot de toegevoegde waarde van een eenheid. De toekenning van de 
NACE-codes wordt vergemakkelijkt door de toelichtingen van de NACE, de besluiten van het 
Comité voor het beheer van de NACE, de conversietabellen, alsook door de verwijzingen naar 
andere nomenclaturen, zoals de ISIC, de CPA, het GS, de GN, enz. 

 
De zaak is eenvoudig als een eenheid slechts één activiteit uitoefent. In dergelijk geval wordt 
deze eenheid geklasseerd volgens de NACE-code waaronder de activiteit van deze eenheid valt. 
Wanneer een eenheid meerdere activiteiten uitoefent (met uitzondering van hulpactiviteiten, cf. 
punt 2.2), wordt de hoofdactiviteit bepaald volgens de overeenkomstige toegevoegde waarde 
voor iedere activiteit, conform de regels die hieronder zijn omschreven. 
 
De toegevoegde waarde wordt als basis gebruikt voor de indeling van een eenheid naar 
economische activiteit. De bruto toegevoegde waarde is, per definitie, het verschil tussen de 
output van een eenheid en haar intermediair verbruik. De toegevoegde waarde is de maatstaf 
waarmee de bijdrage van iedere eenheid afzonderlijk aan het Bruto Binnenlands Product (BBP) 
wordt gemeten.  
 

3.1.1 Alternatieve criteria voor de toegevoegde waarde 
 
Om de hoofdactiviteit van een eenheid te bepalen, moet men vooreerst de verschillende 
activiteiten kennen die deze eenheid uitoefent, alsook het aandeel in de toegevoegde waarde van 
de activiteiten die onder verschillende rubrieken van de NACE vallen. Soms is het onmogelijk 
om voldoende informatie te verkrijgen over de toegevoegde waarde van de verschillende 
uitgeoefende activiteiten en moet de indeling bepaald worden met behulp van alternatieve 
criteria. Het kan hierbij gaan om: 

 
•  Alternatieve criteria op basis van de output 
 

a. het aandeel van de op iedere activiteit betrekking hebbende goederen en diensten in 
de bruto-output van de eenheid 

 
b. de verkoopswaarde in het kader van elk van de activiteiten 

 
•  Alternatieve criteria op basis van de input 
 

a. de betaalde lonen en salarissen per activiteit (of de inkomsten in het geval van 
zelfstandigen) 

b. de werknemers per activiteit als percentage van het totaal aantal werknemers in de 
eenheid 

c. het aantal werkuren voor de verschillende activiteiten binnen de eenheid. 
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Deze criteria moeten worden gebruikt indien er geen gegevens beschikbaar zijn over de 
toegevoegde waarde, zodat de indeling die op basis van de toegevoegde waarde zou zijn 
verkregen, zoveel mogelijk wordt benaderd. De toepassing van alternatieve criteria verandert 
niets aan de methoden om de hoofdactiviteit te bepalen noch aan de top-down-methode. Zij zijn 
slechts hulpmiddelen om de gegevens over de toegevoegde waarde zoveel mogelijk te 
benaderen. 

 
Toepassing van bovengenoemde criteria kan echter soms tot misleidende resultaten leiden. Dit 
zal zonder uitzondering het geval zijn wanneer de alternatieve criteria qua structuur niet in de 
juiste verhouding tot de (onbekende) toegevoegde waarde staan. 
 
Wanneer de verkoop (omzet) als criterium wordt genomen, is onmiddellijk duidelijk dat er in 
bepaalde gevallen geen sprake is van evenredigheid tussen de omzet en de toegevoegde waarde. 
Zo is het aandeel van de handelsomzet in de toegevoegde waarde doorgaans veel geringer dan 
dat van een industriële activiteit. Andere voorbeelden zijn expediteurs-bedrijven of aannemers in 
de bouw. Zelfs binnen de industrie kan de verhouding tussen de omzet en de resulterende 
toegevoegde waarde bij dezelfde of bij verschillende activiteiten variëren. In sommige gevallen 
is het omzetcijfer niet van belang of is dit niet beschikbaar, zoals bij financiële intermediairs of 
in het verzekeringswezen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van gegevens over de bruto-output 
als alternatief criterium. 
 
Veel eenheden oefenen handels- en andere activiteiten uit. In dergelijke gevallen zijn de 
omzetcijfers van de handelsactiviteiten een volkomen ongeschikte indicator voor de toegevoegde 
waarde. Een veel betere indicator is de brutowinst (verschil tussen de handelsomzet en de 
aankoop van voor wederverkoop bestemde goederen, gecorrigeerd voor veranderingen in 
voorraden). De bij een bepaalde groothandels- en detailhandelsactiviteit of bij verschillende 
handelsactiviteiten behaalde marges kunnen evenwel uiteenlopen. Bovendien moeten de 
onderstaande specifieke indelingsregels voor de detailhandel in acht worden genomen, cfr. punt 
3.4. 
 
Bij de toepassing van criteria op basis van de input moet behoedzaam te werk worden gegaan. 
De verhouding tussen de lonen en salarissen of het aantal werknemers enerzijds en de 
toegevoegde waarde anderzijds is als criterium niet betrouwbaar wanneer de kapitaalintensiviteit 
van de diverse activiteiten uiteenloopt. Er bestaan aanzienlijke verschillen in kapitaalintensiviteit 
tussen de economische activiteiten onderling en ook tussen activiteiten binnen dezelfde klasse 
van de NACE. Bijvoorbeeld: de fabricage van éénzelfde product dat manueel of machinaal 
vervaardigd wordt. 
 

3.2 Meervoudige en geïntegreerde activiteiten 
 

In bepaalde gevallen is het mogelijk dat verschillende activiteiten, die onder verschillende 
NACE-klassen vallen, uitgevoerd worden door één en dezelfde eenheid, bijvoorbeeld bij 
verticale integratie van activiteiten (de combinatie van rooien en zagen van bomen, de 
exploitatie van kleiputten en het uitbaten van een steenbakkerij) of bij horizontale integratie 
(tegelijk bakkerijproducten en chocoladesnoepgoed produceren) of een combinatie van 
activiteiten binnen één en dezelfde statistische eenheid. In deze situaties moet de eenheid worden 
geklasseerd volgens de hierna vermelde regels. 
Indien een eenheid activiteiten verricht die in slechts twee verschillende klassen van de NACE 
vallen, zal altijd één van deze meer dan 50% bijdragen aan de toegevoegde waarde, tenzij zich  
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de zeer onwaarschijnlijke situatie voordoet dat de activiteiten in beide klassen elk een aandeel 
hebben van precies 50%. De activiteit die meer dan 50 % bijdraagt aan de toegevoegde waarde 
is de hoofdactiviteit, en de indeling van de eenheid in de NACE Rev. 2 wordt bepaald volgens 
deze activiteit. 
 
Een eenheid kan in een complexere situatie meer dan twee activiteiten verrichten die onder meer 
dan twee verschillende klassen van de NACE Rev. 2 vallen, terwijl geen enkele activiteit goed is 
voor meer dan 50% van de toegevoegde waarde. In dat geval moet de eenheid met behulp van de 
top-down-methode worden ingedeeld. 
 

3.2.1 De top-down-methode  
 

De top-down-methode is gebaseerd op de toepassing van hiërarchische regels. De indeling van 
een eenheid op het laagste niveau van de nomenclatuur moet aansluiten op de indeling van deze 
eenheid op een hoger niveau. Om aan deze voorwaarde te voldoen, wordt eerst bepaald wat de 
relevante rubriek op het hoogste niveau is en wordt daarna een steeds lager niveau gekozen.  
 

Dit gaat als volgt: 
 

•  bepaal eerst de sectie die naar verhouding het grootste aandeel in de toegevoegde waarde 
heeft; 

•  bepaal daarna de afdeling die binnen deze sectie naar verhouding het grootste aandeel in de 
toegevoegde waarde heeft; 

•  bepaal daarna de groep die binnen deze afdeling naar verhouding het grootste aandeel in de 
toegevoegde waarde heeft; 

•  bepaal daarna de klasse die binnen deze groep naar verhouding het grootste aandeel in de 
toegevoegde waarde heeft. 

 
Bijvoorbeeld: een eenheid die de volgende activiteiten uitoefent (de percentages geven de aande-
len van de toegevoegde waarde aan): 

 
Sectie Afdeling Groep Klasse Omschrijving van de klasse Aandeel

25 25.9 25.91 Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke 10 % 
28.1 28.11 Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief moto- 

ren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen 
6 % 

28.2 28.24 Vervaardiging van elektrisch handgereedschap 5 % 
28.93 Vervaardiging van machines voor de productie van 

voedings- en genotmiddelen 
23 % 

C 
28 

28.9 

28.95 Vervaardiging van machines voor de productie van papier 
en karton 

8 % 

46.1 46.14 Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen 
voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen 

7 % G 46 

46.6 46.61 Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de 
landbouw 

28 % 

M 71 71.1 71.12 Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs 13 % 
 
Bepaling van de hoofdsectie 

Sectie C Industrie  (52 %) 
Sectie G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen (35 %) 
Sectie M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten (13 %) 
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•  Bepaling van de hoofdafdeling binnen sectie C 

Afdeling 25 Vervaardiging van producten van metaal
 exclusief machines en apparaten 10 % 
Afdeling 28 Vervaardiging van machines, apparaten en
 werktuigen, n.e.g. 42 % 

 
 

•  Bepaling van de hoofdgroep binnen de afdeling 28 
Groep 28.1 Vervaardiging van machines en apparaten 
 voor algemeen gebruik 6 % 
Groep 28.2 Vervaardiging van andere machines en apparaten 
 voor algemeen gebruik 5 % 
Groep 28.9 Vervaardiging van andere machines, apparaten en 
 werktuigen voor specifieke doeleinden 31 % 

 
 

•  Bepaling van de hoofdklasse binnen de groep 28.9 
Klasse 28.93 Vervaardiging van machines voor de productie van 
 voedings- en genotmiddelen 23 % 
Klasse 28.95 Vervaardiging van machines voor de productie 
 van papier en karton 8 % 

 
 
De correcte klasse is dus klasse 28.93, "Vervaardiging van machines voor de productie van 
voedings- en genotmiddelen", hoewel klasse 46.61 "Groothandel in machines, werktuigen en 
toebehoren voor de landbouw"  zelfs het grootste aandeel heeft in de toegevoegde waarde. 
 
Omwille van de moeilijkheden die zich situeren tussen de ISIC en de NACE op groeps- en 
klassenniveau, kan de toepassing van de top-down- methode van de NACE leiden tot een andere 
klassering dan deze die men verkrijgt wanneer men de ISIC-methode toepast. Indien mogelijk 
zou vooreerst de ISIC-methode moeten worden toegepast en de ISIC-klasse moeten worden 
bepaald vooraleer deze om te zetten naar een NACE-klasse, zodat de wereldclassificaties op één 
lijn komen te staan. 

 
Voor wat betreft sectie G, "Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen" moet de 
top-down-methode worden aangepast conform de aanwijzingen in punt 3.4.2 hieronder. 
 

3.2.2 Wijziging van de hoofdactiviteit van een eenheid 
 
Er kunnen in de loop van de tijd geleidelijk of plotselinge veranderingen in de hoofdactiviteit 
van een eenheid optreden. Deze kan binnen het jaar van de ene op de andere 
waarnemingsperiode veranderen, hetzij door seizoensinvloeden, hetzij door een besluit van de 
directie om het productiepatroon te wijzigen. In beide gevallen is er sprake van een vrij 
plotselinge verandering in de activiteitenbalans. Soms verandert het productie- of 
verkooppatroon ook geleidelijk in de loop van een aantal jaren. Eigenlijk zou de eenheid in al 
deze gevallen opnieuw moeten worden ingedeeld, maar te veelvuldige veranderingen vertekenen 
de statistieken op korte termijn (maandelijks of trimestrieel) en de statistieken op lange termijn 
en maken interpretatie erg moeilijk  
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Wanneer een eenheid twee activiteiten uitoefent die ieder ca. 50 % bijdragen tot de toegevoegde 
waarde, is er een stabiliteitsregel nodig om te frequente wijzigingen die geen substantiële 
wijziging van de economische realiteit weergeven, te vermijden. Volgens deze regel kan de 
hoofdactiviteit slechts worden gewijzigd indien de huidige hoofdactiviteit minder dan 50 % van 
de toegevoegde waarde vertegenwoordigde gedurende ten minste twee jaar. 
 

3.2.3 Behandeling van activiteiten met verticale integratie 
 

Er is sprake van een verticale integratie van activiteiten indien de opeenvolgende productiestadia 
plaatsvinden in verschillende delen van dezelfde eenheid en de output van een productieproces 
wordt gebruikt als input in het volgende, bijvoorbeeld houthakken in combinatie met het zagen 
van hout, een kleigroeve in combinatie met de vervaardiging van bakstenen en de vervaardiging 
van synthetische vezels in combinatie met het weven. 

 
Voor wat betreft de NACE Rev. 2 moet de verticale integratie worden behandeld zoals elke 
andere vorm van meervoudige activiteiten: de hoofdactiviteit van de eenheid is de activiteit die 
het meest bijdraagt aan de toegevoegde waarde, conform de “top-down-methode”. Deze 
behandeling is gewijzigd ten opzichte van de vorige versies van de NACE. Voor 
landbouwactiviteiten wordt de verticale integratie in bepaalde specifieke situaties omschreven in 
punt 3.4.1. 
 
Een eenheid met een verticaal geïntegreerde keten van activiteiten moet in de regel worden 
ingedeeld bij de activiteit die het meest aan de toegevoegde waarde van de geproduceerde 
goederen en diensten bijdraagt. Om praktische redenen, die te maken hebben met de 
beschikbaarheid van gegevens, wordt de indeling echter dikwijls bepaald door de eindproductie. 
 

3.2.4 Behandeling van activiteiten met horizontale integratie 
 

De bovenbeschreven aanpak geldt ook voor horizontaal geïntegreerde eenheden, dat wil zeggen 
eenheden waar tegelijkertijd diverse soorten activiteiten worden uitgeoefend met behulp van 
dezelfde productiefactoren zonder dat deze eenheden in afzonderlijke statistische eenheden 
kunnen worden gesplitst, zoals de vervaardiging van bakkerijproducten in combinatie met de 
vervaardiging van chocoladeartikelen. 

3.3 Regels betreffende bepaalde specifieke activiteiten 
 

3.3.1 Activiteiten voor een vast bedrag of op contractbasis en onder-
aannemingsactiviteiten 

 
Dit hoofdstuk bevat een selectie van de belangrijkste classificatieregels voor eenheden die hun 
productie outsourcen. 

•  De "hoofdaannemer" is de eenheid die, in het kader van een contract, de uitvoering van 
specifieke taken, zoals het volledige productieproces of delen daarvan, alsook 
tewerkstelling of ondersteunende diensten, toevertrouwt aan een andere eenheid (de 
onderaannemer). 
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•  De "onderaannemer" is de eenheid die, in het kader van een contract afgesloten met een 

hoofdaannemer, specifieke taken uitvoert, zoals het volledige productieproces of delen 
daarvan, alsook ondersteunende diensten aanbiedt. De term contractant wordt eveneens 
gebruikt. Binnen de NACE worden de activiteiten die de onderaannemer uitvoert 
"outsourcing of onderaanneming" genoemd. 

 
•  "outsourcing of onderaanneming" is het contract waarbij een hoofdaannemer aan een 

onderaannemer de opdracht geeft om specifieke taken, zoals het volledige productieproces 
of delen daarvan uit te voeren, alsook tewerkstelling of ondersteunende activiteiten aan te 
bieden.  

 
De term “outsourcing of onderaanneming” is tevens van toepassing wanneer de 
onderaannemer een filiaal is of wanneer de taken al dan niet binnen de marktvoorwaarden 
worden uitgevoerd. 

 
De hoofdaannemer en de onderaannemer kunnen zich in dezelfde of in verschillende 
economische gebieden bevinden. De effectieve vestigingsplaats heeft geen enkele invloed 
op de klassering van deze eenheden. 

 
De eenheden die activiteiten in onderaanneming uitvoeren worden gewoonlijk geklasseerd met 
de eenheden die identieke goederen of diensten produceren voor eigen rekening, behalve in de 
handel en in de bouw (in het geval van onderaanneming van bouwactiviteiten moet de 
hoofdaannemer geklasseerd worden in klasse 41.10 en de onderaannemer in klasse 41.20). 

 
Een hoofdaannemer die een verwerkingsactiviteit uitbesteedt, voorziet voor zijn onderaannemer 
de nodige technische specificaties met betrekking tot het verwerken van de input. De 
grondstoffen of intermediaire goederen kunnen al dan niet door de aannemer ter beschikking 
worden gesteld (hij is hiervan de eigenaar). Voorbeelden van zulke activiteiten: metallurgie 
(smeden, bewerken, snijden, stampen en smelten), metaalbewerking (verchromen), vervaardigen 
en afwerken van kleding en andere elementaire activiteiten binnen het productieproces. 
 
De hoofdaannemer die een volledige industriële activiteit uitbesteedt, kan alleen maar onder de 
sectie industrie geklasseerd worden indien hij eigenaar is van de grondstoffen die verbruikt 
worden tijdens het productieproces (en bijgevolg ook eigenaar is van de afgewerkte producten. 
 
De hoofdaannemer die slechts een deel van een industriële activiteit uitbesteedt, wordt geklas- 
seerd binnen de sectie industrie. 
 
In alle andere gevallen moet de hoofdaannemer worden geklasseerd volgens het principe van de 
toegevoegde waarde, hetzij in sectie G "Handel" (afhankelijk van de activiteit en het 
verhandelde goed) of in andere secties zoals, bijvoorbeeld, sectie M "Vrije beroepen en 
wetenschappelijke en technische activiteiten" of sectie N "Administratieve en ondersteunende 
diensten". 
 
In het geval van outsourcing van human resources moet een onderscheid gemaakt worden tussen 
outsourcing op tijdelijke basis of langere en permanente basis: 
 

•  Bij outsourcing op tijdelijke basis wordt de hoofdaannemer geklasseerd op basis van de 
huidige activiteit die hij uitvoert. (bijvoorbeeld in de industrie). De onderaannemer wordt 
geklasseerd in de klasse 78.20 (Uitzendbureaus). 
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•  Bij outsourcing op langere of permanente basis wordt de hoofdaannemer geklasseerd op 

basis van de huidige activiteit die hij uitvoert. (bijvoorbeeld in de industrie). De onder-
aannemer wordt geklasseerd in de klasse 78.30 (Andere vormen van arbeidsbemiddeling). 

3.3.2 Installatie ter plaatse 
 
De eenheden waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het installeren of assembleren van alle 
voorzieningen die nodig zijn opdat een gebouw zijn functie kan vervullen worden geklasseerd in 
de afdeling 43 "Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden".  

 
De installatie van industriële machines en andere uitrusting, andere dan deze die nodig zijn opdat 
een gebouw zijn functie zou kunnen vervullen (of civieltechnische werken), wordt geklasseerd 
in de groep 33.2 "Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen". 
 

3.3.3  Reparatie en onderhoud 
 
De eenheden die goederen repareren of onderhouden worden geklasseerd in één van de volgende 
categorieën, afhankelijk van het betreffende goederentype: 
 

•  Groep 33.1 "Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten" 
 

•  Afdeling 43 "Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden" 

•  Groep 45.2 "Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen" 
 

•  Afdeling 95 "Reparatie van computers en consumentenartikelen" 
 
De eenheden die instaan voor de algemene revisie van vliegtuigen, locomotieven of schepen, 
vallen onder dezelfde klasse als de eenheden die ze produceren. 
 

3.4 Specifieke regels en definities voor bepaalde sectoren 
 

3.4.1 Sectie A: landbouw, bosbouw en visserij 
 
Een vaak voorkomend probleem in de landbouw, voor wat betreft het bepalen van de 
toegevoegde waarde, is wanneer een eenheid druiven teelt en ook wijn produceert van zijn zelf 
geteelde druiven of olijven teelt en olijfolie produceert van zijn zelf geteelde olijven. In 
dergelijke gevallen is het meest geschikte vervangingscriterium dat van het "aantal gewerkte 
uren". De toepassing van dit criterium op dergelijke activiteiten met verticale integratie zal 
normaal leiden tot een klassering onder "Landbouw". In gelijkaardige gevallen, voor wat betreft 
andere landbouwproducten, zullen de eenheden, bij overeenkomst, onder "Landbouw" worden 
geklasseerd om zo een geharmoniseerde behandeling te garanderen. 
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3.4.2 Sectie G: Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen 
 
De sectie G maakt een onderscheid tussen groot- en detailhandel, behalve voor de handel in 
motorvoertuigen. Het is mogelijk dat een eenheid handelsactiviteiten uitoefent met horizontale 
integratie en dit onder verschillende mogelijke vormen: zowel groot- als detailhandel, verkoop in 
winkels of niet in winkels of verkoop van vele soorten goederen. Indien een eenheid goederen 
verkoopt die niet tot één enkele klasse behoren en die ten minste 50 % van de toegevoegde 
waarde vertegenwoordigen, dan moet men de top-down-methode nauwgezet toepassen, rekening 
houdend met de supplementaire niveaus. 
 
Binnen afdeling 46 "Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in 
motorvoertuigen en motorfietsen" wordt een eerste aanvullend onderscheid gemaakt tussen 
groep 46.1 "Handelsbemiddeling" en de samenvoeging van de groepen 46.2 tot 46.9. Het is dus 
nuttig om eerst te bepalen tot welke van deze 2 categorieën de eenheid behoort, op basis van de 
toegevoegde waarde. Indien de keuze zich baseert op de groepen 46.2 tot 46.9 moet men 
vervolgens bepalen of het gaat om een "niet-gespecialiseerde" of een "gespecialiseerde" 
groothandel (zie hieronder). Uiteindelijk moet men een keuze maken tussen de verschillende 
groepen en klassen door steeds de top-down-methode toe te passen. 
 
Het onderstaande schema illustreert de te volgen denkpiste voor het klasseren van een eenheid in 
één van de verschillende klassen van afdeling 46 "Groothandel en handelsbemiddeling, met uit-
zondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen". 
 

Afdeling 46 
 

Gespecialiseerde en 
niet-gespecialiseerde groothandel 

46.2 – 46.9 

 Handelsbemiddeling 
46.1 

   

Niet-gespecialiseerd  
46.9 

Gespecialiseerd 
46.2 – 46.7 

  

 

 46.2 46.3 46.4 46.5 46.6 46.7  
 
 
Binnen afdeling 47 "Detailhandel" moet men een eerste onderscheid maken tussen de groepen 
47.1 tot 47.7 "Detailhandel in winkels" enerzijds en de groepen 47.8 tot 47.9 "Detailhandel niet 
in winkels" anderzijds. Het is dus nuttig om eerst te gaan bepalen tot welke van de beide 
categorieën de eenheid behoort en dit op basis van de toegevoegde waarde. Indien de keuze valt 
op "Detailhandel in winkels", moet men vervolgens bepalen of het gaat om "gespecialiseerde" of 
"niet-gespecialiseerde" handel. Ten slotte moet men een keuze maken tussen de verschillende 
groepen en klassen door de top-down-methode toe te passen.  
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Het onderstaande schema illustreert de te volgen denkpiste voor het klasseren van een eenheid in 
één van de verschillende klassen van afdeling 47 "Detailhandel". 
 

Afdeling 47 
 

In winkels 
47.1 – 47.7 

 Niet in winkels 
47.8 – 47.9 

    

Gespecialiseerd 
47.2 – 47.7 

Niet-gespecialiseerd 
47.1 

Markt- en straathandel 
47.8 

Andere 
47.9 

  

 Waar voedings- 
middelen 

overheersen 
47.11 

Andere 
 
 

47.19 

  

   

47.2 47.3 47.4 47.5 47.6 47.7 
 
In de groot- en detailhandel is het onderscheid tussen "gespecialiseerd" en "niet-gespecialiseerd" 
afhankelijk van het aantal klassen waaronder de verkochte goederen vallen. Enkel de klassen die 
tenminste 5 % (en minder dan 50 %) van de toegevoegde waarde vertegenwoordigen, zijn 
behouden: 
 
Indien de verkochte producten verspreid liggen over ten hoogste vier klassen van één van de 
groepen 46.2 tot 46.7 (voor de groothandel) of 47.2 tot 47.7 (voor de detailhandel), dan wordt de 
eenheid aanzien als gespecialiseerde handel. Dan hoeft alleen nog de hoofdactiviteit te worden 
bepaald aan de hand van de top-down-methode op basis van de toegevoegde waarde, door 
vooreerst de hoofdgroep te kiezen en vervolgens de klasse te kiezen in deze groep: 
 

Klasse Geval A Geval B Geval C 
47.21 30 % 30 % 20 % 
47.25 5 % 15 % 5 % 
47.62 45 % 40 % 35 % 
47.75 20 % 15 % 40 % 
Definitieve klasse klasse 47.62 klasse 47.21 klasse 47.75 

 
Indien de verkochte producten verspreid liggen over vijf of meer klassen van één van de groepen 
46.2 tot 46.7 (voor de groothandel) of 47.2 tot 47.7 (voor de detailhandel), dan wordt de eenheid 
aanzien als een niet-gespecialiseerde winkel. Bij een detailhandel moet deze worden geklasseerd 
in de groep 47.1. Indien het aandeel van de voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 
tenminste 35% van de toegevoegde waarde vertegenwoordigt, wordt de eenheid geplaatst in 
klasse 47.11 van de NACE Rev. 2 en in alle andere gevallen in klasse 47.19. 
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Klasse Geval A Geval B Geval C 
47.21 5 % 20 % 5 % 
47.22 10 % 15 % 5 % 
47.42 15 % 10 % 45 % 
47.43 25 % 10 % 40 % 
47.54 45 % 45 % 5 % 
Definitieve klasse klasse 47.19 klasse 47.11 klasse 47.19 

 

3.4.3 Sectie K: Financiële activiteiten en verzekeringen en sectie M: Vrije 
beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 

 
In sectie K werden twee klassen toegevoegd die ietwat opvallen binnen de traditionele reikwijdte 
van de NACE en dit omwille van de economische productie. Het gaat om klasse 64.20 
("Holdings") en 64.30 ("Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen"). 
De eenheden die hierin zijn ondergebracht halen geen enkele inkomst uit het verkopen van 
producten en hebben over het algemeen geen personeel in dienst (behalve, in bepaalde gevallen, 
een of twee personen als wettelijke vertegenwoordigers). Deze eenheden worden vaak 
"brievenbusondernemingen" of "ad hoc entiteiten" genoemd ("special purpose entities" in het 
Engels) omdat ze zich beperken tot een naam een adres. Ze zijn talrijk aanwezig in bepaalde 
landen omwille van fiscale voordelen. 

 
Alvorens een eenheid in één van deze klassen onder te brengen moet men tevens andere klassen 
van afdeling 70 in sectie M overwegen, namelijk de twee klassen 70.10 "Activiteiten van 
hoofdkantoren" en 70.22 "Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; 
adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering" . 

3.4.4 Sectie O: Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verze-
keringen 

 
De NACE maakt geen onderscheid volgens de institutionele sector (zoals gedefinieerd in SNR 
en ESR) waarin institutionele eenheden worden geklasseerd. Bovendien bestaat er binnen de 
NACE geen categorie die alle openbare bestuursactiviteiten bundelt. Ook alle openbare 
bestuursmechanismen worden niet automatisch geklasseerd in sectie O "Openbaar bestuur en 
defensie; verplichte sociale verzekeringen". Eenheden waarvan de activiteiten op nationaal, 
regionaal of lokaal niveau meer in het bijzonder tot andere gebieden van de NACE behoren, 
worden ingedeeld bij de desbetreffende sectie. Een secundaire school wordt bijvoorbeeld 
beheerd door een centraal of lokaal openbaar bestuur en wordt geklasseerd onder de groep 85.3 
(sectie P) of een openbaar ziekenhuis wordt geklasseerd onder de klasse 86.10 (sectie Q). Echter 
worden niet enkel openbare bestuursorganismen in sectie O opgenomen, maar bevat deze sectie 
eveneens private eenheden die typische "openbare bestuursactiviteiten" uitvoeren. 

3.4.5 Sectie T: huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde produc-
tie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 

 
De afdeling 97 betreft uitsluitend de activiteiten van particuliere huishoudens met huishoudelijk 
personeel. In het stelsel van de nationale rekeningen wordt het resultaat van deze activiteit als 
productie beschouwd. Om deze reden en ten behoeve van bepaalde enquêtes is deze afdeling in 
de NACE Rev. 2 opgenomen. De activiteiten van het huishoudpersoneel worden niet in deze 
afdeling ingedeeld. Kinderoppasdiensten worden bijvoorbeeld geklasseerd onder 88.91, 
wasserijen en wasserettes onder 96.01, enz. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 

Verbanden tussen de NACE REV. 2  
en andere nomenclaturen 
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Hoofdstuk 4 VERBANDEN TUSSEN DE NACE REV. 2 EN ANDERE 
NOMENCLATUREN 

 

4.1 Verbanden met internationale nomenclaturen 
 

4.1.1 Verbanden tussen de NACE en de ISIC 
 
De NACE is een nomenclatuur die afgeleid is van de ISIC: op alle niveaus van de NACE werden de 
categorieën vastgelegd hetzij door ze identiek over te nemen van de ISIC, hetzij door 
deelverzamelingen te vormen van bepaalde categorieën. Het eerste en het tweede niveau van de 
ISIC Rev. 4 (secties en afdelingen) zijn identiek aan de secties en afdelingen van de NACE Rev. 2. 
De derde en vierde niveau (groepen en klassen) van de ISIC Rev. 4 worden in de NACE Rev. 2 zo 
onderverdeeld dat ze beantwoorden aan de Europese vereisten. Toch kunnen de groepen en klassen 
van de NACE Rev. 2 steeds zo worden samengevoegd dat ze overeenkomen met de groepen en 
klassen van de ISIC Rev. 4, waarvan ze zijn afgeleid. Het doel van het invoeren van extra rubrieken 
binnen NACE Rev. 2 ten opzichte van ISIC Rev. 4 is het verkrijgen van een nomenclatuur die beter 
is aangepast aan de Europese economische structuren. 

 
Voor zover als mogelijk zijn de codeersystemen van de ISIC en van de NACE ook dezelfde. Om ze 
gemakkelijk te kunnen onderscheiden, werd voor de NACE een punt ingevoerd tussen de eerste 2 
cijfers (afdelingsniveau) en de laatste 2 cijfers (groepen en klassen). Omdat bepaalde groepen en 
klassen binnen de ISIC Rev. 4 het voorwerp waren van een splitsing in groepen en klassen binnen 
de NACE, zonder nieuwe hiërarchische niveaus in te voeren, verschillen bepaalde ISIC-codes van 
de overeenkomstige NACE-codes. Het is dus mogelijk dat één en dezelfde activiteit op het niveau 
van groepen en klassen op een verschillende manier wordt gecodeerd in NACE Rev. 2 en in de ISIC 
Rev. 4. 
 

4.1.2 Verbanden tussen de NACE en andere internationale nomenclaturen 
 
Onder de andere nomenclaturen die door de Verenigde Naties of andere intergouvernementele 
organismen werden uitgewerkt, zijn er enkele gelinkt met de ISIC of zijn er die gedeeltelijk 
gebaseerd zijn op de ISIC om op deze manier hun eigen toepassingsgebied of categorieën te 
bepalen. Hierdoor zijn ze ook gelinkt met de NACE. 

 
Deze nomenclaturen werden uitgewerkt voor het verkrijgen van statistieken over beroepen, 
werkgelegenheid, uitgaven, onderwijs, toerisme en milieu. De belangrijkste worden hieronder 
opgesomd. De geïnteresseerde lezer kan meer over deze nomenclaturen terugvinden op de website 
van de United Nations Statistics Division: http://unstats.un.org/unsd/default.htm 
 

•  De Classificatie van Overheidsfuncties (COFOG) 
•  De International Standard Classification of Education (ISCED) 
•  De Internationale Standaardclassificatie van Beroepen (ISCO) 
•  De Tourism Satellite Account (TSA) 
•  De Classificatie van informatie- en communicatietechnologie (ICT) 
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4.2 Verbanden met Europese nomenclaturen 
 

4.2.1 Productclassificatie per activiteit (CPA) 
 
De CPA is de Europese versie van de CPC en heeft dezelfde doelstellingen. Terwijl het bij de CPC 
echter slechts om een aanbevolen classificatie gaat, is de toepassing van de CPA in de 
Gemeenschap verplicht. Bovendien worden de classificaties voor specifieke enquêtes aan de CPA 
gekoppeld, voor zover de CPA niet zelf als zodanig wordt gebruikt. 

 
De CPA is weliswaar de Europese pendant van de CPC, maar onderscheidt zich daarvan niet alleen 
door de grotere gedetailleerdheid, maar ook qua structuur. Men is op Europees niveau van mening 
dat een centrale productenclassificatie volgens het criterium van de economische oorsprong moet 
worden geordend. Daarbij dient vanzelfsprekend de structuur en daarmee de definitie van de 
economische activiteiten van de NACE Rev.2 als grondslag. De koppeling aan de economische 
activiteiten volgens de NACE Rev.2 verleent de CPA een structuur die op alle niveaus symmetrisch 
is met die van de NACE Rev.2. De CPC-subklassen zijn overeenkomstig hun economische 
oorsprong opnieuw ingedeeld. 

 
Ten slotte zijn in verband met specifieke eisen van de Gemeenschap en de lidstaten verdere 
onderverdelingen doorgevoerd. Daardoor heeft de CPA meer subcategorieën dan de CPC 
subklassen. 

 
De koppeling van de CPA aan de NACE Rev.2 blijkt uit de codering. De eerste vier cijfers van 
iedere code zijn in alle indelingsniveaus van de CPA identiek aan die van de NACE Rev. 2, op 
enkele bijzondere zeldzame uitzonderingen na 
 
Zoals voor de NACE Rev. 2 bestaan er ook nationale versies van de CPA. 
 

4.2.2 Gecombineerde nomenclatuur (GN) 
 
De gecombineerde nomenclatuur is een binnen de EU geldende nomenclatuur van de buitenlandse 
handel en een uitsplitsing van het GS. Zij werd in 1988, tegelijk met het GS, geïntroduceerd. De 
GN-codes bestaan uit 8 cijfers. 

 
Binnen de GN zijn verdere onderverdelingen ingevoerd met het oog op de specifieke statistische 
behoeften van de EU op het gebied van douane en buitenlandse handel. 

 
De GN wordt jaarlijks herzien en is als verordening bindend voor de lidstaten. 
 

4.2.3  PRODCOM 
 
De afkorting PRODCOM staat voor het EU-systeem van de productiestatistiek voor de mijnbouw 
en de industrie (dus exclusief diensten). De productennomenclatuur (PRODCOM-lijst) die aan de 
productiestatistieken ten grondslag ligt, wordt jaarlijks opgesteld door het PRODCOM-comité. De 
rubrieken van de PRODCOM-lijst worden gedefinieerd aan de hand van de GN, maar de code is 
ook een verdere opdeling van de CPA-code. Iedere PRODCOM-rubriek wordt voorgesteld met een 
code van acht cijfers, waarvan de zes eerste cijfers overeenstemmen met de CPA-code. De 
PRODCOM-lijst is dus ook vast aan de CPA gekoppeld. De link met de CPA brengt het verband 
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met de NACE naar voren. Dankzij de NACE kunnen de ondernemingen die de betreffende 
producten vervaardigen worden geïdentificeerd, terwijl het verband met de GN het mogelijk maakt 
om de statistieken voor productie en buitenlandse handel te vergelijken. 
 

4.2.4 Main Industrial Groupings  (MIG's) 
 
MIG’s is de afkorting voor “Main Industrial Groupings” en is een Europese classificatie die 
industrieën groepeert met betrekking tot gevraagde producten: kapitaalgoederen, intermediaire 
goederen, duurzame consumptiegoederen, niet-duurzame consumptiegoederen en energie. MIG’s 
wordt gebruikt om meerdere indicatoren op te stellen, in het bijzonder de index van de industriële 
productie (uitgedrukt als toegevoegde waarde en principieel gebaseerd op de EEA) en de prijsindex 
van de industriële productie. 
 

4.2.5 Betalingsbalans: classificatie voor statistieken van directe buitenlandse 
investeringen 

 
In het kader van de betalingsbalans wordt een samenvoeging van de categorieën van de NACE 
gebruikt om de gegevens met betrekking tot directe buitenlandse investeringen (DBI) te 
verstrekken. De opsplitsingniveaus van de activiteiten komen hoofdzakelijk overeen met de NACE-
afdelingen. 
 

4.3 Verbanden met andere multinationale nomenclaturen 
 

4.3.1 NAICS 
 
NAICS is het North American Industry Classification System. Het werd midden de jaren 90 
opgericht om gemeenschappelijke definities van activiteiten vast te leggen voor Canada, Mexico en 
de Verenigde Staten en om zo analyses met betrekking tot de drie Noord-Amerikaanse landen te 
vereenvoudigen. De NAICS steunt op een productgericht conceptueel kader en klasseert geen 
activiteiten, maar wel eenheden. Hierdoor zijn de structuren van de ISIC en van de NAICS erg 
verschillend. In ieder geval kunnen de statistieken die verkregen zijn op basis van de NAICS 
geaggregeerd worden tot op afdelingsvlak (2 cijfers) van de ISIC Rev. 4 of de NACE Rev. 2. Zo 
wordt de vergelijkbaarheid van de gegevens gegarandeerd. Verbanden op een gedetailleerder niveau 
zijn in vele gevallen mogelijk. Gedetailleerde conversietabellen tussen NAICS en ISIC zijn 
gepubliceerd op de website van NAICS (Verenigde Staten: http://www.census.gov/naics en Canada 
http://www.statcan.ca). 
 

4.3.2 ANZSIC 
De “Australian and New Zealand Standard Industrial Classification”  (ANZSIC) werd opgesteld om 
de productie en de analyse van industriële statistieken in deze beide landen mogelijk te maken. De 
auteurs van de ANZSIC hebben vooral aandacht besteed aan de conformiteit met andere 
internationale normen. De ISIC Rev. 3 diende als internationale referentienorm. Grote overeenkom- 
sten tussen ANZSIC en ISIC werden gepubliceerd op de website van het Australische Bureau voor 
Statistiek: http://www.statistics.gov.au. De ANZSIC leunt dichter aan bij de ISIC/NACE dan de 
NAICS, omdat de structuur van dit systeem grotendeels dit van ISIC volgt en de categorieën op 
afdelingsniveau alsook op detailniveau kunnen worden geaggregeerd tot op afdelingsniveau van de 
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NAICS, omdat de structuur van dit systeem grotendeels dit van ISIC volgt en de categorieën op 
afdelingsniveau alsook op detailniveau kunnen worden geaggregeerd tot op afdelingsniveau van de 
ISIC. Hierdoor kunnen de gegevens die volgens ANZSIC zijn verworven, worden omgezet in 
ISIC/NACE op een relatief gedetailleerd niveau. 
 

4.3.3 Andere nomenclaturen 
 
Behalve de Lidstaten van de Europese Unie hebben ook Noorwegen en Zwitserland zich ertoe 
verplicht om een nationaal afgeleide versie van de NACE te gebruiken. Bovendien baseerden 
ongeveer tien andere landen die geen EU-lidstaat zijn of kandidaat-lidstaat zijn (zoals Kroatië en 
Turkije) zich op de NACE om hun economische activiteitennomenclatuur op te stellen. Meer dan 
150 landen in de wereld gebruiken economische activiteitennomenclaturen die gebaseerd zijn op de 
NACE of de ISIC. 
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Hoofdstuk 5 Wijzigingen tussen Nace-Bel 2003 en Nace-Bel 
2008 

 
Hoewel sommige regels met betrekking tot de toepassing van de NACE-BEL werden gewijzigd en 
de opbouwcriteria van de nomenclatuur alsook de toelichtingen werden herzien, bleven de 
essentiële kenmerken van de NACE-BEL ongewijzigd. 

 
Nieuwe concepten werden ingevoerd op het hoogste niveau van de nomenclatuur en nieuwe 
subafdelingen werden gecreëerd om de verschillende productievormen en de nieuwe opkomende 
industrieën te laten weerspiegelen. Daarnaast zorgde men ervoor om de structuur van de 
nomenclatuur op alle gebieden te behouden door geen expliciete wijzigingen aan te brengen in het 
kader van nieuwe concepten. 
 
Het detailniveau van de nomenclatuur is substantieel enorm toegenomen (het aantal klassen nam toe 
van 514 naar 615). Voor wat betreft de dienstactiviteiten is deze verhoging op alle niveaus 
merkbaar, met inbegrip van het hoogste niveau, terwijl voor andere activiteiten, zoals landbouw, de 
toename in detail hoofdzakelijk terug te vinden is op het laagste classificatieniveau. 
 

5.1 Wijzigingen in de structuur 
 
De NACE-BEL 2003 bestond uit 17 secties en 62 afdelingen, terwijl de NACE-BEL 2008 uit 21 
secties en 88 afdelingen bestaat. Op het hoogste niveau van de NACE-BEL 2008 kan men bepaalde 
secties gemakkelijk vergelijken met die van de NACE-BEL 2003. Echter, het introduceren van 
bepaalde nieuwe concepten op sectieniveau, zoals de sectie "Informatie" en het groeperen van 
activiteiten met betrekking tot het milieu, maken het onmogelijk om de NACE-BEL 2008 met de 
NACE-BEL 2003 te vergelijken. 

 
De onderstaande tabel geeft de correspondenties weer tussen de secties van de NACE-BEL 2003 en 
die van de NACE-BEL 2008. Gelieve op te merken dat deze tabel slechts de eenvoudige één tot één 
correspondenties tussen de secties weergeeft: aanvullende details zijn nodig om de volledige 
correspondentie weer te geven. 
 

NACE-BEL 2003 NACE-BEL 2008 
Sectie Omschrijving Sectie Omschrijving 
A 
B 

Landbouw, jacht, bosbouw 
Visserij 

A Landbouw, bosbouw en visserij 

C Winning van delfstoffen B Winning van delfstoffen 
D Industrie C Industrie 
E Productie en distributie van 

elektriciteit, gas en water 
D 
 
 
E 

Productie en distributie van 
elektriciteit, gas, stoom en 
gekoelde lucht 
Distributie van water; Afval- en 
afvalwaterbeheer en sanering  

F Bouwnijverheid F Bouwnijverheid 
G Groothandel en kleinhandel; 

reparatie van auto’s, motorrij-
wielen en consumentenartikelen 

G Groot- en detailhandel; Reparatie 
van auto's en motorfietsen 

H Hotels en restaurants I Verschaffen van accommodatie 
en maaltijden 
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NACE-BEL 2003 NACE-BEL 2008 
Sectie Omschrijving Sectie Omschrijving 
I Vervoer, opslag en communicatie H 

J 
Vervoer en opslag 
Informatie en communicatie 

J Financiële instellingen K Financiële activiteiten en 
verzekeringen 

K Exploitatie van en handel in 
onroerend goed, verhuur en 
zakelijke dienstverlening  

L 
 
M 
 
 
N 

Exploitatie van en handel in 
onroerend goed 
Vrije beroepen en 
wetenschappelijke en technische 
activiteiten 
Administratieve en 
ondersteunende diensten 

L Openbaar bestuur en defensie; 
verplichte sociale verzekeringen 

O Openbaar bestuur, defensie; 
verplichte sociale verzekeringen 

M Onderwijs P Onderwijs 
N Menselijke gezondheidszorg en 

maatschappelijke dienstverlening 
Q Menselijke gezondheidszorg en 

maatschappelijke dienstverlening 
O Overige gemeenschapsvoorzienin-

gen en sociaal-culturele en per-
soonlijke diensten 

R 
S 

Kunst, amusement en recreatie 
Overige diensten 

P Huishoudens T Huishoudens als werkgever, niet-
gedifferentieerde productie van 
goederen en diensten door 
huishoudens voor eigen gebruik 

Q Extraterritoriale organisaties en 
lichamen 

U Extraterritoriale organisaties en 
lichamen 

 
De volgende tabel geeft de numerieke wijzigingen aan tussen de NACE-BEL 2003 en de NACE-
BEL 2008: 
 
 NACE-BEL 2003 NACE-BEL 2008 Verschil 
Secties 17 21 +4 
Afdelingen 62 88 +26 
Groepen 224 272 + 48 
Klassen 514 615 +101 
Subklassen 800 943 +143 
    

Industrie 
Secties 1 1 0 
Afdelingen 23 24 +1 
Groepen 103 95 -8 
Klassen 242 230 -12 
Subklassen 322 257 -65 

Andere secties 
Secties 16 20 +4 
Afdelingen 39 64 +25 
Groepen 121 177 +56 
Klassen 272 385 +113 
Subklassen 478 686 +208 
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Om een idee te hebben welke impact de wijzigingen teweegbrengen op de officiële statistieken en 
dit tengevolge de implementatie van de NACE-BEL 2008, is het nuttig om een onderscheid te 
maken tussen de volgende soorten van correspondenties tussen NACE-BEL 2003 en de NACE-
BEL 2008: 
 

•  1/1 overeenkomsten: in 195 gevallen komt één klasse van de NACE-BEL 2003 exact overeen 
met één klasse van de NACE-BELl 2008 en omgekeerd; 

 
•  n/1 overeenkomsten: in 86 gevallen, komen tenminste twee klassen van de NACE-BEL 2003 

overeen met één klasse van de NACE-BEL 2008; 
 

•  1/m overeenkomsten: in 18 gevallen werd een unieke klasse binnen de NACE-BEL 2003 
onderverdeeld in tenminste twee klassen binnen de NACE-BEL 2008; 

 
•  n/m overeenkomsten: in 215 gevallen komen tenminste twee klassen van de NACE-BEL 2003 

overeen met tenminste twee klassen van de NACE-BEL 2008. 
 
De substantiële wijzigingen tussen de NACE-BEL 2008 en de NACE-BEL 2003 zijn zo talrijk dat 
het onmogelijk is om ze hier allemaal op te sommen. Toch worden hieronder de belangrijkste 
vernoemd. 

 
De secties van de NACE-BEL 2003 betreffende de landbouw en de visserij werden gegroepeerd. 
Nochtans is het detailniveau van deze nieuwe sectie A (Landbouw, bosbouw en visserij) 
substantieel enorm toegenomen. Dit werd vooral gedaan om te voldoen aan de herhaaldelijke vraag 
om meer detail in de ISIC te verkrijgen, daar de landbouw een belangrijke rol speelt binnen de 
economische structuur van heel wat ontwikkelingslanden. 
 
Er werden nieuwe afdelingen toegevoegd in de sectie industriek, om nieuwe belangrijke industrieën 
of oude industrieën, die op economisch of maatschappelijk vlak een belangrijker rol zijn gaan 
spelen, weer te geven. Dit is onder andere het geval voor de afdelingen 21 (Vervaardiging van 
farmaceutische grondstoffen en producten) en 26 (Vervaardiging van informaticaproducten en van 
elektronische en optische producten). Deze laatste afdeling dekt niet dezelfde activiteiten van de 
vroegere afdeling 30 (Vervaardiging van kantoormaterieel en informaticamaterieel) van de NACE-
BEL 2003, waardoor het een beter instrument wordt voor het opstellen van statistieken betreffende 
hoogtechnologische activiteiten. Andere nieuwe afdelingen, zoals de afdelingen 11 (Vervaardiging 
van dranken) en 31 (Vervaardiging van meubelen) ontstonden door bestaande afdelingen op te 
splitsen en bijgevolg hun subrubrieken van groepsniveau naar afdelingsniveau te verheffen.  
 
Het merendeel van de resterende afdelingen van de sectie C (Industrie) werd niet gewijzigd, 
behalve de afdelingen 22 (Drukwerk, drukkerijen en reproductie van opgenomen media) en 37 
(Recycling) van de NACE-BEL 2003, waarvan substantiële delen naar andere secties werden 
overgezet (zie hieronder). 
 
De reparatie en installatie van machines en uitrusting, welke voorheen was geklasseerd bij de 
vervaardiging van het overeenkomstige type uitrusting zelf, valt nu onder afdeling 33 (Reparatie en 
installatie van machines en apparaten). Alle gespecialiseerde herstellingswerkzaamheden kunnen 
voortaan binnen de NACE-BEL afzonderlijk worden geklasseerd, hoewel er geen hoger 
niveauaggregaat voor "Reparatie" werd gecreëerd. 
 
Een nieuwe sectie E (Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering) werd gecreëerd. 
Deze omvat de "sanering" van de NACE-BEL 2003 (afdeling 90), de winning en distributie van  
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water van de NACE-BEL 2003 (afdeling 41), alsook de recycling van materialen, die grotendeels 
correspondeert met afdeling 37 van de NACE-BEL 2003. Het detailniveau van deze activiteiten is 
tevens substantieel toegenomen.  
 
Het concept van "gespecialiseerde bouwwerkzaamheden" werd ingevoerd in de NACE-BEL 2008 
met de bedoeling om de afdelingsstructuur van de vorige versie, die hoofdzakelijk gebaseerd was 
op het stadium van het bouwproces, te vervangen.  
 
De reparatie van huishoudartikelen werd uit sectie G (Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en 
motorfietsen) van de NACE-BEL 2003 verwijderd. Echter de uitzondering met betrekking tot de 
handel en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen in afdeling 45 van de NACE-BEL 2008 
(corresponderend met de afdeling 50 in de NACE-BEL 2003) werd behouden en dit omwille van 
redenen van vergelijkbaarheid en continuïteit. 
 
Het detailniveau van de sectie I (Verschaffen van accommodatie en maaltijden) werd uitgebreid om 
de verscheidenheid en de specialisatie van dergelijke activiteiten beter te weerspiegelen. 
 
Een nieuwe sectie J (Informatie en communicatie) werd gecreëerd om de productie en distributie 
van informatieve en culturele producten, het ter beschikking stellen van middelen voor de 
transmissie en distributie van die producten, alsook de activiteiten in verband met de informatie- en 
communicatietechnologie en de diensten voor gegevensverwerking en andere informatiediensten te 
combineren. De belangrijkste onderdelen van deze sectie zijn de uitgeverijen, met inbegrip van 
uitgeverijen van software (afdeling 58), de productie van films en video- en televisieprogramma's, 
het maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen (afdeling 59), het 
programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's (afdeling 60), de telecommunicatie 
(afdeling 61), de informatica-activiteiten (afdeling 62) en de informatiediensten (afdeling 63). Deze 
activiteiten vielen in de NACE-BEL 2003 onder de secties D (Industrie), I (Vervoer, opslag en 
communicatie), K (Exploitatie van en handel in onroerend goed, verhuur en zakelijke 
dienstverlening) en O (Overige gemeenschapsvoorzieningen en sociaal-culturele en persoonlijke 
diensten) en dit heeft tot gevolg dat de nieuwe klassering een grote impact zal hebben op de 
vergelijkbaarheid van beide nomenclaturen.  
 
De sectie “onroerende goederen, verhuur en diensten aan bedrijven” van de NACE-BEL 2003, werd 
gesplitst in drie secties binnen de NACE-BEL 2008. “Exploitatie van en handel in onroerend goed” 
is nu een afzonderlijke sectie (sectie L), omwille van zijn omvang en zijn belangrijkheid binnen het 
Systeem van de Nationale Rekeningen. De resterende activiteiten werden verdeeld onder de sectie 
M (Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten), waaronder de activiteiten 
vallen die een hoog vormingsniveau vereisen en die de gebruikers gespecialiseerde kennis en 
vaardigheden verstrekken en de sectie N (Administratieve en ondersteunende diensten), waaronder 
de ondersteunende activiteiten vallen met betrekking tot algemene commerciële handelingen en die 
geen overdracht van gespecialiseerde kennis beogen. De activiteiten in verband met computers 
(afdeling 72 van de NACE-BEL 2003) maken niet langer deel uit van deze sectie. De reparatie van 
computers werd samengevoegd met de reparatie van consumentenartikelen in sectie S, terwijl de 
uitgeverijen van software en de informatica-activiteiten werden gegroepeerd in de nieuwe sectie J. 

 
De reikwijdte van de sectie onderwijs (sectie P) werd zo aangepast dat het sportonderwijs, het 
cultureel onderwijs, het overig onderwijs alsook de onderwijsondersteunende activiteiten 
uitdrukkelijk werden opgenomen. 
 
Er is ook meer detail toegevoegd in sectie Q (Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening). Daarom werden drie afdelingen gecreëerd in plaats van één afdeling in de vorige  
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NACE-BEL-versie. De reikwijdte werd bovendien gepreciseerd zodat enkel en alleen activiteiten 
met betrekking tot de “menselijke gezondheidszorg” worden opgenomen. Dit biedt een beter 
meetinstrument voor dit belangrijk deel van de economie. Daarom werden de veterinaire diensten 
uit deze sectie gehaald en verplaatst naar een specifieke afdeling binnen de sectie M (Vrije 
beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten). 
 
Zoals hierboven beschreven werden substantiële delen van de sectie O van de NACE-BEL 2003 
(Overige gemeenschapsvoorzieningen en sociaal-culturele en persoonlijke diensten) verplaatst naar 
de secties E (Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering) en J (Informatie en 
communicatie) van de NACE-BEL 2008. De overige activiteiten werden ondergebracht in twee 
nieuwe secties, respectievelijk "Kunst, amusement en recreatie" (sectie R) en "Overige diensten" 
(sectie S). Daaruit volgt dat men artistieke en creatieve activiteiten, bibliotheken en loterijen en 
kansspelen heeft verheven tot op afdelingniveau. De reparatie van computers en 
consumentenartikelen valt voortaan onder deze nieuwe sectie S. 
 

5.2 Conversietabellen: draagvlak en gebruik 
 
De conversietabellen zijn belangrijke instrumenten voor het vergelijken van statistische gegevens 
die verkregen zijn en voorgesteld worden op basis van verschillende nomenclaturen. Ze worden 
noodzakelijk wanneer een nomenclatuur mettertijd evolueert of wanneer verschillende structuren 
het niet toelaten om deze nomenclaturen dichter bij elkaar te brengen. De conversietabellen tussen 
de verschillende versies van eenzelfde nomenclatuur dienen om de gedetailleerde wijzigingen die 
werden aangebracht tijdens een revisieproces, weer te geven. 

 
De NACE-BEL wordt gebruikt voor het verzamelen en het voorstellen van statistieken op 
verschillende gebieden. De conversietabellen tussen de huidige NACE-BEL 2008 en de voorgaande 
versie zijn daarom onmisbaar. De volledige en gedetailleerde conversietabellen tussen de NACE-
BEL 2003 en de NACE-BEL 2008 en vice versa, bestaan in digitale versie, maar komen niet voor 
in deze publicatie. Ze zijn terug te vinden onder volgend internetadres: 
http://economie.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/nomenclaturen/nacebel/index.jsp 
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Hoofdstuk 6 GLOSSARIUM 
 
Dit glossarium geeft een nadere omschrijving van een aantal in de inleiding en de toelichting op de 
NACE-BEL gebruikte termen. Alles is in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de omschrij-
vingen in overeenstemming zijn met elders gebruikte definities van de termen; het is overigens ook 
niet de bedoeling dat ze de betekenis van de woorden voor alle gevallen en voor eens en altijd 
vastleggen. Met dit glossarium wordt enkel beoogd de gebruiker van de NACE-BEL 2008 te helpen 
om deze nomenclatuur juist te interpreteren. 

 

Bijproducten 
 
Een bijproduct is een product dat technisch gebonden is aan de productie van andere producten van 
dezelfde groep, maar dat uitsluitend wordt geproduceerd door deze ene groep (bijv. melasse verbon-
den met de suikerproductie). Bijproducten worden gebruikt voor de vervaardiging van andere pro-
ducten. 
 

Koppelproducten 
 
Een koppelproduct (d.w.z. niet uitsluitend geproduceerd in één groep) is een product dat technisch 
gebonden is aan de productie van andere producten, maar dat geproduceerd kan worden in 
verschillende groepen (bijv. de waterstof die wordt geproduceerd bij de aardolieraffinage is 
technisch gebonden aan die welke wordt geproduceerd in de petrochemie of bij de verkooksing van 
steenkool en komt overeen met de waterstof die wordt geproduceerd door de groep voor andere 
chemische basisproducten). 
 

Goederen 
 
Goederen kunnen worden vervoerd en verhandeld. Het kan gaan om een lopend bandproduct, een 
uniek artikel (de Mona Lisa) of om het materiële medium voor een dienst(diskette). Dit begrip 
wordt gebruikt in de douanenomenclaturen. 
 

Kapitaalgoederen 
 
Kapitaalgoederen zijn goederen, met uitzondering van grondstoffen en brandstof, die voor de 
productie van andere goederen en/of diensten worden gebruikt. Hiertoe behoren fabrieksgebouwen, 
machines, locomotieven, vrachtwagens en tractoren. Grond wordt gewoonlijk niet tot de kapitaal-
goederen gerekend. 
 

Productieproces 
 
Een (fysisch, chemisch, handmatig of ander) procédé dat wordt gebruikt voor de vervaardiging van 
nieuwe producten (consumptie-, investerings- of intermediaire goederen), bij de verwerking van 
gebruikte producten of bij het verlenen van diensten aan de nijverheid als omschreven in de secties 
B (Winning van delfstoffen), C (Industrie), D (Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom 
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en gekoelde lucht), E (Distributie van water; Afval- en afvalwaterbeheer en sanering) en F (Bouw-
nijverheid). 
 

Huishoudtoestellen 
 
Machines en apparaten die hoofdzakelijk voor gebruik door particuliere huishoudens zijn bestemd 
(bijvoorbeeld wasmachines voor huishoudelijk gebruik). 
 

Machines voor industrieel gebruik 
 
Machines die hoofdzakelijk voor gebruik buiten het huishouden zijn bestemd (bijvoorbeeld gereed-
schapsmachines en industriële wasmachines voor wasserijen). 
 

Industrie 
 
Alle activiteiten begrepen in sectie C zijn inbegrepen. Zowel de ambachtelijke industrie als de 
grootschalige activiteiten zijn inbegrepen. Gelieve op te merken dat het gebruik van zware machi-
nes niet enkel tot sectie C beperkt is.  
 

Product 
 
Een product is het resultaat van een economische activiteit. Het is de generieke term voor goederen 
en diensten. 
 

Eindproduct 
 
Een product waarvan de verwerking is voltooid. 
 

Halfproduct 
 
Een product dat al enigszins is bewerkt, maar dat nog verder moet worden bewerkt voordat het 
gebruiksklaar is. Het kan voor verdere bewerking aan fabrikanten worden doorverkocht. Een 
typisch voorbeeld is ruw gietwerk van metaal dat wordt verkocht om elders te worden afgewerkt. 
 

Productie 
 
De productie is een handeling die resulteert in een product. Deze term wordt gebruikt voor alle 
economische activiteiten, niet alleen voor de landbouw, de winning van delfstoffen of de industrie, 
maar ook voor de dienstensector. Er kunnen ook specifiekere termen worden gebruikt om de pro-
ductie aan te duiden; verlenen van diensten, bewerken, vervaardigen, enz., afhankelijk van de tak 
van de economische activiteit. De productie kan op diverse manieren, hetzij in termen van fysieke 
hoeveelheden, hetzij op basis van waarde, worden gemeten. 
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Be- en verwerking 
 
Be- en  verwerking  zijn processen waarbij de aard, de samenstelling of de vorm van grondstoffen, 
halffabricaten of eindproducten wordt gewijzigd teneinde nieuwe producten te verkrijgen.. 
 

Behandeling 
 

Een proces dat bijvoorbeeld wordt uitgevoerd om producten te beschermen, ze bepaalde 
eigenschappen te verlenen of om eventuele schadelijke gevolgen van hun gebruik te vermijden. 
Voorbeelden zijn de behandeling van gewassen, hout, metalen en afval.  
 

Toegevoegde waarde 
 

De bruto toegevoegde waarde is de waarde van de bruto-output min de kosten van de grondstoffen 
en de andere intermediaire producten. 
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Sectie Omschrijving Afdeling

   

A Landbouw, bosbouw en visserij 01 - 03

B Winning van delfstoffen 05 - 09

C Industrie 10 - 33

D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 35

E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 36 - 39

F Bouwnijverheid 41 - 43

G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen 45 - 47

H Vervoer en opslag 49 - 53

I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 55 - 56

J Informatie en communicatie 58 - 63

K Financiële activiteiten en verzekeringen 64 - 66

L Exploitatie van en handel in onroerend goed 68

M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 69 - 75

N Administratieve en ondersteunende diensten 77 - 82

O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 84

P Onderwijs 85

Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 86 - 88

R Kunst, amusement en recreatie 90 - 93

S Overige diensten 94 - 96

T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten 
door huishoudens voor eigen gebruik 

97 - 98

U Extraterritoriale organisaties en lichamen 99
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Afdeling Omschrijving Sectie 

   
01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten A 

02 Bosbouw en de exploitatie van bossen A 

03 Visserij en aquacultuur A 

05 Winning van steenkool en bruinkool B 

06 Winning van aardolie en aardgas B 

07 Winning van metaalertsen B 

08 Overige winning van delfstoffen B 

09 Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw B 

10 Vervaardiging van voedingsmiddelen C 

11 Vervaardiging van dranken C 

12 Vervaardiging van tabaksproducten C 

13 Vervaardiging van textiel C 

14 Vervaardiging van kleding C 

15 Vervaardiging van leer en van producten van leer C 
16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; 

vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk C 

17 Vervaardiging van papier en papierwaren  C 

18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media C 

19 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten C 

20 Vervaardiging van chemische producten C 

21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten C 

22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof C 

23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten C 

24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm C 

25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten C 

26 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten C 

27 Vervaardiging van elektrische apparatuur C 

28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. C 

29 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers C 

30 Vervaardiging van andere transportmiddelen C 

31 Vervaardiging van meubelen C 

32 Overige industrie C 

33 Reparatie en installatie van machines en apparaten C 

35 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht D 

36 Winning, behandeling en distributie van water E 

37 Afvalwaterafvoer E 

38 Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning E 

   



Lijst van de afdelingen  Nace-Bel 2008 

 

Afdeling Omschrijving Sectie

   
39 Sanering en ander afvalbeheer E 

41 Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten F 

42 Weg- en waterbouw F 

43 Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden F 

45 Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen G 
46 Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen 

en motorfietsen G 

47 Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen G 

49 Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen H 

50 Vervoer over water H 

51 Luchtvaart H 

52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten H 

53 Posterijen en koeriers H 

55 Verschaffen van accommodatie  I 

56 Eet- en drinkgelegenheden I 

58 Uitgeverijen J 
59 Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en 

uitgeverijen van muziekopnamen J 

60 Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's J 

61 Telecommunicatie J 
62 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-

activiteiten en aanverwante activiteiten J 

63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie J 

64 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen K 

65 Verzekeringen, herverzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale 
verzekeringen K 

66 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en pensioenfondsen K 

68 Exploitatie van en handel in onroerend goed L 

69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening M 

70 Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer M 

71 Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen M 

72 Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied M 

73 Reclamewezen en marktonderzoek M 

74 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten M 

75 Veterinaire diensten M 

77 Verhuur en lease  N 

78 Terbeschikkingstelling van personeel N 

79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten N 

80 Beveiligings- en opsporingsdiensten N 
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Afdeling Omschrijving Sectie

   
81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzorging N 
82 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige 

zakelijke activiteiten N 

84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen O 

85 Onderwijs P 

86 Menselijke gezondheidszorg Q 

87 Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting Q 

88 Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting Q 

90 Creatieve activiteiten, kunst en amusement R 

91 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten R 

92 Loterijen en kansspelen R 

93 Sport, ontspanning en recreatie R 

94 Verenigingen S 

95 Reparatie van computers en consumentenartikelen S 

96 Overige persoonlijke diensten S 

97 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel T 
98 Niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens 

voor eigen gebruik 
T 

99 Extraterritoriale organisaties en lichamen U 
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Groep Omschrijving 

  

01.1 Teelt van eenjarige gewassen 

01.2 Teelt van meerjarige gewassen 

01.3 Plantenvermeerdering 

01.4 Veeteelt 

01.5 Gemengd bedrijf 
01.6 Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot gewas-

sen na de oogst 
01.7 Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 

02.1 Bosbouw 

02.2 Exploitatie van bossen 

02.3 Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout 

02.4 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 

03.1 Visserij 

03.2 Aquacultuur 

05.1 Winning van steenkool 

05.2 Winning van bruinkool 

06.1 Winning van aardolie 

06.2 Winning van aardgas 

07.1 Winning van ijzererts 

07.2 Winning van non-ferrometaalertsen 

08.1 Winning van steen, zand en klei 

08.9 Winning van delfstoffen, n.e.g. 

09.1 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning 

09.9 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen 

10.1 Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten 

10.2 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren 

10.3 Verwerking en conservering van groenten en fruit 

10.4 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten 

10.5 Vervaardiging van zuivelproducten 

10.6 Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten 

10.7 Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren 

10.8 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen 

10.9 Vervaardiging van diervoeders 

11.0 Vervaardiging van dranken 

12.0 Vervaardiging van tabaksproducten 

13.1 Bewerken en spinnen van textielvezels 

13.2 Weven van textiel 
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13.3 Textielveredeling 

13.9 Vervaardiging van andere textielproducten 

14.1 Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding 

14.2 Vervaardiging van artikelen van bont 

14.3 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding 
15.1 Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; 

bereiden en verven van bont 
15.2 Vervaardiging van schoeisel 

16.1 Zagen en schaven van hout 

16.2 Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk 

17.1 Vervaardiging van papierpulp, papier en karton 

17.2 Vervaardiging van artikelen van papier of karton 

18.1 Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen 

18.2 Reproductie van opgenomen media 

19.1 Vervaardiging van cokesovenproducten 

19.2 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 
20.1 Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van 

kunststoffen en synthetische rubber in primaire vormen 
20.2 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw 

20.3 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 

20.4 Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen 

20.5 Vervaardiging van andere chemische producten 

20.6 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 

21.1 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 

21.2 Vervaardiging van farmaceutische producten 

22.1 Vervaardiging van producten van rubber 

22.2 Vervaardiging van producten van kunststof 

23.1 Vervaardiging van glas en glaswerk 

23.2 Vervaardiging van vuurvaste producten 

23.3 Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei 

23.4 Vervaardiging van andere keramische producten 

23.5 Vervaardiging van cement, kalk en gips 

23.6 Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips 

23.7 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen 

23.9 Vervaardiging van andere schuurmiddelen en niet-metaalhoudende minerale producten n.e.g. 

24.1 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 

24.2 Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal 

24.3 Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal 
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24.4 Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen 

24.5 Gieten van metalen 

25.1 Vervaardiging van metalen constructiewerken 

25.2 Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal 

25.3 Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming 

25.4 Vervaardiging van wapens en munitie 

25.5 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie 

25.6 Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen 

25.7 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren 

25.9 Vervaardiging van andere producten van metaal 

26.1 Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten 

26.2 Vervaardiging van computers en randapparatuur 

26.3 Vervaardiging van communicatieapparatuur 

26.4 Vervaardiging van consumentenelektronica 
26.5 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur; vervaardiging van 

uurwerken 
26.6 Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische 

apparatuur 
26.7 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur 

26.8 Vervaardiging van magnetische en optische media 
27.1 Vervaardiging van elektromotoren, van elektrische generatoren en transformatoren en van 

schakel- en verdeelinrichtingen 
27.2 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 

27.3 Vervaardiging van kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e. d. 

27.4 Vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten 

27.5 Vervaardiging van huishoudapparaten 

27.9 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 

28.1 Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik 

28.2 Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik 

28.3 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw 
28.4 Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbewerking en van 

gereedschapswerktuigen 
28.9 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden 

29.1 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen 
29.2 Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen; vervaardiging van aanhangwagens en 

opleggers 
29.3 Vervaardiging van delen en toebehoren voor motorvoertuigen 

30.1 Scheepsbouw 

30.2 Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen 

30.3 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee 
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30.4 Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen 

30.9 Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g. 

31.0 Vervaardiging van meubelen 

32.1 Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen 

32.2 Vervaardiging van muziekinstrumenten 

32.3 Vervaardiging van sportartikelen 

32.4 Vervaardiging van spellen en speelgoed 

32.5 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden 

32.9 Industrie, n.e.g. 

33.1 Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten 

33.2 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen 

35.1 Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit 

35.2 Productie en distributie van gas 

35.3 Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht 

36.0 Winning, behandeling en distributie van water 

37.0 Afvalwaterafvoer 

38.1 Inzameling van afval 

38.2 Verwerking en verwijdering van afval 

38.3 Terugwinning 

39.0 Sanering en ander afvalbeheer 

41.1 Ontwikkeling van bouwprojecten 

41.2 Burgerlijke en utiliteitsbouw 

42.1 Bouw van wegen en spoorwegen 

42.2 Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven 

42.9 Bouw van andere civieltechnische werken 

43.1 Slopen en bouwrijp maken van terreinen 

43.2 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie 

43.3 Afwerking van gebouwen 

43.9 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten 

45.1 Handel in auto's 

45.2 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen 

45.3 Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 

45.4 Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen 

46.1 Handelsbemiddeling 

46.2 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren 

46.3 Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen 

46.4 Groothandel in andere consumentenartikelen 
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46.5 Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur 

46.6 Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren 

46.7 Overige gespecialiseerde groothandel 

46.9 Niet-gespecialiseerde groothandel 

47.1 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels 

47.2 Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels 

47.3 Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels 

47.4 Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels 

47.5 Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde  winkels 

47.6 Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels 

47.7 Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels 

47.8 Markt- en straathandel 

47.9 Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel 

49.1 Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden 

49.2 Goederenvervoer per spoor 

49.3 Overig personenvervoer te land 

49.4 Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven 

49.5 Vervoer via pijpleidingen 

50.1 Personenvervoer over zee- en kustwateren 

50.2 Goederenvervoer over zee- en kustwateren 

50.3 Personenvervoer over binnenwateren 

50.4 Goederenvervoer over binnenwateren 

51.1 Personenvervoer door de lucht 

51.2 Goederenvervoer door de lucht; ruimtevaart 

52.1 Opslag 

52.2 Vervoerondersteunende activiteiten 

53.1 Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting 

53.2 Overige posterijen en koeriers 

55.1 Hotels en dergelijke accommodatie 

55.2 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf 

55.3 Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen 

55.9 Overige accommodatie 

56.1 Restaurants en mobiele eetgelegenheden 

56.2 Catering en overige eetgelegenheden 

56.3 Drinkgelegenheden 

58.1 Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen 

58.2 Uitgeverijen van software 
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59.1 Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's 

59.2 Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen 

60.1 Uitzenden van radioprogramma's 

60.2 Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's 

61.1 Draadgebonden telecommunicatie 

61.2 Draadloze telecommunicatie 

61.3 Telecommunicatie via satelliet 

61.9 Overige telecommunicatie 
62.0 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en 

aanverwante activiteiten 
63.1 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen 

63.9 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie 

64.1 Geldscheppende financiële instellingen 

64.2 Holdings 

64.3 Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen 

64.9 Overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 

65.1 Verzekeringen 

65.2 Herverzekeringen 

65.3 Pensioenfondsen 
66.1 Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en 

pensioenfondsen 
66.2 Ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen 

66.3 Vermogensbeheer 

68.1 Handel in eigen onroerend goed 

68.2 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed 

68.3 Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 

69.1 Rechtskundige dienstverlening 

69.2 Accountants, boekhouders en belastingconsulenten  

70.1 Activiteiten van hoofdkantoren 

70.2 Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer 

71.1 Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs 

71.2 Technische testen en toetsen 

72.1 Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 

72.2 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen 

73.1 Reclamewezen 

73.2 Markt- en opinieonderzoekbureaus 

74.1 Gespecialiseerde designers 

74.2 Fotografen 
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74.3 Vertalers en tolken 

74.9 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g. 

75.0 Veterinaire diensten 

77.1 Verhuur en lease van motorvoertuigen 

77.2 Verhuur en lease van consumentenartikelen 

77.3 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen 
77.4 Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met  uitzondering van werken onder 

auteursrecht 
78.1 Arbeidsbemiddeling 

78.2 Uitzendbureaus 

78.3 Andere vormen van arbeidsbemiddeling 

79.1 Reisbureaus en reisorganisatoren 

79.9 Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 

80.1 Particuliere beveiliging 

80.2 Diensten in verband met beveiligingssystemen 

80.3 Opsporingsdiensten 

81.1 Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen 

81.2 Reiniging 

81.3 Landschapsverzorging 

82.1 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren 

82.2 Callcenters 

82.3 Organisatie van congressen en beurzen 

82.9 Zakelijke dienstverlening, n.e.g. 

84.1 Openbaar bestuur 

84.2 Algemene overheidsdiensten 

84.3 Verplichte sociale verzekeringen 

85.1 Kleuteronderwijs 

85.2 Lager onderwijs 

85.3 Secundair onderwijs 

85.4 Hoger onderwijs en post-secundair niet-hoger onderwijs 

85.5 Overig onderwijs 

85.6 Onderwijsondersteunende activiteiten 

86.1 Ziekenhuizen 

86.2 Praktijken van artsen en tandartsen 

86.9 Overige menselijke gezondheidszorg 

87.1 Verpleeginstellingen met huisvesting 
87.2 Instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische proble-

men en voor drugs- en alcoholverslaafden 
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Groep Omschrijving 

  

87.3 Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap 

87.9 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting 

88.1 Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten  

88.9 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting 

90.0 Creatieve activiteiten, kunst en amusement 

91.0 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten 

92.0 Loterijen en kansspelen 

93.1 Sport 

93.2 Ontspanning en recreatie 

94.1 Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties 

94.2 Vakverenigingen 

94.9 Overige verenigingen 

95.1 Reparatie van computers en communicatieapparatuur 

95.2 Reparatie van consumentenartikelen 

96.0 Overige persoonlijke diensten 

97.0 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 

98.1 Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 

98.2 Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen gebruik 

99.0 Extraterritoriale organisaties en lichamen 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
    SECTIE A - LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 
     
01    TEELT VAN GEWASSEN, VEETEELT, JACHT EN DIENSTEN IN 

VERBAND MET DEZE ACTIVITEITEN 
     
 01.1   Teelt van eenjarige gewassen 
     
  01.11 01.110 Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden 
     
  01.12 01.120 Teelt van rijst 
     
  01.13 01.130 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 
     
  01.14 01.140 Teelt van suikerriet 
     
  01.15 01.150 Teelt van tabak 
     
  01.16 01.160 Teelt van vezelgewassen 
     
  01.19  Teelt van andere eenjarige gewassen 
   01.191 Teelt van bloemen 
   01.199 Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g. 
     
 01.2   Teelt van meerjarige gewassen 
     
  01.21 01.210 Teelt van druiven 
     
  01.22 01.220 Teelt van tropisch en subtropisch fruit 
     
  01.23 01.230 Teelt van citrusvruchten 
     
  01.24 01.240 Teelt van pit- en steenvruchten 
     
  01.25 01.250 Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten 
     
  01.26 01.260 Teelt van oliehoudende vruchten 
     
  01.27 01.270 Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken 
     
  01.28 01.280 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen 
     
  01.29 01.290 Teelt van andere meerjarige gewassen 
     
 01.3   Plantenvermeerdering 
     
  01.30  Plantenvermeerdering 
   01.301 Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen 
   01.309 Overige plantenvermeerdering 
     
 01.4   Veeteelt 
          
  01.41 01.410 Fokken van melkvee 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
  01.42 01.420 Fokken van andere runderen en buffels 
     
  01.43 01.430 Fokken van paarden en andere paardachtigen 
     
  01.44 01.440 Fokken van kamelen en andere kameelachtigen 
     
  01.45 01.450 Fokken van schapen en geiten 
     
  01.46  Fokken van varkens 
   01.461 Fokvarkenshouderijen 
   01.462 Varkensvetmesterijen 
     
  01.47  Fokken van pluimvee 
   01.471 Kippenkwekerijen 
   01.472 Productie van eieren van pluimvee 
   01.479 Pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen 
     
  01.49 01.490 Fokken van andere dieren 
     
 01.5   Gemengd bedrijf 
     
  01.50 01.500 Gemengd bedrijf 
     
 01.6   Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten 

met betrekking tot gewassen na de oogst 
     
  01.61 01.610 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen 
     
  01.62 01.620 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 
     
  01.63 01.630 Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst 
     
  01.64 01.640 Zaadbewerking met het oog op vermeerdering 
     
 01.7   Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 
     
  01.70 01.700 Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 
     
02    BOSBOUW EN DE EXPLOITATIE VAN BOSSEN 
     
 02.1   Bosbouw 
     
  02.10 02.100 Bosbouw 
     
 02.2   Exploitatie van bossen 
     
  02.20 02.200 Exploitatie van bossen 

     
 02.3   Verzamelen van in het wild groeiende producten met  

uitzondering van hout 
     
 
 
 

 02.30 02.300 Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering 
van hout 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
 02.4   Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 
     
  02.40 02.400 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 
     
03    VISSERIJ EN AQUACULTUUR 
     
 03.1   Visserij 
     
  03.11 03.110 Zeevisserij 
     
  03.12 03.120 Binnenvisserij 
     
 03.2   Aquacultuur 
     
  03.21 03.210 Mariene aquacultuur 
     
  03.22 03.220 Aquacultuur in zoet water 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
    SECTIE B - WINNING VAN DELFSTOFFEN 
     
05    WINNING VAN STEENKOOL EN BRUINKOOL 
     
 05.1   Winning van steenkool 
     
  05.10 05.100 Winning van steenkool 
     
 05.2   Winning van bruinkool 
     
  05.20 05.200 Winning van bruinkool 
     
06    WINNING VAN AARDOLIE EN AARDGAS 
     
 06.1   Winning van aardolie 
     
  06.10 06.100 Winning van aardolie 
     
 06.2   Winning van aardgas 
     
  06.20 06.200 Winning van aardgas 
     
07    WINNING VAN METAALERTSEN 
     
 07.1   Winning van ijzererts 
     
  07.10 07.100 Winning van ijzererts 
     
 07.2   Winning van non-ferrometaalertsen 
     
  07.21 07.210 Winning van uranium- en thoriumerts 
     
  07.29 07.290 Winning van andere non-ferrometaalertsen 
     
08    OVERIGE WINNING VAN DELFSTOFFEN 
     
 08.1   Winning van steen, zand en klei 
     
  08.11  Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen 
   08.111 Winning van bouw- en siersteen 
   08.112 Winning van kalksteen, gips, krijt en leisteen 
     
  08.12  Winning van grind, zand, klei en kaolien 
   08.121 Winning van grind 
   08.122 Winning van zand 
   08.123 Winning van klei en kaolien 
     
 08.9   Winning van delfstoffen, n.e.g. 
     
  08.91 08.910 Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 
     
  08.92 08.920 Winning van turf 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
  08.93 08.930 Zoutwinning 
     
  08.99 08.990 Overige winning van delfstoffen, n.e.g. 
     
09    ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN IN VERBAND MET DE MIJNBOUW 
     
 09.1   Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en 

aardgaswinning 
     
  09.10 09.100 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en 

aardgaswinning 
     
 09.9   Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van 

delfstoffen 
     
  09.90 09.900 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van 

delfstoffen 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
    SECTIE C - INDUSTRIE 
     
10    VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN 
     
 10.1   Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van 

vleesproducten 
     
  10.11 10.110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte 
     
  10.12 10.120 Verwerking en conservering van gevogelte 
     
  10.13 10.130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte 
     
 10.2   Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren 
     
  10.20 10.200 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren 
     
 10.3   Verwerking en conservering van groenten en fruit 
     
  10.31  Verwerking en conservering van aardappelen 
   10.311 Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van 

diepgevroren aardappelbereidingen  
   10.312 Productie van diepgevroren aardappelbereidingen 
     
  10.32 10.320 Vervaardiging van groente- en fruitsappen 
     
  10.39  Overige verwerking en conservering van groenten en fruit 
   10.391 Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diep-

gevroren groenten 
   10.392 Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren 

fruit 
   10.393 Productie van diepgevroren groenten en fruit  
     
 10.4   Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten 
     
  10.41 10.410 Vervaardiging van oliën en vetten 
     
  10.42 10.420 Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 
     
 10.5   Vervaardiging van zuivelproducten 
     
  10.51 10.510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 
     
  10.52 10.520 Vervaardiging van consumptie-ijs 
     
 10.6   Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten 
     
  10.61 10.610 Vervaardiging van maalderijproducten 
     
  10.62 10.620 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
 10.7   Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren 
     
  10.71  Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 
   10.711 Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 
   10.712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 
     
  10.72 10.720 Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banket-

bakkerswerk 
     
  10.73 10.730 Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 
     
 10.8   Vervaardiging van andere voedingsmiddelen 
     
  10.81 10.810 Vervaardiging van suiker 
     
  10.82 10.820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 
     
  10.83 10.830 Verwerking van thee en koffie 
     
  10.84 10.840 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen 
     
  10.85 10.850 Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels 
     
  10.86 10.860 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
     
  10.89 10.890 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. 
     
 10.9   Vervaardiging van diervoeders 
     
  10.91 10.910 Vervaardiging van veevoeders 
     
  10.92 10.920 Vervaardiging van voeders voor huisdieren 
     
11    VERVAARDIGING VAN DRANKEN 
     
 11.0   Vervaardiging van dranken 
     
  11.01 11.010 Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en 

mengen 
     
  11.02 11.020 Vervaardiging van wijn uit druiven 
     
  11.03 11.030 Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen 
     
  11.04 11.040 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 
     
  11.05 11.050 Vervaardiging van bier 
     
  11.06 11.060 Vervaardiging van mout 
     
  11.07 11.070 Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander 

gebotteld water 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
12    VERVAARDIGING VAN TABAKSPRODUCTEN 
     
 12.0   Vervaardiging van tabaksproducten 
     
  12.00 12.000 Vervaardiging van tabaksproducten 
     
13    VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 
     
 13.1   Bewerken en spinnen van textielvezels 
     
  13.10 13.100 Bewerken en spinnen van textielvezels 
     
 13.2   Weven van textiel 
     
  13.20 13.200 Weven van textiel 
     
 13.3   Textielveredeling 
     
  13.30 13.300 Textielveredeling 
     
 13.9   Vervaardiging van andere textielproducten 
     
  13.91 13.910 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 
     
  13.92  Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief 

kleding 
   13.921 Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor 

huishoudelijk gebruik  
   13.929 Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, 

m.u.v. kleding 
     
  13.93 13.930 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 
     
  13.94 13.940 Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten 
     
  13.95 13.950 Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden 

textielvlies, exclusief kleding 
     
  13.96 13.960 Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel 
     
  13.99 13.990 Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g. 
     
14    VERVAARDIGING VAN KLEDING 
     
 14.1   Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding 
     
  14.11 14.110 Vervaardiging van kleding van leer 
     
  14.12 14.120 Vervaardiging van werkkleding 

     
  14.13 14.130 Vervaardiging van andere bovenkleding 
     
 
 

 14.14 14.140 Vervaardiging van onderkleding 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
  14.19  Vervaardiging van andere kleding en toebehoren 
   14.191 Vervaardiging van hoeden en petten 
   14.199 Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g. 
     
 14.2   Vervaardiging van artikelen van bont 
     
  14.20 14.200 Vervaardiging van artikelen van bont 
     
 14.3   Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding 
     
  14.31 14.310 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 
     
  14.39 14.390 Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 
     
15    VERVAARDIGING VAN LEER EN VAN PRODUCTEN VAN LEER 
     
 15.1   Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, 

zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont 
     
  15.11 15.110 Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont 
     
  15.12 15.120 Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigma-

kerswerk 
     
 15.2   Vervaardiging van schoeisel 
     
  15.20 15.200 Vervaardiging van schoeisel 
     
16    HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING VAN ARTIKELEN VAN 

HOUT EN VAN KURK,  EXCLUSIEF MEUBELEN; VERVAARDIGING 
VAN ARTIKELEN VAN RIET EN VAN VLECHTWERK 

     
 16.1   Zagen en schaven van hout 
     
  16.10 16.100 Zagen en schaven van hout 
     
 16.2   Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk 
     
  16.21 16.210 Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout 
     
  16.22 16.220 Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren 
     
  16.23 16.230 Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk 
     
  16.24 16.240 Vervaardiging van houten emballage 
     
  16.29  Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van artikelen 

van kurk, riet of vlechtwerk 
   16.291 Vervaardiging van andere artikelen van hout 

   16.292 Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
17    VERVAARDIGING VAN PAPIER EN PAPIERWAREN  
     
 17.1   Vervaardiging van papierpulp, papier en karton 
     
  17.11 17.110 Vervaardiging van papierpulp 
     
  17.12 17.120 Vervaardiging van papier en karton 
     
 17.2   Vervaardiging van artikelen van papier of karton 
     
  17.21 17.210 Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van 

verpakkingsmateriaal van papier en karton 
     
  17.22 17.220 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 
     
  17.23 17.230 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 
     
  17.24 17.240 Vervaardiging van behangpapier 
     
  17.29 17.290 Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 
     
18    DRUKKERIJEN, REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 
     
 18.1   Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen 
     
  18.11 18.110 Krantendrukkerijen 
     
  18.12 18.120 Overige drukkerijen 
     
  18.13 18.130 Prepress- en premediadiensten 
     
  18.14 18.140 Binderijen en aanverwante diensten 
     
 18.2   Reproductie van opgenomen media 
     
  18.20 18.200 Reproductie van opgenomen media 
     
19    VERVAARDIGING VAN COKES EN VAN GERAFFINEERDE AARDOLIE-

PRODUCTEN 
     
 19.1   Vervaardiging van cokesovenproducten 
     
  19.10 19.100 Vervaardiging van cokesovenproducten 
     
 19.2   Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 
     
  19.20 19.200 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
20    VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN 
     
 20.1   Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en 

stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetische rubber in 
primaire vormen 

     
  20.11 20.110 Vervaardiging van industriële gassen 
     
  20.12 20.120 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 
     
  20.13 20.130 Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten 
     
  20.14 20.140 Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten 
     
  20.15 20.150 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen 
     
  20.16 20.160 Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 
     
  20.17 20.170 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 
     
 20.2   Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische 

producten voor de landbouw 
     
  20.20 20.200 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische 

producten voor de landbouw 
     
 20.3   Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 
     
  20.30 20.300 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 
     
 20.4   Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, 

parfums en toiletartikelen 
     
  20.41  Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen 
   20.411 Vervaardiging van zeep en wasmiddelen 
   20.412 Vervaardiging van poets- en reinigingsmiddelen 
     
  20.42 20.420 Vervaardiging van parfums en toiletartikelen 
     
 20.5   Vervaardiging van andere chemische producten 
     
  20.51 20.510 Vervaardiging van kruit en springstoffen 
     
  20.52 20.520 Vervaardiging van lijm 
     
  20.53 20.530 Vervaardiging van etherische oliën 
     
  20.59 20.590 Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g. 
     
 20.6   Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 
     
  20.60 20.600 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
21    VERVAARDIGING VAN FARMACEUTISCHE GRONDSTOFFEN EN 

PRODUCTEN 
     
 21.1   Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 
     
  21.10 21.100 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 
     
 21.2   Vervaardiging van farmaceutische producten 
     
  21.20  Vervaardiging van farmaceutische producten 
   21.201 Vervaardiging van geneesmiddelen 
   21.209 Vervaardiging van overige farmaceutische producten 
     
22    VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER OF KUNSTSTOF 
     
 22.1   Vervaardiging van producten van rubber 
     
  22.11 22.110 Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakver-

nieuwing 
     
  22.19 22.190 Vervaardiging van andere producten van rubber 
     
 22.2   Vervaardiging van producten van kunststof 
     
  22.21 22.210 Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof 
     
  22.22 22.220 Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof 
     
  22.23 22.230 Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw 
     
  22.29 22.290 Vervaardiging van andere producten van kunststof 
     
23    VERVAARDIGING VAN ANDERE NIET-METAALHOUDENDE MINERALE 

PRODUCTEN 
     
 23.1   Vervaardiging van glas en glaswerk 
     
  23.11 23.110 Vervaardiging van vlakglas 
     
  23.12 23.120 Vormen en bewerken van vlakglas 
     
  23.13 23.130 Vervaardiging van holglas 
     
  23.14 23.140 Vervaardiging van glasvezels 
     
  23.19 23.190 Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk) 
     
 23.2   Vervaardiging van vuurvaste producten 
     
  23.20 23.200 Vervaardiging van vuurvaste producten 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
 23.3   Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei 
     
  23.31 23.310 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 
     
  23.32  Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw van 

gebakken klei 
   23.321 Vervaardiging van bakstenen 
     
   23.322 Vervaardiging van dakpannen, tegels en andere producten voor de bouw 

van gebakken klei 
     
 23.4   Vervaardiging van andere keramische producten 
     
  23.41 23.410 Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk  
     
  23.42 23.420 Vervaardiging van sanitair aardewerk 
     
  23.43 23.430 Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen 
     
  23.44 23.440 Vervaardiging van ander technisch aardewerk 
     
  23.49 23.490 Vervaardiging van andere keramische producten 
     
 23.5   Vervaardiging van cement, kalk en gips 
     
  23.51 23.510 Vervaardiging van cement 
     
  23.52 23.520 Vervaardiging van kalk en gips 
     
 23.6   Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips 
     
  23.61 23.610 Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw 
     
  23.62 23.620 Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw 
     
  23.63 23.630 Vervaardiging van stortklare beton 
     
  23.64 23.640 Vervaardiging van mortel 
     
  23.65 23.650 Vervaardiging van producten van vezelcement 
     
  23.69 23.690 Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement 
     
 23.7   Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen 
     
  23.70 23.700 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen 
     
 23.9   Vervaardiging van andere schuurmiddelen en niet-metaalhoudende 

minerale producten n.e.g. 
     
  23.91 23.910 Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 
     
 
 

 23.99 23.990 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
24    VERVAARDIGING VAN METALEN IN PRIMAIRE VORM 
     
 24.1   Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 
     
  24.10 24.100 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 
     
 24.2   Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, 

van staal 
     
  24.20 24.200 Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van 

staal 
     
 24.3   Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van 

staal 
     
  24.31 24.310 Koudtrekken van staven 
     
  24.32 24.320 Koudwalsen van bandstaal 
     
  24.33 24.330 Koudvervormen of koudfelsen 
     
  24.34 24.340 Koudtrekken van draad 
     
 24.4   Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen 
     
  24.41 24.410 Productie van edelmetalen 
     
  24.42 24.420 Productie van aluminium 
     
  24.43 24.430 Productie van lood, zink en tin 
     
  24.44 24.440 Productie van koper 
     
  24.45 24.450 Productie van andere non-ferrometalen 
     
  24.46 24.460 Bewerking van splijt- en kweekstoffen 
     
 24.5   Gieten van metalen 
     
  24.51 24.510 Gieten van ijzer 
     
  24.52 24.520 Gieten van staal 
     
  24.53 24.530 Gieten van lichte metalen 
     
  24.54 24.540 Gieten van andere non-ferrometalen 
     
25    VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN METAAL, EXCLUSIEF 

MACHINES EN APPARATEN 
     
 25.1   Vervaardiging van metalen constructiewerken 
     
  25.11 25.110 Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
  25.12 25.120 Vervaardiging van metalen deuren en vensters 
     
 25.2   Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal 
     
  25.21 25.210 Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 
     
  25.29 25.290 Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van 

metaal 
     
 25.3   Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor 

centrale verwarming 
     
  25.30 25.300 Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale 

verwarming 
     
 25.4   Vervaardiging van wapens en munitie 
     
  25.40 25.400 Vervaardiging van wapens en munitie 
     
 25.5   Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; 

poedermetallurgie 
     
  25.50  Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie 
   25.501 Smeden van metaal 
   25.502 Persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie 
     
 25.6   Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van 

metalen 
     
  25.61 25.610 Oppervlaktebehandeling van metalen 
     
  25.62 25.620 Verspanend bewerken van metalen 
     
 25.7   Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en 

ijzerwaren 
     
  25.71 25.710 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. 
     
  25.72 25.720 Vervaardiging van hang- en sluitwerk 
     
  25.73  Vervaardiging van gereedschap 
   25.731 Vervaardiging van vormkasten en gietvormen 
   25.739 Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen 
     
 25.9   Vervaardiging van andere producten van metaal 
     
  25.91 25.910 Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke 
     
  25.92 25.920 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal 
     
  25.93 25.930 Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren 
     
  25.94 25.940 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
  25.99  Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g. 
   25.991 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal 
   25.999 Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. 
     
26    VERVAARDIGING VAN INFORMATICAPRODUCTEN EN VAN ELEKTRO-

NISCHE EN OPTISCHE PRODUCTEN 
     
 26.1   Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten 
     
  26.11 26.110 Vervaardiging van elektronische onderdelen 
     
  26.12 26.120 Vervaardiging van elektronische printplaten 
     
 26.2   Vervaardiging van computers en randapparatuur 
     
  26.20 26.200 Vervaardiging van computers en randapparatuur 
     
 26.3   Vervaardiging van communicatieapparatuur 
     
  26.30 26.300 Vervaardiging van communicatieapparatuur 
     
 26.4   Vervaardiging van consumentenelektronica 
     
  26.40 26.400 Vervaardiging van consumentenelektronica 
     
 26.5   Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en          

-apparatuur; vervaardiging van uurwerken 
     
  26.51 26.510 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en  

-apparatuur 
     
  26.52 26.520 Vervaardiging van uurwerken 
     
 26.6   Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en 

elektrotherapeutische apparatuur 
     
  26.60 26.600 Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en 

elektrotherapeutische apparatuur 
     
 26.7   Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en 

filmapparatuur 
     
  26.70 26.700 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur 

     
 26.8   Vervaardiging van magnetische en optische media 
     
  26.80 26.800 Vervaardiging van magnetische en optische media 
     
27    VERVAARDIGING VAN ELEKTRISCHE APPARATUUR 
     
 27.1   Vervaardiging van elektromotoren, van elektrische generatoren en 

transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
  27.11 27.110 Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en 

transformatoren 
     
  27.12 27.120 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 
     
 27.2   Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 
     
  27.20 27.200 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 
     
 27.3   Vervaardiging van kabels en van schakelaars, stekkers, stopcon-

tacten e.d. 
     
  27.31 27.310 Vervaardiging van kabels van optische vezels 
     
  27.32 27.320 Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels 
     
  27.33 27.330 Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. 
     
 27.4   Vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten 
     
  27.40  Vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten 
   27.401 Vervaardiging van lampen 
   27.402 Vervaardiging van verlichtingsapparaten 
     
 27.5   Vervaardiging van huishoudapparaten 
     
  27.51 27.510 Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 
     
  27.52 27.520 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 
     
 27.9   Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 
     
  27.90 27.900 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 
     
28    VERVAARDIGING VAN MACHINES, APPARATEN EN WERKTUI- 

GEN, N.E.G. 
     
 28.1   Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik 
     
  28.11 28.110 Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor 

luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen 
     
  28.12 28.120 Vervaardiging van hydraulische apparatuur 
     
  28.13 28.130 Vervaardiging van andere pompen en compressoren 
     
  28.14 28.140 Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen 
     
  28.15 28.150 Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen 
     
 28.2   Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen 

gebruik 
     
 
 

 28.21 28.210 Vervaardiging van ovens en branders 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
  28.22 28.220 Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 
     
  28.23 28.230 Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en 

randapparatuur) 
     
  28.24 28.240 Vervaardiging van elektrisch handgereedschap 
     
  28.25 28.250 Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de 

klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik 
     
  28.29  Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen 

gebruik, n.e.g. 
   28.291 Vervaardiging van verpakkingsmachines 
   28.292 Vervaardiging van weegtoestellen 
   28.293 Vervaardiging van toestellen voor het spuiten van vloeistoffen of poeder 
   28.294 Vervaardiging van verkoopautomaten 
   28.295 Vervaardiging van filtreertoestellen 
   28.296 Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk 

reinigingsmateriaal 
   28.299 Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen 

gebruik, n.e.g. 
     
 28.3   Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de 

bosbouw 
     
  28.30 28.300 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de 

bosbouw 
     
 28.4   Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbe-

werking en van gereedschapswerktuigen 
     
  28.41 28.410 Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking 
     
  28.49 28.490 Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen 
     
 28.9   Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor 

specifieke doeleinden 
     
  28.91 28.910 Vervaardiging van machines voor de metallurgie 
     
  28.92 28.920 Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de 

bouw 
     
  28.93 28.930 Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en 

genotmiddelen 
     
  28.94 28.940 Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 
     
  28.95 28.950 Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton 
     
  28.96 28.960 Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie 
     
  28.99 28.990 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor 

specifieke doeleinden, n.e.g. 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
29    VERVAARDIGING EN ASSEMBLAGE VAN MOTORVOERTUIGEN, 

AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS 
     
 29.1   Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen 
     
  29.10 29.100 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen 
     
 29.2   Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen; vervaardiging 

van aanhangwagens en opleggers 
     
  29.20  Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen; vervaardiging van 

aanhangwagens en opleggers 
   29.201 Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen 
   29.202 Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers 
     
 29.3   Vervaardiging van delen en toebehoren voor motorvoertuigen 
     
  29.31 29.310 Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor 

motorvoertuigen 
     
  29.32 29.320 Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen 
     
30    VERVAARDIGING VAN ANDERE TRANSPORTMIDDELEN 
     
 30.1   Scheepsbouw 
     
  30.11 30.110 Bouw van schepen en drijvend materieel 
     
  30.12 30.120 Bouw van plezier- en sportvaartuigen 
     
 30.2   Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen 
     
  30.20 30.200 Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen 
     
 30.3   Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in 

verband daarmee 
     
  30.30 30.300 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband 

daarmee 
     
 30.4   Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen 
     
  30.40 30.400 Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen 
     
 30.9   Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g. 
     
  30.91 30.910 Vervaardiging van motorfietsen 
     
  30.92 30.920 Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens 
     
  30.99 30.990 Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g. 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
31    VERVAARDIGING VAN MEUBELEN 
     
 31.0   Vervaardiging van meubelen 
     
  31.01 31.010 Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen 
     
  31.02 31.020 Vervaardiging van keukenmeubelen 
     
  31.03 31.030 Vervaardiging van matrassen 
     
  31.09  Vervaardiging van andere meubelen 
   31.091 Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en 

badkamermeubelen 
   31.092 Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen 
   31.099 Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g. 
     
32    OVERIGE INDUSTRIE 
     
 32.1   Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke 

artikelen 
  32.11 32.110 Slaan van munten 
     
  32.12  Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden 
   32.121 Bewerken van diamant 
   32.122 Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen 
   32.123 Vervaardiging van sieraden 
   32.124 Vervaardiging van edelsmeedwerk 
   32.129 Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen 
     
  32.13 32.130 Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen 
     
 32.2   Vervaardiging van muziekinstrumenten 
     
  32.20 32.200 Vervaardiging van muziekinstrumenten 
     
 32.3   Vervaardiging van sportartikelen 
     
  32.30 32.300 Vervaardiging van sportartikelen 
     
 32.4   Vervaardiging van spellen en speelgoed 
     
  32.40 32.400 Vervaardiging van spellen en speelgoed 
     
 32.5   Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en 

benodigdheden 
     
  32.50 32.500 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en 

benodigdheden 
     
 32.9   Industrie, n.e.g. 
     
  32.91 32.910 Vervaardiging van borstelwaren 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
  32.99 32.990 Overige industrie, n.e.g. 
     
33    REPARATIE EN INSTALLATIE VAN MACHINES EN APPARATEN 
     
 33.1   Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten 
     
  33.11 33.110 Reparatie van producten van metaal 
     
  33.12 33.120 Reparatie van machines 
     
  33.13 33.130 Reparatie van elektronische en optische apparatuur 
     
  33.14 33.140 Reparatie van elektrische apparatuur 
     
  33.15 33.150 Reparatie en onderhoud van schepen 
     
  33.16 33.160 Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen 
     
  33.17 33.170 Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen 
     
  33.19 33.190 Reparatie van andere apparatuur 
     
 33.2   Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen 
     
  33.20 33.200 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
    SECTIE D - PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, 

STOOM EN GEKOELDE LUCHT 
     
35    PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEKTRICITEIT, GAS, STOOM EN 

GEKOELDE LUCHT 
     
 35.1   Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit 
     
  35.11 35.110 Productie van elektriciteit 
     
  35.12 35.120 Transmissie van elektriciteit 
     
  35.13 35.130 Distributie van elektriciteit 
     
  35.14 35.140 Handel in elektriciteit 
     
 35.2   Productie en distributie van gas 
     
  35.21 35.210 Productie van gas 
     
  35.22 35.220 Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen 
     
  35.23 35.230 Handel in gas via leidingen 
     
 35.3   Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht 
     
  35.30 35.300 Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
    SECTIE E - DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN AFVALWATER-

BEHEER EN SANERING 
     
36    WINNING, BEHANDELING EN DISTRIBUTIE VAN WATER 
     
 36.0   Winning, behandeling en distributie van water 
     
  36.00 36.000 Winning, behandeling en distributie van water 
     
37    AFVALWATERAFVOER 
     
 37.0   Afvalwaterafvoer 
     
  37.00 37.000 Afvalwaterafvoer 
     
38    INZAMELING, VERWERKING EN VERWIJDERING VAN AFVAL; 

TERUGWINNING 
     
 38.1   Inzameling van afval 
     
  38.11 38.110 Inzameling van ongevaarlijk afval 
     
  38.12 38.120 Inzameling van gevaarlijk afval 
     
 38.2   Verwerking en verwijdering van afval 
     
  38.21  Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval 
   38.211 Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering 
   38.212 Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen 
   38.213 Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare 

afvalstoffen 
   38.219 Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval 
     
  38.22  Verwerking en verwijdering van gevaarlijk afval 
   38.221 Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering 
   38.222 Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval 
     
 38.3   Terugwinning 
     
  38.31 38.310 Sloop van wrakken 
     
  38.32  Terugwinning van gesorteerd materiaal 
   38.321 Sorteren van ongevaarlijk afval 
   38.322 Terugwinning van metaalafval 
   38.323 Terugwinning van inerte afvalstoffen 
   38.329 Terugwinning van overig gesorteerd afval 
     
39    SANERING EN ANDER AFVALBEHEER 
     
 39.0   Sanering en ander afvalbeheer 
     
  39.00 39.000 Sanering en ander afvalbeheer 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
    SECTIE F - BOUWNIJVERHEID 
     
41    BOUW VAN GEBOUWEN; ONTWIKKELING VAN BOUWPROJECTEN 
     
 41.1   Ontwikkeling van bouwprojecten 
     
  41.10  Ontwikkeling van bouwprojecten 
   41.101 Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten 
   41.102 Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten 
     
 41.2   Burgerlijke en utiliteitsbouw 
     
  41.20  Burgerlijke en utiliteitsbouw 
   41.201 Algemene bouw van residentiële gebouwen  
   41.202 Algemene bouw van kantoorgebouwen 
   41.203 Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen  
     
42    WEG- EN WATERBOUW 
     
 42.1   Bouw van wegen en spoorwegen 
     
  42.11 42.110 Bouw van autowegen en andere wegen 
     
  42.12 42.120 Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen 
     
  42.13 42.130 Bouw van bruggen en tunnels 
     
 42.2   Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven 
     
  42.21  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen 
   42.211 Bouw van water- en gasdistributienetten 
   42.212 Bouw van rioleringen 
   42.219 Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g. 
     
  42.22 42.220 Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie 
     
 42.9   Bouw van andere civieltechnische werken 
     
  42.91  Waterbouw 
   42.911 Baggerwerken 
   42.919 Waterbouw, m.u.v. baggerwerken 
     
  42.99 42.990 Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. 
     
43    GESPECIALISEERDE BOUWWERKZAAMHEDEN 
     
 43.1   Slopen en bouwrijp maken van terreinen 
     
  43.11 43.110 Slopen 
     
  43.12 43.120 Bouwrijp maken van terreinen 
     
 
 

 43.13 43.130 Proefboren en boren 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
 43.2   Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie 
     
  43.21  Elektrische installatie 
   43.211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen 
   43.212 Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen 
     
  43.22  Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling 
   43.221 Loodgieterswerk 
   43.222 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 
     
  43.29  Overige bouwinstallatie 
   43.291 Isolatiewerkzaamheden 
   43.299 Overige bouwinstallatie, n.e.g. 
     
 43.3   Afwerking van gebouwen 
     
  43.31 43.310 Stukadoorswerk 
     
  43.32 43.320 Schrijnwerk 
     
  43.33  Vloerafwerking en behangen 
   43.331 Plaatsen van vloer- en wandtegels 
   43.332 Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout 
   43.333 Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van 

andere materialen 
     
  43.34  Schilderen en glaszetten 
   43.341 Schilderen van gebouwen 
   43.342 Schilderen van civieltechnische werken 
   43.343 Glaszetten 
     
  43.39 43.390 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 
     
 43.9   Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten 
     
  43.91 43.910 Dakwerkzaamheden 
     
  43.99  Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g. 
   43.991 Waterdichtingswerken van muren 
   43.992 Gevelreiniging 
   43.993 Bouw van sierschouwen en open haarden 
   43.994 Uitvoeren van metsel- en voegwerken 
   43.995 Restaureren van bouwwerken 
   43.996 Chapewerken 
   43.999 Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
    SECTIE G - GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S 

EN MOTORFIETSEN 
     
45    GROOT- EN DETAILHANDEL IN EN ONDERHOUD EN REPARATIE VAN 

MOTORVOERTUIGEN EN MOTORFIETSEN 
     
 45.1   Handel in auto's 
     
  45.11  Handel in auto's en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton)  
   45.111 Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton)  
   45.112 Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton)  
   45.113 Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton)  
     
  45.19  Handel in andere motorvoertuigen 
   45.191 Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 
   45.192 Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 
   45.193 Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 
   45.194 Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans 
     
 45.2   Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen 
     
  45.20  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen 
   45.201 Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens 

(≤ 3,5 ton)  
   45.202 Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen 

(> 3,5 ton) 
   45.203 Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen 
   45.204 Carrosserieherstelling 
   45.205 Bandenservicebedrijven 
   45.206 Wassen en poetsen van motorvoertuigen 
   45.209 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g. 
     
 45.3   Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 
     
  45.31 45.310 Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van 

motorvoertuigen 
     
  45.32 45.320 Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 
     
 45.4   Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en 

toebehoren van motorfietsen 
     
  45.40  Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en 

toebehoren van motorfietsen 
   45.401 Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en 

toebehoren van motorfietsen 
   45.402 Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen 

en toebehoren van motorfietsen 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
46    GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING, MET UITZONDERING 

VAN DE HANDEL IN MOTORVOERTUIGEN EN MOTORFIETSEN 
     
 46.1   Handelsbemiddeling 
     
  46.11 46.110 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textiel-

grondstoffen en halffabrikaten 
     
  46.12 46.120 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische 

producten 
     
  46.13 46.130 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 
     

  46.14 46.140 Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de 
industrie en in schepen en luchtvaartuigen 

     
  46.15 46.150 Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 
     
  46.16 46.160 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren 
     
  46.17 46.170 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 
     
  46.18 46.180 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen 
     
  46.19 46.190 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 
     
 46.2   Groothandel in landbouwproducten en levende dieren 
     
  46.21  Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en veevoeders 
   46.211 Groothandel in granen en zaden 
   46.212 Groothandel in veevoeders 
   46.213 Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten 
   46.214 Groothandel in andere akkerbouwproducten 
   46.215 Groothandel in ruwe tabak 
   46.216 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assor- 

timent 
     
  46.22 46.220 Groothandel in bloemen en planten 
     
  46.23  Groothandel in levende dieren 
   46.231 Groothandel in levend vee 
   46.232 Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee 
     
  46.24 46.240 Groothandel in huiden, vellen en leer 
     
 46.3   Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen 
     
  46.31  Groothandel in groenten en fruit 
   46.311 Groothandel in consumptieaardappelen 
   46.319 Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen 
     
  46.32  Groothandel in vlees en vleesproducten 
 
 
 

  46.321 Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en 
van gevogelte 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
   46.322 Groothandel in vlees van wild en van gevogelte 
     
  46.33  Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten 
   46.331 Groothandel in zuivelproducten en eieren  
   46.332 Groothandel in spijsoliën en -vetten 
     
  46.34  Groothandel in dranken 
   46.341 Groothandel in wijnen en geestrijke dranken 
   46.349 Groothandel in dranken, algemeen assortiment 
     
  46.35 46.350 Groothandel in tabaksproducten 
     
  46.36 46.360 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 
     
  46.37 46.370 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 
     
  46.38  Groothandel in andere voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- 

en weekdieren 
   46.381 Groothandel in vis en schaal- en weekdieren 
   46.382 Groothandel in aardappelproducten 
   46.383 Groothandel in voedsel voor huisdieren 
   46.389 Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. 
     
  46.39  Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen 
   46.391 Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen 
   46.392 Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, 

dranken en genotmiddelen 
     
 46.4   Groothandel in andere consumentenartikelen 
     
  46.41  Groothandel in textiel 
   46.411 Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren 
   46.412 Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed 
   46.419 Groothandel in overig textiel 
     
  46.42  Groothandel in kleding en schoeisel 
   46.421 Groothandel in werkkleding 
   46.422 Groothandel in onderkleding 
   46.423 Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding 
   46.424 Groothandel in kledingaccessoires 
   46.425 Groothandel in schoeisel 
     
  46.43  Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten 
   46.431 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en 

videoapparatuur 
   46.432 Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers 
   46.433 Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen 
     
  46.44  Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen 
   46.441 Groothandel in porselein en glaswerk 
   46.442 Groothandel in reinigingsmiddelen 
     
 
 

 46.45 46.450 Groothandel in parfumerieën en cosmetica 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
  46.46 46.460 Groothandel in farmaceutische producten 
     
  46.47  Groothandel in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur 
   46.471 Groothandel in huismeubilair 
   46.472 Groothandel in tapijten 
   46.473 Groothandel in verlichtingsapparatuur 
     
  46.48 46.480 Groothandel in uurwerken en sieraden 
     
  46.49  Groothandel in andere consumentenartikelen 
   46.491 Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 
   46.492 Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden 
   46.493 Groothandel in papier- en kartonwaren 
   46.494 Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen 
   46.495 Groothandel in fietsen 
   46.496 Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen 
   46.497 Groothandel in spellen en speelgoed 
   46.498 Groothandel in lederwaren en reisartikelen 
   46.499 Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g. 
     
 46.5   Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur 
     
  46.51 46.510 Groothandel in computers, randapparatuur en software 
     
  46.52 46.520 Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen 

daarvan 
     
 46.6   Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren 
     
  46.61 46.610 Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw 
     
  46.62 46.620 Groothandel in gereedschapswerktuigen 
     
  46.63 46.630 Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- 

en waterbouw 
     
  46.64 46.640 Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en 

breimachines 
     
  46.65 46.650 Groothandel in kantoormeubelen 
     
  46.66 46.660 Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met 

uitzondering van computers en randapparatuur 
     
  46.69  Groothandel in andere machines en werktuigen 
   46.691 Groothandel in machines voor de productie van voedings- en 

genotmiddelen 
   46.692 Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen 
   46.693 Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal 
   46.694 Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen 
   46.695 Groothandel in pompen en compressoren 
   46.696 Groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten 
 
 
 

  46.697 Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en 
vriestechniek voor industrieel gebruik 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
   46.699 Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g. 
     
 46.7   Overige gespecialiseerde groothandel 
     
  46.71 46.710 Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en 

aanverwante producten 
     
  46.72 46.720 Groothandel in metalen en metaalertsen 
     
  46.73  Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair 
   46.731 Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment 
   46.732 Groothandel in hout 
   46.733 Groothandel in behang, verf en woningtextiel 
   46.734 Groothandel in vlakglas 
   46.735 Groothandel in vloer- en wandtegels 
   46.736 Groothandel in sanitair 
   46.739 Groothandel in overige bouwmaterialen 
     
  46.74  Groothandel in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en 

verwarming 
   46.741 Groothandel in ijzerwaren 
   46.742 Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming 
     
  46.75  Groothandel in chemische producten 
   46.751 Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik 
   46.752 Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten 
     
  46.76  Groothandel in andere intermediaire producten 
   46.761 Groothandel in diamant en andere edelstenen 
   46.769 Groothandel in andere intermediaire producten, n.e.g. 
     
  46.77  Groothandel in afval en schroot 
   46.771 Groothandel in autosloopmateriaal 
   46.772 Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen 
   46.779 Groothandel in afval en schroot, n.e.g. 
     
 46.9   Niet-gespecialiseerde groothandel 
     
  46.90 46.900 Niet-gespecialiseerde groothandel 
     
47    DETAILHANDEL, MET UITZONDERING VAN DE HANDEL IN AUTO'S EN 

MOTORFIETSEN 
     
 47.1   Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels 
     
  47.11  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en 

genotmiddelen overheersen 
   47.111 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten 
   47.112 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en 

genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)  
   47.113 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en 

genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte vanaf 100 m² en minder 
dan 400 m²) 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
   47.114 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en 

genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte vanaf 400 m² en minder 
dan 2500 m²) 

   47.115 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en 
genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte vanaf 2500 m²) 

     
  47.19  Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels 
   47.191 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en 

genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte < 2500 m²) 
   47.192 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en 

genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte vanaf 2500 m²) 
     
 47.2   Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde 

winkels 
     
  47.21 47.210 Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels 
     
  47.22  Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels 
   47.221 Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, 

m.u.v. vlees van wild  en van gevogelte 
   47.222 Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels
     
  47.23 47.230 Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels 
     
  47.24  Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in gespeciali-

seerde winkels 
   47.241 Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels 

(koude bakkers) 
   47.242 Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels 
     
  47.25  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels 
   47.251 Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels 
   47.252 Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
     
  47.26 47.260 Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels 
     
  47.29  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels 
   47.291 Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels 
   47.299 Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, 

n.e.g. 
     
 47.3   Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde 

winkels 
     
  47.30 47.300 Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels 
     
 47.4   Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels 
     
  47.41 47.410 Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde 

winkels 
     
  47.42 47.420 Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels 
     
  47.43 47.430 Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
 47.5   Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde 

winkels 
     
  47.51  Detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkels 
   47.511 Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels 
   47.512 Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels 
   47.513 Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde 

winkels 
   47.519 Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels 
     
  47.52  Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in gespecialiseerde winkels 
   47.521 Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen 

assortiment 
   47.522 Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels 
   47.523 Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels 
   47.524 Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde 

winkels 
   47.525 Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels 
   47.526 Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels 
   47.527 Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in 

gespecialiseerde winkels 
   47.529 Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels 
     
  47.53 47.530 Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in 

gespecialiseerde winkels 
     
  47.54 47.540 Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels 
     
  47.59  Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere 

huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels 
   47.591 Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels 
   47.592 Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels 
   47.593 Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische 

huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels 
   47.594 Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels 
   47.599 Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde 

winkels, n.e.g. 
     
 47.6   Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde 

winkels 
     
  47.61 47.610 Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels 
     
  47.62 47.620 Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels 
     
  47.63 47.630 Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels 
     
  47.64 47.640 Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels 
     
  47.65 47.650 Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
 47.7   Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels 
     
  47.71  Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels 
   47.711 Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels 
   47.712 Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels 
   47.713 Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels 
   47.714 Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in 

gespecialiseerde winkels 
   47.715 Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels 
   47.716 Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en 

kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment) 
     
  47.72  Detailhandel in schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels 
   47.721 Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels 
   47.722 Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels 
     
  47.73 47.730 Apotheken 
     
  47.74 47.740 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde 

winkels 
     
  47.75 47.750 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels 
     
  47.76  Detailhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en 

voedsel voor huisdieren in gespecialiseerde winkels 
   47.761 Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespe-

cialiseerde winkels 
   47.762 Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden 

daarvoor in gespecialiseerde winkels 
     
  47.77 47.770 Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels 
     
  47.78  Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels 
   47.781 Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespe-

cialiseerde winkels, m.u.v. motorbrandstoffen 
   47.782 Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstru-

menten in gespecialiseerde winkels 
   47.783 Detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels 
   47.784 Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecia-

liseerde winkels 
   47.785 Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels 
   47.786 Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde 

winkels 
   47.787 Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels 
   47.788 Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment) 
   47.789 Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 
     
  47.79  Detailhandel in antiquiteiten en tweedehandsgoederen in winkels 
   47.791 Detailhandel in antiquiteiten in winkels 
   47.792 Detailhandel in tweedehandskleding in winkels 
   47.793 Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. 

tweedehandskleding 
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   Sub-  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
 47.8   Markt- en straathandel 
     
  47.81 47.810 Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen 
     
  47.82 47.820 Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel 
     
  47.89 47.890 Markt- en straathandel in andere artikelen 
     
 47.9   Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel 
     
  47.91 47.910 Detailhandel via postorderbedrijven of via internet 
     
  47.99 47.990 Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
    SECTIE H - VERVOER EN OPSLAG 
     
49    VERVOER TE LAND EN VERVOER VIA PIJPLEIDINGEN 
     
 49.1   Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen 

steden of voorsteden 
     
  49.10 49.100 Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen 

steden of voorsteden 
     
 49.2   Goederenvervoer per spoor 
     
  49.20 49.200 Goederenvervoer per spoor 
     
 49.3   Overig personenvervoer te land 
     
  49.31 49.310 Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden 
     
  49.32 49.320 Exploitatie van taxi's 
     
  49.39 49.390 Overig personenvervoer te land, n.e.g. 
     
 49.4   Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven 
     
  49.41 49.410 Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven 
     
  49.42 49.420 Verhuisbedrijven 
     
 49.5   Vervoer via pijpleidingen 
     
  49.50 49.500 Vervoer via pijpleidingen 
     
50    VERVOER OVER WATER 
     
 50.1   Personenvervoer over zee- en kustwateren 
     
  50.10 50.100 Personenvervoer over zee- en kustwateren 
     
 50.2   Goederenvervoer over zee- en kustwateren 
     
  50.20 50.200 Goederenvervoer over zee- en kustwateren 
     
 50.3   Personenvervoer over binnenwateren 
     
  50.30 50.300 Personenvervoer over binnenwateren 
     
 50.4   Goederenvervoer over binnenwateren 
     
  50.40 50.400 Goederenvervoer over binnenwateren 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
51    LUCHTVAART 
     
 51.1   Personenvervoer door de lucht 
     
  51.10 51.100 Personenvervoer door de lucht 
     
 51.2   Goederenvervoer door de lucht; ruimtevaart 
     
  51.21 51.210 Goederenvervoer door de lucht 
     
  51.22 51.220 Ruimtevaart 
     
52    OPSLAG EN VERVOERONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN 
     
 52.1   Opslag 
     
  52.10 52.100 Opslag in koelpakhuizen en overige opslag 
     
 52.2   Vervoerondersteunende activiteiten 
     
  52.21 52.210 Diensten in verband met vervoer te land 
     
  52.22 52.220 Diensten in verband met vervoer over water 
     
  52.23 52.230 Diensten in verband met de luchtvaart 
     
  52.24  Vrachtbehandeling 
   52.241 Vrachtbehandeling in zeehavens 
   52.249 Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens 
     
  52.29 52.290 Overige vervoerondersteunende activiteiten 
     
53    POSTERIJEN EN KOERIERS 
     
 53.1   Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting 
     
  53.10 53.100 Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting 
     
 53.2   Overige posterijen en koeriers 
     
  53.20 53.200 Overige posterijen en koeriers 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
    SECTIE I - VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN 
     
55    VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE  
     
 55.1   Hotels en dergelijke accommodatie 
     
  55.10 55.100 Hotels en dergelijke accommodatie 
     
 55.2   Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf 
     
  55.20  Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf 
   55.201 Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra 
   55.202 Vakantieparken 
   55.203 Gites, vakantiewoningen en -appartementen 
   55.204 Gastenkamers 
   55.209 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. 
     
 55.3   Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen 
     
  55.30 55.300 Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen 
     
 55.9   Overige accommodatie 
     
  55.90 55.900 Overige accommodatie 
     
56    EET- EN DRINKGELEGENHEDEN 
     
 56.1   Restaurants en mobiele eetgelegenheden 
     
  56.10  Restaurants en mobiele eetgelegenheden 
   56.101 Eetgelegenheden met volledige bediening 
   56.102 Eetgelegenheden met beperkte bediening 
     
 56.2   Catering en overige eetgelegenheden 
     
  56.21 56.210 Catering 
     
  56.29 56.290 Overige eetgelegenheden 
     
 56.3   Drinkgelegenheden 
     
  56.30  Drinkgelegenheden 
   56.301 Cafés en bars 
   56.302 Discotheken, dancings en dergelijke 
   56.309 Andere drinkgelegenheden 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
    SECTIE J - INFORMATIE EN COMMUNICATIE 
     

58    UITGEVERIJEN 
     
 58.1   Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen 
     
  58.11 58.110 Uitgeverijen van boeken 
     
  58.12 58.120 Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten 
     
  58.13 58.130 Uitgeverijen van kranten 
     
  58.14 58.140 Uitgeverijen van tijdschriften 
     
  58.19 58.190 Overige uitgeverijen 
     
 58.2   Uitgeverijen van software 
     
  58.21 58.210 Uitgeverijen van computerspellen 
     
  58.29 58.290 Overige uitgeverijen van software 
     
59    PRODUCTIE VAN FILMS EN VIDEO- EN TELEVISIEPROGRAMMA'S, 

MAKEN VAN GELUIDSOPNAMEN EN UITGEVERIJEN VAN MUZIEK-
OPNAMEN 

     
 59.1   Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's 
     
  59.11  Productie van films en video- en televisieprogramma's 
   59.111 Productie van bioscoopfilms 
   59.112 Productie van televisiefilms 
   59.113 Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms 
   59.114 Productie van televisieprogramma's 
     
  59.12 59.120 Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de 

productie 
     
  59.13 59.130 Distributie van films en video- en televisieprogramma's 
     
  59.14 59.140 Vertoning van films 
     
 59.2   Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen 
     
  59.20  Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen 
   59.201 Maken van geluidsopnamen  
   59.202 Geluidsopnamestudio's 
   59.203 Uitgeverijen van muziekopnamen 
   59.209 Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
60    PROGRAMMEREN EN UITZENDEN VAN RADIO- EN TELEVISIE-

PROGRAMMA'S 
     
 60.1   Uitzenden van radioprogramma's 
     
  60.10 60.100 Uitzenden van radioprogramma's 
     
 60.2   Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's 
     
  60.20 60.200 Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's 
     
61    TELECOMMUNICATIE 
     
 61.1   Draadgebonden telecommunicatie 
     
  61.10 61.100 Draadgebonden telecommunicatie 
     
 61.2   Draadloze telecommunicatie 
     
  61.20 61.200 Draadloze telecommunicatie 
     
 61.3   Telecommunicatie via satelliet 
     
  61.30 61.300 Telecommunicatie via satelliet 
     
 61.9   Overige telecommunicatie 
     
  61.90 61.900 Overige telecommunicatie 
     
62    ONTWERPEN EN PROGRAMMEREN VAN COMPUTERPROGRAMMA'S, 

COMPUTERCONSULTANCY-ACTIVITEITEN EN AANVERWANTE ACTI-
VITEITEN 

     
 62.0   Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, 

computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten 
     
  62.01 62.010 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's 
     
  62.02 62.020 Computerconsultancy-activiteiten 
     
  62.03 62.030 Beheer van computerfaciliteiten 
     
  62.09 62.090 Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer 
     
63    DIENSTVERLENENDE ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN INFOR-

MATIE 
     
 63.1   Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; 

webportalen 
     
  63.11 63.110 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten 
     
  63.12 63.120 Webportalen 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
 63.9   Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie 
     
  63.91 63.910 Persagentschappen 
     
  63.99 63.990 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e. g. 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
    SECTIE K - FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN VERZEKERINGEN 
     
64    FINANCIËLE DIENSTVERLENING, EXCLUSIEF VERZEKERINGEN EN 

PENSIOENFONDSEN 
     
 64.1   Geldscheppende financiële instellingen 
     
  64.11 64.110 Centrale banken 
     
  64.19 64.190 Overige geldscheppende financiële instellingen 
     
 64.2   Holdings 
     
  64.20 64.200 Holdings 
     
 64.3   Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen 
     
  64.30 64.300 Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen 
     
 64.9   Overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pen-

sioenfondsen 
     
  64.91 64.910 Financiële lease 
     
  64.92  Overige kredietverstrekking 
   64.921 Verstrekken van verbruikskrediet 
   64.922 Verstrekken van hypothecair krediet 
   64.929 Overige kredietvertsrekking, n.e.g. 
     
  64.99  Overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioen-

fondsen, n.e.g. 
   64.991 Factoring 
   64.992 Activiteiten van beursvennootschappen 
   64.999 Overige financiële dienstverlening 
     
65    VERZEKERINGEN, HERVERZEKERINGEN EN PENSIOENFONDSEN, 

EXCLUSIEF VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN 
     
 65.1   Verzekeringen 
     
  65.11  Levensverzekeringen 
   65.111 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven 
   65.112 Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven
     
  65.12  Niet-levensverzekeringen 
   65.121 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven 
   65.122 Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend 

niet-leven 
     
 65.2   Herverzekeringen 
     
  65.20 65.200 Herverzekeringen 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
 65.3   Pensioenfondsen 
     
  65.30 65.300 Pensioenfondsen 
     
66    ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN VOOR VERZEKERINGEN EN 

PENSIOENFONDSEN 
     
 66.1   Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, 

exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 
     
  66.11 66.110 Beheer van financiële markten 
     
  66.12 66.120 Effecten- en goederenhandel 
     
  66.19  Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, 

exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 
   66.191 Agenten en makelaars in bankdiensten 
   66.199 Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, 

exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g. 
     
 66.2   Ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en 

pensioenfondsen 
     
  66.21 66.210 Risicoanalisten en schadetaxateurs 
     
  66.22 66.220 Verzekeringsagenten en -makelaars 
     
  66.29 66.290 Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en 

pensioenfondsen 
     
 66.3   Vermogensbeheer 
     
  66.30 66.300 Vermogensbeheer 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
    SECTIE L - EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED 
     
68    EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED 
     
 68.1   Handel in eigen onroerend goed 
     
  68.10 68.100 Handel in eigen onroerend goed 
     
 68.2   Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed 
     
  68.20  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed 
   68.201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, 

exclusief sociale woningen 
   68.202 Verhuur en exploitatie van sociale woningen 
   68.203 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend 

goed, exclusief terreinen 
   68.204 Verhuur en exploitatie van terreinen 
     
 68.3   Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag 

of op contractbasis 
     
  68.31  Bemiddeling in onroerend goed 
   68.311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed 

voor een vast bedrag of op contractbasis 
   68.312 Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op 

contractbasis 
     
  68.32  Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 
   68.321 Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op 

contractbasis 
   68.322 Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op 

contractbasis 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
    SECTIE M - VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN 

TECHNISCHE ACTIVITEITEN 
     
69    RECHTSKUNDIGE EN BOEKHOUDKUNDIGE DIENSTVERLENING 
     
 69.1   Rechtskundige dienstverlening 
     
  69.10  Rechtskundige dienstverlening 
   69.101 Activiteiten van advocaten 
   69.102 Activiteiten van notarissen 
   69.103 Activiteiten van deurwaarders 
   69.109 Overige rechtskundige dienstverlening 
     
 69.2   Accountants, boekhouders en belastingconsulenten  
     
  69.20  Accountants, boekhouders en belastingconsulenten  
   69.201 Accountants en belastingconsulenten 
   69.202 Boekhouders en boekhouders-fiscalisten 
   69.203 Bedrijfsrevisoren 
     
70    ACTIVITEITEN VAN HOOFDKANTOREN; ADVIESBUREAUS OP HET 

GEBIED VAN  BEDRIJFSBEHEER 
     
 70.1   Activiteiten van hoofdkantoren 
     
  70.10 70.100 Activiteiten van hoofdkantoren 
     
 70.2   Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer 
     
  70.21 70.210 Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 
     
  70.22 70.220 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus 

op het gebied van bedrijfsvoering 
     
71    ARCHITECTEN EN INGENIEURS; TECHNISCHE TESTEN EN TOETSEN 
     
 71.1   Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs 
     
  71.11  Architecten 
   71.111 Bouwarchitecten 
   71.112 Interieurarchitecten 
   71.113 Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten 
     
  71.12  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs 
   71.121 Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters 
   71.122 Landmeters 
     
 71.2   Technische testen en toetsen 
     
  71.20  Technische testen en toetsen 
   71.201 Technische controle van motorvoertuigen 
   71.209 Overige technische testen en toetsen 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
72    SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK OP WETENSCHAPPELIJK 

GEBIED 
     
 72.1   Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 
     
  72.11 72.110 Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied 
     
  72.19 72.190 Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 
     
 72.2   Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en 

geesteswetenschappen 
     
  72.20 72.200 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en 

geesteswetenschappen 
     
73    RECLAMEWEZEN EN MARKTONDERZOEK 
     
 73.1   Reclamewezen 
     
  73.11 73.110 Reclamebureaus 
     
  73.12 73.120 Mediarepresentatie 
     
 73.2   Markt- en opinieonderzoekbureaus 
     
  73.20 73.200 Markt- en opinieonderzoekbureaus 
     
74    OVERIGE GESPECIALISEERDE WETENSCHAPPELIJKE EN 

TECHNISCHE ACTIVITEITEN 
     
 74.1   Gespecialiseerde designers 
     
  74.10  Gespecialiseerde designers 
   74.101 Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en 

decoratieartikelen 
   74.102 Activiteiten van industriële designers 
   74.103 Activiteiten van grafische designers 
   74.104 Activiteiten van interieurdecorateurs 
   74.105 Activiteiten van decorateur-etalagisten 
   74.109 Overige activiteiten van gespecialiseerde designers 
     
 74.2   Fotografen 
     
  74.20  Fotografen 
   74.201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen 
   74.202 Activiteiten van persfotografen 
   74.209 Overige fotografische activiteiten 
     
 74.3   Vertalers en tolken 
     
  74.30 74.300 Vertalers en tolken 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
 74.9   Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische 

activiteiten, n.e.g. 
     
  74.90  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, 

n.e.g. 
   74.901 Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende 

personaliteiten 
   74.909 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten 
     
75    VETERINAIRE DIENSTEN 
     
 75.0   Veterinaire diensten 
     
  75.00 75.000 Veterinaire diensten 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
    SECTIE N - ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 
     
77    VERHUUR EN LEASE  
     
 77.1   Verhuur en lease van motorvoertuigen 
     
  77.11 77.110 Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 
     
  77.12 77.120 Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) 
     
 77.2   Verhuur en lease van consumentenartikelen 
     
  77.21 77.210 Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen 
     
  77.22 77.220 Verhuur van videobanden, dvd's en cd's 
     
  77.29  Verhuur en lease van andere consumentenartikelen 
   77.291 Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor 

doe-het-zelvers 
   77.292 Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en 

videoapparatuur 
   77.293 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische 

huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden 
   77.294 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel 
   77.295 Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel 
   77.296 Verhuur en lease van bloemen en planten 
   77.299 Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g. 
     
 77.3   Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere 

materiële goederen 
     
  77.31 77.310 Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen 
     
  77.32 77.320 Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en 

de weg- en waterbouw 
     
  77.33 77.330 Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers 
     
  77.34 77.340 Verhuur en lease van schepen 
     
  77.35 77.350 Verhuur en lease van luchtvaartuigen 
     
  77.39  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële 

goederen, n.e.g. 
   77.391 Verhuur en lease van speel-, amusement- en verkoopautomaten 
   77.392 Verhuur en lease van tenten 
   77.393 Verhuur en lease van caravans en motorhomes 
   77.394 Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke 

accommodatie 
   77.399 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële 

goederen 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
 77.4   Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met 

uitzondering van werken onder auteursrecht 
     
  77.40 77.400 Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met 

uitzondering van werken onder auteursrecht 
     
78    TERBESCHIKKINGSTELLING VAN PERSONEEL 
     
 78.1   Arbeidsbemiddeling 
     
  78.10 78.100 Arbeidsbemiddeling 
     
 78.2   Uitzendbureaus 
     
  78.20 78.200 Uitzendbureaus 
     
 78.3   Andere vormen van arbeidsbemiddeling 
     
  78.30 78.300 Andere vormen van arbeidsbemiddeling 
     
79    REISBUREAUS, REISORGANISATOREN, RESERVERINGSBUREAUS 

EN AANVERWANTE ACTIVITEITEN 
     
 79.1   Reisbureaus en reisorganisatoren 
     
  79.11 79.110 Reisbureaus 
     
  79.12 79.120 Reisorganisatoren 
     
 79.9   Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 
     
  79.90  Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 
   79.901 Toeristische informatiediensten 
   79.909 Overige reserveringsactiviteiten 
     
80    BEVEILIGINGS- EN OPSPORINGSDIENSTEN 
     
 80.1   Particuliere beveiliging 
     
  80.10 80.100 Particuliere beveiliging 
     
 80.2   Diensten in verband met beveiligingssystemen 
     
  80.20 80.200 Diensten in verband met beveiligingssystemen 
     
 80.3   Opsporingsdiensten 
     
  80.30 80.300 Opsporingsdiensten 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
81    DIENSTEN IN VERBAND MET GEBOUWEN; LANDSCHAPSVERZOR-

GING 
     
 81.1   Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen 
     
  81.10 81.100 Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen 
     
 81.2   Reiniging 
     
  81.21 81.210 Algemene reiniging van gebouwen 
     
  81.22 81.220 Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging 
     
  81.29 81.290 Andere reinigingsactiviteiten 
     
 81.3   Landschapsverzorging 
     
  81.30 81.300 Landschapsverzorging 
     
82    ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN TEN 

BEHOEVE VAN KANTOREN EN OVERIGE ZAKELIJKE ACTIVITEITEN 
     
 82.1   Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van 

kantoren 
     
  82.11 82.110 Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren 
     
  82.19 82.190 Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde 

ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren 
     
 82.2   Callcenters 
     
  82.20 82.200 Callcenters 
     
 82.3   Organisatie van congressen en beurzen 
     
  82.30 82.300 Organisatie van congressen en beurzen 
     
 82.9   Zakelijke dienstverlening, n.e.g. 
     
  82.91 82.910 Incasso- en kredietbureaus 
     
  82.92 82.920 Verpakkingsbedrijven 
     
  82.99 82.990 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
    SECTIE O - OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE 

SOCIALE VERZEKERINGEN 
     
84    OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; VERPLICHTE SOCIALE 

VERZEKERINGEN 
     
 84.1   Openbaar bestuur 
     
  84.11  Algemeen overheidsbestuur 
   84.111 Federale overheid 
   84.112 Overheden van gemeenschappen en gewesten 
   84.113 Provinciale overheid 
   84.114 Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W. 
   84.115 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) 
   84.119 Overig algemeen overheidsbestuur 
     
  84.12 84.120 Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur 

en andere sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen 
     
  84.13 84.130 Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het 

bedrijfsleven 
     
 84.2   Algemene overheidsdiensten 
     
  84.21 84.210 Buitenlandse zaken 
     
  84.22 84.220 Defensie 
     
  84.23  Justitie 
   84.231 Rechtbanken 
   84.232 Strafinrichtingen 
   84.239 Overige activiteiten met betrekking tot justitie 
     
  84.24  Openbare orde en civiele veiligheid 
   84.241 Federale Politie 
   84.242 Lokale Politie 
   84.249 Overige openbare orde en civiele veiligheid 
     
  84.25 84.250 Brandweer 
     
 84.3   Verplichte sociale verzekeringen 
     
  84.30  Verplichte sociale verzekeringen 
   84.301 Verplichte sociale verzekeringen, met uitzondering van ziekenfondsen 
   84.302 Ziekenfondsen en zorgkassen 
   84.309 Overige instellingen van de sociale zekerheid 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
    SECTIE P - ONDERWIJS 
     
85    ONDERWIJS 
     
 85.1   Kleuteronderwijs 
     
  85.10  Kleuteronderwijs 
   85.101 Gewoon kleuteronderwijs ingericht door de Gemeenschappen 
   85.102 Provinciaal gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 
   85.103 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 
   85.104 Vrij gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 
   85.105 Buitengewoon officieel kleuteronderwijs 
   85.106 Vrij gesubsidieerd buitengewoon kleuteronderwijs 
   85.109 Gewoon kleuteronderwijs, n.e.g. 
     
 85.2   Lager onderwijs 
     
  85.20  Lager onderwijs 
   85.201 Gewoon lager onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 
   85.202 Provinciaal gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 
   85.203 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 
   85.204 Vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 
   85.205 Buitengewoon officieel lager onderwijs 
   85.206 Vrij gesubsidieerd buitengewoon lager onderwijs 
   85.207 Alfabetiseringsprogramma's ten behoeve van volwassenen 
   85.209 Gewoon lager onderwijs, n.e.g. 
     
 85.3   Secundair onderwijs 
     
  85.31  Algemeen secundair onderwijs 
   85.311 Gewoon algemeen secundair onderwijs ingericht door de 

Gemeenschappen 
   85.312 Provinciaal gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 
   85.313 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 
   85.314 Vrij gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 
   85.319 Gewoon algemeen secundair onderwijs, n.e.g. 
     
  85.32  Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs 
   85.321 Gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs ingericht door de 

Gemeenschappen 
   85.322 Provinciaal gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair 

onderwijs 
   85.323 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair 

onderwijs 
   85.324 Vrij gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 
   85.325 Buitengewoon officieel secundair onderwijs 
   85.326 Vrij gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijs 
   85.329 Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs, n.e.g. 
     
 85.4   Hoger onderwijs en post-secundair niet-hoger onderwijs 
     
  85.41 85.410 Post-secundair niet-hoger onderwijs 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
  85.42  Hoger onderwijs 
   85.421 Officieel hoger onderwijs 
   85.422 Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs 
   85.429 Hoger onderwijs, n.e.g. 
     
 85.5   Overig onderwijs 
     
  85.51 85.510 Sport- en recreatieonderwijs 
     
  85.52 85.520 Cultureel onderwijs 
     
  85.53  Autorijscholen en vlieg- en vaaronderricht 
   85.531 Autorijscholen 
   85.532 Vlieg- en vaaronderricht 
     
  85.59  Overig onderwijs, n.e.g. 
   85.591 Onderwijs voor sociale promotie 
   85.592 Beroepsopleiding 
   85.593 Sociaal-cultureel vormingswerk 
   85.599 Overige vormen van onderwijs 
     
 85.6   Onderwijsondersteunende activiteiten 
     
  85.60  Onderwijsondersteunende activiteiten 
   85.601 Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.) 
   85.609 Overige onderwijsondersteunende dienstverlening 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
    SECTIE Q - MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPE-

LIJKE DIENSTVERLENING 
     

86    MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG 
     
 86.1   Ziekenhuizen 
     
  86.10  Ziekenhuizen 
   86.101 Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde zieken-

huizen 
   86.102 Geriatrische ziekenhuizen 
   86.103 Gespecialiseerde ziekenhuizen 
   86.104 Psychiatrische ziekenhuizen 
   86.109 Overige hospitalisatiediensten 
     
 86.2   Praktijken van artsen en tandartsen 
     
  86.21 86.210 Huisartspraktijken 
     
  86.22 86.220 Praktijken van specialisten 
     
  86.23 86.230 Tandartspraktijken 
     
 86.9   Overige menselijke gezondheidszorg 
     
  86.90  Overige menselijke gezondheidszorg 
   86.901 Activiteiten van medische laboratoria 
   86.902 Activiteiten van bloedtransfusiecentra en bloed- en organenbanken 
   86.903 Ziekenvervoer 
   86.904 Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. 

psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen 
   86.905 Ambulante revalidatieactiviteiten 
   86.906 Verpleegkundige activiteiten 
   86.907 Activiteiten van vroedvrouwen 
   86.909 Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. 
     
87    MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING MET HUISVESTING 
     
 87.1   Verpleeginstellingen met huisvesting 
     
  87.10  Verpleeginstellingen met huisvesting 
   87.101 Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.) 
   87.109 Overige verpleeginstellingen met huisvesting 
     
 87.2   Instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap 

of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden 
     
  87.20  Instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of 

psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden 
   87.201 Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap 
   87.202 Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap 
   87.203 Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen 
   87.204 Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
   87.205 Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische 

problemen 
   87.209 Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale 

handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholver-
slaafden 

     
 87.3   Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen 

met een lichamelijke handicap 
     
  87.30  Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een 

lichamelijke handicap 
   87.301 Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.) 
   87.302 Serviceflats voor ouderen 
   87.303 Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichameijke 

handicap 
   87.304 Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke 

handicap 
   87.309 Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een 

lichamelijke handicap, n.e.g. 
     
 87.9   Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting 
     
  87.90  Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting 
   87.901 Integrale jeugdhulp met huisvesting 
   87.902 Algemeen welzijnswerk met huisvesting 
   87.909 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 
     
88    MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ZONDER HUISVESTING 
     
 88.1   Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en 

lichamelijk gehandicapten  
     
  88.10  Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en 

lichamelijk gehandicapten  
   88.101 Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
   88.102 Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen 
   88.103 Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handi-

cap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 
   88.104 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handi-

cap, met inbegrip van ambulante hulpverlening 
   88.109 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen 

en lichamelijk gehandicapten 
     
 88.9   Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting 
     
  88.91  Kinderopvang 
   88.911 Kinderdagverblijven en crèches 
   88.912 Kinderopvang door onthaalmoeders 
   88.919 Overige kinderopvang 
     
  88.99  Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 
 
 
 
 

  88.991 Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, 
met inbegrip van ambulante hulpverlening 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
   88.992 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, 

met inbegrip van ambulante hulpverlening 
   88.993 Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden 
   88.994 Integrale jeugdhulp zonder huisvesting 
   88.995 Beschutte en sociale werkplaatsen  
   88.996 Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting 
   88.999 Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, 

n.e.g. 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
    SECTIE R - KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE 
     
90    CREATIEVE ACTIVITEITEN, KUNST EN AMUSEMENT 
     
 90.0   Creatieve activiteiten, kunst en amusement 
     
  90.01  Uitvoerende kunsten 
   90.011 Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten 
   90.012 Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles 
     
  90.02  Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten 
   90.021 Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen  
   90.022 Ontwerp en bouw van podia 
   90.023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken 
   90.029 Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten 
     
  90.03  Scheppende kunsten 
   90.031 Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten 
   90.032 Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten 
     
  90.04  Exploitatie van zalen 
   90.041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 
   90.042 Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van 

culturele activiteiten 
     
91    BIBLIOTHEKEN, ARCHIEVEN, MUSEA EN OVERIGE CULTURELE 

ACTIVITEITEN 
     
 91.0   Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten 
     
  91.01  Bibliotheken en archieven  
   91.011 Bibliotheken,mediatheken en ludotheken 
   91.012 Openbare archieven 
     
  91.02 91.020 Musea 
     
  91.03 91.030 Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties 
     
  91.04  Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten 
   91.041 Botanische tuinen en dierentuinen 
   91.042 Beheer en instandhouding van natuurgebieden 
     
92    LOTERIJEN EN KANSSPELEN 
     
 92.0   Loterijen en kansspelen 
     
  92.00 92.000 Loterijen en kansspelen 
     
93    SPORT, ONTSPANNING EN RECREATIE 
     
 93.1   Sport 
     
 
 

 93.11 93.110 Exploitatie van sportaccommodaties 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
  93.12  Sportclubs 
   93.121 Activiteiten van voetbalclubs 
   93.122 Activiteiten van tennisclubs 
   93.123 Activiteiten van overige balsportclubs 
   93.124 Activiteiten van wielerclubs 
   93.125 Activiteiten van vechtsportclubs 
   93.126 Activiteiten van watersportclubs 
   93.127 Activiteiten van paardensportclubs 
   93.128 Activiteiten van atletiekclubs 
   93.129 Activiteiten van overige sportclubs 
     
  93.13 93.130 Fitnesscentra 
     
  93.19  Overige sport 
   93.191 Activiteiten van sportbonden en -federaties 
   93.192 Zelfstandig werkende sportbeoefenaars 
   93.199 Overige sportactiviteiten, n.e.g. 
     
 93.2   Ontspanning en recreatie 
     
  93.21  Kermisattracties en pret- en themaparken 
   93.211 Exploitatie van kermisattracties 
   93.212 Exploitatie van pret- en themaparken 
     
  93.29  Overige ontspanning en recreatie 
   93.291 Exploitatie van snooker- en biljartenzalen 
   93.292 Exploitatie van recreatiedomeinen 
   93.299 Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
    SECTIE S - OVERIGE DIENSTEN 
     
94    VERENIGINGEN 
     
 94.1   Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties 
     
  94.11 94.110 Bedrijfs- en werkgeversorganisaties 
     
  94.12 94.120 Beroepsorganisaties 
     
 94.2   Vakverenigingen 
     
  94.20 94.200 Vakverenigingen 
     
 94.9   Overige verenigingen 
     
  94.91 94.910 Religieuze organisaties 
     
  94.92 94.920 Politieke organisaties 
     
  94.99  Overige verenigingen, n.e.g. 
   94.991 Verenigingen op het vlak van jeugdwerk 
   94.992 Verenigingen en bewegingen voor volwassenen 
   94.993 Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevor- 

dering 
   94.994 Verenigingen op het vlak van milieu en mobiliteit 
   94.995 Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking 
   94.999 Overige verenigingen, n.e.g. 
     
95    REPARATIE VAN COMPUTERS EN CONSUMENTENARTIKELEN 
     
 95.1   Reparatie van computers en communicatieapparatuur 
     
  95.11 95.110 Reparatie van computers en randapparatuur 
     
  95.12 95.120 Reparatie van communicatieapparatuur 
     
 95.2   Reparatie van consumentenartikelen 
     
  95.21 95.210 Reparatie van consumentenelektronica 
     
  95.22 95.220 Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis 

en tuin 
     
  95.23 95.230 Reparatie van schoeisel en lederwaren 
     
  95.24 95.240 Reparatie van meubelen en stoffering 
     
  95.25 95.250 Reparatie van uurwerken en sieraden 
     
  95.29 95.290 Reparatie van andere consumentenartikelen 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
96    OVERIGE PERSOONLIJKE DIENSTEN 
     
 96.0   Overige persoonlijke diensten 
     
  96.01  Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten 
   96.011 Activiteiten van industriële wasserijen 
   96.012 Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren 
     
  96.02  Haar- en schoonheidsverzorging 
   96.021 Haarverzorging 
   96.022 Schoonheidsverzorging 
     
  96.03  Begrafeniswezen 
   96.031 Uitvaartverzorging 
   96.032 Beheer van kerkhoven en activiteiten van crematoria  
     
  96.04 96.040 Sauna's, solaria, baden enz. 
     
  96.09  Overige persoonlijke diensten, n.e.g. 
   96.091 Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke 
   96.092 Plaatsen van tatouages en piercings 
   96.093 Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veteri- 

naire diensten 
   96.094 Africhten van huisdieren 
   96.095 Pensions voor huisdieren 
   96.099 Overige persoonlijke diensten 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
    SECTIE T - HUISHOUDENS ALS WERKGEVER;  

NIET-GEDIFFERENTIEERDE PRODUCTIE VAN GOEDEREN EN 
DIENSTEN DOOR HUISHOUDENS VOOR EIGEN GEBRUIK 

     
97    HUISHOUDENS ALS WERKGEVER VAN HUISHOUDELIJK PERSONEEL
     
 97.0   Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 
     
  97.00 97.000 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 
     
98    NIET-GEDIFFERENTIEERDE PRODUCTIE VAN GOEDEREN EN 

DIENSTEN DOOR PARTICULIERE HUISHOUDENS VOOR EIGEN 
GEBRUIK 

     
 98.1   Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere 

huishoudens voor eigen gebruik 
     
  98.10 98.100 Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere 

huishoudens voor eigen gebruik 
     
 98.2   Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere 

huishoudens voor eigen gebruik 
     
  98.20 98.200 Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens 

voor eigen gebruik 
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   Sub  
Afdeling Groep Klasse klasse Omschrijving 
     
    SECTIE U - EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN 
     
99    EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN LICHAMEN 
     
 99.0   Extraterritoriale organisaties en lichamen 
     
  99.00 99.000 Extraterritoriale organisaties en lichamen 
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A     LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ 
 Deze sectie heeft betrekking op de exploitatie van natuurlijke en dierlijke hulp-

bronnen. Deze sectie omvat de akkerbouw, de veeteelt, de jacht, de bosbouw en de 
exploitatie van bossen. De visserij en de aquacultuur maken eveneens deel uit van 
deze sectie. 

    01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in 
verband met deze activiteiten 
Deze afdeling omvat twee basisactiviteiten, namelijk de plantaardige productie en de 
dierlijke productie. Daarenboven worden ook de biologische landbouw, de teelt van 
genetisch gewijzigde planten en het houden, fokken en kweken van genetisch 
gewijzigde dieren onder deze afdeling geklasseerd. Deze afdeling omvat zowel de 
teelt in open lucht als onder glas.  

Deze afdeling omvat eveneens de ondersteunende diensten in verband met de 
landbouw, de jacht, het zetten van vallen en andere verwante diensten. 

Bij groep 01.5 (Gemengd bedrijf) wordt niet zoals gebruikelijk een omschrijving 
gegeven van de hoofdactiviteit. Er wordt rekening gehouden met het feit dat in veel 
agrarische bedrijven de plantaardige en dierlijke productie elkaar redelijk in 
evenwicht houden en dat de indeling ervan in de ene dan wel de andere categorie 
een willekeurige beslissing zou zijn. 

Onder landbouw valt niet de verwerking van agrarische producten die ingedeeld 
worden bij afdeling 10 en 11 (vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken) of 
bij afdeling 12 (vervaardiging van tabaksproducten), tenzij het om werkzaamheden 
gaat die nodig zijn om deze klaar te maken voor de primaire markten. De werk-
zaamheden die nodig zijn om agrarische producten op primaire markten te brengen, 
zijn wel begrepen in deze afdeling.  

Deze afdeling omvat niet de aanleg van landbouwpercelen (bijv. de terrassering van 
landbouwgrond, drainage, de aanleg van rijstvelden) die onder sectie F (Bouwnij-
verheid) valt. De commercialisatie van landbouwproducten via aankoopcentrales of 
coöperaties wordt ingedeeld onder sectie G. Bovendien wordt de aanleg, het onder-
houd en de herinrichting van groenvoorzieningen, parken, tuinen en dergelijke, 
ingedeeld bij de klasse 81.300 (landschapsverzorging). 

        01.1 Teelt van eenjarige gewassen 

Deze groep heeft betrekking op de teelt van eenjarige gewassen. Eenjarige gewassen 
zijn gewassen die maximum een groeicyclus van twee seizoenen hebben. De teelt van 
deze planten met het oog op zaaigoed is eveneens in deze groep begrepen. 

            01.11 Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden 

Deze klasse omvat alle soorten teelten van granen, peulgewassen en oliehoudende 
zaden in open lucht. Deze teelten worden vaak gecombineerd door één en hetzelfde 
landbouwbedrijf. 
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                01.110 Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden 

Deze subklasse omvat: 

- de teelt van granen: 
• tarwe 
• maïs 
• sorgho 
• gerst 
• rogge 
• haver 
• gierst 
• andere granen  

- de teelt van peulvruchten  
• tuinbonen 
• veldbonen 
• kekers 
• paardebonen 
• linzen 
• lupine 
• tuinerwten 
• duivenbonen 
• andere peulvruchten  

- de teelt van oliehoudende zaden: 
• sojabonen 
• grondnoten 
• katoenzaad 
• ricinuszaad 
• lijnzaad 
• mosterdzaad 
• nigerzaad 
• koolzaad 
• saffloerzaad 
• sesamzaad 
• zonnebloempitten  
• andere oliehoudende zaden 

Deze subklasse omvat niet: 

- de teelt van rijst - cfr. 01.120 
- de teelt van zoete maïs of suikermaïs - cfr. 01.130 
- de teelt van voedermaïs - cfr. 01.199 
- de teelt van oliehoudende vruchten - cfr. 01.260 
- de ondersteunende activiteiten in verband met teelt van granen voor een vast bedrag of op 

contractbasis - cfr. 01.610 
 

            01.12 Teelt van rijst 
 

                01.120 Teelt van rijst 

Deze subklasse omvat: 

- de teelt van rijst of padie 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met teelt van rijst voor een vast bedrag of op 
contractbasis - cfr. 01.610 
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            01.13 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 

 
                01.130 Teelt van groenten, meloenen en wortel- en knolgewassen 

Deze subklasse omvat: 

- de teelt van blad- en stengelgroenten: 
• artisjokken 
• asperges 
• kool en spruitjes 
• bloemkool en broccoli 
• sla, andijvie, witloof en andere cichoreigroenten 
• spinazie 
• andere blad- en stengelgroenten 

- de teelt van vruchtgroenten: 
• komkommers en augurken 
• aubergines 
• tomaten 
• watermeloenen 
• wratmeloenen 
• andere meloenen en vruchtgroenten 

- de teelt van wortel- en knolgewassen: 
• wortelen 
• rapen 
• knoflook 
• uien en sjalotten 
• prei en andere eetbare looksoorten 
• andere wortel- en knolgewassen 

- de teelt van paddenstoelen en truffels 
- de teelt van groentezaad, met inbegrip van suikerbietenzaad  
- de teelt van zoete maïs of suikermaïs 
- de teelt van andere groenten 
- de teelt van wortels en knollen: 

• aardappelen 
• bataten (zoete aardappelen) 
• maniokwortel 
• jammen 
• andere wortels en knollen 

- de teelt van suikerbieten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de teelt van bietenzaad, met uitzondering van suikerbietenzaad - cfr. 01.199 
- de teelt van chilipeper en dergelijke pepers (Capsicum spp.) - cfr. 01.280 
- de teelt van champignonbroed - cfr. 01.309 
- de ondersteunende activiteiten in verband met teelt van groenten, meloenen en wortel- en 

knolgewassen voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 01.610 
- het oogsten en verzamelen van in het wild groeiende paddenstoelen en truffels - cfr. 02.300 
 

            01.14 Teelt van suikerriet 
 

                01.140 Teelt van suikerriet 

Deze subklasse omvat: 

- de teelt van suikerriet 

Deze subklasse omvat niet: 

- de teelt van suikerbieten - cfr. 01.130 
- de ondersteunende activiteiten in verband met teelt van suikerriet voor een vast bedrag of op 

contractbasis - cfr. 01.610 
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            01.15 Teelt van tabak 

 
                01.150 Teelt van tabak 

Deze subklasse omvat: 

- de teelt van tabak 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met teelt van tabak voor een vast bedrag of op 
contractbasis - cfr. 01.610 

- de vervaardiging van tabakproducten - cfr.12.000 
 

            01.16 Teelt van vezelgewassen 
 

                01.160 Teelt van vezelgewassen 

Deze subklasse omvat: 

- de teelt van katoen 
- de teelt van jute, roselle en andere bastvezels 
- de teelt van vlas of hennep 
- de teelt van sisal en andere textielvezels van agaven  
- de teelt van abaca, ramee en andere plantaardige textielvezels 
- de teelt van andere vezelgewassen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met teelt van vezelgewassen voor een vast bedrag 
of op contractbasis - cfr. 01.610 

 
            01.19 Teelt van andere eenjarige gewassen 

 
                01.191 Teelt van bloemen 

Deze subklasse omvat: 

- de teelt van bloemen 
- de teelt van snijbloemen, bloesems en bloemknoppen 
- de teelt van zaaigoed voor de bloementeelt 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met teelt van bloemen voor een vast bedrag of op 
contractbasis - cfr. 01.610 

 
                01.199 Teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- de teelt van andere eenjarige gewassen: 
• koolrapen, voederbieten, voederwortelen en -knollen, luzerne, klaver, hooi, 

voedermaïs, voederkolen en andere gelijkaardige voedergewassen 
- de teelt van boekweit 
- de teelt van voederbietenzaad (met uitzondering van suikerbietenzaad) en zaden van 

voedergewassen 
- de teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g. 
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Deze subklasse omvat niet: 

- de teelt van suikerbietenzaad - cfr. 01.130 
- de teelt van eenjarige en meerjarige specerijen en aromatische en medicinale gewassen - cfr. 

01.280 
- de ondersteunende activiteiten in verband met teelt van andere eenjarige gewassen, n.e.g. 

voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 01.610 
 

        01.2 Teelt van meerjarige gewassen 

Deze groep heeft betrekking op de teelt van meerjarige gewassen. Meerjarige 
gewassen zijn gewassen die een groeicyclus van meer dan twee seizoenen hebben en 
die hun bladeren verliezen na elk seizoen. Meerjarige gewassen worden ook door-
levende gewassen genoemd. De teelt van deze planten met het oog op zaaigoed is 
eveneens in deze groep begrepen. 

            01.21 Teelt van druiven 
 

                01.210 Teelt van druiven 

Deze subklasse omvat: 

- de teelt van wijn- en tafeldruiven in wijngaarden 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met teelt van druiven voor een vast bedrag of op 
contractbasis - cfr. 01.610 

- de vervaardiging van wijn uit druiven - cfr. 11.020 
 

            01.22 Teelt van tropisch en subtropisch fruit 
 

                01.220 Teelt van tropisch en subtropisch fruit 

Deze subklasse omvat: 

- de teelt van tropische en subtropische fruit: 
• avocado's 
• bananen, "plantains" daaronder begrepen 
• dadels 
• vijgen 
• mango's 
• papayavruchten 
• ananas 
• andere tropisch en subtropisch fruit 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met teelt van tropisch en subtropisch fruit voor 
een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 01.610 
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            01.23 Teelt van citrusvruchten 

 
                01.230 Teelt van citrusvruchten 

Deze subklasse omvat: 

- de teelt van citrusvruchten: 
• pompelmoezen en pomelo's 
• citroenen en limoenen 
• sinaasappelen 
• tangerines, mandarijnen en clementines 
• andere citrusvruchten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met teelt van citrusvruchten voor een vast bedrag 
of op contractbasis - cfr. 01.610 

 
            01.24 Teelt van pit- en steenvruchten 

 
                01.240 Teelt van pit- en steenvruchten 

Deze subklasse omvat: 

- de teelt van pit- en steenvruchten 
• appelen 
• abrikozen 
• kersen en krieken 
• perziken en nectarines 
• peren en kweeperen 
• pruimen en sleepruimen 
• andere pit- en steenvruchten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met teelt van pit- en steenvruchten voor een vast 
bedrag of op contractbasis - cfr. 01.610 

 
            01.25 Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten 

 
                01.250 Teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en noten 

Deze subklasse omvat: 

- de teelt van bessen: 
• bosbessen 
• aalbessen 
• kruisbessen 
• kiwi's 
• frambozen 
• aardbeien 
• andere bessen 

- de teelt van noten, geschikt voor de menselijke consumptie: 
• amandelen 
• cashewnoten 
• kastanjes 
• hazelnoten 
• pimpernoten (pistaches) 
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• walnoten (okkernoten) 
• andere noten, geschikt voor de menselijke consumptie  

- andere boomvruchten en ander kleinfruit:  
• johannesbrood 

- de productie van zaaigoed voor de fruitteelt 

Deze subklasse omvat niet: 

- de teelt van kokosnoten - cfr. 01.260 
- de ondersteunende activiteiten in verband met teelt van andere boomvruchten, kleinfruit en 

noten voor een vast bedrag of op contractbasis cfr. 01.610 
 

            01.26 Teelt van oliehoudende vruchten 
 

                01.260 Teelt van oliehoudende vruchten 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de teelt van oliehoudende vruchten: 
• kokosnoten 
• tafelolijven 
• olijven voor het vervaardigen van olijfolie  
• andere oliehoudende vruchten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de teelt van sojabonen, grondnoten en andere oliehoudende zaden en vruchten - cfr. 01.110 
- de ondersteunende activiteiten in verband met teelt van oliehoudende vruchten voor een 

vast bedrag of op contractbasis - cfr. 01.610 
 

            01.27 Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken 
 

                01.270 Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken 

Deze subklasse omvat: 

- de teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken: 
• koffiebonen 
• theebladeren 
• matébladeren 
• cacaobonen 
• andere gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met teelt van gewassen bestemd voor de 
vervaardiging van dranken voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 01.610 

 
            01.28 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen 

 
                01.280 Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen 

Deze subklasse omvat: 

- de teelt van eenjarige en meerjarige specerijen en aromatische en medicinale gewassen: 
• peper (Piper spp.) 
• chilipeper en dergelijke pepers (Capsicum spp.) 
• muskaatnoten, foelie, amomen en kardemom 
• anijszaad, steranijszaad en venkelzaad 
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• kaneel 
• kruidnagelstelen 
• gember 
• vanille 
• hopbellen 
• teelt van andere specerij- en aromatische gewassen 

- de teelt van planten, hoofdzakelijk gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of 
voor insecten- of parasietenbestrijding of voor dergelijke doeleinden 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met teelt van specerijgewassen en van aroma-
tische en medicinale gewassen voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 01.610 

 
            01.29 Teelt van andere meerjarige gewassen 

 
                01.290 Teelt van andere meerjarige gewassen 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de teelt van rubberbomen voor de oogst van natuurlijke rubber 
- de teelt van kerstbomen 
- de teelt van bomen voor de extractie van sappen 
- de teelt van plantaardige stoffen hoofdzakelijk gebruikt in de mandenmakerij of voor 

vlechtwerk 

Deze subklasse omvat niet: 

- de teelt van bloemen, snijbloemen, bloesems en bloemknoppen - cfr. 01.191 
- de ondersteunende activiteiten in verband met teelt van andere meerjarige gewassen voor 

een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 01.610 
- het verzamelen van in het wild groeiende balata en dergelijke natuurlijke gommen - cfr. 

02.300 
 

        01.3 Plantenvermeerdering 
 

            01.30 Plantenvermeerdering 

Deze klasse omvat de productie van plantmateriaal, met inbegrip van stekken, enten 
en uit zaad geteelde planten, met het oog op plantenvermeerdering. Deze klasse 
omvat eveneens het enten van onderstammen met het oog op de productie van 
planten. 

                01.301 Boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen 

Deze subklasse omvat: 

- de exploitatie van boomkwekerijen met uitzondering van bosboomkwekerijen, zoals: 
 • bomen voor fruitaanplantingen, sierbomen, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met boomkwekerijen voor een vast bedrag of op 
contractbasis - cfr. 01.610 

- de bosboomkwekerijen - cfr. 02.100 
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                01.309 Overige plantenvermeerdering 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de teelt van planten bestemd om te worden overgeplant 
- de teelt van sierplanten, zoals: struiken, heesters, enz. 
- de teelt van graszoden om te verplanten  
- de teelt van levende planten voor de productie van bollen, knollen en wortelstokken, 

stekken en enten 
- de teelt van champignonbroed 

Deze subklasse omvat niet: 

- de teelt van zaaigoed - cfr. groepen 01.1 en 01.2 
- de ondersteunende activiteiten in verband met overige plantenvermeerdering voor een vast 

bedrag of op contractbasis - cfr. 01.610 
- de bosboomkwekerijen - cfr. 02.100 
 

        01.4 Veeteelt 

Deze groep omvat het houden, fokken en kweken van alle soorten dieren, met 
uitzondering van vis, schaaldieren, weekdieren en andere zeeproducten (parels, 
sponzen, enz.) 

Deze groep omvat niet: 

- het onderbrengen en verzorgen van vee voor derden - cfr. 01.620 
- het kweken van zeeproducten: parels, sponzen, enz. - cfr. 03.110 
- de productie van ruwe huiden en vellen afkomstig uit slachthuizen - cfr. 10.110 
 

            01.41 Fokken van melkvee 
 

                01.410 Fokken van melkvee 

Deze subklasse omvat: 

- het fokken van melkvee 
- de productie van niet-behandelde (rauwe) melk van koeien of buffels 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met het fokken van melkvee voor een vast bedrag 
of op contractbasis - cfr. 01.620 

- de verwerking van melk - cfr. 10.510 
 

            01.42 Fokken van andere runderen en buffels 
 

                01.420 Fokken van andere runderen en buffels 

Deze subklasse omvat: 

- het fokken van runderen en buffels bestemd voor de vleesproductie 
- de productie van rundersperma, sperma van buffels daaronder begrepen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met het fokken van andere runderen en buffels 
voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 01.620 
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            01.43 Fokken van paarden en andere paardachtigen 

 
                01.430 Fokken van paarden en andere paardachtigen 

Deze subklasse omvat:  

- het fokken van paarden 
- het fokken van ezels, muildieren en muilezels  
- de productie van niet-behandelde (rauwe) paardenmelk 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met het fokken van paarden en andere 
paardachtigen voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 01.620 

- het geven van paardrijlessen - cfr. 85.510 
- de exploitatie van renstallen - cfr. 93.199 
 

            01.44 Fokken van kamelen en andere kameelachtigen 
 

                01.440 Fokken van kamelen en andere kameelachtigen 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- het fokken van kamelen, dromedarissen en andere kameelachtigen 
- de productie van niet-behandelde (rauwe) melk van kamelen en andere kameelachtigen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met het fokken van kamelen en andere 
kameelachtigen voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 01.620 

 
            01.45 Fokken van schapen en geiten 

 
                01.450 Fokken van schapen en geiten 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- het fokken van schapen en geiten 
- de productie van niet-behandelde (rauwe) melk van schapen of van geiten 
- de productie van scheerwol (ruwe wol) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met het fokken van schapen en geiten, zoals het 
scheren van schapen, voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 01.620 

- de productie van huidwol - cfr. 10.110 
- de verwerking van melk - cfr. 10.510 
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            01.46 Fokken van varkens 

 
                01.461 Fokvarkenshouderijen 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van fokvarkenshouderijen 
- het fokken van everzwijnen 
 
Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met fokvarkenshouderijen voor een vast bedrag of 
op contractbasis - cfr. 01.620 

 
                01.462 Varkensvetmesterijen 

Deze subklasse omvat: 

- het vetmesten van varkens, met inbegrip van het vetmesten voor derden 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met varkensvetmesterijen voor een vast bedrag of 
op contractbasis - cfr. 01.620 

 
            01.47 Fokken van pluimvee 

 
                01.471 Kippenkwekerijen 

Deze subklasse omvat: 

- de kippenkwekerijen, met uitzondering van andere pluimveehouderijen 
- de exploitatie van kippenbroeierijen, met uitzondering van andere pluimveebroeierijen 

Deze subklasse omvat niet: 

- overige pluimveehouderijen - cfr. 01.479 
- de ondersteunende activiteiten in verband met kippenkwekerijen voor een vast bedrag of op 

contractbasis - cfr. 01.620 
- de productie van veren en dons - cfr. 10.120 
 

                01.472 Productie van eieren van pluimvee 

Deze subklasse omvat: 

- productie van eieren van pluimvee, met inbegrip van broedeieren van pluimvee 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met de productie van eieren van pluimvee voor 
een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 01.620 
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                01.479 Pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen 

Deze subklasse omvat: 

- de kwekerijen van eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenders 
- de exploitatie van pluimveebroeierijen, met uitzondering van kippenbroeierijen 

Deze subklasse omvat niet: 

- kippenkwekerijen - cfr. 01.471 
- de ondersteunende activiteiten in verband met pluimveehouderijen, m.u.v. 

kippenkwekerijen voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 01.620 
- de productie van veren en dons - cfr. 10.120 
 

            01.49 Fokken van andere dieren 
 

                01.490 Fokken van andere dieren 

Deze subklasse omvat: 

- het fokken van struisvogels, emoes en andere vogelsoorten, met uitzondering van pluimvee 
- de teelt van insecten  
- het fokken van tamme en wilde konijnen en andere pelsdieren 
- de teelt van wormen, landweekdieren, eetbare slakken, enz.  
- het fokken van hagedissen, slangen en schildpadden (zeeschildpadden daaronder begrepen) 
- de teelt van zijderupsen en de productie van cocons van zijderupsen 
- de teelt van bijen  
- het fokken van huisdieren, met uitzondering van vissen 

• katten en honden 
• vogels, zoals parkieten, enz. 
• hamsters, enz. 

- het fokken van wild in kwekerijen  
- het fokken van andere dieren, n.e.g. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de productie van ongelooide pelterijen en van ongelooide huiden en vellen van pelsdieren, 
reptielen en vogels, afkomstig uit kwekerijen 

- de productie van eieren en broedeieren van struisvogels, emoes en andere vogelsoorten, met 
uitzondering van pluimvee 

- de productie van spermaceti (wasachtige substantie in de schedelholte van potvissen) 
- de productie van natuurhoning en bijenwas en was van andere insecten 
- de productie van embryo's van dieren, voor reproductiedoeleinden 
- de productie van fijn of grof dierenhaar 
- de productie van niet-behandelde (rauwe) melk, n.e.g. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de kippenkwekerijen - cfr. 01.471 
- de pluimveehouderijen, m.u.v. kippenkwekerijen - cfr. 01.479 
- de ondersteunende activiteiten in verband met het fokken van andere dieren voor een vast 

bedrag of op contractbasis - cfr. 01.620  
- de productie van pelterijen of van huiden en vellen afkomstig van de jacht of van het zetten 

van vallen - cfr. 01.700 
- de teelt van in het water levende reptielen, krokodillen, zeewormen en kikkers - cfr. 03.210 

en 03.220 
- de visteelt in zee en zoet water - cfr. 03.210 en 03.220 
- de productie van ruwe huiden en vellen afkomstig uit slachthuizen - cfr. 10.110 
- het africhten van huisdieren - cfr. 96.094 
- de pensions voor huisdieren - cfr. 96.095 
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        01.5 Gemengd bedrijf 

 
            01.50 Gemengd bedrijf 

Deze klasse omvat: 

- de teelt van akkerbouwgewassen in combinatie met veeteelt als gemengd bedrijf, waarbij 
elk van beide productierichtingen voor niet meer dan 66 % aan de bruto standaardsaldi 
bijdraagt (= het verschil tussen de standaardwaarde van de productie en het standaardbedrag 
van sommige directe kosten). 

 
                01.500 Gemengd bedrijf 

Deze subklasse omvat: 

- de teelt van gewassen in combinatie met het fokken van dieren 

Deze subklasse omvat niet: 

- de teelt van gewassen die in de verschillende klassen van de groepen 01.1 en 01.2 ingedeeld 
worden 

- de teelt van verschillende soorten vee die in de verschillende klassen van de groep 01.4 
ingedeeld worden 

 
        01.6 Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; 

activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst 

Deze groep omvat landbouwactiviteiten voor een vast bedrag of op contractbasis. De 
zaadbewerking met het oog op vermeerdering en de eerste behandeling van de ge-
wassen voor primaire markten is eveneens daaronder begrepen. 

            01.61 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen 
 

                01.610 Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- landbouwactiviteiten voor een vast bedrag of op contractbasis: 
• het voorbereiden van de velden 
• het opzetten van een teelt 
• de behandeling van de gewassen 
• het besproeien van gewassen, ook indien vanuit de lucht 
• het snoeien van fruitbomen en wijnstokken 
• het overplanten van rijst, het uitdunnen van bieten 
• het oogsten 
• de ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de landbouw 

- het duurzaam en milieubewust onderhouden van landbouwgronden 
- de exploitatie van irrigatiesystemen voor de landbouw 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel 

Deze subklasse omvat niet: 

- activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst - cfr.01.630 
- zaadbewerking met het oog op vermeerdering - cfr. 01.640 
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- de drainage van landbouwgrond - cfr. 43.120 
- stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten - cfr. 71.113 
- het verlenen van adviezen op het gebied van beheer door agronomen en landbouweconomen 

ten behoeve van landbouwbedrijven - cfr. 74.909 
- landschapsverzorging - cfr. 81.300 
- de organisatie van landbouwcongressen, -beurzen en -tentoonstellingen - cfr. 82.300 
 

            01.62 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 
 

                01.620 Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- activiteiten in verband met de veeteelt voor een vast bedrag of op contractbasis: 
• activiteiten ter bevordering van het fokken en de groei en opbrengst van dieren 
• inspecteren van kuddes, drijven van vee, laten weiden van andermans vee, kapoenen 

van gevogelte, reinigen van kippenhokken, enz. 
• kunstmatige inseminatie 
• diensten van paardenfokkerijen 
• scheren van schapen voor derden 
• onderbrengen en verzorgen van vee voor derden 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de activiteiten van hoefsmeden 

Deze subklasse omvat niet: 

- het vetmesten van dieren - cfr. groep 01.4 
- de behandeling van mestoverschotten - cfr. 38.213 
- het ophalen van melk en het vervoer naar de zuivelfabriek voor rekening van derden - cfr. 

49.410 
- de verhuur van stallen en boxen, indien deze enkel de hoofdactiviteit is - cfr. 68.203 
- het verlenen van adviezen op het gebied van beheer door agronomen en landbouweconomen 

ten behoeve van landbouwbedrijven - cfr. 74.909 
- de veterinaire diensten - cfr. 75.000 
- het vaccineren van dieren - cfr. 75.000 
- de verhuur van dieren - cfr. 77.399 
- de pensions voor huisdieren - cfr. 96.095 
 

            01.63 Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst 
 

                01.630 Activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst 

Deze subklasse omvat de activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst voor 
een vast bedrag of op contractbasis zoals: 

- de eerste behandeling van de gewassen voor primaire markten: wassen, afsnijden, sorteren, 
desinfecteren, enz. 

- het zuiveren van katoen 
- de eerste behandeling van tabaksbladeren: drogen, ... 
- de eerste behandeling van cacaobonen: openbreken, ... 
- het paraffineren van fruit 
- overige activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst voor een vast bedrag of op 

contractbasis: roten, koelen, in bulk of vacuüm verpakken, enz. 
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Deze subklasse omvat niet: 

- de activiteiten met betrekking tot gewassen na de oogst, indien deze door de landbouwer 
zelf verricht worden - cfr. groepen 01.1, 01.2 of 01.3 

- de zaadbewerking met het oog op vermeerdering - cfr. 01.640 
- het strippen en het herdrogen van tabaksbladeren - cfr. 12.000 
- het in de handel brengen van landbouwproducten door commissionairs en coöperatieve 

verenigingen - cfr. afdeling 46 
- de groothandel van landbouwproducten - cfr. groep 46.2 
 

            01.64 Zaadbewerking met het oog op vermeerdering 
 

                01.640 Zaadbewerking met het oog op vermeerdering 

Deze subklasse omvat het geheel aan activiteiten met betrekking tot de eerste behan-
deling van oogsten met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van zaden 

Dit kan gebeuren door het verwijderen van onzuiverheden en te kleine of door machines of 
insecten beschadigde zaden of door het ontvochtigen van de zaden teneinde deze goed te 
kunnen bewaren. Deze activiteit omvat het drogen, het zuiveren, het sorteren en overige 
bewerkingen van zaden tot en met hun commercialisatie. De behandeling van genetisch 
gewijzigde zaden wordt eveneens hieronder begrepen.  

Deze subklasse omvat niet: 

- de teelt van zaden - cfr. groepen 01.1 en 01.2 
- de behandeling van zaden met het oog op de vervaardiging van oliën - cfr. 10.410 
- speur- en ontwikkelingswerk met het oog op het ontwikkelen of het wijzigen van nieuwe 

soorten zaden - cfr. 72.110 
 

        01.7 Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze 
activiteiten 
 

            01.70 Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 
 

                01.700 Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten 

Deze subklasse omvat o.a.: 
- de jacht en het plaatsen van vallen en strikken voor commerciële doeleinden 
- het weghalen van dieren (levend of dood) voor de voedselvoorziening, om bont of huiden te 

verzamelen, ten behoeve van onderzoekcentra en dierentuinen of voor gebruik als huisdier 
- de productie van pelterijen of van huiden of vellen van reptielen of vogels, afkomstig van de 

jacht of van het zetten van vallen 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- het vangen van zeezoogdieren zoals walrussen en zeehonden 

Deze subklasse omvat niet: 
- de productie van ongelooide pelterijen en van ongelooide huiden en vellen van pelsdieren, 

reptielen en vogels, afkomstig uit kwekerijen - cfr. 01.490 
- het fokken van wild in kwekerijen - cfr. 01.490 
- het vangen van walvissen - cfr. 03.110 
- de productie van ruwe huiden en vellen afkomstig uit slachthuizen - cfr. 10.110 
- de activiteiten van sportbonden en -federaties voor de jacht - cfr. 93.191 
- de ondersteunende diensten voor de jacht als sport of recreatie - cfr. 93.199 
- de exploitatie van sportjachtgebieden - cfr. 93.199 
- de diensten ter bevordering van de jacht en het zetten van vallen op commerciële basis - cfr. 

94.999 



Toelichtingen  Nace-Bel 2008 

 

 
    02 Bosbouw en de exploitatie van bossen 

Deze afdeling omvat de productie van rondhout, alsmede het oogsten en verzamelen 
van in het wild groeiende bosproducten, met uitzondering van hout. Indien een 
product een geringe bewerking ondergaat, wordt dit ook tot de bosbouw gerekend, 
zoals brandhout, houtskool die in het bos via traditionele methoden vervaardigd 
wordt of hout voor industriële doeleinden (bijv. mijnhout, hout voor pulp,...). Deze 
activiteiten kunnen worden verricht in bossen of in bosplantsoenen. 

De verdere verwerking van hout, te beginnen met het zagen en schaven, hetgeen 
normaal gesproken niet op de plaats van de houtkap zelf plaatsvindt, valt niet onder 
deze afdeling, maar valt onder de houtindustrie en vervaardiging van artikelen van 
hout (afdeling 16) of onder de subklasse 20.140 wanneer we te maken hebben met de 
vervaardiging van distillatieproducten van hout zoals houtskool. 

        02.1 Bosbouw 
 

            02.10 Bosbouw 
 

                02.100 Bosbouw 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen 
en andere houtopstanden 

- de teelt van hakhout, vezelhout en brandhout 
- de exploitatie van bosboomkwekerijen 
- de teelt van zaden van woudbomen en woudheesters 
- de teelt van plantaardige producten voor vlechtwerk 
Deze activiteiten kunnen worden verricht in bossen of in bosplantsoenen. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de teelt van kerstbomen - cfr. 01.290 
- de exploitatie van boomkwekerijen, met uitzondering van bosboomkwekerijen - cfr. 01.301 
- het oogsten en verzamelen van in het wild groeiende paddenstoelen en truffels en andere in 

het wild groeiende bosproducten, met uitzondering van hout - cfr. 02.300 
- de ondersteunende diensten in verband met de bosbouw - cfr. 02.400 
- de productie van houtchips en houtspanen - cfr. 16.100 
 

        02.2 Exploitatie van bossen 
 

            02.20 Exploitatie van bossen 
 

                02.200 Exploitatie van bossen 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de productie van rondhout voor industriële doeleinden 
- de productie van onbewerkt rondhout zoals mijnhout, (hei-)palen of staken voor 

omheiningen en elektriciteits- of telefoonpalen 
- het verzamelen en de productie van hout voor energiedoeleinden 
- de productie van bosexploitatieoverblijfselen voor energiedoeleinden 
- de productie van houtskool die in het bos via traditionele methoden vervaardigd wordt 

Het resultaat van deze activiteit kan de vorm aannemen van gekapt stamhout of brandhout. 
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Deze subklasse omvat niet: 

- de teelt van kerstbomen - cfr. 01.290 
- de houtteelt: aanplanten, herbeplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen 

en andere houtopstanden - cfr. 02.100 
- het oogsten en verzamelen van in het wild groeiende bosproducten, met uitzondering van 

hout - cfr. 02.300 
- de ondersteunende diensten in verband met de exploitatie van bossen - cfr. 02.400 
- de productie van houtchips en houtspanen - cfr. 16.100  
- de vervaardiging van distillatieproducten van hout zoals houtskool - cfr. 20.140 
 

        02.3 Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzon-
dering van hout 
 

            02.30 Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van 
hout 
 

                02.300 Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- verzamelen van in het wild groeiende bosproducten: 
• paddenstoelen en truffels 
• bessen 
• noten 
• balata, gutta-percha, guayule, chicle en dergelijke natuurlijke gommen 
• natuurkurk, ruw of eenvoudig bewerkt 
• gomlak (schellak) en harsen van natuurlijke oorsprong 
• balsems en andere plantaardige extracten 
• plantenhaar (crin végétale) 
• zeegras 
• eikels en wilde kastanjes 
• mossen en korstmossen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de teelt van paddenstoelen en truffels - cfr. 01.130 
- de teelt van bessen en noten - cfr. 01.250 
- de productie van brandhout - cfr. 02.200 
- de productie van houtchips en houtspanen - cfr. 16.100 
 

        02.4 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 
 

            02.40 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 
 
Deze klasse omvat de ondersteunende diensten in verband met de bosbouw voor een vast 
bedrag of op contractbasis. 
 

                02.400 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw 

Deze subklasse omvat o.a.: 
- ondersteunende diensten in verband met de bosbouw  

• de inventarisering van bossen 
• het bosbeheer 
• de evaluatie van houtopstanden 
• de brandbeveiliging van bossen 
• ongediertebestrijding met betrekking tot de bosbouw 

- ondersteunende diensten in verband met de exploitatie van bossen 
• het vervoer van stamstukken in het bos 
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Deze subklasse omvat niet: 

- de exploitatie van bosboomkwekerijen - cfr. 02.100 
- de drainage van bosbouwgrond - cfr. 43.120 
- het ruimen van bouwterreinen - cfr. 43.120 
 

    03 Visserij en aquacultuur 
Deze afdeling omvat de visvangst en de visteelt. Zij heeft betrekking op de exploitatie 
van visbestanden in zee of in zoet water en omvat de vangst of het verzamelen van 
vis, schaaldieren, weekdieren en andere zeeproducten: waterplanten, parels, spon-
zen, enz. 

Zij omvat eveneens activiteiten die deel uitmaken van de productie voor eigen 
rekening, zoals de teelt van oesters voor de productie van parels. De diensten in 
verband met de visserij of de visteelt in zee of zoet water worden opgenomen in de 
respectievelijke activiteiten van visserij of visteelt. 

Deze afdeling omvat niet de bouw of de reparatie van schepen en vaartuigen (30.1 
en 33.150) en evenmin de sportvisserij (93.199). Eveneens uitgesloten is de verwer-
king van vis, schaal- of weekdieren in fabrieken aan land dan wel op 
fabrieksschepen (10.200). 

        03.1 Visserij 

Deze groep omvat de visvangst, d.w.z. de vangst of het verzamelen van in het wild 
levende waterdieren (vooral vis, schaaldieren en weekdieren) en van planten die in 
zee, kust- en binnenwateren leven, voor menselijke consumptie of andere doeleinden, 
met de hand gevangen of vaker met netten, hengels of fuiken. Deze activiteiten 
kunnen uitgeoefend worden in het getijgebied (bv. het verzamelen van weekdieren 
zoals mossels en oesters), of met netten van de kust uit, of aan boord van zelf 
gebouwde kano's of prauwen, of wat meestal het geval is, aan boord van industrieel 
gebouwde schepen in kustwateren of op volle zee. Deze activiteiten omvatten ook de 
visserij in wateren waar vis werd uitgezet. 

            03.11 Zeevisserij 
 

                03.110 Zeevisserij 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de visserij op commerciële basis op volle zee of in kustwateren  
- het vangen van schaal- en schelpdieren in zee 
- het vangen van walvissen 
- de jacht op zeedieren: schildpadden, zeescheden, manteldieren, zee-egels en andere 

zeedieren 
- de ondersteunende diensten in verband met de zeevisserij, met uitzondering van de 

ondersteunende diensten voor de visvangst als sport of recreatie 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de activiteiten van schepen waarop zowel wordt gevist, als vis wordt verwerkt en 
geconserveerd 

- het verzamelen van natuurlijke parels, sponzen, koralen, zeewier en andere algen en 
zeewaterplanten 
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Deze subklasse omvat niet: 

- het vangen van zeezoogdieren: walrussen en zeehonden, met uitzondering van walvissen - 
cfr. 01.700 

- de verwerking van walvissen op schepen die zich uitsluitend met de verwerking en het 
conserveren bezighouden of in visfabrieken aan land cfr. 10.110 

- de verwerking van vis, schaal- en weekdieren op schepen die zich uitsluitend met de 
verwerking en het conserveren bezighouden of in visfabrieken aan land - cfr. 10.200 

- de verhuur van pleziervaartuigen met bemanning voor het vervoer over zee- en kustwateren, 
zoals voor viscruises - cfr. 50.100 

- de activiteiten van de scheepvaartpolitie - cfr. 84.241 
- de activiteiten van sportvisserclubs - cfr. 93.129  
- de activiteiten van sportbonden en -federaties voor de visvangst als sport of recreatie - cfr. 

93.191 
- de ondersteunende diensten voor de visvangst als sport of recreatie - cfr. 93.199 
- de exploitatie van sportviswateren - cfr. 93.199 
 

            03.12 Binnenvisserij 
 

                03.120 Binnenvisserij 

Deze subklasse omvat o.a. 

- de visserij op commerciële basis in binnenwateren 
- het vangen van schaal- en schelpdieren in binnenwateren 
- de jacht op waterdieren in binnenwateren 
- de ondersteunende diensten in verband met de binnenvisserij, met uitzondering van de 

ondersteunende diensten voor de visvangst als sport of recreatie 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het verzamelen van zoetwaterproducten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de verwerking van vis, schaal- en weekdieren op schepen die zich uitsluitend met de 
verwerking en het conserveren bezighouden of in visfabrieken aan land - cfr. 10.200 

- de verhuur van pleziervaartuigen met bemanning voor het vervoer over binnenwateren - cfr. 
50.300 

- de activiteiten van de binnenvaartpolitie - cfr. 84.241 
- de activiteiten van sportvisserclubs - cfr. 93.129  
- de activiteiten van sportbonden en -federaties voor de visvangst als sport of recreatie - cfr. 

93.191 
- de ondersteunende diensten voor de visvangst als sport of recreatie - cfr. 93.199 
- de exploitatie van sportviswateren - cfr. 93.199 
 

        03.2 Aquacultuur 

Deze groep omvat de visteelt, d. i. het productieproces waarmee in het water levende 
organismen zoals vis, weekdieren, schaaldieren, waterplanten, krokodillen, alli-
gators en amfibieën worden gekweekt en gevangen of verzameld, waarbij technieken 
worden gebruikt om de productie van deze organismen te verhogen boven een niveau 
dat onder natuurlijke voorwaarden kan beschouwd worden als duurzaam (bv. 
regelmatig uitzetten, voederen en beschermen tegen roofdieren). 
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            03.21 Mariene aquacultuur 

 
                03.210 Mariene aquacultuur 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de visteelt in zeewateren, met inbegrip van de teelt van siervissen in zeewateren 
- het kweken van oesterzaad, mossels, jonge zeekreeften, jonge garnalen, visbroed en pootvis 

in zeewateren 
- de teelt van porphyra en andere eetbare zeewieren 
- de teelt van oesters, schaal-, schelp- en weekdieren en andere zeedieren in zeewateren 
- de ondersteunende diensten in verband met de mariene aquacultuur 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de aquacultuur in brak water 
- de aquacultuur in bassins gevuld met zout water 
- de exploitatie van visbroedplaatsen in zeewateren 
- het kweken van zeewormen 

Deze subklasse omvat niet: 

- het kweken van kikkers - cfr. 03.220 
- de exploitatie van sportviswateren - cfr. 93.199 
 

            03.22 Aquacultuur in zoet water 
 

                03.220 Aquacultuur in zoet water 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de visteelt in zoet water, met inbegrip van de teelt van siervissen in zoet water 
- het kweken van oesterzaad, mossels, jonge zeekreeften, jonge garnalen, visbroed en pootvis 

in zoet water 
- de exploitatie van visbroedplaatsen in zoet water 
- het kweken van kikkers 
- de ondersteunende diensten in verband met de aquacultuur in zoet water 

Deze subklasse omvat niet: 

- de aquacultuur in bassins gevuld met zout water - cfr. 03.210 
- de exploitatie van sportviswateren - cfr. 93.199 
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B     WINNING VAN DELFSTOFFEN 
 De sectie "Winning van delfstoffen" omvat de winning van in de natuur voorkomende 

mineralen in vaste vorm (steenkool en erts), in vloeibare vorm (aardolie) of in vorm 
van gas (aardgas). De winning kan plaatsvinden via ondergrondse mijnbouw, 
dagbouw, boringen of via zeebodemexploitatie. 

Deze sectie omvat ook de bijkomende bewerkingen die voor het vervoer en de afzet 
van de minerale producten noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld het vergruizen, malen, 
wassen, drogen, sorteren of concentreren van ertsen, het vloeibaar maken van 
aardgas en het briketteren van vaste brandstoffen. Deze werkzaamheden worden 
vaak door de eenheden die de delfstoffen winnen zelf uitgeoefend en/of door andere 
eenheden in de buurt van de winplaats. 

De winningactiviteiten worden aan de hand van de belangrijkste geproduceerde 
mineralen ingedeeld in afdelingen, groepen en klassen. De afdelingen 05 en 06 
omvatten de winning van fossiele brandstoffen (steenkool, bruinkool, aardolie, 
aardgas); de afdelingen 07 en 08 omvatten de winning van metaalertsen en overige 
ertsen, alsook de overige winning van delfstoffen.  

Een aantal technische activiteiten in deze sectie, met name de winning van kool-
waterstoffen, kan ook aan gespecialiseerde eenheden worden uitbesteed en valt dan 
onder de ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw, met name onder 
afdeling 09. 

Deze sectie omvat niet: 

- de verwerking van delfstoffen - cfr. sectie C (Industrie) 
- de productie aan de bron van natuurlijk bron-of mineraalwater - cfr. 11.070 
- het vergruizen, malen of op andere wijze behandelen van bepaalde soorten aarde, 

steen en mineralen, niet in combinatie met de winning van delfstoffen - cfr. 
groep 23.9 

- de winning, behandeling en distributie van water - cfr. 36.000 
- het geschikt maken van terreinen voor de mijnbouw - cfr. 43.120 

    05 Winning van steenkool en bruinkool 
Deze afdeling omvat de winning van vaste brandstoffen via ondergrondse winning of 
winning in dagbouw en omvat eveneens de activiteiten die noodzakelijk zijn voor het 
vervoer en de afzet van deze minerale producten, zoals het vergruizen, het malen, het 
wassen, het drogen, het sorteren of het concentreren van ertsen. 

Deze afdeling omvat niet het vercooksen (cfr.19.100), de ondersteunende activiteiten 
in verband met steenkool- en bruinkoolwinning (cfr.09.900) of de vervaardiging van 
steenkool- of bruinkoolbriketten (cfr.19.200). 
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        05.1 Winning van steenkool 
 

            05.10 Winning van steenkool 
 

                05.100 Winning van steenkool 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de winning van steenkool: ondergrondse winning of winning in dagbouw, met inbegrip van 
winning via methodes ontwikkeld voor het vloeibaar maken van steenkool 

- het wassen, vergruizen, malen, drogen, sorteren, concentreren, enz. van steenkool en andere 
bewerkingen om de kwaliteit van de steenkool te verhogen of het transport, de opslag of de 
afzet te vergemakkelijken. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de recuperatie van steenkool uit steenbergen 
- de winning van steenkool voor een vast bedrag of op contractbasis 

Deze subklasse omvat niet: 

- de winning van bruinkool - cfr. 05.200 
- de winning van turf - cfr. 08.920 
- de ondersteunende activiteiten in verband met de winning van steenkool voor een vast 

bedrag of op contractbasis - cfr. 09.900 
- het proefboren voor de winning van steenkool - cfr. 09.900 
- de productie van vaste brandstoffen in cokesovens - cfr. 19.100 
- de vervaardiging van steenkoolbriketten - cfr. 19.200 
- het geschikt maken van terreinen voor de winning van steenkool - cfr. 43.120 
 

        05.2 Winning van bruinkool 
 

            05.20 Winning van bruinkool 
 

                05.200 Winning van bruinkool 

Deze subklasse omvat: 

- de winning van bruinkool: ondergrondse winning of winning in dagbouw, met inbegrip van 
winning via methodes ontwikkeld voor het vloeibaar maken van bruinkool 

- het wassen, vergruizen, malen, drogen, sorteren, concentreren, enz. van bruinkool en andere 
bewerkingen om de kwaliteit van de bruinkool te verhogen of het transport, de opslag of de 
afzet te vergemakkelijken. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de winning van bruinkool voor een vast bedrag of op contractbasis 

Deze subklasse omvat niet: 

- de winning van steenkool - cfr. 05.100 
- de winning van turf - cfr. 08.920 
- de ondersteunende activiteiten in verband met de winning van bruinkool voor een vast 

bedrag of op contractbasis - cfr. 09.900 
- het proefboren voor de winning van bruinkool - cfr. 09.900 
- de vervaardiging van bruinkoolbriketten - cfr. 19.200 
- het geschikt maken van terreinen voor de winning van bruinkool - cfr. 43.120 
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    06 

 
Winning van aardolie en aardgas 
Deze afdeling omvat de productie van aardolie en aardgas, de winning van aardolie 
uit bitumineuze leisteen en bitumineus zand en de terugwinning van vloeibare 
koolwaterstoffen. Deze afdeling omvat ook de exploitatie en ontwikkeling van 
aardolie- en aardgasvelden. Daaronder vallen activiteiten als het slaan en uitrusten 
van (boor)putten, het gebruik van separatoren, demulgatoren, ontziltingsinstallaties 
en verzamelleidingen voor ruwe aardolie en alle overige voorbereidingsactiviteiten 
in verband met de winning van aardolie en aardgas tot het punt waar het transport 
vanaf de winningplaats begint. 
Deze afdeling omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning, 
voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 09.100 

- de exploratie van aardolie en aardgas - cfr. 09.100 
- het proefboren voor het winnen van aardolie - cfr. 09.100 
- de vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten - cfr. 19.200  
- het geofysisch, geologisch en seismisch onderzoek - cfr. 71.121 
 

        06.1 Winning van aardolie 
 

            06.10 Winning van aardolie 
 

                06.100 Winning van aardolie 

Deze subklasse omvat: 

- de winning van ruwe aardolie 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de winning van bitumineuze leisteen en bitumineus zand. 
- de productie van aardolie uit bitumineuze leisteen en bitumineus zand 
- de bewerkingen om ruwe oliën te verkrijgen: het decanteren, ontzilten, dehydrateren, 

stabiliseren, enz. 
- de diensten i.v.m. aardoliewinning, verricht door de producent zelf 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met de aardoliewinning, voor een vast bedrag of 
op contractbasis - cfr. 09.100 

- de exploratie van aardolie en aardgas - cfr. 09.100 
- de vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten - cfr. 19.200  
- de recuperatie van vloeibare petroleumgassen (ethaan, propaan, butaan) bij de raffinage van 

aardolie - cfr. 19.200 
- de exploitatie van olie- en gaspijpleidingen - cfr. 49.500 
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        06.2 Winning van aardgas 
 

            06.20 Winning van aardgas 
 

                06.200 Winning van aardgas 

Deze subklasse omvat: 

- de winning van ruwe gasvormige koolwaterstoffen (aardgas) 
- de winning van condensaten 
- het verwijderen en scheiden van vloeibare koolwaterstoffracties 
- het ontzwavelen van gas 

Deze subklasse omvat ook: 

- de winning van vloeibare koolwaterstoffen via methodes ontwikkeld voor het vloeibaar 
maken of via pyrolyse 

- de diensten i.v.m. aardgaswinning, verricht door de producent zelf 
 
 
Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met de aardgaswinning, voor een vast bedrag of 
op contractbasis - cfr. 09.100 

- de exploratie van aardolie en aardgas - cfr. 09.100 
- de recuperatie van vloeibare petroleumgassen (ethaan, propaan, butaan) bij de raffinage van 

aardolie - cfr. 19.200 
- de vervaardiging van industriële gassen - cfr. 20.110 
- de exploitatie van olie- en gaspijpleidingen - cfr. 49.500 
 

    07 Winning van metaalertsen 
Deze afdeling omvat de winning van metaalertsen via ondergrondse mijnbouw, 
dagbouw of via zeebodemexploitatie. Deze afdeling omvat eveneens de voorbe-
handeling van ertsen zoals: het breken en malen van ertsen, het wassen van ertsen, 
het concentreren van ertsen door magnetische of gravimetrische afscheiding en het 
floteren, zeven, sorteren, drogen, calcineren en roosten van ertsen. 

Deze afdeling omvat niet: 

- het roosten van ijzerkies - cfr. 20.130 
- de productie van aluminiumoxide - cfr. 24.420 
- de exploitatie van hoogovens - cfr. afdeling 24 
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        07.1 Winning van ijzererts 
 

            07.10 Winning van ijzererts 
 

                07.100 Winning van ijzererts 

Deze subklasse omvat: 

- de winning van ertsen die hun waarde voornamelijk ontlenen aan hun ijzergehalte 
- de reductie en het sinteren van ijzererts 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de winning van ijzererts voor een vast bedrag of op contractbasis 

Deze subklasse omvat niet: 

- de winning en voorbehandeling van pyriet en van pyrrotiet - cfr. 08.910 
- de ondersteunende activiteiten in verband met de winning van ijzererts voor een vast bedrag 

of op contractbasis - cfr. 09.900 
- het roosten van ijzerkies - cfr. 20.130 
 

        07.2 Winning van non-ferrometaalertsen 

Deze groep omvat de winning van non-ferrometaalertsen. 
 

            07.21 Winning van uranium- en thoriumerts 
 

                07.210 Winning van uranium- en thoriumerts 

Deze subklasse omvat: 

- de winning van ertsen die hun waarde voornamelijk ontlenen aan hun uranium en 
thoriumgehalte: pekblende, enz. 

- het opwerken van deze ertsen 
- de vervaardiging van gele koek ("yellow cake") 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de winning van uranium- en thoriumerts voor een vast bedrag of op contractbasis 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met de winning van uranium- en thoriumerts voor 
een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 09.900 

- de verrijking van uranium- en thoriumerts - cfr. 20.130 
- de productie van uranium metaal uit pekblende (uraanpekerts) of andere ertsen - cfr. 24.460 
- het smelten en zuiveren van uranium - cfr. 24.460 
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            07.29 Winning van andere non-ferrometaalertsen 

 
                07.290 Winning van andere non-ferrometaalertsen 

Deze subklasse omvat: 

- de winning en voorbehandeling van ertsen die hun waarde voornamelijk ontlenen aan hun 
gehalte aan non-ferrometalen: 

• aluminium (bauxiet), koper, lood, zink, tin, mangaan, chroom, nikkel, kobalt, 
molybdeen, tantaal, vanadium, enz. 

• edele metalen: goud, zilver en platina 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de winning van andere non-ferrometaalertsen voor een vast bedrag of op contractbasis 

Deze subklasse omvat niet: 

- de winning van ertsen die hun waarde voornamelijk ontlenen aan hun uranium en 
thoriumgehalte - cfr. 07.210 

- de ondersteunende activiteiten in verband met de winning van andere non-ferrometaalertsen 
voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 09.900 

- de productie van aluminiumoxide - cfr. 24.420 
- de productie van kopermatte - cfr. 24.440 
- de productie van nikkelmatte - cfr. 24.450 
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    08 Overige winning van delfstoffen 
Deze afdeling omvat naast de winning van steensoorten ook het baggeren van 
alluviale sedimenten, het malen van stenen en het gebruik van zoutmoerassen. De 
producten worden vooral in de bouw gebruikt (bijv. zand, steen enz.), bij de ver-
vaardiging van bouwmaterialen (bijv. klei, gips, kalk), van chemicaliën enz. 

Deze afdeling omvat niet de verwerking van delfstoffen (met uitzondering van 
vergruizen, malen, wassen, drogen, sorteren en mengen). 
 

        08.1 Winning van steen, zand en klei 
 

            08.11 Winning van bouw- en siersteen, kalksteen, gips, krijt en leisteen 
 

                08.111 Winning van bouw- en siersteen 

Deze subklasse omvat: 
- de winning, het ruw houwen en het zagen van steensoorten voor de steenhouwerij of voor 

het bouwbedrijf, zoals marmer, graniet, zandsteen, enz. 
- het malen en breken van bouw- en siersteen 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de winning van bouw- en siersteen voor een vast bedrag of op contractbasis 

Deze subklasse omvat niet: 
- de winning van leisteen - cfr. 08.112 
- de winning van ongebrand dolomiet - cfr. 08.112 
- de winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie - cfr. 08.910 
- de ondersteunende activiteiten in verband met de winning van bouw- en siersteen voor een 

vast bedrag of op contractbasis - cfr. 09.900 
- de vervaardiging van cement - cfr. 23.510 
- de vervaardiging van kalk en gips - cfr. 23.520 
- de productie van gebrand dolomiet - cfr. 23.520 
- de vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw - cfr. 23.620 
- het houwen, bewerken en afwerken van bouw- en siersteen buiten steengroeven - cfr. 

23.700 
 

                08.112 Winning van kalksteen, gips, krijt en leisteen 

Deze subklasse omvat: 
- de winning, het malen en het breken van kalksteen 
- de winning van gips en anhydriet 
- de winning van krijt  
- de winning van ongebrand dolomiet 
- de winning van leisteen 
- de winning van cementsteen 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de winning van kalksteen, gips, krijt en leisteen voor een vast bedrag of op contractbasis 

Deze subklasse omvat niet: 
- de winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie - cfr. 08.910 
- de ondersteunende activiteiten in verband met de winning van kalksteen, gips, krijt en 

leisteen voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 09.900 
- de vervaardiging van cement - cfr. 23.510 
- de vervaardiging van kalk en gips - cfr. 23.520 
- de productie van gebrand dolomiet - cfr. 23.520 
- de vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw - cfr. 23.620 
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- het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen buiten steengroeven - cfr. 23.700 
 

            08.12 Winning van grind, zand, klei en kaolien 
 

                08.121 Winning van grind 

Deze subklasse omvat: 

- de winning van grind uit groeven of door middel van uitbaggering 
- het breken en malen van grind 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de winning van grind voor een vast bedrag of op contractbasis 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met de winning van grind voor een vast bedrag of 
op contractbasis - cfr. 09.900 

 
                08.122 Winning van zand 

Deze subklasse omvat: 

- de winning van industriezand en zand voor het bouwbedrijf uit groeven of door middel van 
uitbaggering 

- het breken en malen van zand 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de winning van zand voor een vast bedrag of op contractbasis 

Deze subklasse omvat niet: 

- de winning van bitumineus zand - cfr. 06.100 
- de ondersteunende activiteiten in verband met de winning van zand voor een vast bedrag of 

op contractbasis - cfr. 09.900 
 

                08.123 Winning van klei en kaolien 

Deze subklasse omvat: 

- de winning van kaolien en andere kaolienhoudende klei 
- de winning van andere klei, andalusiet, kyaniet en sillimaniet 
- de winning van mulliet 
- de winning van chamotte- en dinasaarde 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de winning van klei en kaolien voor een vast bedrag of op contractbasis 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met de winning van klei en kaolien voor een vast 
bedrag of op contractbasis - cfr. 09.900 
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        08.9 Winning van delfstoffen, n.e.g. 

 
            08.91 Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 

 
                08.910 Winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 

Deze subklasse omvat: 

- de winning van natuurlijke fosfaten en natuurlijke kalizouten 
- de winning van ruwe zwavel en niet geraffineerde zwavel 
- de winning en voorbehandeling van pyriet en pyrrotiet, met uitzondering van het roosten 
- de winning van natuurlijk bariumsulfaat en bariumcarbonaat (bariet en witheriet), 

natuurlijke boraten, natuurlijke magnesiumsulfaten (kieseriet) 
- de winning van verfaarde en vloeispaat 
- de winning van andere mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het verzamelen van guano 
- de winning van mineralen voor de chemische en de kunstmestindustrie voor een vast bedrag 

of op contractbasis 

Deze subklasse omvat niet: 

- de zoutwinning - cfr. 08.930 
- de ondersteunende activiteiten in verband met de winning van mineralen voor de chemische 

en de kunstmestindustrie voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 09.900 
- het roosten van ijzerkies - cfr. 20.130 
- de vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen - cfr. 20.150 
 

            08.92 Winning van turf 
 

                08.920 Winning van turf 

Deze subklasse omvat: 

- de winning van turf 
- het bewerken van turf om de kwaliteit te doen toenemen of om het vervoer, de opslag en de 

afzet van turf te vergemakkelijken 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de winning van turf voor een vast bedrag of op contractbasis 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met de winning van turf voor een vast bedrag of 
op contractbasis - cfr. 09.900 

- de vervaardiging van turfbriketten - cfr. 19.200 
- de vervaardiging van mengelingen voor potplanten op basis van turf, natuurlijke aarde, 

zand, klei, meststoffen, enz. - cfr. 20.150 
- de vervaardiging van producten van turf - cfr. 23.990 
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            08.93 Zoutwinning 

 
                08.930 Zoutwinning 

Deze subklasse omvat: 

- de zoutwinning uit onderaardse zoutafzettingen, ook indien door oplossen en oppompen 
- de zoutproductie door het laten verdampen van zeewater of ander zout water 
- het breken, zuiveren en raffineren van zout, verricht door de producent zelf 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de zoutwinning voor een vast bedrag of op contractbasis 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met de zoutwinning voor een vast bedrag of op 
contractbasis - cfr. 09.900 

- het breken, zuiveren en raffineren van zout voor de menselijke consumptie, bijv. 
jodiumhoudend zout, keuken- en tafelzout - cfr. 10.840 

- de drinkwaterproductie door het verdampen van zout water - cfr. 36.000 
 

            08.99 Overige winning van delfstoffen, n.e.g. 
 

                08.990 Overige winning van delfstoffen, n.e.g. 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de winning van overige mineralen en materialen: 
• de winning van natuurlijke schuur-, slijp- en polijstmiddelen, zoals: onbewerkte of 

enkel gezaagde, gekloofde of ruw gesneden industriediamant, puimsteen, amaril, 
natuurlijk korund, natuurlijk granaat en andere natuurlijke schuur-, slijp- en 
polijstmiddelen  

• de winning van asbest, diatomeeënaarde, natuurlijk grafiet, speksteen (talk), 
veldspaat, enz. 

• de winning van natuurlijk asfalt, asfaltiet, asfaltsteen en natuurlijke bitumen 
• de winning van natuurlijke edelstenen en halfedelstenen, onbewerkt of enkel 

gezaagd of ruw bewerkt 
• de winning van kwarts, mica, enz. 
• de winning van humus en teelaarde 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de overige winning van delfstoffen, n.e.g. voor een vast bedrag of op contractbasis 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen, n.e.g. 
voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 09.900 
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    09 Ondersteunende activiteiten in verband met de 
mijnbouw 
Deze afdeling omvat het voor een vast bedrag of op contractbasis verrichten van 
gespecialiseerde ondersteunende diensten in verband met de winning van delfstoffen. 
Zij omvat opsporingsdiensten via traditionele prospectiemethodes zoals het nemen 
van boorkernen en geologische observatie, evenals boringen, proefboringen en 
herhaalde boringen voor de winning van aardolie of van metaal- en andere ertsen. 
Andere typische diensten zijn de bouw van fundamenten voor aardolie- en aardgas-
boorputten, het cementeren van mantelbuizen voor aardolie- en aardgasboorputten, 
het spoelen, reinigen en leegpompen van aardolie- en aardgasboorputten, het 
draineren en leegpompen van mijnen, de verwijdering van deklagen in mijnen, enz. 

        09.1 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en 
aardgaswinning 
 

            09.10 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en 
aardgaswinning 
 

                09.100 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- het voor een vast bedrag of op contractbasis verrichten van diensten in verband met de 
aardolie- en aardgaswinning: 

• de exploratie met betrekking tot de aardolie- en aardgaswinning, bijv. via de 
klassieke prospectiemethoden zoals het nemen van bodemmonsters en het verrichten 
van geologische waarnemingen op de toekomstige winningsgebieden 

• het vloeibaar maken en weer vergassen van aardgas met het oog op het vervoer, 
indien dit gedaan wordt op de plaats waar het aardgas wordt gewonnen 

• het pompen uit putten (ja-knikkers) en het draineren voor een vast bedrag of op 
contractbasis  

• het proefboren, gericht boren en bijboren met betrekking tot de aardolie- en 
aardgaswinning 

• het inspudden 
• het opbouwen, repareren en ontmantelen van boortorens  
• het cementeren van olie- en gasputten 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het blussen van brandende olieputten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de diensten i.v.m. aardolie- en aardgaswinning verricht door de producent zelf - cfr. 06.100 
en 06.200  

- de reparatie van machines voor de delfstoffenwinning - cfr. 33.120 
- het vloeibaar maken en weer vergassen van aardgas met het oog op het vervoer, indien dit 

niet gebeurt op de plaats waar het aardgas gewonnen wordt - cfr. 52.210 
- het geofysisch, geologisch en seismisch onderzoek voor een vast bedrag of op contractbasis 

- cfr. 71.121 
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        09.9 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige 
winning van delfstoffen 
 

            09.90 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van 
delfstoffen 
 

                09.900 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de ondersteunende activiteiten met betrekking tot de winning van steenkool, bruinkool, 
metaalertsen en overige delfstoffen voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 
afdelingen 05, 07 en 08: 

• de exploratie met betrekking tot de overige winning van delfstoffen, bijv. via de 
klassieke prospectiemethoden zoals het nemen van bodemmonsters en het verrichten 
van geologische waarnemingen op de toekomstige winningsgebieden 

• het pompen en draineren voor een vast bedrag of op contractbasis 
• het proefboren, gericht boren en bijboren met betrekking tot de overige winning van 

delfstoffen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de exploitatie van mijnen en steengroeven voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 
afdelingen 05, 07 of 08 

- de reparatie van machines voor de delfstoffenwinning - cfr. 33.120 
- het geofysisch onderzoek voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 71.121 
 



Toelichtingen  Nace-Bel 2008 

 

 
C     INDUSTRIE 
 

Deze sectie omvat de fysische of chemische verwerking van materialen, stoffen of 
onderdelen tot nieuwe producten, ook al volstaat dit criterium niet om de industrie te 
definiëren (zie de opmerking hieronder over het recyclen van afval). De verwerkte 
materialen, stoffen of onderdelen zijn grondstoffen uit de landbouw, bosbouw, 
visserij en mijnbouw, alsmede fabrikaten. Indien de goederen ingrijpend worden 
gewijzigd of vernieuwd of een totaal andere constructie krijgen, valt dit gewoonlijk 
onder industrie. 

Het resultaat van een industriële verwerking is een eindproduct, dat gereed is voor 
gebruik of consumptie, of het is een halffabricaat, dat voor verdere verwerking wordt 
gebruikt. Zo wordt het product dat na raffinage van aluminiumoxide ontstaat, als 
input gebruikt voor de primaire productie van aluminium. Primair aluminium wordt 
als input gebruikt voor de fabricage van aluminiumdraad. Aluminiumdraad wordt 
als input gebruikt voor de fabricage van artikelen van draad. 

De vervaardiging van specifieke componenten en onderdelen, toebehoren en hulp-
stukken voor machines en apparatuur wordt gewoonlijk ingedeeld in dezelfde klasse 
als de vervaardiging van de desbetreffende machines en apparatuur. De ver-
vaardiging van niet-specifieke componenten en onderdelen voor machines en appa-
ratuur, zoals motoren, zuigers, elektromotoren, elektroinstallatiemateriaal, kleppen, 
kogellagers, rollagers, worden in de passende klasse van de sectie industrie 
ingedeeld, ongeacht de machines en apparatuur waarin deze worden geïnstalleerd. 
De vervaardiging van specifieke componenten en toebehoren door spuitgieten of 
extrusie van kunststoffen wordt evenwel ingedeeld in groep 22.2. 

De montage van onderdelen valt ook onder de sectie Industrie. Dat betreft zowel de 
montage van industrieproducten uit componenten die werden vervaardigd door de 
eenheid die ze monteert als uit aangekochte componenten. 

De afvalverwerking, d.w.z. de omvorming van afval in secundaire grondstoffen, 
wordt ingedeeld in groep 38.3 (Terugwinning). Hoewel daarbij fysische of 
chemische veranderingen plaats kunnen vinden, wordt zij niet als verwerkende 
industrie beschouwd. De be- of verwerking van het afval wordt beschouwd als het 
eerste doel van deze activiteiten. Zij worden derhalve in sectie E (Distributie van 
water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering) ingedeeld. De vervaardiging van 
nieuwe afgewerkte producten (en niet van secundaire grondstoffen) wordt evenwel in 
de sectie industrie ingedeeld, ook wanneer bij die activiteit afval als grondstof wordt 
gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld de productie van zilver uit filmafval beschouwd als 
een industriële verwerking. 

Specifiek onderhoud en specifieke reparatie van machines en apparatuur voor de 
industrie, handel en dergelijke worden over het algemeen ingedeeld in afdeling 33 
(Reparatie en installatie van machines en apparaten). De reparatie van computers 
en consumentenartikelen wordt evenwel ingedeeld in afdeling 95 (Reparatie van 
computers en consumentenartikelen), terwijl de reparatie van auto's wordt ingedeeld 
in afdeling 45 (Groot- en detailhandel in en reparatie van auto's en motorfietsen). 

Wanneer zij als specifieke activiteit wordt uitgevoerd, wordt de installatie van 
machines en toestellen ingedeeld onder 33.220. 

Opmerking: De scheidingslijn tussen de industrie en andere secties van de 
nomenclatuur is niet altijd even duidelijk. Over het algemeen houdt de industrie zich 
bezig met de verwerking van materialen tot nieuwe producten. Het resultaat van de 
productie is een nieuw product, maar wanneer een product als nieuw moet worden  
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beschouwd, is niet altijd evident. Ter verduidelijking volgen een aantal voorbeelden 
van activiteiten die in de NACE bij de sectie industrie worden ingedeeld: 
- de verwerking van verse vis (openen en verwijderen van oesterschelpen, fileren van 

vis), voor zover dat niet aan boord van vissersvaartuigen gebeurt (cfr. 10.200) 
- het pasteuriseren en bottelen van melk (cfr. 10.510) 
- de leerbewerking (cfr. 15.110) 
- de houtverduurzaming (cfr. 16.100) 
- het drukken en aanverwante activiteiten (cfr. groep 18.1) 
- loopvlakvernieuwing van luchtbanden (cfr. 22.110) 
- de productie van stortklaar beton (cfr. 23.630) 
- het galvaniseren, plateren, de warmtebehandeling van metalen (cfr. 25.610) 
- het opnieuw bouwen of vervaardigen van machines (bv. automotoren - cfr. 29.100) 

Er zijn daarentegen ook activiteiten die, hoewel ze een verwerkingsproces omvatten, 
toch bij een andere sectie van de NACE worden ingedeeld (dus niet bij de sectie 
Industrie). Daartoe behoren: 

- de exploitatie van bossen, ingedeeld in sectie A (Landbouw, bosbouw en visserij) 
- de verwerking van landbouwproducten, ingedeeld in sectie A (Landbouw, bosbouw 

en visserij) 
- het bereiden van levensmiddelen voor onmiddellijk verbruik ter plaatse, ingedeeld 

in afdeling 56 (Eet- en drinkgelegenheden) 
- de verrijking van ertsen en andere mineralen, ingedeeld in sectie B (Winning van 

delfstoffen) 
- het optrekken van bouwwerken en de fabricage op de bouwplaats zelf, ingedeeld in 

sectie F (Bouwnijverheid) 
- het opsplitsen van partijen stukgoederen in kleinere partijen, inclusief het verpak-

ken, herverpakken of bottelen van producten als alcoholhoudende dranken of 
chemicaliën; het sorteren van afval; het mengen van verf op bestelling; het snijden 
van metaal op bestelling. Al deze activiteiten leiden niet tot een nieuw product, 
maar tot een gewijzigde versie van hetzelfde product, en worden bij sectie G 
(Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen) ingedeeld. 

 
    10 Vervaardiging van voedingsmiddelen 

Deze afdeling omvat de verwerking van producten uit de landbouw, bosbouw en 
visserij tot voedsel voor mens en dier; zij omvat eveneens de productie van diverse 
intermediaire producten die niet rechtstreeks voor consumptie zijn geschikt. Vaak 
ontstaan ook bijproducten met een bepaalde waarde, zoals huiden bij de slacht of 
perskoeken bij de olieproductie. 

De afdeling is ingedeeld naar gelang van de verschillende soorten producten: vlees, 
vis, fruit en groenten, oliën en vetten, melkproducten, maalderijproducten, dieren-
voeders en overige voedingsmiddelen. De productie kan voor eigen rekening worden 
uitgevoerd evenals in opdracht van derden, zoals bij de slacht. 

Deze afdeling omvat niet de bereiding van maaltijden voor onmiddellijk verbruik, 
zoals in restaurants. 

Een aantal activiteiten wordt als industrie beschouwd: bakkerijen, slagerijen met 
kant-en-klare vleesproducten enz., die hun eigen producten verkopen hoewel de 
verkoop in eigen winkel eigenlijk onder detailhandel valt. Wanneer de bewerking 
echter minimaal is en niet tot een echt nieuw product leidt, wordt de desbetreffende 
eenheid bij Groot- en detailhandel en reparatie van auto's en motorfietsen (sectie G) 
ingedeeld. 
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Het bereiden van levensmiddelen voor onmiddellijk verbruik ter plaatse wordt inge-
deeld in afdeling 56 (Eet- en drinkgelegenheden). 

De productie van dierenvoeders uit slachtafval en bijproducten van de slacht wordt 
bij 10.9 ingedeeld, terwijl de verwerking van afval van voedingsmiddelen tot secun-
daire grondstoffen bij 38.3 wordt ingedeeld en de verwijdering van het afval ervan 
bij 38.213. 

        10.1 Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van 
vleesproducten 
 

            10.11 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte 
 

                10.110 Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte 

Deze subklasse omvat: 

- de exploitatie van slachthuizen die zich bezighouden met het slachten, bereiden en verpak-
ken van vlees: rundvlees, varkensvlees, lamsvlees, konijnenvlees, schapenvlees, kame-
lenvlees, enz.  

- de productie van vers, gekoeld of bevroren vlees, als hele dieren 
- de productie van vers, gekoeld of bevroren vlees, in stukken 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de verwerking van walvissen in visfabrieken aan land of op schepen die zich uitsluitend met 
de verwerking of de conservering bezighouden  

- de productie van ruwe ongelooide huiden en vellen afkomstig uit slachthuizen, inclusief het 
verwijderen van de wol 

- het smelten en raffineren van reuzel en van andere dierlijke vetten geschikt voor de 
menselijke consumptie 

- de verwerking van slachtafvallen 
- de productie van vleesmeel en beendermeel 
- de bewerking van natuurlijke darmen 
- de productie van ongewassen huidwol, inclusief ruggewassen huidwol 

Deze subklasse omvat niet: 

- het smelten van vetten van gevogelte, geschikt voor de menselijke consumptie - cfr. 10.120 
- de groothandel in vlees en vleesproducten, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte - cfr. 

46.321 
- het verpakken van vlees en vleesproducten voor eigen rekening door de groothandel, m.u.v. 

vlees van wild en van gevogelte - cfr. 46.321  
- de detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels (slagers), m.u.v. 

vlees van wild en van gevogelte - cfr. 47.221 
- het verpakken van vlees voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 82.920 
 

            10.12 Verwerking en conservering van gevogelte 
 

                10.120 Verwerking en conservering van gevogelte 

Deze subklasse omvat: 

- de exploitatie van slachthuizen die zich bezighouden met het slachten, bereiden en 
verpakken van gevogelte 

- de productie van vers, gekoeld of bevroren vlees van gevogelte in individuele porties 
- het smelten van vetten van gevogelte geschikt voor de menselijke consumptie 
- de verwerking van eetbare slachtafvallen van gevogelte 
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Deze subklasse omvat eveneens: 

- de productie van veren en dons 

Deze subklasse omvat niet: 
- het smelten en raffineren van reuzel en van andere dierlijke vetten, zoals rund-, schapen-, 

geiten- of varkensvet, geschikt voor de menselijke consumptie - cfr. 10.110 
- de groothandel in vlees van wild en van gevogelte - cfr. 46.322 
- het verpakken van vlees van wild en van gevogelte voor eigen rekening door de groothandel 

- cfr. 46.322  
- de detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels - cfr. 47.222 
- het verpakken van vlees van gevogelte voor een vast bedrag of op contractbasis –  

cfr. 82.920 
 

            10.13 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte 
 

                10.130 Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van gedroogd, gezouten of gerookt vlees 
- de vervaardiging van diepgevroren vleeswaren 
- de vervaardiging van producten op basis van vlees (charcuteriewaren): 

• worst, salami, witte pens, bloedworst, andouillettes, cervelaatworst, patés, galan-
tines, rillette, gekookte ham, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van bereide maaltijden die vlees of vlees van gevogelte bevatten - cfr. 

10.850 
- de vervaardiging van preparaten voor soep of voor bouillon en bereide soep en bouillon die 

vlees bevatten - cfr. 10.890 
- de vervaardiging van extracten en sappen van vlees - cfr. 10.890 
- de vervaardiging van vleessurrogaten - cfr. 10.890 
- de groothandel in vlees en vleesproducten, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte - cfr. 

46.321 
- de groothandel in vlees van wild en van gevogelte - cfr. 46.322 
- de detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels (slagers), m.u.v. 

vlees van wild en van gevogelte - cfr. 47.221 
- de detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels - cfr. 47.222 
- het verpakken van producten van vlees of van vlees van gevogelte voor een vast bedrag of 

op contractbasis - cfr. 82.920 
 

        10.2 Verwerkingen conservering van vis en van schaal- en 
weekdieren 
 

            10.20 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren 
 

                10.200 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren 

Deze subklasse omvat: 

- de verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren: koelen, diepvriezen, 
drogen, roken, koken, zouten, pekelen, inblikken, enz. 

- de vervaardiging van producten op basis van vis en van schaal- en weekdieren: visfilets en 
ander visvlees, vislevers, hom en kuit, kaviaar en kaviaarsurrogaten, enz. 

- de productie van vismeel voor de menselijke consumptie of voor dierenvoeder 
- de productie van meel, poeders, pellets en andere producten van vis, van schaaldieren, van 

weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, niet geschikt voor de menselijke 
consumptie 
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Deze subklasse eveneens: 

- de activiteiten van schepen waarop alleen vis wordt verwerkt en geconserveerd 
- de verwerking van zeealgen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de activiteiten van schepen waarop zowel wordt gevist, als vis wordt verwerkt en 
geconserveerd - cfr. 03.110 

- de verwerking van walvissen op schepen die zich uitsluitend met de verwerking en het 
conserveren bezighouden of in visfabrieken aan land - cfr. 10.110 

- de productie van oliën en vetten afkomstig van zeedieren en –planten - cfr. 10.410 
- de vervaardiging van bereide maaltijden die vis bevatten - cfr. 10.850 
- de vervaardiging van preparaten voor soep of voor bouillon en bereide soep en bouillon die 

vis bevatten - cfr. 10.890 
- de vervaardiging van extracten en sappen van vis of van schaal- en weekdieren - cfr. 10.890 
 

        10.3 Verwerkingen conservering van groenten en fruit 
 

            10.31 Verwerking en conservering van aardappelen 
 

                10.311 Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren 
aardappelbereidingen 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de verwerking en conservering van aardappelen, met uitzondering van de productie van 
diepgevroren aardappelbereidingen 

- de vervaardiging van gedehydreerde aardappelpuree 
- de vervaardiging van aardappelsnacks 
- de productie van chips op basis van aardappelen 
- de vervaardiging van meel, gries, vlokken en pellets van aardappelen 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het industrieel schillen van aardappelen 
 

                10.312 Productie van diepgevroren aardappelbereidingen 

Deze subklasse omvat: 

- de productie van voorgekookte ingevroren aardappelen 
- de vervaardiging van diepgevroren aardappelbereidingen 
 

            10.32 Vervaardiging van groente- en fruitsappen 
 

                10.320 Vervaardiging van groente- en fruitsappen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van groente- en fruitsappen: tomatensap, sinaasappelsap, sap van pompel-
moezen of van pomelo's, ananassap, druivensap, appelsap, mengsels van vruchten- en 
groentesappen en sap van andere vruchten of groenten 

 
Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van concentraten van verse groenten en vers fruit 
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            10.39 

 
Overige verwerking en conservering van groenten en fruit 
 

                10.391 Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren 
groenten 

Deze subklasse omvat: 

- de productie van hoofdzakelijk uit groenten bestaande voedingsmiddelen, met uitzondering 
van diepgevroren groenten en diepgevroren of op andere wijze geconserveerde bereide 
maaltijden en vegetarische schotels 

- de conservering van groenten: drogen, inleggen in olie of in azijn, inblikken, enz.  
- de vervaardiging van groenteconfituur 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van beperkt houdbare bereide voedingsmiddelen op basis van groenten: 
• voorverpakte salades en gemengde salades 
• geschilde en gesneden groenten 
• tofoe (product gemaakt van sojabonen) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van groentesappen - cfr. 10.320 
- de vervaardiging van diepgevroren groenten - cfr. 10.393 
- de vervaardiging van meel of gries van gedroogde peulvruchten - cfr. 10.610 
- de vervaardiging van tomatenketchup en andere sausen op basis van groenten - cfr. 10.840 
- de vervaardiging van uit groenten bestaande bereide maaltijden, met inbegrip van vegeta-

rische schotels - cfr. 10.850 
- de vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding - cfr. 10.860 
- de vervaardiging van groentesoep - cfr. 10.890 
 

                10.392 Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit 

Deze subklasse omvat: 

- de productie van hoofdzakelijk uit fruit bestaande voedingsmiddelen, met uitzondering van 
diepgevroren fruit en noten en diepgevroren of op andere wijze geconserveerde bereide 
maaltijden op basis van fruit 

- de conservering van fruit: drogen, inleggen, inblikken, enz. 
- de vervaardiging van jam, marmelade, gelei en fruitmoes 
- de vervaardiging van vruchtenpulp 
- het roosteren van noten 
- de vervaardiging van voedingsmiddelen en pasta's op basis van noten 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van beperkt houdbare bereide voedingsmiddelen op basis van fruit:  
• fruitsalades 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van fruitsappen - cfr. 10.320 
- de vervaardiging van diepgevroren fruit - cfr. 10.393 
- de vervaardiging van gekonfijt fruit en noten - cfr. 10.820 
- de vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding - cfr. 10.860 
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                10.393 Productie van diepgevroren groenten en fruit 

Deze subklasse omvat: 

- de productie van diepgevroren groenten, fruit en noten  
- de vervaardiging van diepgevroren voedingsmiddelen op basis van groenten, fruit en noten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de verwerking en conservering van groenten, met uitzondering van productie van 
diepgevroren groenten - cfr. 10.391 

- de verwerking en conservering van fruit, met uitzondering van de productie van diep-
gevroren fruit - cfr. 10.392 

- de vervaardiging van uit groenten bestaande bereide maaltijden, met inbegrip van vege-
tarische schotels - cfr. 10.850 

- de vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding - cfr. 10.860 
- de vervaardiging van diepgevroren preparaten voor soep of voor bouillon en diepgevroren 

bereide soep en bouillon - cfr. 10.890 
 

        10.4 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten 

Deze groep omvat de vervaardiging van ruwe en geraffineerde plantaardige en 
dierlijke oliën en vetten, met uitzondering van het smelten en raffineren van reuzel en 
van andere dierlijke vetten geschikt voor de menselijke consumptie. 

            10.41 Vervaardiging van oliën en vetten 
 

                10.410 Vervaardiging van oliën en vetten 

Deze subklasse omvat: 

- de productie van ruwe plantaardige oliën: olijfolie, sojaolie, palmolie, kokosolie, 
zonnebloemzaadolie, katoenzaadolie, raapzaadolie, koolzaadolie en mosterdzaadolie, 
lijnzaadolie, enz. 

- de productie van meel of gries van oliehoudende zaden en vruchten, noten of pitten, waaruit 
de olie niet is afgescheiden 

- de raffinage van plantaardige oliën: olijfolie, sojaolie, enz. 
- de behandeling van plantaardige oliën: blazen, koken, oxideren, polymeriseren, dehydreren, 

hydrogeneren, enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de productie van dierlijke oliën en vetten, ongeschikt voor menselijke consumptie 
- de extractie van olie en vetten uit vis en zeezoogdieren 
- de productie van katoenlinters, perskoeken en andere residuen van oliën en vetten 

Deze subklasse omvat niet: 

- het smelten en raffineren van reuzel en van andere dierlijke vetten geschikt voor de 
menselijke consumptie - cfr. 10.110 

- de vervaardiging van margarine - cfr. 10.420 
- de natmaling van maïs - cfr. 10.620 
- de vervaardiging van maïsolie - cfr. 10.620 
- de vervaardiging van etherische oliën - cfr. 20.530 
- de vervaardiging van chemisch gewijzigde dierlijke of plantaardige vetten en oliën –  

cfr. 20.590 
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            10.42 

 
Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 
 

                10.420 Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de vervaardiging van margarine 
- de vervaardiging van mengsels van spijsvetten en dergelijke smeersels 
- de vervaardiging van samengesteld braadvet 

Deze subklasse omvat niet: 

- het smelten en raffineren van reuzel en van andere dierlijke vetten geschikt voor de 
menselijke consumptie - cfr. 10.110 

 
        10.5 Vervaardiging van zuivelproducten 

 
            10.51 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 

 
                10.510 Zuivelfabrieken en kaasmakerijen 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de vervaardiging van verse verwerkte vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd, 
gehomogeniseerd en/of ultrasoon verhit 

- de productie van frisdranken op basis van melk  
- de vervaardiging van room van verse verwerkte vloeibare melk, gepasteuriseerd, 

gesteriliseerd, gehomogeniseerd 
- de vervaardiging van ingedikte of geconcentreerde melk, ook indien met toegevoegde 

suiker of andere zoetstoffen 
- de productie van melkpoeder 
- de productie van boter 
- de productie van yoghurt 
- de productie van kaas en wrongel 
- de productie van wei 
- de productie van caseïne en lactose (melksuiker) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de productie van niet-behandelde melk van koeien of buffels - cfr. 01.410 
- de productie van niet-behandelde paardenmelk - cfr. 01.430 
- de productie van niet-behandelde melk van kamelen en andere kameelachtigen - cfr. 01.440 
- de productie van niet-behandelde melk van schapen of van geiten - cfr. 01.450 
- de vervaardiging van mengsels van spijsvetten en dergelijke smeersels - cfr. 10.420 
- de productie van melk voor zuigelingen - cfr. 10.860 
- de vervaardiging van melk- en kaassurrogaten - cfr. 10.890 
- het afhalen van melk op de boerderij en het vervoer naar de zuivelfabriek - cfr. 49.410 
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            10.52 Vervaardiging van consumptie-ijs 

 
                10.520 Vervaardiging van consumptie-ijs 

Deze subklasse omvat: 

- de productie van roomijs en ander consumptie-ijs (bv.sorbet) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de huis-aan-huisverkoop van consumptie-ijs - cfr. 47.990 
- de ijssalons - cfr. 56.101 
 

        10.6 Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en 
zetmeelproducten 

Deze groep omvat het malen van granen en van groenten, de productie van meel van 
granen of van groenten, het malen, het reinigen en het polijsten van rijst, alsook de 
vervaardiging van mengsels en pasta's van deze producten. 

Deze groep omvat eveneens de natmaling van maïs en groenten en de vervaardiging 
van zetmeel en zetmeelproducten. 

            10.61 Vervaardiging van maalderijproducten 
 

                10.610 Vervaardiging van maalderijproducten 

Deze subklasse omvat: 

- het malen van granen: de productie van meel, gries, griesmeel en pellets van tarwe, rogge, 
haver, maïs en andere granen 

- het malen van rijst: de productie van gepelde, geslepen, gepolijste, geglansde, voorgekookte 
(parboiled) of geconverteerde rijst  

- de productie van rijstmeel 
- het malen van groenten: de productie van griesmeel en gries van gedroogde peulgroenten, 

van wortels en knollen en van noten, geschikt voor menselijke consumptie 
- de vervaardiging van ontbijtgranen en andere graanproducten 
- de productie van zemelen, slijpsel en andere resten van het bewerken van granen 
- de vervaardiging van meelmengsels en andere mengsels voor de bereiding van bakkerij-

producten, zoals voor brood, cake, biscuits of pannenkoeken 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van meel, gries, vlokken en pellets van aardappelen - cfr. 10.311 
- de natmaling van maïs - cfr. 10.620 
 

            10.62 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 
 

                10.620 Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van stijfsel en zetmeel uit rijst, aardappelen, maïs, enz. 
- de natmaling van maïs 
- de vervaardiging van glucose (druivensuiker), glucosestroop, fructose, fructosestroop, 

invertsuiker, maltose, inuline, enz. 
- de vervaardiging van tarwegluten 
- de vervaardiging van dextrine en ander gewijzigd zetmeel 
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- de vervaardiging van tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel  
- de vervaardiging van maïsolie 
- de verwerking van afvallen van zetmeelfabrieken en dergelijke afvallen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van lactose (melksuiker) - cfr. 10.510 
- de productie van riet- of bietsuiker - cfr. 10.810 
- de vervaardiging van kunsthoning en karamel - cfr. 10.890 
 

        10.7 Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren 

Deze groep omvat de vervaardiging van bakkerijproducten, deegwaren en dergelijke 
producten. 

            10.71 Vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 
 

                10.711 Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 

Deze subklasse omvat: 

- de industriële vervaardiging van dagverse of diepgevroren bakkerijproducten hoofdzakelijk 
bestemd voor levering aan de detailhandel, horecabedrijven, gemeenschappen, enz., zoals:  

• brood en broodjes 
• gebakjes, pasteitjes, verse cakes, taarten, pannenkoeken, wafels en ander vers of 

diepgevroren banketbakkerswerk 
- de vervaardiging van voorgerezen of voorgebakken bakkerijproducten om zelf af te bakken 

(bake-off producten) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van beschuit en koekjes en van ander houdbaar banketbakkerswerk - 
 cfr. 10.720 

- de vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren - cfr. 10.730 
 

                10.712 Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 

Deze subklasse omvat o.a.: 

-de ambachtelijke vervaardiging van bakkerijproducten: 
• brood en broodjes 
• gebakjes, pasteitjes, verse cakes, taarten, pannenkoeken, wafels en ander vers ban-

ketbakkerswerk door warme bakkers 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van beschuit en koekjes en van ander houdbaar banketbakkerswerk -  
cfr. 10.720 

- de vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren - cfr. 10.730 
- de detailhandel in brood, banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers) - 

cfr.47.241 
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            10.72 Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar 
banketbakkerswerk 
 

                10.720 Vervaardiging van beschuit en koekjes en van ander houdbaar banketbakkerswerk 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de vervaardiging van beschuit, koekjes, peperkoek en dergelijke producten 
- de vervaardiging van ander houdbaar banketbakkerswerk 
- de vervaardiging van versnaperingen en dergelijke producten (koekjes, krakelingen, enz.), 

zoet of gezouten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van versnaperingen op basis van aardappelen (chips, aardappelsnacks, 
enz.) - cfr. 10.311 

 
            10.73 Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 

 
                10.730 Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van al dan niet gevulde, verse of gekookte pasta's zoals macaroni, 
spaghetti, noedels en dergelijke deegwaren 

- de vervaardiging van koeskoes 
- de vervaardiging van diepgevroren of op andere wijze geconserveerde producten op basis 

van deegwaren 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van bereide maaltijden en schotels op basis van deegwaren - cfr. 10.850 
- vervaardiging van soepen op basis van deegwaren - cfr. 10.890 
 

        10.8 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen 

Deze groep omvat de vervaardiging van suiker, cacao, chocolade, suikerwerk, berei-
de maaltijden en schotels, koffie, thee en specerijen, alsook beperkt houdbare voe-
dingsmiddelen en specialiteiten. 

            10.81 Vervaardiging van suiker 
 

                10.810 Vervaardiging van suiker 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging en de raffinage van suiker (sacharose) en van suikervervangende stoffen 
uit het sap van suikerriet, suikerbieten en bepaalde ahornen en palmen 

- de vervaardiging van rietsuiker en beetwortelsuiker 
- de vervaardiging van sacharosensuiker 
- de vervaardiging van kandijsuiker 
- de vervaardiging van suikersiropen 
- de vervaardiging van melasse 
- de vervaardiging van ahornsuiker en ahornsuikersiroop 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van lactose (melksuiker) - cfr. 10.510 
- de vervaardiging van glucose, glucosesiroop, maltose, enz. - cfr. 10.620 
- de vervaardiging van chemisch zuivere suikers - cfr. 21.100 
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            10.82 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 

 
                10.820 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van cacaopoeder, cacaoboter, cacaovet en cacao-olie 
- de vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten 
- de vervaardiging van suikerwerk: karamels, cachoudrops, noga, zacht suikerwerk, witte 

chocolade, enz. 
- de vervaardiging van kauwgom 
- het konfijten van vruchten, noten, vruchtenschillen en andere plantendelen met suiker 
- de vervaardiging van cacaopasta en chocopasta  
- de vervaardiging van pepermuntjes, snoepgoed, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van sacharosensuiker - cfr. 10.810 
 

            10.83 Verwerking van thee en koffie 
 

                10.830 Verwerking van thee en koffie 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- het branden van koffie en het verwijderen van cafeïne 
- de productie van koffieproducten: 

• vervaardiging van gemalen koffie 
• vervaardiging van oploskoffie 
• vervaardiging van extracten en concentraten van koffie 

- de vervaardiging van koffiesurrogaten 
- de vervaardiging van cichorei 
- het mengen van thee en maté 
- de vervaardiging van extracten en preparaten op basis van thee of van maté 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van kruidenthees (pepermunt, verveine, kamille, enz.) 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van inuline - cfr. 10.620 
- de vervaardiging van gedistilleerde dranken, bieren, wijnen en frisdranken cfr. afdeling 11 
- de vervaardiging van geneeskrachtige kruidenthees - cfr. 21.201 
 

            10.84 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen 
 

                10.840 Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de vervaardiging van specerijen en kruiderijen: 
• peper, chilipeper en dergelijke pepers 
• tafel- en keukenzout 
• kaneel 
• mosterdmeel en bereide mosterd 
• andere specerijen en kruiderijen 

- de vervaardiging van sausen: 
• mayonaise, ketchup, pickles, tartaresaus, enz. 

- de vervaardiging van tafelazijn 
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Deze subklasse omvat eveneens: 

- het breken, zuiveren en raffineren van zout voor de menselijke consumptie 

Deze subklasse omvat niet: 

- de teelt van specerijgewassen - cfr. 01.280 
- de zoutwinning - cfr. 08.930 
- de vervaardiging van natriumarm en natriumvrij dieetzout - cfr. 10.860 
 

            10.85 Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels 

Deze klasse omvat de vervaardiging van bereide maaltijden en schotels (d.w.z. 
bereid, gekruid en gekookt). Deze schotels worden behandeld om op deze manier 
langer te kunnen bewaren. Dit gebeurt door de schotels in te vriezen of in te blikken. 
Bovendien zijn de schotels gewoonlijk verpakt en geëtiketteerd met het oog op we-
derverkoop. 

Deze klasse omvat niet de bereiding van schotels voor onmiddellijke consumptie, 
zoals in restaurants. Om als bereide schotels te kunnen beschouwd worden, moeten 
zij tenminste twee verschillende ingrediënten bevatten (met uitzondering van krui-
den, enz.). 

                10.850 Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de vervaardiging van bereide maaltijden die vlees of vlees van gevogelte bevatten  
- de vervaardiging van bereide maaltijden die vis bevatten 
- de vervaardiging van uit groenten bestaande bereide maaltijden, met inbegrip van 

vegetarische schotels 
- de vervaardiging van voorgebakken pizza, diepgevroren of op een andere wijze 

geconserveerd  
- de vervaardiging van bereide maaltijden en schotels op basis van deegwaren 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van zowel lokale als nationale bereide schotels 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van beperkt houdbare bereide voedingsmiddelen - cfr. 10.890 
- de vervaardiging van verse pizza's - cfr. 10.890 
- de vervaardiging van bereide soepen of bouillons - cfr.10.890 
- de groothandel in bereide maaltijden - cfr. 46.389  
- de detailhandel in bereide maaltijden in niet-gespecialiseerde en gespecialiseerde winkels - 

cfr. klasse 47.11 en subklasse 47.299  
- het verstrekken van maaltijden voor meestal eenmalige gebeurtenissen (event- en 

partycatering) - cfr. 56.210 
- het verstrekken van maaltijden op industrieel vlak en op basis van een bepaalde contractuele 

duurovereenkomst (contractcatering) - cfr. 56.290 
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            10.86 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en 

dieetvoeding 
 

                10.860 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de vervaardiging van voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen: 
• zuigelingenvoeding 
• opvolgmelk en andere opvolgvoeding 
• babyvoeding 
• energiearme voeding en voeding met verminderde energiewaarde voor 

gewichtscontrole 
• dieetvoeding voor medisch gebruik 
• natriumarme voeding, inclusief natriumarm en natriumvrij dieetzout 
• glutenvrije voeding 
• voeding die afgestemd is op grote spierinspanning, vooral voor sportlui 
• voeding voor personen bij wie de glucosestofwisseling is verstoord (diabetici) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van verse verwerkte vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd, 
gehomogeniseerd en/of ultrasoon verhit - cfr.10.510 

 
            10.89 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. 

 
                10.890 Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g. 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de vervaardiging van preparaten voor soep of voor bouillon en bereide soep en bouillon 
- de vervaardiging van kunsthoning en karamel 
- de vervaardiging van beperkt houdbare voedingsmiddelen zoals: 

• sandwichen 
• verse pizza's (niet voorgebakken of gebakken) 

- de vervaardiging van voedingssupplementen of voedingsmiddelen die met vitaminen, 
proteïnen, enz. zijn verrijkt 

- de vervaardiging van overige voedingsmiddelen, n.e.g. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van gist 
- de vervaardiging van bak- en puddingpoeder 
- de vervaardiging van extracten en sappen van vlees, van vis of van schaal- en weekdieren 
- de vervaardiging van plantensappen en plantenextracten, pectinestoffen, plantenslijmen en 

bindmiddelen 
- de vervaardiging van vleessurrogaten 
- de vervaardiging van melk- en kaassurrogaten 
- de vervaardiging van eieren in poedervorm en gereconstitueerde eieren 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van beperkt houdbare bereide voedingsmiddelen op basis van groenten - 
cfr. 10.391 

- de vervaardiging van beperkt houdbare bereide voedingsmiddelen op basis van fruit - cfr. 
10.392 

- de vervaardiging van bevroren pizza's - cfr. 10.850 
- de vervaardiging van gedistilleerde dranken, bieren, wijnen en frisdranken cfr. afdeling 11 
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        10.9 

 
Vervaardiging van diervoeders 
 

            10.91 Vervaardiging van veevoeders 
 

                10.910 Vervaardiging van veevoeders 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van bereide veevoeders, inclusief geconcentreerde veevoeders en 
toevoegingen voor veevoeder  

- de bereiding van niet samengesteld (enkelvoudig) veevoeder 
- de vervaardiging van gedroogd veevoeder 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de behandeling van slachtafvallen voor de productie van veevoeders 

Deze subklasse omvat niet: 

- de productie van vismeel voor dierenvoeder - cfr. 10.200 
- de vervaardiging van perskoeken - cfr. 10.410 
- de productie van bijproducten, die als veevoeder kunnen gebruikt worden, maar die geen 

bijzondere behandeling hebben ondergaan, zoals bijproducten van de olieproductie - cfr. 
10.410 en zemelen, slijpsel en andere resten van het bewerken van granen - cfr. 10.610 

 
            10.92 Vervaardiging van voeders voor huisdieren 

 
                10.920 Vervaardiging van voeders voor huisdieren 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van bereide voeders voor huisdieren: honden, katten, vogels, vissen, enz.  

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de behandeling van slachtafvallen voor de productie van voeders voor huisdieren 

Deze subklasse omvat niet: 

- de productie van vismeel voor dierenvoeder - cfr. 10.200 
- de vervaardiging van perskoeken - cfr. 10.410 
- de productie van bijproducten, die als dierenvoeder gebruikt kunnen worden, maar die geen 

bijzondere behandeling hebben ondergaan, zoals bijproducten van de olieproductie - cfr. 
10.410 en zemelen, slijpsel en andere resten van het bewerken van granen - cfr. 10.610 

 
    11 Vervaardiging van dranken 

Deze afdeling omvat de vervaardiging van dranken, zoals niet-alcoholische dranken 
en mineraalwaters, de vervaardiging van gegiste dranken, bieren, wijnen, alsook de 
vervaardiging van gedistilleerde alcoholhoudende dranken. 

Deze afdeling omvat niet: 

- de vervaardiging van groente- en fruitsappen - cfr. 10.320 
- de productie van frisdranken op basis van melk - cfr. 10.510 
- de vervaardiging van extracten, concentraten en preparaten op basis van koffie, 

thee of maté - cfr. 10.830 
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        11.0 Vervaardiging van dranken 

 
            11.01 Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en 

mengen 
 

                11.010 Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van gedistilleerde alcoholhoudende dranken zoals whisky, cognac, gin, 
enz. 

- de vervaardiging van dranken die gemengd zijn met gedistilleerde alcoholhoudende dranken 
- het mengen van gedistilleerde alcoholhoudende dranken 
- de vervaardiging van neutrale alcohol 
- de vervaardiging van likeuren en aperitieven op basis van alcohol 
 
Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van niet- gedistilleerde alcoholhoudende dranken - cfr. 11.020, 11.030, 
11.040, 11.050 en 11.060 

- de vervaardiging van alcoholvrije aperitieven - cfr. 11.070 
- de vervaardiging van synthetische ethylacohol - cfr. 20.140 
- de vervaardiging van ethylalcohol door gisting - cfr. 20.140 
- het bottelen van dranken en het etiketteren van flessen door de groothandelaar, maar zonder 

verdere verwerking - cfr. 46.341 en 46.349 
- het bottelen van dranken en het etiketteren van flessen voor een vast bedrag of op 

contractbasis - cfr. 82.920 
 

            11.02 Vervaardiging van wijn uit druiven 
 

                11.020 Vervaardiging van wijn uit druiven 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van wijn uit verse druiven zoals tafelwijn, landwijn, in bepaalde gebieden 
voortgebrachte kwaliteitswijnen (v.q.p.r.d.), enz. 

- de vervaardiging van mousserende wijn 
- de vervaardiging van wijn uit geconcentreerde druivenmost 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het mengen, zuiveren, en bottelen van wijn 
- de vervaardiging van alcoholarme of alcoholvrije wijn 

Deze subklasse omvat niet: 

- het bottelen van dranken en het etiketteren van flessen door de groothandelaar, maar zonder 
verdere verwerking - cfr. 46.341 en 46.349 

- het bottelen van dranken en het etiketteren van flessen voor een vast bedrag of op 
contractbasis - cfr. 82.920 

 



Toelichtingen  Nace-Bel 2008 

 

 
            11.03 Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen 

 
                11.030 Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van niet-gedistilleerde gegiste dranken: sake, cider, perenwijn en andere 
vruchtenwijnen 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van honingdrank en gemengde dranken die vruchtenwijnen bevatten 

Deze subklasse omvat niet: 

- het bottelen van dranken en het etiketteren van flessen door de groothandelaar, maar zonder 
verdere verwerking - cfr. 46.341 en 46.349 

- het bottelen van dranken en het etiketteren van flessen voor een vast bedrag of op 
contractbasis - cfr. 82.920 

 
            11.04 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 

 
                11.040 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van vermout en dergelijke gearomatiseerde wijnen van verse druiven 
- de vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken 

Deze subklasse omvat niet: 

- het bottelen van dranken en het etiketteren van flessen door de groothandelaar, maar zonder 
verdere verwerking - cfr. 46.341 en 46.349 

- het bottelen van dranken en het etiketteren van flessen voor een vast bedrag of op 
contractbasis - cfr. 82.920 

 
            11.05 Vervaardiging van bier 

 
                11.050 Vervaardiging van bier 

Deze subklasse omvat: 

- het brouwen van bier 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van alcoholarm of alcoholvrij bier 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van gist - cfr. 10.890 
- de vervaardiging van alcoholvrije aperitieven - cfr. 11.070 
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            11.06 Vervaardiging van mout 

 
                11.060 Vervaardiging van mout 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van mout 
 

            11.07 Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander 
gebotteld water 
 

                11.070 Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van niet-alcoholische dranken, met uitzondering van alcoholarme of 
alcoholvrije wijn en alcoholarm of alcoholvrij bier: 

• natuurlijk mineraalwater en ander gebotteld water 
• alcoholvrije frisdranken 
• gearomatiseerd water en water met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen: 

limonade, sinaas, cola, vruchtendranken, tonics, enz. 
• frisdranken in poedervorm 
• alcoholvrije aperitieven 

 
Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van groente- en fruitsappen - cfr. 10.320 
- de vervaardiging van frisdranken op basis van melk - cfr. 10.510 
- de vervaardiging van extracten en preparaten op basis van koffie, thee of van maté - cfr. 

10.830 
- de vervaardiging van alcoholhoudende dranken - cfr. 11.010, 11.020, 11.030, 11.040 en 

11.050 
- de vervaardiging van alcoholarme of alcoholvrije wijn - cfr. 11.020 
- de vervaardiging van alcoholarm of alcoholvrij bier - cfr. 11.050 
- de vervaardiging van ijs voor koeldoeleinden - cfr. 35.300 
- het bottelen van dranken en het etiketteren van flessen door de groothandelaar, maar zonder 

verdere verwerking - cfr. 46.341 en 46.349 
- het bottelen van dranken en het etiketteren van flessen voor een vast bedrag of op 

contractbasis - cfr. 82.920 
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    12 Vervaardiging van tabaksproducten 

Deze divisie omvat de verwerking van het landbouwproduct tabak tot een eindpro-
duct, dat bestemd is voor consumptie. 

        12.0 Vervaardiging van tabaksproducten 
 

            12.00 Vervaardiging van tabaksproducten 
 

                12.000 Vervaardiging van tabaksproducten 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van tabaksproducten en tabakssurrogaten: zoals sigaretten, sigarettentabak, 
sigaren, pijptabak, pruimtabak en snuiftabak 

- de vervaardiging van "gehomogeniseerde" en "gereconstitueerde" tabak 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het strippen en het herdrogen van tabaksbladeren 

Deze subklasse omvat niet: 

- de teelt van tabak - cfr. 01.150  
- de eerste behandeling van tabaksbladeren - cfr. 01.630 
 

    13 Vervaardiging van textiel 
Deze afdeling omvat het bewerken en spinnen van textielvezels, alsmede het weven 
van textiel, het veredelen van textiel en kleding, de vervaardiging van geconfectio-
neerde artikelen van textiel, exclusief kleding (bijv. huishoudlinnen, dekens, vloer-
kleden, koorden enz.). De teelt van natuurlijke vezels valt onder afdeling 01 
(Landbouw). De vervaardiging van synthetische vezels is een chemisch proces en 
wordt ingedeeld bij subklasse 20.600 (Vervaardiging van synthetische en kunst-
matige vezels). De vervaardiging van kleding valt onder afdeling 14. 

        13.1 Bewerken en spinnen van textielvezels 
 

            13.10 Bewerken en spinnen van textielvezels 

Deze klasse omvat het bewerken en spinnen van textielvezels. De grondstoffen 
kunnen variëren: zijde, wol, dierlijke vezels, plantaardige vezels, synthetische of 
kunstmatige vezels, papier of glas, enz. 

                13.100 Bewerken en spinnen van textielvezels 

Deze subklasse omvat: 

- de voorbewerking van textielvezels: 
• het afhaspelen, wassen en twijnen van zijde, met inbegrip van chappezijde 
• het ontvetten en carboniseren van wol en het verven van scheerwol 
• het kaarden en kammen van alle soorten dierlijke, plantaardige en synthetische of 

kunstmatige stapelvezels, zoals o.a. katoen- of katoenachtige vezels, kaardwol- of 
kaardwolachtige vezels, kamwol- of kamwolachtige vezels, vlas- of vlasachtige 
vezels en afval van zijde  
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- het spinnen en vervaardigen van garens of draad voor het weven, breien, naaien of 

borduren, bestemd voor de verkoop of voor verdere verwerking: 
• garens van zijde of van afval van zijde 
• garens van wol, van fijn haar, van grof haar of van paardenhaar (crin) 
• garens en naaigarens van katoen 
• garens van vlas 
• garens van jute of van andere bastvezels 
• garens van andere plantaardige textielvezels 

- het braken of zwingelen van vlas 
- het textureren, twisten, twijnen, kabelen en dippen van synthetisch of kunstmatig vezelgaren 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van papiergaren 

Deze subklasse omvat niet: 

- de voorbewerking van textielvezels in combinatie met de landbouw - cfr. afdeling 01 
- het roten van textielvezelgewassen, zoals jute, vlas of kokosvezel voor een vast bedrag of 

op contractbasis - cfr. 01.630 
- het zuiveren van katoen - cfr. 01.630 
- de vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels en kabels en de vervaardiging van 

eendraadsgarens (inclusief garens met hoge sterktegraad en tapijtgarens) van synthetische 
en kunstmatige vezels - cfr. 20.600 

- de vervaardiging van glasvezels - cfr. 23.140 
 

        13.2 Weven van textiel 
 

            13.20 Weven van textiel 

Deze klasse omvat het weven van textiel. De grondstoffen kunnen variëren: zijde, 
wol, dierlijke vezels, plantaardige vezels, synthetische of kunstmatige vezels, papier 
of glasvezel, enz. 

                13.200 Weven van textiel 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van brede weefsels van katoen of van katoenachtige synthetische of 
kunstmatige garens 

- de vervaardiging van fluweel, pluche en chenilleweefsel, van lussenweefsel (bad- of 
frotteerstof), van weefsel met gaasbinding (inclusief verbandweefsel), enz. 

- de vervaardiging van brede weefsels van kaardwol hetzij van kaardwolachtige synthetische 
en kunstmatige garen 

- de vervaardiging van brede weefsels van kamwol hetzij van kamwolachtige synthetische en 
kunstmatige garens 

- de vervaardiging van brede weefsels van zijde hetzij van zijdeachtige synthetische en 
kunstmatige garens 

- de vervaardiging van brede weefsels van vlas, ramee, hennep, jute, bastvezels of speciale 
garens 

- de vervaardiging van textielstoffen van polypropeen 
- de vervaardiging van weefsels van glasvezels 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van weefsels op basis van carbon- of aramidevezels 
- de vervaardiging van geweven imitatiebont 
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Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van gebreid imitatiebont - cfr. 13.910 
- de vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen - cfr. 13.910 
- de vervaardiging van vloerbedekkingen van textiel - cfr. 13.930 
- de vervaardiging van lint - cfr. 13.960 
- de vervaardiging van vilt en gebonden textielvlies - cfr. 13.990  
- de vervaardiging van wandbekleding van textiel - cfr. 17.240 
- de vervaardiging van asbestweefsel - cfr. 23.990 
 

        13.3 Textielveredeling 
 

            13.30 Textielveredeling 

Deze klasse omvat de veredeling van textiel en confectieartikelen, zoals het bleken, 
het verven, het afwerken en andere gelijkaardige activiteiten. 

                13.300 Textielveredeling 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- het bleken en verven van vezels, garens, weefsels, gebreide stoffen, textiel- en 
confectieartikelen, inclusief kleding 

- het opmaken, drogen, stomen, krimpen, repareren, sanforiseren, merceriseren, enz. van 
textiel en textielartikelen, inclusief kleding 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het bleken van spijkerstof 
- het plooien van textiel en dergelijke 
- het waterbestendig maken, met lagen bedekken, met rubber behandelen of impregneren van 

aangekochte kledingstukken 
- zijdezeefdruk op textiel en kleding 
- het afwerken van lederen kleding 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof of voorzien 
van inlagen van kunststof - cfr. 13.960 

- het bedrukken van kunststof, glas, metaal, hout en aardewerk - cfr. 18.120 
 

        13.9 Vervaardiging van andere textielproducten 

Deze groep omvat de vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, 
m.u.v. kleding, zoals: huishoudlinnen, vloerkleden en tapijten, koord en touw, lint en 
passementswerk en dergelijke artikelen. 

            13.91 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 
 

                13.910 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging en verwerking van gebreide en gehaakte stoffen in dezelfde eenheid: 
• fluweel en gebreide en gehaakte stoffen met pool en lussenstof 
• filetweefsels en gordijnen en vitrages, gebreid op een Raschelmachine of op een 

dergelijke machine 
• andere gebreide en gehaakte stoffen 
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Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van gebreid imitatiebont 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van geweven imitatiebont - cfr.13.200 
- de vervaardiging van filetweefsels, gordijnen en vitrages, van kant, gebreid op een 

Raschelmachine of op en dergelijke machine - cfr.13.990 
- de vervaardiging van kleding van brei- en haakwerk - cfr.14.390 
 

            13.92 Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel, exclusief 
kleding 
 

                13.921 Vervaardiging van beddengoed, tafellinnen en textielwaren voor huishoudelijk gebruik 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel en van gebreide en gehaakte 
stoffen: 

• bed-, tafel-, toilet- en huishoudlinnen 
• dekens, gewatteerde dekens, dekbedden, bedspreien, kussens, poefs, peluws, 

slaapzakken, enz. 
• stofdoeken, vaatdoeken en dergelijke 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van uit textiel bestaande delen van elektrische dekens 
- het klaarmaken van pluimen en dons 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van artikelen van textiel voor technisch gebruik cfr.13.960 
 

                13.929 Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van woningtextiel en van geconfectioneerde artikelen voor stoffering en 
uitrusting: 

• gordijnen, bedgordijnen, rolgordijnen, hoezen voor machines of meubels, enz. 
• dekzeilen, tenten, kampeerartikelen, zeilen voor vaartuigen, zonneschermen, luifels, 

losse hoezen voor motorvoertuigen, machines of meubilair, enz. 
• vlaggen, vaandels, banieren, enz. 
• reddingsvesten, valschermen, enz. 

 
Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van handgeweven wandtapijten 
- de vervaardiging van verpakkingszakken van textiel 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van artikelen van textiel voor technisch gebruik cfr.13.960 
- de vervaardiging van geïmpregneerde watten voor medisch gebruik, gaas, verband, 

zwachtels, medische hechtdraad, enz. - cfr. 21.209 
- de reparatie van dekzeilen en geteerde zeildoeken - cfr. 33.190 
- de reparatie van kampeermateriaal van textiel - cfr. 95.290 
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            13.93 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 
 

                13.930 Vervaardiging van vloerkleden en tapijt 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van vloerbedekkingen van textielstoffen: 
• tapijten, karpetten, matten en tegels 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van vloerbedekkingen van naaldgetouwvilt 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van gevlochten matten - cfr. 16.292 
- de vervaardiging van vloerbedekking van kurk - cfr. 16.292 
- de vervaardiging van vloerbedekking van rubber - cfr. 22.190 
- de vervaardiging van vloerbedekking van vinyl, linoleum, enz. - cfr. 22.230  
- de vervaardiging van vloerbedekking van kunststof - cfr. 22.230 
 

            13.94 Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten 
 

                13.940 Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van bindgaren, touw en kabel van textielvezels of -strippen en dergelijke, 
ook indien geïmpregneerd, ommanteld, bekleed of bedekt met rubber of kunststof 

- de vervaardiging van geknoopte netten van bindgaren, touw of textielkabel 
- de vervaardiging van touwwerk of van netten: visnetten, stootkussens, wrijfkussens of 

wrijfworsten, loskussens, hijsstroppen, touw of kabel voorzien van metalen ringen, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van haarnetjes - cfr.14.199 
- de vervaardiging van metalen kabels - cfr.25.930 
- de vervaardiging van schepnetten voor de sportvisserij - cfr. 32.300 
- de vervaardiging van netten voor sportbeoefening - cfr. 32.300 
- de reparatie van visnetten, inclusief het boeten - cfr. 33.190 
 

            13.95 Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden  
textielvlies, exclusief kleding 

Deze klasse omvat de vervaardiging van alle soorten textiel of textielproducten, 
nergens anders genoemd in de afdelingen 13 en 14. Het betreft een brede waaier aan 
geconfectioneerde artikelen. 

                13.950 Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, 
exclusief kleding 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies, met 
uitzondering van kleding 
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            13.96 Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel 
 

                13.960 Vervaardiging van ander technisch en industrieel textiel 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van smalle weefsels en lint (inclusief bolduclint), zijnde lint zonder inslag 

van aaneengelijmde, evenwijdig lopende draden of textielvezels 
- de vervaardiging van etiketten, insignes, badges, enz. 
- de vervaardiging van passementwerk, plisseerwerk en gelijkaardige sierartikelen: vlechten, 

eikels, kwasten, pompons, enz. 
- de vervaardiging van weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof of voorzien 

van inlagen van kunststof 
- de vervaardiging van metaalgarens en omwoeld garen, van draad of koord van rubber 

omwoeld of omvlochten met textiel en van textielgarens of -strippen, bekleed, 
geïmpregneerd, bedekt of ommanteld met rubber of met kunststof 

- de vervaardiging van bandenkoordweefsel ("tyre cord fabric") van kunstmatige of 
synthetische garens met een hoge sterktegraad 

- de vervaardiging van andere behandelde of gelaagde weefsels: buckram en dergelijke 
gesteven weefsels en weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen 

- de vervaardiging van diverse artikelen van textiel: kousen, pitten, wieken, gloeikousjes en 
rondgebreide buisjes voor het vervaardigen van gloeikousjes 

- de vervaardiging van brandslangen en andere dergelijke slangen, drijfriemen, drijfsnaren en 
transportbanden (al dan niet versterkt met metaal of een ander materiaal), builgaas, 
persdoeken 

- de vervaardiging van binnenbekleding voor voertuigen 
- de vervaardiging van schilderdoek (canvas), calqueerlinnen en tekenlinnen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van transportbanden of aandrijfriemen waarbij het weefsel, garen of koord 

gedrenkt, belaagd of bedekt is met rubber en waarbij het rubber het hoofdbestanddeel is - 
cfr. 22.190 

- de vervaardiging van platen of bladen in losgeweven rubber of plastiek in combinatie met 
textiel, met louter oog op versteviging - cfr. 22.190, 22.210 

- de vervaardiging van geweven metaaldoek - cfr. 25.930 
 

            13.99 Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g. 
 

                13.990 Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g. 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de vervaardiging van vilt 
- de vervaardiging van tule en filetweefsel, van kant aan het stuk, in banden of in de vorm 

van motieven, en van borduurwerk 
- de vervaardiging van zelfklevend lint voor kleding 
- de vervaardiging van schoenveters van textiel 
- de vervaardiging van poederdonsjes 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van elastiekweefsel 
- de vervaardiging van opvulmateriaal 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van vloerbedekkingen van naaldgetouwvilt - cfr. 13.930 
- de vervaardiging van watten van textielstof en van artikelen van watten: maandverband en 

tampons - cfr. 17.220 
- de vervaardiging van etiketten van papier - cfr. 17.290 
- de vervaardiging van geïmpregneerde watten voor medisch gebruik - cfr. 21.209 
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    14 Vervaardiging van kleding 

Deze afdeling omvat de vervaardiging van alle soorten confectie- of maatkleding 
(bijv. bovenkleding, onderkleding voor heren, dames of kinderen, werkkleding, 
zakelijke kleding, vrijetijdskleding) en toebehoren, van alle soorten materiaal (leer, 
weefsel, gebreide of gehaakte stoffen enz.). Er wordt geen onderscheid gemaakt 
tussen kleding voor volwassenen en kinderen of tussen moderne en traditionele 
kleding. Afdeling 14 omvat ook de bontindustrie (pelterijen) 

        14.1 Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding 

Deze groep omvat de vervaardiging van alle soorten confectie- en maatkleding van 
alle soorten materiaal. De gebruikte materialen kunnen geïmpregneerd, bekleed of 
bedekt zijn met rubber. 

            14.11 Vervaardiging van kleding van leer 
 

                14.110 Vervaardiging van kleding van leer 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van kleding van leer of kunstleer, met inbegrip van werkkledij van leer 
zoals lederen lasserschorten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van lederen handschoenen en broeksriemen - cfr. 14.199 
- de vervaardiging van bontkleding - cfr.14.200 
- de vervaardiging van schoenen - cfr. 15.200  
- de vervaardiging van sporthandschoenen en sporthoofddeksels van leer cfr. 32.300 
- de vervaardiging van vuurvaste en beschermende veiligheidskledij van leer - cfr. 32.990 
- de reparatie en aanpassing van kleding en huishoudtextiel: stoppen, hermazen, retoucheren, 

enz. - cfr. 95.290 
 

            14.12 Vervaardiging van werkkleding 
 

                14.120 Vervaardiging van werkkleding 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van werkkleding 
 
Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van schoenen - cfr. 15.200 
- de vervaardiging van vuurvaste en beschermende veiligheidskledij - cfr. 32.990 
- de vervaardiging van helmen en ander veiligheidsmateriaal uit kunststof of metaal - cfr. 

32.990 
- de reparatie en aanpassing van kleding en huishoudtextiel: stoppen, hermazen, retoucheren, 

enz. - cfr. 95.290 
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            14.13 Vervaardiging van andere bovenkleding 

 
                14.130 Vervaardiging van andere bovenkleding 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van andere bovenkleding van weefsels, brei- en haakwerk, gebonden 
textielvlies, enz. voor heren, dames en kinderen: 

• mantels, regenmantels, kostuums, mantelpakken, ensembles, colbertjassen, blazers, 
broeken, rokken, enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van maatkleding 
- de vervaardiging van delen van vermelde producten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van bontkleding - cfr. 14.200 
- de vervaardiging van hoeden en petten - cfr. 14.191 
- de vervaardiging van kleding van rubber waarvan de delen niet zijn gestikt, maar enkel met 

een oplosmiddel zijn verkleefd - cfr. 22.190  
- de vervaardiging van kleding van kunststof waarvan de delen niet zijn gestikt, maar enkel 

met een oplosmiddel zijn verkleefd - cfr. 22.290 
- de vervaardiging van vuurvaste en beschermende veiligheidskledij - cfr. 32.990 
- de reparatie en aanpassing van kleding en huishoudtextiel: stoppen, hermazen, retoucheren, 

enz. - cfr. 95.290 
 

            14.14 Vervaardiging van onderkleding 
 

                14.140 Vervaardiging van onderkleding 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van onder- en nachtkleding van weefsels, brei- en haakwerk, kant, enz. 
voor heren, dames en kinderen: 

• overhemden, t-shirts, blouses, slips, onderbroeken, pyjama's, nachthemden, 
kamerjassen, onderjurken, beha's, korsetten, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de reparatie en aanpassing van kleding en huishoudtextiel: stoppen, hermazen, retoucheren, 
enz. - cfr. 95.290 
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            14.19 Vervaardiging van andere kleding en toebehoren 

 
                14.191 Vervaardiging van hoeden en petten 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van hoeden en petten, inclusief gebreide of gehaakte hoeden 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van hoofddeksels van bont 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van rubberen badmutsen - cfr. 22.190 
- de vervaardiging van sporthandschoenen en sporthoofddeksels van leer cfr. 32.300 
- de vervaardiging van helmen en ander veiligheidsmateriaal uit kunststof of metaal - cfr. 

32.990 
 

                14.199 Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van babykleding 
- de vervaardiging van sportkleding, zoals trainingspakken, skipakken, zwemkleding, andere 

sportkleding, enz. 
- de vervaardiging van andere kleding en kledingaccessoires, n.e.g.: handschoenen, ceinturen, 

sjaals, dassen, halsdoeken, haarnetjes, enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van lederen handschoenen en broeksriemen 
- de vervaardiging van met bont afgezette kleding 
- de vervaardiging van schoenen van textiel, zonder aangezette zool 
- de vervaardiging van delen van vermelde producten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van sporthandschoenen en sporthoofddeksels van leer - cfr. 32.300 
- de vervaardiging van vuurvaste en beschermende veiligheidskledij van leer - cfr. 32.990 
- de reparatie en aanpassing van kleding en huishoudtextiel: stoppen, hermazen, retoucheren, 

enz. - cfr. 95.290 
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        14.2 Vervaardiging van artikelen van bont 

 
            14.20 Vervaardiging van artikelen van bont 

 
                14.200 Vervaardiging van artikelen van bont 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van artikelen van pelterijen: 
• bontkleding en kledingaccessoires van bont 
• samenvoegingen van bont zoals uitgelaten vellen, banen, vierkanten, stroken, enz. 
• diverse artikelen van pelterijen: vloerkleedjes, niet-opgevulde poefs, poetsdoeken 

voor industrieel gebruik, enz. 
- de vervaardiging van artikelen van imitatiebont 
 
Deze subklasse omvat niet: 

- de productie van ongelooide pelterijen en van ongelooide huiden en vellen van pelsdieren, 
reptielen en vogels, afkomstig uit kwekerijen - cfr. 01.490 

- de productie van pelterijen of van huiden en vellen afkomstig van de jacht of van het zetten 
van vallen - cfr. 01.700 

- de productie van ruwe huiden en vellen afkomstig uit slachthuizen - cfr. 10.110 
- de vervaardiging van geweven imitatiebont - cfr. 13.200 
- de vervaardiging van gebreid imitatiebont - cfr. 13.910 
- de vervaardiging van hoofddeksels van bont - cfr. 14.191 
- de vervaardiging van met bont afgezette kleding - cfr. 14.199 
- het bereiden en verven van pelterijen - cfr. 15.110 
- de vervaardiging van laarzen of schoenen met delen van bont - cfr. 15.200 
 

        14.3 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding 
 

            14.31 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 
 

                14.310 Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken, inclusief kniekousen, 
nylonkousen en panty's 

 
            14.39 Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 

 
                14.390 Vervaardiging van andere gebreide en gehaakte kleding 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding uit diverse textielmaterialen: truien, 
jumpers, pullovers, slip-overs, vesten en dergelijke artikelen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen - cfr. 13.910 
- de vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken - cfr. 14.310 
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    15 Vervaardiging van leer en van producten van leer 

Deze afdeling omvat het bereiden en verven van pelterijen en het bewerken van 
huiden en vellen tot leer door looien of touwen, evenals de vervaardiging van 
gebruiksvoorwerpen van leer. Zij omvat eveneens de vervaardiging van soortgelijke 
artikelen van ander materiaal (imitatieleer of synthetisch leer), zoals schoeisel van 
rubber, koffers en tassen van textiel, enz. Geconfectioneerde artikelen van synthe-
tisch leer zijn eveneens inbegrepen, aangezien het productieproces ervan gelijkt op 
dat van artikelen van leer (bijvoorbeeld: koffers en tassen) en zij vaak in dezelfde 
eenheid worden vervaardigd. 

        15.1 Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, 
tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van 
bont 

Deze groep omvat de productie van leer en bont en de vervaardiging van producten 
van leer of van bont. 
 

            15.11 Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont 
 

                15.110 Looien en bereiden van leer; bereiden en verven van bont 

Deze subklasse omvat: 

- het looien, verven en bereiden van huiden en vellen 
- de vervaardiging van zeemleer, perkament, lakleer en gemetalliseerd leer 
- de vervaardiging van kunstleer uit afval van huiden (cuir factice) 
- het ontvlezen, touwen, looien, bleken, scheren, plukken en verven van pelterijen en van 

niet-onthaarde huiden 

Deze subklasse omvat niet: 

- de productie van ongelooide pelterijen en van ongelooide huiden en vellen van pelsdieren, 
reptielen en vogels, afkomstig uit kwekerijen - cfr. 01.490 

- de productie van pelterijen of van huiden en vellen afkomstig van de jacht of van het zetten 
van vallen - cfr. 01.700 

- de productie van ruwe huiden en vellen afkomstig uit slachthuizen - cfr. 10.110 
- de vervaardiging van kleding van leer of kunstleer - cfr. 14.110 
- de vervaardiging van imitaties van leer die niet uit natuurlijk leer zijn bereid, zoals rubber - 

cfr. 22.190 
- de vervaardiging van imitaties van leer die niet uit natuurlijk leer zijn bereid, zoals kunststof 

- cfr. 22.290 
 

            15.12 Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en  
tuigmakerswerk 
 

                15.120 Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en  tuigmakerswerk 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke van leer, van kunstleer of van ongeacht 
welk ander materiaal, zoals kunststof in vellen, textiel, vulcanfiber of karton, enz., indien 
dezelfde techniek is aangewend als voor leer 

- de vervaardiging van zadel- en tuigmakerswerk 
- de vervaardiging van niet-metalen horlogebandjes, zoals van textiel, leer, kunststof 
- de vervaardiging van overige artikelen van leer of van kunstleer: drijfriemen, pakking, enz. 
- de vervaardiging van lederen schoenveters 
- de vervaardiging van zwepen en karwatsen 
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Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van kleding van leer of kunstleer - cfr. 14.110 
- de vervaardiging van hoeden en petten in leer - cfr. 14.191 
- de vervaardiging van lederen handschoenen en broeksriemen - cfr. 14.199  
- de vervaardiging van schoenen - cfr. 15.200 
- de vervaardiging van zadels voor rijwielen - cfr. 30.920 
- de vervaardiging van horlogebandjes van edele metalen - cfr. 32.123 
- de vervaardiging van horlogebandjes van metaal - cfr. 32.130 
- de vervaardiging van sporthandschoenen en sporthoofddeksels van leer - cfr. 32.300 
- de vervaardiging van veiligheidsriemen voor spoorleggers en andere riemen voor 

beroepsgebruik - cfr. 32.990 
 

        15.2 Vervaardiging van schoeisel 
 

            15.20 Vervaardiging van schoeisel 
 

                15.200 Vervaardiging van schoeisel 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van schoeisel, ongeacht het gebruik, de wijze van vervaardiging (inclusief 

gieten) of de grondstof (met uitzondering van het schoeisel dat vernoemd wordt in "deze 
subklasse omvat niet") 

- de vervaardiging van lederen delen van schoeisel: bovendelen en delen daarvan, buiten- en 
binnenzolen, hakken, enz. 

- de vervaardiging van slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van schoenen van textiel, zonder aangezette zool - cfr. 14.199 
- de vervaardiging van delen van schoeisel van hout: hakken en leesten cfr. 16.291 
- de vervaardiging van rubberen hakken en zolen voor laarzen en schoenen en andere delen 

van schoeisel van rubber - cfr. 22.190 
- de vervaardiging van delen van schoeisel van kunststof - cfr. 22.290 
- de vervaardiging van schoeisel van asbest - cfr. 23.990 
- de vervaardiging van skischoenen - cfr. 32.300 
- de vervaardiging van orthopedisch schoeisel - cfr. 32.500 
- de reparatie van schoeisel en lederwaren - cfr. 95.230 
 

    16 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout 
en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van 
artikelen van riet en van vlechtwerk 
Deze afdeling omvat de vervaardiging van artikelen van hout, zoals timmerhout, 
triplexhout, fineer, houten emballage, lamellen voor vloeren, houten spanten en 
geprefabriceerde gebouwen van hout. Het productieproces omvat het zagen, 
schaven, bewerken, lamineren en ineenzetten van houten artikelen en begint bij in 
blokken gezaagde stammen of timmerhout dat daarna met een draaibank of ander 
gereedschap kan worden verzaagd en bewerkt. Het gezaagd of anderszins bewerkt 
hout kan vervolgens ook worden geschaafd of geschuurd en ineen worden gezet tot 
eindproducten, zoals houten emballage. 

Met uitzondering van zagerijen zijn de eenheden over het algemeen naar een 
bepaald product onderverdeeld. 

Deze afdeling omvat niet de vervaardiging van meubelen (groep 31.0) of schrijn-
werk, vloerafwerking en behangen en dergelijke (klasse 43.32, 43.33 en 43.39). 
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        16.1 

 
Zagen en schaven van hout 
 

            16.10 Zagen en schaven van hout 
 

                16.100 Zagen en schaven van hout 

Deze subklasse omvat: 

- het zagen, schaven en machinaal bewerken van hout 
- de vervaardiging van gesneden, geschild of ontschorst hout 
- de vervaardiging van houten dwarsliggers voor treinsporen 
- de vervaardiging van houten palen voor luchtleidingen 
- de vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor parketvloeren 
- de vervaardiging van houtwol, houtmeel, houtschillen, houtchips en houtspanen 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het drogen van hout 
- het impregneren of chemisch behandelen met conserveringsmiddelen of andere stoffen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de exploitatie van bossen en de productie van onbewerkt hout - cfr. 02.200 
- de vervaardiging van fineerplaten en panelen - cfr. 16.210 
- de vervaardiging van ineengezette panelen voor parketvloeren - cfr. 16.220  
- de vervaardiging van dakspanen, staaflijsten, enz. - cfr. 16.230 
- de vervaardiging van houtblokken of houtpellets van geperst hout voor de 

energievoorziening - cfr. 16.291 
 

        16.2 Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk

Deze groep omvat de vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk 
en omvat zowel de basisproducten als de geassembleerde producten. 

            16.21 Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout 
 

                16.210 Vervaardiging van fineer en van panelen op basis van hout 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de vervaardiging van fineerplaten en panelen: 
• gladmaken, tinten, gelagen, impregneren, versterken (met een rug van papier of 

weefsel) 
• volgens bepaalde motieven vervaardigen 

- de vervaardiging van duplex-, triplex- en multiplexhout, meubelplaten en dergelijke panelen 
en platen 

- de vervaardiging van spaanplaten en dergelijke platen van hout of van andere houtachtige 
stoffen 

- de vervaardiging van vezelplaten van houtvezels of van andere houtachtige stoffen met een 
middelharde dichtheid (MDF) en andere houtvezelplaten 

- de vervaardiging van verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profielen 
- de vervaardiging van verlijmd laminaat en fineerlaminaat 
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            16.22 Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren 

 
                16.220 Vervaardiging van geassembleerde parketvloeren 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van blokjes, lamellen, enz., samengevoegd tot panelen voor parketvloeren 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van niet-ineengezette onderdelen en lamellen voor parketvloeren - cfr. 
16.100 

 
            16.23 Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk 

 
                16.230 Vervaardiging van ander schrijn- en timmerwerk 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van artikelen van hout die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de bouw: 
• balken, liggers, kepers 
• deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, afsluitingen al dan niet met metalen toebehoren 

zoals sloten en scharnieren 
• trappen, trapleuningen 
• houten staaflijsten, kralen, profielen en dakspanen 

- geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan van hout, zoals sauna's 
- de vervaardiging van constructies van het caravantype, die niet kunnen gesleept worden en 

niet voorzien zijn van wielen 
- de vervaardiging van houten scheidingswanden en tussenschotten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers - cfr. 29.202 
 

            16.24 Vervaardiging van houten emballage 
 

                16.240 Vervaardiging van houten emballage 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van 
hout 

- de vervaardiging van laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout 
- de vervaardiging van vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk van hout 
- de vervaardiging van kabelhaspels van hout 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van reisartikelen als koffers, tassen en dergelijke - cfr. 15.120 
- de vervaardiging van koffers van vlechtwerk - cfr. 16.292  
- de reparatie van houten emballage - cfr. 33.190 
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            16.29 Vervaardiging van andere artikelen van hout; vervaardiging van 

artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 
 

                16.291 Vervaardiging van andere artikelen van hout 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van diverse artikelen van hout: 
• monturen en stelen voor gereedschap, kwasten, borstels en bezems 
• laars- en schoenleesten, schoenspanners en kleerhangers 
• huishoudelijke artikelen en keukenartikelen: strijkplanken, kapstokken, enz. 
• beeldjes en andere siervoorwerpen van hout, inlegwerk van hout 
• koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts en dergelijke artikelen 
• gedraaide garnituren voor (over)gordijnen 
• spoelen, cops en klossen voor het spinnen of het weven, klossen voor naaigaren en 

andere dergelijke artikelen van gedraaid hout 
• andere artikelen van hout 

- de vervaardiging van houtblokken of houtpellets van geperst hout of substitutieproducten 
voor de energievoorziening 

- de vervaardiging van houten foto- en spiegelkaders 
- de vervaardiging van houten sierlijsten voor schilderijen 
- de vervaardiging van delen van schoeisel van hout: hakken en leesten 
- de vervaardiging van handvaten voor paraplu's en wandelstokken en dergelijke van hout 
- de vervaardiging van houtblokken voor de vervaardiging van pijpen 
- de vervaardiging van houten ladders 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van houten schoeisel - cfr. 15.200 
- de vervaardiging van lucifers - cfr. 20.510 
- de vervaardiging van kasten en kastjes voor klokken - cfr. 26.520 
- de vervaardiging van houten verlichtingstoestellen (lusters, nachtlampen, staande lampen, 

enz.) - cfr. 27.402 
- de vervaardiging van spoelen en klossen die vervat zitten in textielmachines - cfr. 28.940 
- de vervaardiging van meubels - cfr. groep 31.0 
- de vervaardiging van imitatiesieraden - cfr. 32.130  
- de vervaardiging van houten speelgoed - cfr. 32.400 
- de vervaardiging van borstels en bezems - cfr. 32.910 
- de vervaardiging van paraplu's en wandelstokken - cfr. 32.990 
- de vervaardiging van doodskisten - cfr. 32.990 
- de vervaardiging van busten en etalagepoppen - cfr. 32.990 
 

                16.292 Vervaardiging van artikelen van kurk, riet of vlechtwerk 

Deze subklasse omvat: 

- de verwerking van natuurkurk, de vervaardiging van geagglomereerde kurk 
- de vervaardiging van artikelen van natuurkurk of van geagglomereerde kurk, inclusief 

vloerbekleding 
- de vervaardiging van vlechten en artikelen van vlechtstoffen: chinamatten, grove stro-

matten, horden, enz. 
- de vervaardiging van vlechtwerk en van mandenmakerzwerk 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van matten van textiel - cfr. 13.930  
- de vervaardiging van reisartikelen als koffers, tassen en dergelijke - cfr. 15.120 
- de vervaardiging van meubels van riet en vlechtwerk - cfr. groep 31.0 
- de vervaardiging van kurken reddingsvesten - cfr. 32.990 
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    17 

 

Vervaardiging van papier en papierwaren 
Deze afdeling omvat de productie van pulp, papier of bewerkte papierproducten. De 
vervaardiging van deze producten is in één groep ondergebracht omdat zij uit een 
reeks verticale processen bestaat. Eén eenheid verricht vaak twee of meer activi-
teiten. 

In hoofdzaak zijn er drie activiteiten. Bij de vervaardiging van pulp worden de 
cellulosevezels van andere ongerechtigheden in het hout gescheiden of wordt oud 
papier opgelost en ontkleurd en worden er kleine hoeveelheden reagentia aan 
toegevoegd om de cohesie van de vezels te versterken. Bij de vervaardiging van 
papier wordt de pulp op een zeefdoek aangebracht, waardoor een eindeloze 
papierbaan ontstaat. Bewerkte papierproducten zijn gemaakt van papier en andere 
materialen door middel van diverse technieken. 

De papierwaren kunnen worden bedrukt (bijv. behangselpapier, cadeaupapier enz.), 
maar het drukprocedé mag op zich niet de hoofdactiviteit zijn. 

De productie van pulp, papier en karton in het groot behoort tot groep 17.1; de 
andere klassen omvatten de verdere verwerking van papier en de vervaardiging van 
artikelen van papier. 

        17.1 Vervaardiging van papierpulp, papier en karton 
 

            17.11 Vervaardiging van papierpulp 
 

                17.110 Vervaardiging van papierpulp 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van gebleekte, halfgebleekte of ongebleekte papierstof door middel van 

mechanische, chemische ("dissolving" of "niet-dissolving") of halfchemische procedés 
- de vervaardiging van pulp uit korte katoenvezels (linters) 
- het verwijderen van inkt en de vervaardiging van pulp uit oud papier 
 

            17.12 Vervaardiging van papier en karton 
 

                17.120 Vervaardiging van papier en karton 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van papier en karton bestemd om industrieel verder te worden bewerkt 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de verdere industriële verwerking van papier en karton: 

• het strijken, voorzien van een deklaag of impregneren van papier en karton 
• de vervaardiging van kreukel- of crêpepapier 
• de vervaardiging van laminaten en folies, indien gelaagd van papier of karton 

- de vervaardiging van handgeschept papier 
- de vervaardiging van krantenpapier en van ander druk- of schrijfpapier 
- de vervaardiging van cellulosewatten en van vliezen van cellulose 
- de vervaardiging van carbonpapier en stencilpapier, op rollen of in grote bladen 
- de vervaardiging van fantasiepapier en ander speciaal papier 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van golfkarton - cfr. 17.210 
- de vervaardiging van verder bewerkte artikelen van papier, karton of papierstof - cfr. 

17.220, 17.230, 17.240 en 17.290 
- de vervaardiging van schuurpapier - cfr. 23.910 
- de vervaardiging van asfaltpapier - cfr. 23.990 
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        17.2 Vervaardiging van artikelen van papier of karton 

 
            17.21 Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkings-

materiaal van papier en karton 
 

                17.210 Vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton en van verpakkingsmateriaal van 
papier en karton 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van gegolfd papier en golfkarton 
- de vervaardiging van verpakkingsmateriaal van gegolfd papier of golfkarton 
- de vervaardiging van vouwdozen 
- de vervaardiging van verpakkingsmateriaal van homogeen karton 
- de vervaardiging van ander verpakkingsmateriaal van papier of karton 
- de vervaardiging van papieren zakken 
- de vervaardiging van ordners en dergelijke bureauartikelen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van enveloppen - cfr. 17.230 
- de vervaardiging van artikelen van papierpulp, gevormd of geperst (bijv. eierdozen, 

eetborden) - cfr. 17.290 
- de vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof - cfr. 22.220 
 

            17.22 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 
 

                17.220 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren en van artikelen van 

cellulosewatten: 
• afschminkdoekjes 
• zakdoeken, handdoeken en servetten 
• toiletpapier 
• maandverbanden en tampons, luiers en inlegluiers voor baby’s 
• kopjes, borden en presenteerbladen 

- de vervaardiging van watten van textielstof en van artikelen van watten: maandverband en 
tampons 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van watten van cellulose - cfr. 17.120 
 

            17.23 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 
 

                17.230 Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van gebruiksklaar schrijf- en drukpapier 
- de vervaardiging van gebruiksklaar printerpapier 
- de vervaardiging van gebruiksklaar zelfkopiërend papier 
- de vervaardiging van complete stencils en gebruiksklaar carbonpapier  
- de vervaardiging van gebruiksklaar, met een kleefmiddel bedekt papier 
- de vervaardiging van enveloppen en postkaarten 
- de vervaardiging van benodigdheden van papier voor gebruik op school of kantoor 

(notitieboekjes, mappen, registers, boekhoudboeken, formulieren, enz.), indien de gedrukte 
informatie niet de hoofdzaak is 

- de vervaardiging van assortimenten van kantoorbenodigdheden van papier, in dozen, 
omslagen of dergelijke verpakkingen 
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Deze subklasse omvat niet: 
- het bedrukken van papierwaren - cfr. groep 18.1 
- de vervaardiging van lichtgevoelig papier - cfr. 20.590 
 

            17.24 Vervaardiging van behangpapier 
 

                17.240 Vervaardiging van behangpapier 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van behangselpapier en dergelijke wandbekleding, inclusief 

behangselpapier bekleed met vinyl en textiel 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de vervaardiging van wandbekleding van textiel 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van papier en karton, niet op maat gesneden - cfr. 17.120 
- de vervaardiging van behang van kunststof - cfr. 22.290 
 

            17.29 Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 
 

                17.290 Vervaardiging van andere artikelen van papier of karton 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van etiketten 
- de vervaardiging van filtreerpapier en filtreerkarton 
- de vervaardiging van buisjes, hulzen, spoelen, klossen, enz., van papier of van karton 
- de vervaardiging van eierdozen en ander verpakkingsmateriaal van gevormd papierpulp 
- de vervaardiging van gadgets van papier 
- de vervaardiging van kaarten van papier of karton voor jacquardmachines 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van etiketten van textiel - cfr. 13.960 
- de vervaardiging van papier en karton, niet op maat gesneden - cfr. 17.120 
- de vervaardiging van speelkaarten - cfr. 32.400 
- de vervaardiging van spellen en speelgoed van papier of van karton - cfr. 32.400 
 

    18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media 
Deze afdeling betreft het drukken van producten als kranten, boeken, tijdschriften, 
handelsformulieren, wenskaarten en ander materiaal en omvat eveneens ondersteu-
nende activiteiten als boekbinden, fotogravure en data imaging. Deze ondersteunen-
de activiteiten zijn een integrerend deel van de grafische industrie en leveren bijna 
altijd een product (een galvano, een gebonden boek, een computerschijf of -bestand) 
op dat een integrerend deel is van de grafische industrie. 

De bij het drukken toegepaste procedés omvatten een aantal methoden om een beeld 
van een plaat, zeef of computerbestand over te zetten op een bepaalde drager, zoals 
papier, kunststof, metaal, textiel, hout en dergelijke. In de meeste gevallen wordt een 
beeld van een plaat of een zeef overgezet (lithografie, fotogravure, zeefdruk en 
flexografie). Vaak wordt gebruik gemaakt van een computerbestand waarmee 
drukpersen en nieuwe elektrostatische en andere soorten apparatuur rechtstreeks 
worden "aangestuurd" (digitaal of non-impactdrukken). 

Hoewel het drukken en uitgeven van een product (bijv. een krant) vaak door één 
eenheid wordt verzorgd, is er toch een tendens om die twee activiteiten niet op 
dezelfde plaats uit te voeren. 
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Deze afdeling omvat eveneens de reproductie van opgenomen dragers: compact 
discs, video-opnamen, software op schijven of banden, opnamen, enz. 

Deze afdeling omvat niet de uitgeverijen (cfr. sectie J). 

 
 
        18.1 

Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen 

Deze groep omvat het drukken van producten als kranten, boeken, tijdschriften, 
handelsformulieren, wenskaarten en ander materiaal en het verrichten van 
ondersteunende activiteiten als boekbinden, het maken van drukplaten en data 
imaging. Bij het drukken kan gebruik gemaakt worden van een waaier aan 
technieken en van verschillende soorten materialen. 

            18.11 Krantendrukkerijen 
 

                18.110 Krantendrukkerijen 

Deze subklasse omvat: 
- het drukken van kranten die minstens vier maal per week verschijnen 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- het drukken van andere periodieken die minstens vier maal per week verschijnen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de uitgeverijen van drukwerk - cfr. groep 58.1 
- het fotokopiëren van documenten - cfr. 82.190 
 

            18.12 Overige drukkerijen 
 

                18.120 Overige drukkerijen 

Deze subklasse omvat: 
- het drukken van tijdschriften en andere periodieken die minder dan vier maal per week 

verschijnen, inclusief reclamebladen en streekkranten 
- het drukken van boeken en brochures, bladmuziek en geschreven muziek, kaarten, atlassen, 

posters, reclamecatalogi, prospectussen en ander reclamedrukwerk, postzegels, belasting-
zegels, certificaten van effecten, cheques en andere waardepapieren, registers, intelligente 
en chipkaarten, albums, dagboeken, kalenders, handelsformulieren en ander handels-
drukwerk, persoonlijk briefpapier en ander drukwerk door middel van boekdruk (bijv. op 
etiketten en draagtassen van kunststof, glazen platen, artikelen van metaal), offset, foto-
gravure, flexografie, zeefdruk of met andere drukpersen, duplicatoren, computerprinters, 
prentinstallaties en foto- of thermokopieerapparaten, inclusief sneldruk. 

- het rechtstreeks bedrukken van textiel, kunststof, glas, metaal, hout en keramiek 
Deze drukmotieven zijn doorgaans beschermd door auteursrechten. 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- het bedrukken van etiketten (lithografie, fotogravure, flexografie, enz.) 

Deze subklasse omvat niet: 
- de zeefdruk op textiel en kleding cfr. 13.300 
- de vervaardiging van etiketten van textiel - cfr. 13.960 
- de vervaardiging van artikelen van papierwaren (schriften, opbergmappen, registers, 

boekhoudboeken, commerciële formulieren, ...), indien de gedrukte informatie niet het 
hoofddoel is - cfr. 17.230 

- de vervaardiging van etiketten van papier of karton - cfr. 17.290 
- de vervaardiging van speelkaarten - cfr. 32.400 
- de uitgeverijen van drukwerk - cfr. groep 58.1 
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            18.13 Prepress- en premediadiensten 

 
                18.130 Prepress- en premediadiensten 

Deze subklasse omvat: 

- het zetten, fotozetten, de gegevensinvoer, inclusief scannen en optische tekenherkenning, 
elektronische opmaak 

- het voorbereiden van gegevensbestanden voor multimediatoepassingen: afdruk op papier, 
cd-rom, internet 

- de aanmaak van drukplaten, inclusief beeldzetting en plaatzetting (voor de drukprocedés 
boekdruk en offsetdruk) 

- het voorbereiden van rollen: het graveren of etsen van rollen voor gravures 
- het overzetten CTP "computer to plate", van de computer op de plaat, de plaatproductie 

rechtstreeks op de plaat (ook fotopolymeerplaten) 
- droogstempelen en hoogdruk met platen en verfstoffen 
- het voorbereiden van: 

• artistiek werk, inclusief litho's en bewerkt hout 
• de vervaardiging van presentatiemiddelen, zoals bladen voor overheadprojectie en 

andere digitale presentatievormen 
• het ontwerpen van drukwerk, bv. tekeningen, lay-outs, dummy's enz. 
• de aanmaak van proefdrukken 

- het creëren van documenten, desktop publishing en alle overige ontwerpactiviteiten 
- de bewerking van digitale gegevens, zoals verrijking, selectie en koppeling van digitale 

gegevens 
- CAD, CAM, elektronische processen voor gegevensuitvoer 
- het digitaal inslaan 
- de vervaardiging van reprografieproducten 
- het voorbereiden van andere grafische activiteiten zoals stansen, graveren, stempelen, 

drukken van materiaal in brailleschrift, ponsen en boren, pregen, lakken en lamineren, 
plakken en inleggen, vouwen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de gespecialiseerde activiteiten van ontwerp en design - cfr. klasse 74.10 
 

            18.14 Binderijen en aanverwante diensten 
 

                18.140 Binderijen en aanverwante diensten 

Deze subklasse omvat: 

- het industrieel binden, het opmaken van proefstukken en het uitvoeren van 'post press' 
ondersteunende diensten zoals: het binden en afwerken van boeken, brochures, tijdschriften, 
catalogi, enz. door het vouwen, het ver- en bijsnijden, het samenbrengen, het nieten, het 
binden (al dan niet met garen), het snijden en plaatsen van de omslag, het verlijmen, het 
verzamelen, het goudstempelen, het binden met spiraal of kunstofdraad 

- het binden en het afwerken van bedrukt papier of karton, door het vouwen, stansen, 
stempelen, perforeren, pregen, lijmen en lamineren  

- het afwerken van cd-roms 
- afwerking bij briefwisselingen: personalisering of voorbereiding van briefomslagen 
- andere afwerkingsactiviteiten zoals graveren, stansen en stempelen 
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        18.2 Reproductie van opgenomen media 
 

            18.20 Reproductie van opgenomen media 
 

                18.200 Reproductie van opgenomen media 

Deze subklasse omvat: 
- de reproductie vanaf een origineel van grammofoonplaten, compact discs, dvd’s, en banden 

met muziek- of andere geluidsopnamen 
- de reproductie vanaf een origineel van dvd’s en videobanden met films en andere video-

opnamen 
- de reproductie vanaf een origineel van programmatuur en gegevens op schijven en banden 

Deze subklasse omvat niet: 
- de reproductie van drukwerk - cfr. 18.110 en 18.120 
- de uitgeverijen van software - cfr. groep 58.2 
- de productie en distributie van films op videocassettes, dvd's of aanverwante dragers - cfr. 

groep 59.11, 59.120 en 59.130 
- de reproductie van films bestemd voor de projectie in bioscopen - cfr. 59.120 
- de productie van originele geluidsopnamen - cfr. 59.201 
 

    19 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde 
aardolieproducten 
Deze afdeling heeft betrekking op de verwerking van aardolie en steenkool tot 
bruikbare producten. Het belangrijkste onderdeel vormt de raffinage van aardolie, 
waarbij aardolie door technieken als kraken en distillatie in componenten wordt 
gesplitst. Deze afdeling omvat ook de vervaardiging voor eigen rekening van 
typische producten (cokes, butaan, propaan, benzine, kerosine, huisbrandolie,…), 
evenals diensten in verband met de verwerking ervan (raffinage voor verkoop). 

Deze afdeling omvat de vervaardiging van gas, zoals ethaan, propaan en butaan, 
alsook producten van de raffinage van aardolie. 

Niet inbegrepen zijn de vervaardiging van zulke gassen in andere eenheden 
(20.140), de vervaardiging van industriële gassen (20.110), de winning van aardgas 
(methaan, ethaan, butaan of propaan) (06.200) en de vervaardiging van gasvormige 
brandstoffen, behalve petroleumgassen (bijv. steenkoolgas, watergas, generatorgas, 
fabrieksgas) (35.210). 

De vervaardiging van petrochemische producten op basis van geraffineerde 
aardolieproducten wordt geklasseerd in afdeling 20. 

        19.1 Vervaardiging van cokesovenproducten 
 

            19.10 Vervaardiging van cokesovenproducten 
 

                19.100 Vervaardiging van cokesovenproducten 

Deze subklasse omvat: 
- de exploitatie van cokesovens 
- de vervaardiging van cokes of van semi-cokes 
- de vervaardiging van pek en pekcokes 
- de vervaardiging van cokesovengas 
- de vervaardiging van ruwe teer van steen- en bruinkool 
- de vervaardiging van cokesagglomeraten 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van steenkoolbriketten - cfr. 19.200 
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        19.2 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 

 
            19.20 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 

Deze klasse omvat de vervaardiging van vloeibare of gasvormige brandstoffen of 
andere producten op basis van ruwe aardolie, bitumineuze mineralen of producten 
die resulteren uit gefractioneerde distillatie. Raffinage van aardolie omvat één of 
meerdere van de volgende technieken: gefractioneerde distillatie, directe distillatie 
en kraken. 

                19.200 Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van motorbrandstoffen: benzine, kerosine, LPG, enz. 
- de vervaardiging van brandstoffen: lichte en zware stookolie, raffinaderijgassen als ethaan, 

propaan, butaan, enz. 
- de vervaardiging van smeeroliën en -vetten uit aardolie, ook indien uit afvalolie 
- de vervaardiging van petrochemische basisproducten en producten voor de wegbekleding 
- de vervaardiging van diverse geraffineerde aardolieproducten: white spirit, vaseline, 

paraffine, enz. 
- de vervaardiging van aardoliebriketten 
- het vermengen van biobrandstoffen, bv. het toevoegen van alcoholen aan aardolie 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van turfbriketten 
- de vervaardiging van steenkool- en bruinkoolbriketten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van pek en pekcokes - cfr. 19.100 
- de distillatie van koolteer - cfr. 20.140 
- de vervaardiging van etherische oliën - cfr. 20.530 
- de vervaardiging van speciale synthetische smeeroliën - cfr. 20.590 
 

    20 Vervaardiging van chemische producten 
Deze afdeling omvat de bewerking van organische en anorganische grondstoffen 
door middel van een chemisch procedé en de vorming van producten. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de vervaardiging van chemische basisproducten in de 
eerste groep en de vervaardiging van intermediaire en eindproducten door verdere 
verwerking van chemische basisproducten in de overige klassen. 

        20.1 Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststof-
fen en stikstofverbindingen en van kunststoffen en syntheti-
sche rubber in primaire vormen 

Deze groep omvat de vervaardiging van chemische basisproducten, stikstofverbin-
dingen en kunstmeststoffen, alsook kunststoffen in primaire vormen en synthetische 
rubber. 
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            20.11 Vervaardiging van industriële gassen 

 
                20.110 Vervaardiging van industriële gassen 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van vloeibaar gemaakte of samengeperste anorganische gassen voor 

gebruik in de industrie of in de geneeskunde: 
• elementaire gassen 
• perslucht of vloeibare lucht en de verbindingen daarvan (stikstof, zuurstof, argon, 

enz.) 
• gasvormige koelmiddelen 
• mengsels van industriële gassen 
• inerte gassen zoals koolzuur 
• isoleergassen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de winning van methaan, butaan of propaan - cfr. 06.200 
- het vloeibaar maken en opnieuw vergassen van aardgas (op het ontginningsgebied) - cfr. 

09.100 
- de vervaardiging van gasvormige brandstoffen zoals ethaan, butaan, propaan of LPG in een 

aardolieraffinaderij - cfr. 19.200 
- de vervaardiging van gasvormige brandstoffen door carbonisatie van steenkool of uit afval, 

enz. - cfr. 35.210  
 

            20.12 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 
 

                20.120 Vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten, ongeacht de oorsprong, als basisstof of als 

concentraat daarvan 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de vervaardiging van producten gebruikt als fluorescerende lichtgevende stoffen of als 

luminoforen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van bereide kleurstoffen en pigmenten - cfr. 20.300 
 

            20.13 Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten 
Deze klasse omvat de vervaardiging van (anorganische) scheikundige producten 
door toepassing van basisbewerkingen. Deze bewerkingen leiden doorgaans tot het 
bekomen van afzonderlijke scheikundige elementen of van welbepaalde scheikundige 
verbindingen. 

                20.130 Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van chemische elementen, met uitzondering van basismetalen en 

industriële gassen 
- de vervaardiging van anorganische zuren, met uitzondering van salpeterzuur 
- de vervaardiging van alkaliën, logen en andere anorganische basen, met uitzondering van 

ammoniak 
- het roosten van ijzerkies 
- de vervaardiging van gedistilleerd water 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de vervaardiging van verrijkt uranium en verrijkt thorium 
- de vervaardiging van anorganische metaalzouten 
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- de vervaardiging van ontkleurende chloriden en hypochloriden en van bleekwater 
- de vervaardiging van andere anorganische verbindingen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van industrieel gas - cfr. 20.110 
- de vervaardiging van enkelvoudige of complexe stikstofhoudende meststoffen - cfr. 20.150 
- de vervaardiging van ammoniak - cfr. 20.150 
- de vervaardiging van ammoniumchloride - cfr. 20.150 
- de vervaardiging van kaliumnitrieten en -nitraten - cfr. 20.150 
- de vervaardiging van ammoniumcarbonaten - cfr. 20.150 
- de vervaardiging van salpeterzuur en nitreerzuur - cfr. 20.150 
- de vervaardiging van triammoniumfosfaten - cfr. 20.150 
- de vervaardiging van aromatisch gedistilleerd water - cfr. 20.530 
- de vervaardiging van kunstmatig korund - cfr. 23.990 
- de vervaardiging van basismetalen - cfr. afdeling 24 
- de vervaardiging van aluminiumoxide - cfr. 24.420 
 

            20.14 Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten 

Deze klasse omvat de vervaardiging van (organische) scheikundige producten door 
toepassing van basisbewerkingen zoals thermisch kraken of distillatie. Deze bewer-
kingen leiden doorgaans tot het bekomen van afzonderlijke scheikundige elementen 
of van welbepaalde scheikundige verbindingen. 

                20.140 Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van overige organische scheikundige basisproducten: 

• acyclische koolwaterstoffen, verzadigd of onverzadigd 
• cyclische koolwaterstoffen, verzadigd of onverzadigd 
• acyclische en cyclische alcoholen, inclusief synthetische ethylalcohol 
• éénwaardige en meerwaardige carbonzuren, inclusief azijnzuur 
• andere verbindingen met zuurstofhoudende groepen, inclusief aldehyden, ketonen, 

chinonen en verbindingen met twee of meer zuurstofhoudende groepen 
• synthetische glycerol 
• organische verbindingen met stikstofhoudende groepen, inclusief aminoverbindingen 
• organische metaalzouten 
• gisting van suikerriet, van maïs of andere gelijksoortige producten om alcohol en 

esters te produceren, met inbegrip van bio-ethanol 
• andere organische verbindingen, inclusief distillatieproducten van hout (zoals 

houtskool), enz. 
- de vervaardiging van synthetische en/of kunstmatige aromatische producten (zoetstoffen, 

smaakversterkers, geurstoffen) 
- de distillatie van koolteer 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van ethylalcohol door gisting 
- de vervaardiging van scheikundige basisstoffen die worden gebruikt voor de vervaardiging 

van farmaceutische producten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van pek en pekcokes - cfr. 19.100 
- de vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen - cfr. 20.160 
- de vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen - cfr 20.170 
- de vervaardiging van ruwe glycerol - cfr. 20.411 
- de vervaardiging van natuurlijke etherische oliën - cfr. 20.530 
- de vervaardiging van salicylzuur en O-acetylsalicylzuur - cfr. 21.100 
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            20.15 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen 

 
                20.150 Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van meststoffen: 
• enkelvoudige of samengestelde stikstofhoudende, fosfaat- of kalimeststoffen 

(potashoudende meststoffen) 
• ureum, ruwe natuurlijke fosfaten en ruwe natuurlijke kalizouten 

- vervaardiging van aan de kunstmeststoffen verwante stikstofverbindingen: 
• de vervaardiging van salpeterzuur en nitreerzuur, ammoniak, ammoniumchloride, 

kaliumnitrieten en -nitraten, triammoniumfosfaten en ammoniumcarbonaten 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van mengelingen voor potplanten op basis van voornamelijk turf 
- de vervaardiging van mengelingen voor potplanten op basis van natuurlijke aarde, zand, klei 

en mineralen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de guanowinning - cfr. 08.910 
- de winning van natuurlijke fosfaten en natuurlijke kalizouten - cfr. 08.910 
- de vervaardiging van scheikundige producten voor de landbouw: pesticiden - cfr. 20.200 
- de behandeling van afval waarbij planten worden gecomposteerd met het oog op 

verwijdering van het afval en verkrijging van een bijproduct (compost) - cfr. 38.219 
 

            20.16 Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 

Deze klasse omvat de vervaardiging van kunstharsen, kunststoffen en niet vulkani-
seerbare thermoplastische elastomeren, alsook van mengsels van harsen op bestel-
ling en van standaardkunstharsen. 

                20.160 Vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen (vloeibaar of in de vorm van korrels): 
• polymeren, inclusief die van ethyleen, propyleen, styreen, vinylchloride, vinylacetaat 

en acryl 
• polyamiden 
• fenol- en epoxyharsen en polyurethanen 
• alkyd- en polyesterharsen en polyethers 
• siliconen 
• op polymeren gebaseerde ionenwisselaars 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van cellulose en zijn scheikundige derivaten 
- de vervaardiging van mengsels van al dan niet gekleurde kunststoffen in primaire vormen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels, filamenten en draad - cfr. 20.600 
- de vervaardiging van producten van kunststof - cfr. 22.210, 27.330, 32.990 
- het vermalen van producten van kunststof - cfr. 38.329 
- de terugwinning van recycleerbare kunststoffen - cfr. 38.329 
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            20.17 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 

 
                20.170 Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen: 
• synthetische rubber 
• factis 

- de vervaardiging van mengsels van synthetische rubber en natuurlijke rubber of op rubber 
gelijkende gommen zoals balata 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van lijm en kleefmiddelen op basis van rubber - cfr. 20.520 
- de vervaardiging van producten van rubber - cfr. 22.190, 32.500, 32.990 
- de terugwinning van recycleerbare rubber - cfr. 38.329 
 

        20.2 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere 
chemische producten voor de landbouw 
 

            20.20 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische 
producten voor de landbouw 
 

                20.200 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de 
landbouw 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van insectendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schimmel-
werende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, mijtenverdelgende middelen, weekdier-
dodende middelen, biociden 

- de vervaardiging van middelen om het kiemen tegen te gaan, middelen om de plantengroei 
te regelen 

- de vervaardiging van desinfecterende middelen voor in de landbouw of voor ander gebruik 
- de vervaardiging van andere dergelijke chemische producten voor de landbouw, n.e.g. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen - cfr. 20.150 
 

        20.3 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 
 

            20.30 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 
 

                20.300 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van verf, vernis, email- en andere lakken 
- de vervaardiging van bereide pigmenten, opacificeermiddelen en verfstoffen 
- de vervaardiging van verglaasbare samenstellingen, engobes (slips), enz. 
- de vervaardiging van mastiek (kit) 
- de vervaardiging van plamuur en dergelijke niet-vuurvaste preparaten voor het bestrijken of 

bepleisteren van metselwerk 
- de vervaardiging van organische oplosmiddelen en verdunners 
- de vervaardiging van preparaten voor het verwijderen van verf en vernis 
- de vervaardiging van drukinkt 
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Deze subklasse omvat eveneens: 
- de vervaardiging van vloeibare houtbeschermingsmiddelen en vloeibare vochtwerende 

preparaten op basis van siliconen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten - cfr. 20.120 
- de vervaardiging van schrijf- of tekeninkt - cfr. 20.590 
 

        20.4 Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigings-
middelen, parfums en toiletartikelen 
 

            20.41 Vervaardiging van zeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen 
 

                20.411 Vervaardiging van zeep en wasmiddelen 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van organische tensio-actieve producten 
- de vervaardiging van papier, watten, vilt, enz. ingesmeerd of bedekt met zeep of detergent 
- de vervaardiging van (ruwe) glycerol 
- de vervaardiging van zeep, met uitzondering van cosmetische zeep 
- de vervaardiging van tensio-actieve preparaten: 

• wasmiddelen in vaste of vloeibare vorm en detergenten 
• vaatwasmiddelen 
• wasverzachters 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van synthetische glycerol op basis van aardolieproducten - cfr. 20.140 
- de vervaardiging van cosmetische zeep - cfr. 20.420 
 

                20.412 Vervaardiging van poets- en reinigingsmiddelen 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van poets- en onderhoudsmiddelen: 

• preparaten voor het parfumeren van vertrekken of voor het neutraliseren van geuren 
• kunstwas en bereide was 
• glansmiddelen en crèmes voor leder 
• was en boenwas of politoer voor het onderhoud van hout 
• glansmiddelen voor carrosserieën, glas en metaal 
• schuurpasta's en -poeders, inclusief artikelen van papier, watten, vilt, enz. 

ingesmeerd of bedekt met deze producten 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van afzonderlijke scheikundige elementen of van welbepaalde 

scheikundige verbindingen - cfr. 20.130 en 20.140 
 



Toelichtingen  Nace-Bel 2008 

 

 
            20.42 Vervaardiging van parfums en toiletartikelen 

 
                20.420 Vervaardiging van parfums en toiletartikelen 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van parfums en cosmetische artikelen: 

• parfums en reuk- en toiletwater 
• schoonheidsmiddelen en producten voor de huidverzorging 
• zonnebrand- en zonnebeschermingsmiddelen 
• producten voor manicure en pedicure 
• shampoo, haarlak, permanentpreparaten en preparaten voor het ontkrullen van het 

haar 
• tandpasta en producten voor mondhygiëne, inclusief kleefmiddelen voor 

kunstgebitten 
• scheermiddelen, met inbegrip van pre-shave en aftershavelotions 
• deodoranten en badzout 
• ontharingsmiddelen 

- de vervaardiging van cosmetische zeep 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging, extractie en raffinage van etherische oliën - cfr. 20.530 
 

        20.5 Vervaardiging van andere chemische producten 

Deze groep bevat de vervaardiging van springstoffen en pyrotechnische artikelen, 
lijmen, etherische oliën en chemische producten n.e.g., zoals fotochemische produc-
ten (inclusief film en lichtgevoelig papier), samengestelde reageermiddelen voor 
diagnose, enz. 

            20.51 Vervaardiging van kruit en springstoffen 
 

                20.510 Vervaardiging van kruit en springstoffen 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van buskruit 
- de vervaardiging van springstoffen en pyrotechnische artikelen, met inbegrip van 

slaghoedjes, ontstekingsmechanismen, lichtgranaten, enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de vervaardiging van lucifers 
 

            20.52 Vervaardiging van lijm 
 

                20.520 Vervaardiging van lijm 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen van alle aard, inclusief lijm en 

kleefmiddelen op basis van rubber of kunststof 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de vervaardiging van cementlijm 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van gelatine en derivaten daarvan - cfr. 20.590 
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            20.53 Vervaardiging van etherische oliën 

 
                20.530 Vervaardiging van etherische oliën 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van extracten van natuurlijke aromatische producten 
- de vervaardiging van harsaroma's 
- de vervaardiging van mengsels van reukstoffen voor de vervaardiging van parfums of 

voedsel 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van gedistilleerd aromatisch water 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van synthetische aromatische producten - cfr. 20.140 
- de vervaardiging van parfums en cosmetische artikelen - cfr. 20.420 
 

            20.59 Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g. 
 

                20.590 Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van fotografische platen en film, lichtgevoelig papier en ander 
lichtgevoelig, niet-belicht materiaal 

- de vervaardiging van scheikundige preparaten voor fotografisch gebruik 
- de vervaardiging van gelatine en derivaten daarvan 
- de vervaardiging van diverse scheikundige producten: 

• peptonen en derivaten daarvan, andere proteïnestoffen en derivaten daarvan, n.e.g. 
• chemisch gewijzigde oliën en vetten 
• appreteermiddelen voor textiel en leder 
• poeders en pasta's om te solderen en te lassen 
• middelen voor het beitsen van metalen 
• bereide additieven voor cement 
• actieve kool, additieven voor smeerolie, bereide rubbervulkanisatieversnellers, 

katalysatoren en andere chemische producten voor industrieel gebruik 
• antiklopmiddelen, antivriespreparaten 
• vloeistoffen voor hydraulische krachtoverbrenging 
• samengestelde reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van schrijf- en tekeninkt 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van smeeroliën en -vetten - cfr. 19.200 
- de vervaardiging van gedistilleerd water - cfr. 20.130 
- de vervaardiging van overige organische scheikundige basisproducten cfr. 20.140 
- de vervaardiging van poetsmiddelen voor leder - cfr. 20.412 
- de vervaardiging van drukinkt - cfr. 20.300 
- de vervaardiging van kleefmiddelen op basis van asfalt - cfr. 23.990 
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        20.6 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 

 
            20.60 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 

 
                20.600 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van kabel van synthetische of kunstmatige filamenten 
- de vervaardiging van synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd, 

noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen 
- de vervaardiging van eendraadsgarens van synthetische of kunstmatige filamenten, inclusief 

garens met een hoge sterktegraad 
- de vervaardiging van synthetische of kunstmatige monofilamenten of strippen 

Deze subklasse omvat niet: 

- het spinnen van synthetische of kunstmatige garens - cfr. 13.100 
- de vervaardiging van draad van synthetische of kunstmatige vezels - cfr. 13.100 
- de vervaardiging van naaigaren van kunstmatige of synthetische filamenten - cfr. 13.100 
 

    21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en 
producten 
Deze afdeling omvat de vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en farma-
ceutische producten. Zij omvat eveneens de vervaardiging van chemische producten 
voor medicinaal gebruik en van kruidengeneesmiddelen. 

        21.1 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 
 

            21.10 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 
 

                21.100 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van actief geneeskrachtige substanties, die wegens hun farmacologische 
eigenschappen geschikt zijn voor de vervaardiging van geneesmiddelen: antibiotica, 
basisvitamines, salicylzuur en O-acetylsalicylzuur, enz. 

- de verwerking van bloed 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van scheikundig zuivere suikers 
- de verwerking van klieren en de vervaardiging van extracten van klieren, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van glucose (druivensuiker) - cfr. 10.620 
- de vervaardiging van scheikundige basisstoffen die worden gebruikt voor de vervaardiging 

van farmaceutische producten - cfr. 20.140 
- de activiteiten van bloedbanken - cfr. 86.902 
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        21.2 Vervaardiging van farmaceutische producten 

 
            21.20 Vervaardiging van farmaceutische producten 

 
                21.201 Vervaardiging van geneesmiddelen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van geneesmiddelen: 
• antisera en andere bloedfracties 
• vaccins 
• overige geneesmiddelen, inclusief homeopathische bereidingen 

- de vervaardiging van chemische contraceptiva voor uitwendig gebruik en anticoncep-
tiemiddelen met hormonale werking 

- de vervaardiging van farmaceutische producten voortkomend uit de biotechnologie 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van kruidenproducten (verbrijzelen, sorteren, malen) voor farmaceutisch 
gebruik 

- dierengeneeskundige bereidingen 
- de vervaardiging van geneeskrachtige kruidentheeën 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van kruidentheeën (pepermunt, verveine, kamille, enz.) cfr. 10.830 
- de groothandel in medische en farmaceutische producten - cfr. 46.460 
- de detailhandel in farmaceutische producten - cfr.47.730 
- de activiteiten van speur- en ontwikkelingswerk voor farmaceutische producten en 

farmaceutische producten voortkomend uit de biotechnologie - cfr. groep 72.1 
- de verpakking van farmaceutische preparaten - cfr. 82.920 
 

                21.209 Vervaardiging van overige farmaceutische producten 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van radioactieve in-vivo substanties voor diagnose 
- de vervaardiging van diagnosepreparaten, inclusief zwangerschapstesten 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van watten, gaas, verband, zwachtels, hechtdraad, enz. voor medisch 
gebruik 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van watten van textielstof en van artikelen van watten: maandverband en 
tampons - cfr. 17.220 

- de vervaardiging van tandvullingen - cfr. 32.500 
- de vervaardiging van cement voor de reconstructie van beenderen - cfr. 32.500 
- de groothandel in medische en farmaceutische producten - cfr. 46.460 
- de detailhandel in farmaceutische producten - cfr. 47.730 
- de activiteiten van speur- en ontwikkelingswerk voor farmaceutische producten en 

farmaceutische producten voortkomend uit de biotechnologie - cfr. groep 72.1 
- de verpakking van farmaceutische preparaten - cfr. 82.920 
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    22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof 

Deze afdeling omvat de vervaardiging van producten van rubber en kunststof. 
Kenmerkend voor deze afdeling zijn de gebruikte grondstoffen. Niet alle producten 
die van deze materialen zijn gemaakt, vallen echter noodzakelijkerwijs onder deze 
afdeling. 

        22.1 Vervaardiging van producten van rubber 

Deze groep omvat de vervaardiging van rubberproducten. 

            22.11 Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlak- 
vernieuwing 
 

                22.110 Vervaardiging van binnen- en buitenbanden van rubber; loopvlakvernieuwing 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van rubberbanden voor voertuigen, vliegtuigen, landbouwtractoren, 
werktuigen, mobiele machines, luchtvaartindustrie, speelgoed, meubelen en andere 
aanwendingen: 

• buitenbanden 
• massieve of halfmassieve banden 

- de vervaardiging van binnenbanden 
- de vervaardiging van verwisselbare loopvlakken, velglinten, loopvlakrubber, enz. 
- loopvlakvernieuwing, inclusief het opnieuw uitsnijden van banden 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van reparatiemateriaal van rubber - cfr. 22.190 
- het repareren, monteren of vervangen van binnen- en buitenbanden - cfr. 45.205 
 

            22.19 Vervaardiging van andere producten van rubber 
 

                22.190 Vervaardiging van andere producten van rubber 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van overige producten van natuurlijke of synthetische rubber, niet-
gevulkaniseerd, gevulkaniseerd of gehard: 

• platen, vellen, strippen, staven, profielen, enz., van rubber 
• buizen en slangen van rubber 
• drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden van rubber 
• hygiënische artikelen van rubber, zoals preservatieven, spenen, beddenwarmers, 

kruiken, enz. 
• kledingartikelen van rubber waarvan de eventuele delen met een oplosmiddel zijn 

verkleefd en niet gestikt 
• zolen van schoeisel van rubber en andere delen van schoeisel van rubber 
• draad en koord van rubber 
• gerubberde garens en weefsels 
• ringen, pakkingen en afdichtingen van rubber 
• cilinderbekledingen van rubber 
• (opblaasbare) luchtbedden van rubber 
• opblaasbare ballons 

- de vervaardiging van rubberen borstels 
- de vervaardiging van pijpenstelen van hard rubber 
- de vervaardiging van kammen, haarspelden, krulspelden en dergelijke artikelen van hard 

rubber 
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Deze subklasse omvat eveneens: 
- de vervaardiging van reparatiemateriaal van rubber 
- de vervaardiging van textielweefsels die geïmpregneerd, belaagd of bedekt zijn met rubber 

en waarbij rubber het hoofdbestanddeel vormt 
- de vervaardiging van matrassen voor waterbedden van rubber 
- de vervaardiging van badmutsen en van schorten van rubber 
- de vervaardiging van wetsuits en duikerspakken van rubber 
- de vervaardiging van seksartikelen van rubber 
- de vervaardiging van artikelen van kranen van niet-gehard gevulkaniseerd rubber 
- de vervaardiging van vloerbedekkingen van rubber 
- de vervaardiging van met rubber beklede textielproducten 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van bandenkoordweefsel ("tyre cord fabric") - cfr. 13.960 
- de vervaardiging van kleding van elastische weefsels waarvan de delen zijn gestikt - cfr. 

groep 14.1 
- de vervaardiging van schoeisel van rubber - cfr. 15.200 
- de vervaardiging van synthetische rubber in primaire vormen of in platen, vellen of strippen 

- cfr. 20.170 
- de vervaardiging van mengsels van synthetische rubber en natuurlijke rubber - cfr. 20.170 
- de vervaardiging van lijm en kleefmiddelen op basis van rubber - cfr. 20.520 
- de vervaardiging van loopvlakrubber - cfr. 22.110 
- de vervaardiging van opblaasbare boten en vlotten - cfr. 30.120 
- de vervaardiging van matrassen van niet-overtrokken rubber met celstructuur - cfr. 31.030 
- de vervaardiging van sportartikelen van rubber, met uitzondering van kledij - cfr. 32.300 
- de vervaardiging van spellen en speelgoed van rubber (inclusief kinderzwembadjes, 

opblaasbare boten en dieren in rubber voor kinderen, ballen en gelijkaardige artikelen) - cfr. 
32.400 

- de vervaardiging van rubberen handschoenen voor medisch gebruik - cfr. 32.500 
- het regenereren van rubber - cfr. 38.329 
 

        22.2 Vervaardiging van producten van kunststof 

Deze groep omvat de transformatie van nieuwe of gebruikte (gerecycleerde) synthe-
tische harsen naar halffabricaten of afgewerkte producten, door vormgeving, samen-
persen, uitpersen, inspuiten, blazen of smelten. Deze productiewijze laat de vervaar-
diging van een brede waaier aan producten toe. 

            22.21 Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof 
 

                22.210 Vervaardiging van platen, vellen, buizen en profielen van kunststof 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van halffabricaten van kunststof: 
• platen, vellen, blokken, foliën, stroken, strippen (al dan niet zelfklevend), enz. 

- de vervaardiging van afgewerkte producten van kunststof:  
• buizen, slangen en hulpstukken voor buisleidingen in kunststof 

- films of bladen van cellofaan 
 
Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van kunststoffen in primaire vormen - cfr. 20.160 
- de vervaardiging van overige producten van natuurlijke of synthetische rubber - cfr. groep 

22.1 
- de vervaardiging van optische elementen van kunststof - cfr. 26.700, 27.310 en 32.500 
- de vervaardiging van matrassen van niet overtrokken kunststof met celstructuur - cfr. 

31.030 
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            22.22 

 
Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof 
 

                22.220 Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van artikelen van kunststof voor de verpakking van goederen:  
• winkelzakjes, boodschappentassen, containers, dozen, kisten, korf- en andere flessen, 

stopsels, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van reiskoffers en handtassen van kunststof - cfr. 15.120 
- de vervaardiging van artikelen van synthetische of natuurlijke rubber - cfr. 22.190 
- het verpakken voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 82.920 
 

            22.23 Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw 
 

                22.230 Vervaardiging van kunststofartikelen voor de bouw 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van kunststofelementen voor de bouw zoals: 
• deuren, ramen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten, staaflijsten 
• tanks en reservoirs 
• vloerbedekking, wand- of plafondbekleding, op rollen of in de vorm van tegels, 

platen, enz. van kunststof 
• sanitaire artikelen van kunststof bijvoorbeeld: badkuipen, douches, wasbakken, 

closetpotten, spoelbakken, enz. 
- de vervaardiging van elastische vloerbedekkingen, zoals vinyl, linoleum, enz. 
- de vervaardiging van kunststeen (bijvoorbeeld: kunstmarmer) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van artikelen van natuurlijke of synthetische rubber - cfr. 22.190 
- de vervaardiging van artikelen van vezelcement, cellulosecement en dergelijke voor de 

bouw - cfr. 23.650 
 

            22.29 Vervaardiging van andere producten van kunststof 
 

                22.290 Vervaardiging van andere producten van kunststof 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van tafel- en keukengerei en van toiletartikelen, van kunststof 
- de vervaardiging van overige artikelen van kunststof: 

• isolerende werkstukken, delen van verlichtingstoestellen, kantoor- en schoolbeno-
digdheden, hoofddeksels en kledingartikelen van kunststof (waarvan de delen zijn 
verkleefd en niet gestikt), garnituren voor meubelen, beeldjes, drijfriemen, transport-
banden, sponzen, zelfklevende band, schoenleesten, sigaren- en sigarettenhouders, 
kammen, krulspelden, gadgets, enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de vervaardiging van artikelen van kunststof (inclusief composietmateriaal) voor technisch 

gebruik, volgens bestek en voor rekening van derden 
- de vervaardiging van onderdelen van speelgoed van kunststof, voor rekening van derden 
- de vervaardiging van behang van kunststof 
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Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van reisartikelen van kunststof - cfr. 15.120 
- de vervaardiging van schoeisel van kunststof - cfr. 15.200 
- de vervaardiging van meubelen van kunststof - cfr. 31.010, 31.020 en groep 31.09 
- de vervaardiging van matrassen van niet-overtrokken kunststof met celstructuur - cfr. 

31.030 
- de vervaardiging van sportartikelen van kunststof - cfr. 32.300 
- de vervaardiging van spellen en speelgoed van kunststof - cfr. 32.400 
- de vervaardiging van artikelen van kunststof voor de geneeskunde en de tandheelkunde - 

cfr. 32.500 
- de vervaardiging van artikelen voor de verbetering van gezichtsstoornissen van kunststof - 

cfr. 32.500 
- de vervaardiging van helmen en ander veiligheidsmateriaal uit kunststof cfr. 32.990 
 

    23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende 
minerale producten 
Deze afdeling omvat verschillende industriële activiteiten die steeds betrekking 
hebben op één stof van minerale oorsprong. Deze afdeling omvat de vervaardiging 
van glas en glaswerk (bijv. vlakglas, holglas, glasvezels, technisch glaswerk, enz.), 
van keramische producten, tegels en producten van gebakken klei evenals van 
cement en gips, van grondstof tot eindproduct. Tenslotte behoren ook het bewerken 
van natuursteen en de vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale 
producten tot deze afdeling. 

        23.1 Vervaardiging van glas en glaswerk 

Deze groep omvat alle soorten glas, welke ook het fabricageproces of het glaswerk 
mag zijn. 

            23.11 Vervaardiging van vlakglas 
 

                23.110 Vervaardiging van vlakglas 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van vlakglas, inclusief gewapend, gekleurd of bedrukt glas 
 

            23.12 Vormen en bewerken van vlakglas 
 

                23.120 Vormen en bewerken van vlakglas 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit 
opeengekitte glasplaten 

- de vervaardiging van glazen spiegels 
- de vervaardiging van meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden 
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            23.13 Vervaardiging van holglas 

 
                23.130 Vervaardiging van holglas 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van flessen, flacons, potten, bokalen en andere bergingsmiddelen van glas 
of van kristal 

- de vervaardiging van drinkglazen en van andere artikelen voor huishoudelijk gebruik van 
glas of van kristal 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van siervoorwerpen van glas of van kristal 
- het bewerken van holglas: slijpen, graveren, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van speelgoed van glas - cfr. 32.400 
 

            23.14 Vervaardiging van glasvezels 
 

                23.140 Vervaardiging van glasvezels 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van glasvezels, inclusief de vervaardiging van glaswol en de niet-geweven 
producten daarvan 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van glaswol voor isoleringsdoeleinden 
- de vervaardiging van optische vezels 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van weefsels van glasvezels - cfr. 13.200 
- de vervaardiging van kabels van optische vezels voor gecodeerde gegevensoverdracht of 

voor directe beeldoverdracht: endoscopie, verlichting, directe beelden - cfr. 27.310 
 

            23.19 Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch 
glaswerk) 
 

                23.190 Vervaardiging en bewerking van ander glas (inclusief technisch glaswerk) 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van glaswerk voor laboratoria, voor apotheken of voor hygiënisch gebruik 
- de vervaardiging van horlogeglazen, optisch glas en niet-optisch bewerkte optische elemen-

ten 
- de vervaardiging van glaswerk voor gebruik in imitatiesieraden 
- de vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van glas 
- de vervaardiging van glazen omhulsels voor lampen 
- de vervaardiging van beeldjes van glas 
- de vervaardiging van tegels van glas voor de bouwnijverheid 
- de vervaardiging van glas in staven, stengels of buizen 
- de vervaardiging van conussen en schermen voor televisietoestellen 
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Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van optische elementen van optisch bewerkt glas - cfr. 26.700 
- de vervaardiging van injectiespuiten en ander medisch analysemateriaal voor laboratoria - 

cfr. 32.500 
- de vervaardiging van elektrische isolatoren en van isolatiemateriaal van keramische stoffen 

- cfr. 23.430 
- de vervaardiging van elektrische lampen en buizen - cfr. 27.401 
- de vervaardiging van beeldbuizen voor televisietoestellen - cfr. 26.110 
 

        23.2 Vervaardiging van vuurvaste producten 
 

            23.20 Vervaardiging van vuurvaste producten 

Deze klasse omvat de vervaardiging van intermediaire producten van niet-metaal-
houdende delfstoffen, zoals zand, grind, steen en klei. 

                23.200 Vervaardiging van vuurvaste producten 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van vuurvast cement, mortel, beton, enz. 
- de vervaardiging van vuurvaste artikelen van keramische stoffen: 

• warmte-isolerende keramische voorwerpen van diatomeeënaarde 
• vuurvaste dakpannen, stenen en tegels 
• vuurvaste retorten, smeltkroezen, moffels, mondstukken, buizen, pijpen, enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van artikelen die magnesiet, dolomiet of chromiet bevatten 
 

        23.3 Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei 
 

            23.31 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 
 

                23.310 Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van vloer- en wandtegels, blokjes voor mozaïeken, enz., van niet-
vuurvaste keramische stoffen 

- de vervaardiging van niet-vuurvaste keramische plavuizen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van kunststeen, zoals kunstmarmer - cfr. 22.230 
- de vervaardiging van vuurvaste keramische producten - cfr. 23.200 
- de vervaardiging van keramische stenen en dakpannen - cfr. 23.321 
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            23.32 Vervaardiging van bakstenen, tegels en producten voor de bouw van 

gebakken klei 
 

                23.321 Vervaardiging van bakstenen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van bakstenen, geperforeerde stenen en snelbouwstenen, van gebakken 
klei 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van vuurvaste stenen - cfr. 23.200 
- de vervaardiging van vuurvaste keramische producten voor de bouw - cfr. 23.200 
- de vervaardiging van niet-vuurvaste keramische plavuizen - cfr. 23.310 
 

                23.322 Vervaardiging van dakpannen, tegels en andere producten voor de bouw van gebakken 
klei 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van dakpannen van gebakken klei 
- de vervaardiging van holle welfsels van gebakken klei 
- de vervaardiging van schoorsteenpotten, schoorsteenkappen, buizen, goten, draineerbuizen, 

leidingen, enz., van gebakken klei 
- de vervaardiging van buizen van gres 
- de vervaardiging van diverse producten van gebakken klei: bloembakken, potten, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van vuurvaste keramische producten voor de bouw - cfr. 23.200 
- de vervaardiging van niet-vuurvaste keramische plavuizen - cfr. 23.310 
 

        23.4 Vervaardiging van andere keramische producten 

Deze groep omvat de vervaardiging van afgewerkte producten van niet-
metaalhoudende delfstoffen, zoals zand, grind, steen of klei. 

            23.41 Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk 
 

                23.410 Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van vaatwerk en huishoudelijke, hygiënische en toiletartikelen van 
porselein 

- de vervaardiging van beeldjes en siervoorwerpen van porselein 
- de vervaardiging van vaatwerk en huishoudelijke, hygiënische en toiletartikelen van 

faience, gres, gewone aarde, enz. 
- de vervaardiging van beeldjes en siervoorwerpen van andere keramische stoffen dan 

porselein 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van imitatiesieraden - cfr. 32.130 
- de vervaardiging van speelgoed van keramiek - cfr. 32.400 
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            23.42 Vervaardiging van sanitair aardewerk 

 
                23.420 Vervaardiging van sanitair aardewerk 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van keramisch sanitair aardewerk zoals gootstenen, wasbakken, lavabo's, 

baden, bidets, closetpotten, enz. 
- de vervaardiging van overig keramisch sanitair aardewerk 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de vervaardiging van meubels in keramiek 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van vuurvaste keramische producten - cfr. 23.200 
- de vervaardiging van bouwmaterialen van keramische stoffen - cfr. groep 23.3 
- de vervaardiging van sanitaire artikelen van metaal - cfr. 25.991 
 

            23.43 Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische 
stoffen 
 

                23.430 Vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal, van keramische stoffen 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van elektrische isolatoren en van isolatiemateriaal, van keramische stoffen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van vuurvaste keramische producten - cfr. 23.200 
 

            23.44 Vervaardiging van ander technisch aardewerk 
 

                23.440 Vervaardiging van ander technisch aardewerk 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van permanente magneten van keramiek of ferriet 
- de vervaardiging van artikelen van keramische stoffen voor chemisch of industrieel gebruik 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van kunststeen zoals kunstmarmer - cfr. 22.230 
- de vervaardiging van vuurvaste keramische producten - cfr. 23.200 
- de vervaardiging van bouwmaterialen van keramische stoffen - cfr.  groep 23.3 
 

            23.49 Vervaardiging van andere keramische producten 
 

                23.490 Vervaardiging van andere keramische producten 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van kruiken en dergelijke bergingsmiddelen van keramische stoffen, voor 
vervoer of voor verpakking 

- de vervaardiging van keramische producten, n.e.g. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van keramisch sanitair aardewerk - cfr. 23.420 
- de vervaardiging van tandprothesen - cfr. 32.500 
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        23.5 

 
Vervaardiging van cement, kalk en gips 
 

            23.51 Vervaardiging van cement 
 

                23.510 Vervaardiging van cement 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van cementklinker en van hydraulisch cement, inclusief portlandcement, 
aluminiumcement (smeltcement), slakkencement en superfosfaatcement 

Deze subklasse omvat niet: 

- de winning, het malen en het breken van cementsteen - cfr. 08.112 
- de vervaardiging van cementlijm - cfr. 20.520 
- de vervaardiging van vuurvaste mortel, beton, cement, enz. - cfr. 23.200 
- de vervaardiging van stortklaar beton en gebruiksklare mortel - cfr 23.630 
- de vervaardiging van artikelen van cement - cfr. 23.690 
- de vervaardiging van tandcement en cement voor de reconstructie van beenderen - cfr. 

32.500 
 

            23.52 Vervaardiging van kalk en gips 
 

                23.520 Vervaardiging van kalk en gips 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van kalk: ongebluste, gebluste en hydraulische kalk 
- de vervaardiging van gips 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de productie van gecalcineerd dolomiet 

Deze subklasse omvat niet: 

- de winning, het malen en het breken van kalksteen - cfr. 08.112 
- de winning van gips - cfr. 08.112 
- de vervaardiging van artikelen van gips - cfr. 23.620 en 23.690 
 

        23.6 Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips 
 

            23.61 Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw 
 

                23.610 Vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van artikelen van spanbeton, cement of kunststeen voor gebruik in de 
bouw:  

• dakpannen, tegels, bouwstenen, holle welfsels, betonklinkers, platen, buizen, palen, 
panelen, enz. 

- de vervaardiging van geprefabriceerde bouwelementen voor de bouw, van cement, beton of 
kunststeen 
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Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van vuurvaste stenen en tegels - cfr. 23.200 
- de vervaardiging van niet-vuurvaste keramische tegels en plavuizen - cfr. 23.310 
- de vervaardiging van bakstenen van gebakken klei - cfr. 23.321 
- de vervaardiging van dakpannen van gebakken klei - cfr. 23.322 
- de vervaardiging van artikelen van beton die geen rechtstreeks verband houden met de 

bouw - cfr. 23.690 
 

            23.62 Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw 
 

                23.620 Vervaardiging van artikelen van gips voor de bouw 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van artikelen van gips voor gebruik in de bouw: 
• platen en panelen, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van gips - cfr. 23.520 
- de vervaardiging van artikelen van gips die geen rechtstreeks verband houden met de bouw 

- cfr. 23.690 
 

            23.63 Vervaardiging van stortklaar beton 
 

                23.630 Vervaardiging van stortklaar beton 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van stortklaar beton en gebruiksklare mortel 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van vuurvast cement, beton, enz. - cfr. 23.200 
- de vervaardiging van artikelen van beton voor de bouw - cfr. 23.610 
- de vervaardiging van artikelen van beton die geen rechtstreeks verband houden met de 

bouw - cfr. 23.690 
- het vervoer van stortklaar beton die niet door de eenheid zelf werd vervaardigd - cfr. 49.410 
 

            23.64 Vervaardiging van mortel 
 

                23.640 Vervaardiging van mortel 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van mortel in poedervorm 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van vuurvaste mortel - cfr. 23.200 
- de vervaardiging van stortklaar beton of gebruiksklare mortel - cfr. 23.630 
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            23.65 Vervaardiging van producten van vezelcement 

 
                23.650 Vervaardiging van producten van vezelcement 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van bouwmaterialen van plantaardige stoffen (houtwol, stro, riet, bies), 
gebonden met cement, gips of andere minerale bindmiddelen 

- de vervaardiging van artikelen van vezelcement, cellulosecement en dergelijke: 
• golfplaten, andere platen, panelen, dakbedekkingen, buizen, tanks, troggen, bekkens, 

gootstenen, potten, meubelen, kozijnen, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van houtvezelplaat - cfr. 16.210 
- de vervaardiging van vloer-, wand- of plafondbedekking van kunststof - cfr. 22.230 
 

            23.69 Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement 
 

                23.690 Vervaardiging van andere artikelen van beton, gips en cement 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van overige artikelen van beton, cement, gips of kunststeen die geen 
rechtstreeks verband houden met de bouw: 

• beeldjes, meubelen, bas- en haut-reliëfs, decoratieve elementen voor sierschouwen, 
vazen, bloempotten, enz. 

 
        23.7 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen 

 
            23.70 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen 

 
                23.700 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen 

Deze subklasse omvat: 

- het houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw, op wegen, als 
dakbedekking, enz. 

- de vervaardiging van meubelen in steen 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de productie van grafstenen en -monumenten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de exploitatie van steengroeven, het ruw houwen van steen - cfr. 08.111 
- het breken en malen van grind - cfr. 08.121 
- de productie van molenstenen, slijpstenen en dergelijke artikelen - cfr. 23.910 
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        23.9 Vervaardiging van andere schuurmiddelen en niet-metaal-

houdende minerale producten n.e.g. 

Deze groep omvat de vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale 
producten. 

            23.91 Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 
 

                23.910 Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van molenstenen, wet- en polijststenen en natuurlijke of kunstmatige 
schuur-, slijp- of polijstmiddelen, inclusief schuur-, slijp- en polijstmiddelen op een zachte 
onderlaag (bv. glaspapier, schuurpapier) 

 
            23.99 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, 

n.e.g. 
 

                23.990 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van wrijvingsmateriaal en niet-gemonteerde artikelen daarvan, samen-
gesteld met minerale stoffen of met cellulose 

- de vervaardiging van minerale stoffen voor isolatie:  
• slakkenwol, steenwol (rotswol) en dergelijke minerale wol; geëxpandeerd 

vermiculiet, geëxpandeerde klei en dergelijke stoffen voor warmte- of 
geluidsisolatie, of geluidsabsorptie 

- de vervaardiging van artikelen van diverse mineralen:  
• bewerkt mica en artikelen van mica, van turf, van grafiet (andere dan elektrische 

artikelen), enz. 
- de vervaardiging van artikelen van asfalt of van dergelijke materies, bijvoorbeeld: kleef-

middelen op basis van asfalt, asfaltbitumen, teer en pek 
- de vervaardiging van de carbon- en grafietvezels en producten vervaardigd met deze vezels 

met uitzondering van elektroden en elektrische toepassingen 
- de vervaardiging van kunstmatig korund 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van garens, weefsels, kleding, hoofddeksels, schoeisel, koord, papier, vilt 
enz. van asbestvezels of dergelijke niet-metaalhoudende minerale grondstoffen 

- de vervaardiging van sierartikelen van onyx, albast, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van glaswol en van niet-geweven producten daarvan cfr. 23.140 
- de vervaardiging van grafietelektroden - cfr. 27.900 
- de vervaardiging van afdichtingen, pakkingen in carbon of grafiet - cfr. 28.299 
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    24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm 

Deze afdeling omvat het uitsmelten en/of raffineren van ferro- en non-ferrometalen 
uit erts, ruwijzer of schroot met behulp van elektrometallurgie en andere proces-
technieken op het gebied van de metallurgie. Deze afdeling omvat ook de vervaar-
diging van legeringen en superlegeringen door chemische elementen aan zuivere 
metalen toe te voegen. Het uitsmelten en raffineren levert gewoonlijk ingots op, die 
bij het walsen, trekken en extruderen worden gebruikt voor de vervaardiging van 
plaatstaal, breedband of bandstaal, staven, stangen of draad, maar ook van buizen, 
pijpen en holle profielen. Ook levert het vloeibaar metaal op, dat voor de vervaar-
diging van gietstukken en andere producten van metaal in primaire vorm wordt 
gebruikt. 

        24.1 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 

Deze groep omvat het rechtstreeks reduceren van ijzererts, de productie van ruwijzer 
in gesmolten of vaste vorm, de omzetting van ruwijzer in staal, de productie van 
ferrolegeringen en de productie van staalproducten. 

 
            24.10 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 

 
                24.100 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen 

Deze subklasse omvat: 

- de exploitatie van hoogovens, van eenheden die gietijzer omvormen naar staal en van wals- 
en afwerkingsbedrijven 

- de productie van ruwijzer en spiegelijzer in gietelingen, blokken of andere primaire vormen 
- de productie van ferrolegeringen 
- de productie van ferroproducten die door directe reductie van ijzererts worden verkregen en 

andere sponsachtige ferroproducten 
- de productie van ijzer met een uitzonderlijke zuiverheid dat wordt bekomen door 

elektrolyse of andere chemische procedés 
- de productie van resten en afval van ijzer of van staal 
- de productie van korrels en poeders van ijzer of staal 
- de productie van staal in ingots of in andere primaire vormen 
- de productie van halffabricaten van staal  
- de vervaardiging van gewalste platte producten van staal bekomen door het warm- of het 

koudwalsen 
- de productie van warmgewalste staven en stangen van staal 
- de productie van warmgewalste open profielen van staal 
- de productie van damwandprofielen van staal en van gelaste open profielen 
- de productie van spoorwegmateriaal. (niet-geassembleerde rails) van staal 

Deze subklasse omvat niet: 

- het koudtrekken van staven en profielen - cfr. 24.310 
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        24.2 Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings 

daarvoor, van staal 
 

            24.20 Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, 
van staal 
 

                24.200 Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van naadloze buizen, warm gewalst, warm geëxtrudeerd of warm getrok-
ken, koud getrokken of koud gewalst 

- de vervaardiging van gelaste buizen, koud of warm vervormd en gelast, vervormd en koud 
getrokken of warm vervormd en gewalst 

- de vervaardiging van hulpstukken (fittings) van staal: 
• platte flenzen en flenzen met gesmede kraag van staal 
• door stomplassen te bevestigen fittings van staal 
• fittings met schroefdraad en overige fittings van staal 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van naadloze buizen en pijpen van centrifugaal gegoten staal - cfr. 24.520 
 

        24.3 Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking 
van staal 
 
Deze groep omvat de vervaardiging van overige producten van staal door koudbe-
werking. 
 

            24.31 Koudtrekken van staven 
 

                24.310 Koudtrekken van staven 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van koudgetrokken, geslepen of rondgeschaafde staven en profielen van 
staal 

Deze subklasse omvat niet: 

- het koudtrekken of -rekken van draad - cfr. 24.340 
 

            24.32 Koudwalsen van bandstaal 
 

                24.320 Koudwalsen van bandstaal 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van al dan niet beklede gewalste platte producten van staal, opgerold of in 
rechte stroken met een breedte van minder dan 600 mm, door het koud herwalsen van 
warmgewalste platte producten 
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            24.33 Koudvervormen of koudfelsen 

 
                24.330 Koudvervormen of koudfelsen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van open profielen door gewalste platte producten van staal geleidelijk 
koud te vervormen op een wals of te felsen op een pers 

 
            24.34 Koudtrekken van draad 

 
                24.340 Koudtrekken van draad 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van staaldraad door koudtrekken of -rekken 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van koudgetrokken, geslepen of rondgeschaafde staven en profielen van 
staal - cfr. 24.310 

- de vervaardiging van niet-geïsoleerde draad van non-ferrometaal - cfr. groep 24.4 
- de vervaardiging van artikelen van draad - cfr. 25.930 
 

        24.4 Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen 
 

            24.41 Productie van edele metalen 
 

                24.410 Productie van edele metalen 

Deze subklasse omvat: 

- de productie van edele metalen: 
• de productie en eerste verwerking (raffinage) van niet-bewerkte edele metalen: goud, 

zilver, platina, iridium, enz. uit delfstoffen of afval 
- de productie van legeringen van edele metalen 
- de productie van halffabricaten van edele metalen 
- de productie van onedele metalen geplateerd met zilver 
- de productie van onedele metalen of zilver geplateerd met goud 
- de productie van goud, zilver of onedele metalen geplateerd met platina of met 

platinametalen 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van draad van deze metalen door draadtrekking 
- de vervaardiging van gelaagde metalen platen op basis van edele metalen 
- het herstellen van het karaatgehalte van gerecycleerde edele metalen 

Deze subklasse omvat niet: 

- het gieten van non-ferrometalen - cfr. 24.530 en 24.540 
- de vervaardiging van horlogekasten van edele metalen - cfr. 26.520 
- de vervaardiging van sieraden van edele metalen - cfr. 32.123 
- de vervaardiging van katalysatoren en laboratoriumartikelen, van edele metalen - cfr. 

32.129 
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            24.42 Productie van aluminium 

 
                24.420 Productie van aluminium 

Deze subklasse omvat: 

- de productie van aluminium uit aluminiumoxide 
- de productie van aluminium door elektrolytisch raffineren van aluminiumschroot 
- de productie van aluminiumlegeringen 
- de productie van halffabricaten van aluminium 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van draad van deze metalen door draadtrekking 
- de productie van aluminiumoxide 
- de productie van aluminiumfolie 
- de vervaardiging van gelaagde metalen platen op basis van aluminium, indien het 

bladaluminium het hoofdbestanddeel is  
- de productie van platen, dunne bladen, staven, draad, profielen, enz., van aluminium 

Deze subklasse omvat niet: 

- gieten van non-ferrometalen - cfr. 24.530 en 24.540 
 

            24.43 Productie van lood, zink en tin 
 

                24.430 Productie van lood, zink en tin 

Deze subklasse omvat: 

- de productie van lood, tin en zink uit erts 
- de productie van lood, tin en zink door elektrolytisch raffineren van lood-, tin- of 

zinkschroot 
- de productie van lood-, tin- en zinklegeringen 
- de productie van halffabricaten van lood, tin en zink 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van draad van deze metalen door draadtrekking 
- de productie van tinfolie 
- de productie van platen, dunne bladen, staven, draad, profielen, enz., van lood, tin en zink 

Deze subklasse omvat niet: 

- gieten van non-ferrometalen - cfr. 24.530 en 24.540 
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            24.44 Productie van koper 

 
                24.440 Productie van koper 

Deze subklasse omvat: 

- de productie van koper uit erts 
- de productie van koper door elektrolytisch raffineren van koperschroot 
- de productie van koperlegeringen 
- de productie van smeltdraden en smeltstrippen 
- de productie van halffabricaten van koper 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van draad van deze metalen door draadtrekking 
- de productie van koperen platen, dunne bladen, staven, profielen, enz. 
- de productie van koperen buizen 
- de productie van kopermatte 

Deze subklasse omvat niet: 

- gieten van non-ferrometalen - cfr. 24.530 en 24.540 
 

            24.45 Productie van andere non-ferrometalen 
 

                24.450 Productie van andere non-ferrometalen 

Deze subklasse omvat: 

- de productie van chroom, mangaan, nikkel, enz., uit erts of uit hun oxide 
- de productie van chroom, mangaan, nikkel, enz., door elektrolytisch of aluminothermisch 

raffineren van schroot van chroom, mangaan, nikkel, enz. 
- de productie van legeringen met chroom, mangaan, nikkel, enz. 
- de productie van halffabricaten van chroom, mangaan, nikkel, enz. 
- de productie van nikkelmatte 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van draad van deze metalen door draadtrekking 
- de productie van platen, dunne bladen, staven, draad, profielen,enz. van chroom, mangaan, 

nikkel, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- gieten van non-ferrometalen - cfr. 24.530 en 24.540 
 

            24.46 Bewerking van splijt- en kweekstoffen 
 

                24.460 Bewerking van splijt- en kweekstoffen 

Deze subklasse omvat: 

- de productie van uranium metaal uit pekblende (uraanpekerts) of andere ertsen 
- het smelten en raffineren van uranium 
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        24.5 Gieten van metalen 

Deze groep omvat de vervaardiging van diverse gietstukken en halffabricaten door 
middel van een giettechniek. 

Deze groep omvat niet: 

- de vervaardiging van afgewerkte gegoten producten zoals: 
• ketels en radiatoren - cfr. 25.210 
• gegoten huishoudelijke artikelen - cfr. 25.991 

 
            24.51 Gieten van ijzer 

Deze klasse omvat het gieten van ijzer. 

                24.510 Gieten van ijzer 

Deze subklasse omvat: 

- het gieten van halffabricaten van ijzer 
- de vervaardiging van producten van grijs gietijzer 
- het gieten van producten van nodulair gietijzer 
- het gieten van producten van smeedbaar gietijzer 
- de vervaardiging van gietijzeren buizen, pijpen en holle profielen en bijhorende hulpstukken 
 

            24.52 Gieten van staal 

Deze klasse omvat het gieten van staal. 

                24.520 Gieten van staal 

Deze subklasse omvat: 

- het gieten van halffabricaten van staal 
- het vervaardigen van gietstukken van staal 
- het vervaardigen van buizen en pijpen van staal zonder lasnaad door centrifugaal gieten 
- het vervaardigen van hulpstukken voor buizen en pijpen in gietstaal 
 

            24.53 Gieten van lichte metalen 
 

                24.530 Gieten van lichte metalen 

Deze subklasse omvat: 

- het gieten van halffabricaten van lichte metalen: aluminium, magnesium, titanium, zink, 
beryllium, scandium, yttrium, enz. 

- het vervaardigen van gietstukken van lichte metalen 
 

            24.54 Gieten van andere non-ferrometalen 
 

                24.540 Gieten van andere non-ferrometalen 

Deze subklasse omvat: 

- het vervaardigen van gietstukken van zware metalen 
- het vervaardigen van gietstukken van edele metalen 
- het spuitgieten van overige non-ferrometalen 
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    25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief 

machines en apparaten 
In afdeling 25 gaat het om de vervaardiging van "zuiver" metalen producten (zoals 
onderdelen, bergingsmiddelen en bouwwerken) die gewoonlijk vastzitten en niet 
verplaatsbaar zijn, in tegenstelling tot de afdelingen 26-30, die betrekking hebben op 
het combineren of samenvoegen van dergelijke metalen producten (soms met andere 
materialen) tot complexere eenheden die, tenzij de producten volledig elektrisch, 
elektronisch of optisch zijn, bewegende delen bevatten. 

De vervaardiging van wapens en munitie hoort eveneens bij deze afdeling. 

Deze afdeling omvat niet: 

- de activiteiten in verband met gespecialiseerd onderhoud en reparatie - cfr. groep 
33.1 

- de gespecialiseerde installatie van machines en andere industriële producten in 
gebouwen, zoals ketels voor centrale verwarming - cfr. 43.222 

 
        25.1 Vervaardiging van metalen constructiewerken 

Deze groep omvat de vervaardiging van metalen constructiewerken voor de bouw 
(zoals metalen kaders en constructie-elementen). 

            25.11 Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan 
 

                25.110 Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw en hun 
elementen (torens, masten, palen, armaturen, bruggen, enz.) 

- de vervaardiging van metalen constructiewerken voor industriële uitrusting 
(constructiewerken voor hoogovens, hijs- en hefwerktuigen, enz.) 

- de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: bouwketen, 
barakken op bouwterreinen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van onderdelen bestemd voor ketels van schepen of elektrische centrales - 
cfr. 25.300 

- de vervaardiging van geassembleerde spoorweguitrustingen - cfr. 25.999 
- de vervaardiging van secties van schepen - cfr. 30.110 
- de montage van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken - cfr. 43.999 
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            25.12 Vervaardiging van metalen deuren en vensters 

 
                25.120 Vervaardiging van metalen deuren en vensters 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van metalen deuren, vensters, kozijnen, luiken, verplaatsbare wanden, 
hekken, garagepoorten, enz. 

- de vervaardiging van metalen scheidingswanden bestemd om aan de grond vastgemaakt te 
worden 

Deze subklasse omvat niet: 

- de montage en installatie van niet-zelfvervaardigd metaalschrijnwerk - cfr. 43.320 
 

        25.2 Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van 
metaal 

Deze groep omvat de vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen en 
radiatoren en ketels voor centrale verwarming. 

            25.21 Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 
 

                25.210 Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van elektrische ovens en heetwatertoestellen - cfr. 27.510 
- de vervaardiging van niet-elektrische heetwatertoestellen - cfr. 27.520 
 

            25.29 Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van 
metaal 
 

                25.290 Vervaardiging van andere tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van silo's, tanks, reservoirs en dergelijke bergingsmiddelen van metaal, 
met een inhoud van meer dan 300 liter 

- de vervaardiging van metalen bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt 
gas 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van metalen fusten, trommels, bussen, emmers, blikken, enz., 
hoofdzakelijk gebruikt voor het transport of de verpakking van goederen, met een inhoud 
van niet meer dan 300 liter - cfr. 25.910 en 25.920 

- de vervaardiging van containers en dergelijke laadkisten - cfr. 29.202 
- de vervaardiging van gepantserde legervoertuigen - cfr. 30.400 
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        25.3 

 
Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels 
voor centrale verwarming 
Deze groep omvat de vervaardiging van stoomketels. 

            25.30 Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale 
verwarming 
 

                25.300 Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van stoomketels (stoomgeneratoren) 
- de vervaardiging van hulptoestellen voor stoomketels:  

• condensors, voorwarmers, oververhitters, bovenketels en stoomaccumulatoren 
- de vervaardiging van kernreactoren, met uitzondering van isotopenscheiders 
- de vervaardiging van onderdelen bestemd voor ketels van schepen of elektrische centrales 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- het ontwerpen, het maken en het monteren van leidingstelsels, inclusief de verdere 

bewerking van buizen tot leidingen en leidingstelsels onder druk 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming - cfr. 25.210 
- de vervaardiging van stoomketelturbinecombinaties - cfr. 28.110 
- de vervaardiging van warmtewisselaars - cfr. 28.250 
- de vervaardiging van isotopenscheiders - cfr. 28.990 
 

        25.4 Vervaardiging van wapens en munitie 
 

            25.40 Vervaardiging van wapens en munitie 
 

                25.400 Vervaardiging van wapens en munitie 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van zware wapens (artillerie, afschietinrichtingen voor raketten en 
torpedo's, geweren, zware mitrailleurs, enz.) 

- de vervaardiging van lichte wapens (revolvers, geweren, karabijnen, pistolen, lichte 
mitrailleurs, enz.) 

- de vervaardiging van karabijnen en pistolen werkend op geperste lucht of gas 
- de vervaardiging van munitie voor oorlogswapens 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van vuurwapens voor de jacht, voor de schietsport of voor verdediging en 
van munitie voor deze wapens 

- de vervaardiging van explosieve wapens zoals bommen, mijnen en torpedo's 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van buskruit, slaghoedjes, detonators en lichtgranaten - cfr. 20.510 
- de vervaardiging van degens, sabels, bajonetten, enz. - cfr. 25.710 
- de vervaardiging van gepantserde voertuigen bijvoorbeeld voor het geldtransport of andere 

waardevolle objecten of papieren, enz. - cfr. 29.100 
- de vervaardiging van ruimtevaartuigen - cfr. 30.300 
- de vervaardiging van tanks, gepantserde voertuigen en andere gevechtsvoertuigen - cfr. 

30.400 
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        25.5 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; 

poedermetallurgie 

Deze groep omvat de algemene metaalbewerking, zoals het smeden of het stampen, 
hoofdzakelijk voor rekening van derden. 

            25.50 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetal-
lurgie 
 

                25.501 Smeden van metaal 

Deze subklasse omvat: 

- het smeden van metaal 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden 
- de vervaardiging en de montage van gesmede werkstukken voor de bouw: trapleuningen, 

borstwering, enz. 
 

                25.502 Persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie 

Deze subklasse omvat: 

- het persen, stampen en profielwalsen van metaal 
- de poedermetallurgie: de productie door een hittebehandeling (sintering) of onder druk, van 

rechtstreeks uit metaalpoeder verkregen metalen voorwerpen 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van met een matrijs geperste werkstukken van non-ferrometaal voor 
rekening van derden 

Deze subklasse omvat niet: 

- de productie van metaalpoeder - cfr. groepen 24.1 en 24.2 
 

        25.6 Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken 
van metalen 

Deze groep omvat de algemene metaalbewerking, zoals het plateren, bekleden, gra-
veren, boren, polijsten, lassen, enz., hoofdzakelijk voor rekening van derden. 

            25.61 Oppervlaktebehandeling van metalen 
 

                25.610 Oppervlaktebehandeling van metalen 

Deze subklasse omvat: 

- het plateren, anodiseren, enz., van metaal 
- de warmtebehandeling van metaal 
- het afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen van metaal 
- het verven en graveren van metaal 
- het bekleden van metaal met andere beschermende of decoratieve materialen dan metaal:  

• plastificeren, emailleren, lakken, enz. 
- het harden en poetsen van metaal 
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Deze subklasse omvat eveneens: 

- het bekleden van metaal door elektrolyse of indompeling 

Deze subklasse omvat niet: 

- de activiteiten van hoefsmeden - cfr. 01.620 
- het bedrukken van metaal - cfr. 18.120 
- de metaalbekleding van kunststof - cfr. 22.290 
- het plateren van onedele of andere metalen met edele metalen - cfr. 24.410, 24.420, 24.430 

en 24.440 
 

            25.62 Verspanend bewerken van metalen 
 

                25.620 Verspanend bewerken van metalen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van 
diverse technieken: het boren, draaien, frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, 
trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen, polijsten, lassen, enz. 

- het snijden en beschrijven van metalen met laserstralen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de activiteiten van hoefsmeden - cfr. 01.620 
 

        25.7 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap 
en ijzerwaren 

Deze groep omvat de vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en 
ijzerwaren. 

            25.71 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. 
 

                25.710 Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, enz. 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van bestekken: messen, vorken, lepels, enz. 
- de vervaardiging van ander snijgereedschap: 

• kloof- en hakmessen 
• scheermessen, lemmeten en mesjes voor scheermessen 
• scharen en haartondeuses 

- de vervaardiging van degens, sabels, bajonetten, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van kookpotten, pannen, schalen, borden, schotels, kannen, enz., van 
onedele metalen - cfr. 25.991 

- de vervaardiging van bestekken, kookpotten, pannen, schalen, borden, enz. van edele 
metalen - cfr. 32.124 

- de vervaardiging van snijbladen voor machines - cfr. 25.739 
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            25.72 Vervaardiging van hang- en sluitwerk 

 
                25.720 Vervaardiging van hang- en sluitwerk 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van sloten, hangsloten, grendelsloten en andere sloten, sleutels, schar-
nieren en dergelijk hang- en sluitwerk voor gebouwen, meubels, voertuigen, enz. 

 
            25.73 Vervaardiging van gereedschap 

 
                25.731 Vervaardiging van vormkasten en gietvormen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van vormkasten en gietvormen, met uitzondering van gietvormen voor 
ingots 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van gietvormen voor ingots - cfr. 28.910 
 

                25.739 Vervaardiging van gereedschap, m.u.v. vormkasten en gietvormen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van messen en snijbladen voor machines en voor mechanische toestellen 
- de vervaardiging van handgereedschap zoals tangen, schroevendraaiers, sleutels, tuin-

scharen, truwelen, soldeerlampen, enz. 
- de vervaardiging van mechanisch handgereedschap voor de landbouw 
- de vervaardiging van zagen en zaagbladen, inclusief bladen voor cirkelzagen of ketting-

zagen 
- de vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet mechanisch 

handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen: boren, stempels, matrijzen, frezen, enz. 
- de vervaardiging van perswerktuigen 
- de vervaardiging van smederijgereedschappen: smidsen, aambeelden, enz. 
- de vervaardiging van bankschroeven en lijmknechten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van draagbaar handgereedschap dat pneumatisch of door een ingebouwde 
motor wordt aangedreven - cfr. 28.240 

 
        25.9 Vervaardiging van andere producten van metaal 

Deze groep omvat de vervaardiging van een waaier aan metalen producten, zoals 
flessen, bussen, kannen, blikken, emmers, tonnen en vaten, nagels, bouten en moe-
ren, metalen huishoudartikelen, metalen accessoires, scheepsschroeven en ankers, 
geassembleerde spoorweguitrustingen, enz., voor verschillende huishoudelijke en 
industriële toepassingen. 
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            25.91 

 
Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke 
 

                25.910 Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van metalen fusten, emmers, kruiken, flessen, bussen, kannen, blikken, 
tonnen, vaten, trommels, dozen, enz., met een inhoud van niet meer dan 300 liter en 
hoofdzakelijk gebruikt voor het transport of de verpakking van goederen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van silo's, tanks, reservoirs en dergelijke bergingsmiddelen van metaal, 
met een inhoud van meer dan 300 liter - cfr. 25.290 

 
            25.92 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal 

 
                25.920 Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van blikken en blikjes voor voedingsmiddelen, dranken en ook van tubes 
en samendrukbare kokers en vouwdozen 

- de vervaardiging van metalen deksels 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof - cfr. 22.220 
 

            25.93 Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren 
 

                25.930 Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van geslagen of gevlochten metalen kabel en dergelijke artikelen 
- de vervaardiging van niet geïsoleerde metalen kabels of geïsoleerde kabels die niet gebruikt 

kunnen worden als geleiders voor elektriciteit 
- de vervaardiging van beklede of gevulde draad 
- de vervaardiging van artikelen van draad: prikkeldraad, traliewerk, vlechtwerk, metaalgaas, 

metaaldoek, enz. 
- de vervaardiging van beklede elektroden voor het elektrisch booglassen 
- de vervaardiging van nagels, pinnen, spelden, enz. 
- de vervaardiging van veren (met uitzondering van veren voor uurwerken): 

• bladveren, schroefveren, veren voor torsiestaven 
• veerbladen 

- de vervaardiging van kettingen, met uitzondering van kettingen voor het overbrengen van 
kracht 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van hijsstroppen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van veren voor uurwerken - cfr. 26.520 
- de vervaardiging van elektrische leidingen - cfr. 27.320 
- de vervaardiging van kettingen voor het overbrengen van kracht - cfr. 28.150 
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            25.94 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 

 
                25.940 Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van nieten, sluitingen, sluitringen, klinknagels en dergelijke producten 

zonder schroefdraad 
- de vervaardiging van andere bevestigingsmaterialen 
- de vervaardiging van bouten, schroeven, moeren en dergelijke producten met schroefdraad 
 

            25.99 Vervaardiging van andere producten van metaal, n.e.g. 
 

                25.991 Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire artikelen van metaal 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de vervaardiging van huishoudelijke artikelen van metaal: 
• presenteerbladen, schalen en schotels  
• kommen, kruiken, waterketels, enz. 
• slakommen, schotels, enz. 
• al dan niet geëmailleerde kookpotten, pannen en andere niet-elektrische voorwerpen 

voor gebruik aan tafel of in de keuken 
• kleine keukengereedschappen en toebehoren  
• schuursponsjes van metaal en staalwol 

- de vervaardiging van al dan niet geëmailleerde baden, gootstenen, wastafels en dergelijke 
artikelen van zink of onedele metalen 

- de vervaardiging van thermisch isolerende flessen van metaal 
 

                25.999 Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g. 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de vervaardiging van zinken dakgoten en nokbekleding, enz. 
- de vervaardiging van kleine artikelen van metaal voor kantoorgebruik, met uitzondering van 

meubilair  
- de vervaardiging van brandkasten, kluizen, safeloketten, gepantserde deuren, enz. 
- de vervaardiging van diverse artikelen van metaal: 

• scheepsschroeven en bladen daarvan 
• ankers 
• klokken 
• brievenbussen 
• geassembleerde spoorweguitrustingen 
• sluitingen, haken, gespen 
• metalen ladders 
• metalen straatnaamborden, inclusief verkeersborden 

- de vervaardiging van aluminiumfoliezakken 
- de vervaardiging van permanente magneten van metaal 
- de vervaardiging van insignes en militaire medailles van metaal 
- de vervaardiging van krulspelden van metaal, de handvaten en monturen (frames) voor 

paraplu's en kammen 
- de vervaardiging van metalen gewichten van de soort gebruikt in het gewichtheffen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van sabels, bajonetten, enz. - cfr. 25.710 
- de vervaardiging van boodschappenwagentjes (caddies) - cfr. 30.990 
- de vervaardiging van meubels van metaal - cfr. 31.010, 31.020, 31.091, 31.092, 31.099 
- de vervaardiging van sportartikelen - cfr. 32.300 
- de vervaardiging van spellen en speelgoed - cfr. 32.400 
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    26 

 
Vervaardiging van informaticaproducten en van 
elektronische en optische producten 
Deze afdeling omvat de vervaardiging van computers en randapparatuur, van 
telecommunicatieapparatuur en soortgelijke elektronische producten, evenals de 
vervaardiging van componenten voor deze producten. Typisch voor de productie-
processen in deze afdeling zijn het ontwerp en het gebruik van geïntegreerde 
schakelingen en de toepassing van hooggespecialiseerde miniaturiseringstechno-
logieën. 

Deze afdeling omvat eveneens de vervaardiging van consumentenelektronica, van 
meet-, controle- en navigatie-instrumenten, van bestralingsapparatuur en van 
elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur, van optische apparatuur en 
instrumenten, evenals de vervaardiging van magnetische en optische media. 

        26.1 Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten 
 

            26.11 Vervaardiging van elektronische onderdelen 

Deze klasse omvat de vervaardiging van halfgeleiderelementen en van andere 
elektronische onderdelen. 

                26.110 Vervaardiging van elektronische onderdelen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van elektronische condensatoren 
- de vervaardiging van elektronische weerstanden 
- de vervaardiging van microprocessoren 
- de vervaardiging van elektronenbuizen 
- de vervaardiging van elektronische aansluitingsstukken 
- de vervaardiging van niet-bestukte elektronische gedrukte schakelingen 
- de vervaardiging van analoge, numerieke of hybride geïntegreerde schakelingen 
- de vervaardiging van dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen 
- de vervaardiging van inductoren als elektronische onderdelen, zoals smoor- en 

inductiespoelen en transformatoren 
- de vervaardiging van piëzo-elektrische kristallen alsook montages daarvan 
- de vervaardiging van elektromagneten, schakelaars en transductoren voor elektronische 

toepassingen 
- de vervaardiging van siliciumblokjes of -schijfjes, halfgeleiderelementen, half of volledig 

afgewerkt 
- de vervaardiging van schermbestanddelen (plasma, polymeren, LCD) voor 

ontvangsttoestellen voor televisie en televisiecamera's 
- de vervaardiging van luminescentiedioden (light emitting diodes – LED) 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van kabels voor printers en monitors, USB-kabels, verbindingsstukken, 
enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- het bedrukken van intelligente kaarten of chipkaarten - cfr. 18.120 
- de vervaardiging van computerschermen - cfr. 26.200 
- de vervaardiging van modems voor de telecommunicatietechniek (met uitzondering van 

computermodems) - cfr. 26.300 
- de vervaardiging van televisieschermen - cfr. 26.400 
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- de vervaardiging van röntgenbuizen en dergelijke bestralingsapparatuur - cfr. 26.600 
- de vervaardiging van optische instrumenten en toestellen - cfr. 26.700 
- de vervaardiging van dergelijke apparatuur voor elektrische toepassingen cfr. groep 27.0 
- de vervaardiging van fluorescerende ballasten (voor ontladingslampen) - cfr. 27.110 
- de vervaardiging van elektrische weerstanden - cfr. 27.120 
- de vervaardiging van elektrisch installatiemateriaal - cfr. 27.330 
 

            26.12 Vervaardiging van elektronische printplaten 
 

                26.120 Vervaardiging van elektronische printplaten 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van bestukte gedrukte schakelingen 
- het bestukken van gedrukte schakelingen 
- de vervaardiging van geluids-, video-, netwerk- en intelligente kaarten en dergelijke kaarten 

voor besturingstafels, netwerken, modems, enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van interne en externe computermodems 

Deze subklasse omvat niet: 

- het bedrukken van intelligente of chipkaarten - cfr. 18.120 
- de vervaardiging van niet-bestukte elektronische gedrukte schakelingen - cfr. 26.110 
 

        26.2 Vervaardiging van computers en randapparatuur 
 

            26.20 Vervaardiging van computers en randapparatuur 

Deze klasse omvat de vervaardiging en/of de assemblage van computers, zoals 
mainframes, desktops, laptops en servers, alsook van randapparatuur, zoals geheu-
gen-, invoer- en uitvoereenheden (printers, schermen, klavieren). De computers 
kunnen analoog, digitaal of hybride zijn. De digitale computers - het meest voorko-
mende type - zijn toestellen die in staat zijn het geheel van de volgende handelingen 
te verwezenlijken: 1) het opslaan van de handelingsprogramma's en van de essen-
tiële randgegevens nodig om die programma's uit te voeren; 2) het vrij kunnen 
geprogrammeerd worden naar de noden van de gebruiker; 3) het verrichten van 
rekenkundige opdrachten overeenkomstig de richtlijnen van de gebruiker en 4) het 
uitvoeren, zonder enige menselijke tussenkomst, van een handelingsprogramma dat 
de computer verplicht zijn wijze van uitvoering aan te passen aan een logische 
beslissing gedurende de verwerking. De analoge computers zijn in staat wiskundige 
modellen te simuleren en omvatten minstens elementen voor analoge controle en 
programmatie. 

                26.200 Vervaardiging van computers en randapparatuur 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van desktop computers 
- de vervaardiging van laptops en notebooks 
- de vervaardiging van mainframes 
- de vervaardiging van zakcomputers zoals persoonlijke multifunctionele handcomputers 

(PDA) 
- de vervaardiging van magnetische disk drives, flash drives en andere opslagsystemen 
- de vervaardiging van optische disk drives (cd-rw, cd-rom, dvd-rom, dvd-rw) 
- de vervaardiging van printers 
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- de vervaardiging van schermen en monitors 
- de vervaardiging van klavieren 
- de vervaardiging van muizen, joysticks en trackballaccessoires 
- de vervaardiging van specifieke computerterminals 
- de vervaardiging van computer servers 
- de vervaardiging van scanners, inclusief barcodescanners 
- de vervaardiging van chipkaartlezers 
- de vervaardiging van 'virtual reality' helmen 
- de vervaardiging van computerprojectors (video beamers) 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van geautomatiseerde computerterminals zoals geld- en bankautomaten 
(ATM) en point-of-sale systemen (POS) 

- de vervaardiging van multifunctionele 'all-in-one'-kantoortoestellen (printer/scanner/ 
kopieer/fax) 

Deze subklasse omvat niet:  

- de reproductie van opgenomen media (computer media, geluid, video, enz.) - cfr. 18.200 
- de vervaardiging van elektronische onderdelen en van elektronische geïntegreerde 

schakelingen aangewend in computers en hun randapparatuur - cfr. 26.110 
- de vervaardiging van interne en externe computermodems - cfr. 26.120 
- de vervaardiging van geluids-, video- en netwerkkaarten en dergelijke kaarten voor 

besturingstafels, netwerken, modems, enz. - cfr. 26.120 
- de vervaardiging van bestukte gedrukte schakelingen - cfr. 26.120 
- de vervaardiging van modems voor de telecommunicatietechniek (met uitzondering van 

computermodems) - cfr. 26.300 
- de vervaardiging van schakelaars voor digitale communicatie en van 

communicatietransmissietoestellen (routers, bruggen, modems, poorten, enz.) - cfr. 26.300 
- de vervaardiging van consumentenelektronica, zoals cd- en dvd-spelers - cfr. 26.400 
- de vervaardiging van televisieschermen en -monitors - cfr. 26.400 
- de vervaardiging van videospelconsoles - cfr. 26.400 
- de vervaardiging van onbeschreven optische en magnetische informatiedragers bestemd om 

te worden gebruikt in computers of andere apparatuur - cfr. 26.800 
 

        26.3 Vervaardiging van communicatieapparatuur 
 

            26.30 Vervaardiging van communicatieapparatuur 

Deze klasse omvat de vervaardiging van uitrustingen voor telefonie en gegevens-
uitwisseling, die gebruikt worden om via draadgebonden of draadloze telecommu-
nicatie of via telecommunicatie via satelliet, elektronische signalen door te sturen of 
uit te zenden, zoals bijv. voor radio- en televisie-uitzendingen, draadloze commu-
nicatie, enz. 

                26.300 Vervaardiging van communicatieapparatuur 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van centraalposten (schakelborden) 
- de vervaardiging van draadloze telefoons 
- de vervaardiging van private telefooncentrales (PBX) 
- de vervaardiging van telefoonuitrusting en faxapparaten, alsook telefoonantwoordapparaten 
- de vervaardiging van communicatietransmissietoestellen (routers, bruggen, modems, 

poorten) 
- de vervaardiging van zend- en ontvangstantennes 
- de vervaardiging van uitrusting voor kabeltelevisie 
- de vervaardiging van semafoons 
- de vervaardiging van gsm's 
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- de vervaardiging van uitrusting voor mobiele communicatie (walkietalkies) 
- de vervaardiging van uitrusting voor studio-opnames en voor radio- en televisie-uitzen-

dingen, inclusief commerciële TV- en videocamera's 
- de vervaardiging van modems voor de telecommunicatietechniek (met uitzondering van 

computermodems) 
- de vervaardiging van alarmsystemen bij diefstal of brand, die signalen doorsturen naar een 

meldpunt 
- de vervaardiging van straalverbindingsapparatuur voor radio en televisie 
- de vervaardiging van communicatietoestellen met infraroodsignalen (afstandbedieningen, 

zappers) 
- de vervaardiging van straalverbindingsapparatuur voor satellieten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van elektronische onderdelen en geïntegreerde schakelingen aangewend in 
communicatieapparatuur - cfr. groep 26.1 

- de vervaardiging van interne en externe computermodems - cfr. 26.120 
- de vervaardiging van bestukte gedrukte schakelingen - cfr. 26.120 
- de vervaardiging van computers en randapparatuur - cfr. 26.200 
- de vervaardiging van consumentenelektronica - cfr; 26.400 
- de vervaardiging van GPS-toestellen - cfr. 26.510 
- de vervaardiging van elektronische aankondigingborden - cfr. 27.900 
- de vervaardiging van verkeerslichten - cfr. 27.900 
 

        26.4 Vervaardiging van consumentenelektronica 
 

            26.40 Vervaardiging van consumentenelektronica 

Deze klasse omvat de vervaardiging van consumentenelektronica: audio- en video-
apparatuur voor huishoudelijk gebruik, voor in motorvoertuigen, voor systemen voor 
informatieverspreiding aan het publiek en voor de versterking van muziekinstru-
menten. 

                26.400 Vervaardiging van consumentenelektronica 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van videocassettespelers (VCR) en video-opname- en weergavetoestellen 
- de vervaardiging van televisietoestellen 
- de vervaardiging van televisiemonitors en -schermen 
- de vervaardiging van audioopname- en weergavetoestellen 
- de vervaardiging van stereo-uitrustingen 
- de vervaardiging van radiotoestellen 
- de vervaardiging van systemen voor geluidsversterking 
- de vervaardiging van videocamera's voor huishoudelijk gebruik 
- de vervaardiging van jukeboxen 
- de vervaardiging van versterkers en luidsprekers voor muziekinstrumenten en voor 

informatiesystemen aan het publiek 
- de vervaardiging van microfoons 
- de vervaardiging van cd-spelers en dvd-spelers 
- de vervaardiging van karaoketoestellen 
- de vervaardiging van hoofd- en oortelefoons (bv.: radio, stereo, computer) 
- de vervaardiging van videospelconsoles 

Deze subklasse omvat niet: 

- de reproductie van opgenomen media (computer media, geluid, video, enz.) - cfr. 18.200 
- de vervaardiging van computers en randapparatuur - cfr. 26.200 
- de vervaardiging van telefoonantwoordapparaten - cfr. 26.300 
- de vervaardiging van semafoons - cfr. 26.300 
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- de vervaardiging van afstandsbedieningen (radio en infrarood) - cfr. 26.300 
- de vervaardiging van uitrusting voor studio-opnames en voor radio- en televisie-uitzen-

dingen, zoals weergavetoestellen, zend- en ontvangstantennes, commerciële TV- en 
videocamera's - cfr. 26.300 

- de vervaardiging van antennes - cfr. 26.300 
- de vervaardiging van analoge en digitale fototoestellen - cfr. 26.700 
- de vervaardiging van elektronische spelen met vaste (niet verwijderbare) software - cfr. 

32.400 
 

        26.5 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten 
en -apparatuur; vervaardiging van uurwerken 

Deze groep omvat de vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten 
voor al dan niet industrieel gebruik, alsook van tijdmeters en tijdcontroleapparaten 
zoals uurwerken, horloges en dergelijke toestellen. 

            26.51 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -
apparatuur 

Deze klasse omvat de vervaardiging van systemen en instrumenten voor onderzoek, 
opsporing, navigatie, begeleiding, zeevaart en luchtvaart, thermostaten voor verwar-
mings-, klimaatregelings- en koelingtoepassingen, apparaten en instrumenten voor 
de meting, de aanduiding, de registratie, de overbrenging en de controle van tem-
peratuur, vochtigheid, druk, luchtledigheid, verbranding, debiet, stroperigheid, 
dichtheid, zuurtegraad, concentratie en omwenteling, meet-, registratie- en tel-
instrumenten voor vloeistoffen, meet- en testinstrumenten naar eigenschappen van 
elektriciteit en elektrische signalisatie, instrumenten en systemen voor de analyse in 
laboratoria van de scheikundige of fysieke samenstelling en concentratie bij stalen 
van vaste, vloeibare, gasvormige of samengestelde stoffen en andere meet- en 
testinstrumenten en hun onderdelen. 

De vervaardiging van niet-elektrische meet-, test- en navigatie-uitrustingen (m.u.v. 
eenvoudige mechanische werktuigen) is eveneens vervat in deze klasse. 

                26.510 Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van controle-instrumenten voor vliegtuigmotoren 
- de vervaardiging van instrumenten voor uitstootcontrole van motorvoertuigen 
- de vervaardiging van instrumenten voor weerkundig onderzoek  
- de vervaardiging van instrumenten voor het testen en controleren van fysieke 

eigenschappen 
- de vervaardiging van leugendetectoren 
- de vervaardiging van stralingsdetectoren en -monitors 
- de vervaardiging van instrumenten voor topografische verkenning 
- de vervaardiging van thermometers (m.u.v. medische) 
- de vervaardiging van vochtigheidsmeters 
- de vervaardiging van controle-instrumenten voor hydronische begrenzing 
- de vervaardiging van vlam- en brandcontrole-instrumenten  
- de vervaardiging van spectrometers 
- de vervaardiging van pneumatische meetinstrumenten 
- de vervaardiging van verbruiksmeters (water, gas, elektriciteit, enz.) 
- de vervaardiging van debietmeters en -tellers 
- de vervaardiging van scoreborden 
- de vervaardiging van mijn- en metaaldetectoren, signaalgeneratoren 
- de vervaardiging van systemen en instrumenten voor onderzoek, opsporing en navigatie 

alsook systemen en instrumenten voor de zee- en luchtvaart, inclusief sonars 
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- de vervaardiging van radaruitrusting 
- de vervaardiging van GPS-toestellen 
- de vervaardiging van automatische toezichts- en onderzoeksinstrumenten voor het leef-

milieu 
- de vervaardiging van uitrustingen voor de controle van industriële processen 
- de vervaardiging van meet- en registratie-instrumenten (bv.vluchtregistratie) 
- de vervaardiging van bewegingsdetectoren 
- de vervaardiging van radars 
- de vervaardiging van analysetoestellen voor laboratoria (bv.bloedanalyse) 
- de vervaardiging van schalen, precisiebalansen, kweekkamers, meet- en testapparatuur voor 

laboratoria 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van telefoonantwoordapparaten - cfr. 26.300 
- de vervaardiging van medische bestralingsuitrusting - cfr. 26.600 
- de vervaardiging van uitrusting voor optische plaatsbepaling - cfr. 26.700 
- de vervaardiging van dictafoons - cfr. 28.230 
- de vervaardiging van weegtoestellen (m.u.v.laboratoriumbalansen) - cfr. 28.292 
- de vervaardiging van waterpassen, meetlinten, enz. - cfr. 28.299 
- de vervaardiging van medische thermometers - cfr. 32.500 
- de installatie van uitrustingen voor de controle van industriële processen - cfr. 33.200 
- de vervaardiging van eenvoudige mechanische (meet)werktuigen zoals meetlinten en 

kompassen - cfr. de klasse naargelang het in hoofdzaak gebruikte materiaal 
 

            26.52 Vervaardiging van uurwerken 

Deze klasse omvat de vervaardiging van uurwerken, horloges, hun mechanismen en 
onderdelen daarvan. 
 

                26.520 Vervaardiging van uurwerken 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van alle soorten uurwerken, horloges en klokken, inclusief klokjes in 
instrumentenpanelen 

- de vervaardiging van kasten en kastjes voor uurwerken, ook indien van edele metalen 
- de vervaardiging van tijdcontroleapparaten en tijdmeters, zoals: 

• parkeermeters 
• prikklokken 
• uur- en datumaangevers 
• minuten- en secondetellers, chronometers 

- de vervaardiging van schakelklokken of tijdschakelaars en andere apparaten bestemd om 
een mechanisme op een bepaalde tijd te doen werken, zoals: 

• tijdssloten 
- de vervaardiging van onderdelen voor horloges en uurwerken: 

• alle soorten werkingsmechanismen 
• veren, steentjes, wijzerplaten, wijzers, platen, bruggen en andere onderdelen 
• kasten en kastjes voor uurwerken, ongeacht het materiaal 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van niet-metalen horlogebandjes (weefsel, leer, kunststof) - cfr. 15.120 
- de vervaardiging van horlogeglazen - cfr. 23.190 
- de vervaardiging van horlogebandjes in edele metalen - cfr. 32.123 
- de vervaardiging van horlogebandjes in niet-edele metalen - cfr. 32.130 
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        26.6 

 
Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektro-
medische en elektrotherapeutische apparatuur 
 

            26.60 Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en 
elektrotherapeutische apparatuur 
 

                26.600 Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en 
elektrotherapeutische apparatuur 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van bestralingsapparatuur voor industrieel gebruik, medische diagnose, 
verzorging, onderzoek, wetenschap, enz.: 

• röntgentoestellen en toestellen waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, bèta- of 
gammastralen 

- de vervaardiging van CT-scanners 
- de vervaardiging van PET-scanners 
- de vervaardiging van uitrusting voor beeldvorming door magnetische resonantie (MRI) 
- de vervaardiging van ultrasone uitrusting voor medische toepassingen 
- de vervaardiging van uitrusting voor elektrocardiografie 
- de vervaardiging van uitrusting voor elektromedische endoscopie 
- de vervaardiging van laseruitrusting voor medische toepassingen 
- de vervaardiging van pacemakers 
- de vervaardiging van hoorapparaten 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van apparatuur voor de bestraling van voedsel en melk 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van zonnebanken - cfr. 28.990 
 

        26.7 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en 
filmapparatuur 
 

            26.70 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur 

Deze klasse omvat de vervaardiging van optische apparatuur en lenzen, zoals 
verrekijkers, microscopen (m.u.v. elektron- en protonmicroscopen), telescopen, 
prisma's en lenzen (m.u.v. oogcorrigerende), het belagen of polijsten van lenzen 
(m.u.v.oogcorrigerende), de plaatsing van lenzen (m.u.v.oogcorrigerende) en de 
vervaardiging van foto- en filmapparatuur zoals fototoestellen en lichtmeters. 

                26.700 Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van optische spiegels 
- de vervaardiging van richtkijkers 
- de vervaardiging van uitrusting voor optische plaatsbepaling 
- de vervaardiging van vergrootglazen 
- de vervaardiging van optische instrumenten voor mechanische precisiewerken 
- de vervaardiging van optische vergelijkingstoestellen 
- de vervaardiging van analoge en digitale fototoestellen 
- de vervaardiging van film- en diaprojectoren 
- de vervaardiging van slidesprojectoren 
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- de vervaardiging van optische meet- en controleapparatuur (bv.brandbestrijdingsuitrusting, 

lichtmeters, afstandsmeters) 
- de vervaardiging van lenzen, optische microscopen, verrekijkers en telescopen 
- de vervaardiging van lasers 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van computerprojectors (video beamers) - cfr. 26.200 
- de vervaardiging van commerciële TV- en videocamera's - cfr. 26.300 
- de vervaardiging van videocamera's voor huishoudelijk gebruik - cfr. 26.400 
- de vervaardiging van volledige laseruitrustingen - cfr. de klasse naargelang het type 

machine (bv. medische laserapparatuur - cfr. 26.600) 
- de vervaardiging van fotokopieertoestellen - cfr. 28.230 
- de vervaardiging van artikelen voor de verbetering van gezichtsstoornissen cfr. 32.500 
 

        26.8 Vervaardiging van magnetische en optische media 
 

            26.80 Vervaardiging van magnetische en optische media 

Deze klasse omvat de vervaardiging van magnetische en optische media. 

                26.800 Vervaardiging van magnetische en optische media 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van magneetbanden voor het opnemen van geluid of beelden, doch waarop 
niet is opgenomen 

- de vervaardiging van cassetten voor het opnemen van geluid of beelden, doch waarop niet is 
opgenomen 

- de vervaardiging van diskettes voor het opnemen van geluid of beelden, doch waarop niet is 
opgenomen 

- de vervaardiging van optische schijven voor het opnemen van geluid of beelden, doch 
waarop niet is opgenomen 

- de vervaardiging van computerschijven en -banden waarop niet is opgenomen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de reproductie van opgenomen media - cfr. 18.200 
 

    27 Vervaardiging van elektrische apparatuur 
Deze afdeling omvat de vervaardiging van producten om elektriciteit te produceren, 
te verdelen en te gebruiken. Deze afdeling omvat eveneens de vervaardiging van 
elektrische verlichtingsbenodigdheden, van elektrische signaalapparatuur en van 
elektrische huishoudapparaten. 
Deze afdeling omvat niet de vervaardiging van elektronische producten - cfr. afde-
ling 26. 

        27.1 Vervaardiging van elektromotoren, van elektrische genera-
toren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrich-
tingen 

Deze groep omvat de vervaardiging van vermogens-, verdelings- en speciale trans-
formatoren, alsook de vervaardiging van elektromotoren, stroomgeneratoren en 
stroomaggregaten met motor. 
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            27.11 Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en 

transformatoren 

Deze klasse omvat de vervaardiging van alle soorten elektrische motoren en trans-
formatoren: wisselstroom, gelijkstroom of wissel/gelijkstroom. 

                27.110 Vervaardiging van elektromotoren en van elektrische generatoren en transformatoren 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de vervaardiging van elektromotoren (m.u.v. motoren met inwendige verbranding voor 
voertuigen) 

- de vervaardiging van elektrische distributietransformatoren 
- de vervaardiging van transformatoren voor het booglassen 
- de vervaardiging van stabilisatoren en ballasten voor ontladingslampen (neonverlichting) 
- de vervaardiging van elektrische verdeelkasttransformatoren 
- de vervaardiging van reguleringsinrichtingen voor de spanning, de omschakeling en de 

verdeling van elektriciteit 
- de vervaardiging van stroomgeneratoren (m.u.v. alternatoren voor het opladen van 

voertuigbatterijen) 
- de vervaardiging van generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met zelf- of 

vonkontsteking (m.u.v. stroomturbines) 
- de ankerherwikkeling op fabrieksniveau 
- de vervaardiging van elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van elektrische buitenboordmotoren 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van transformatoren en schakelaars (elektronische onderdelen) - cfr. 

26.110 
- de vervaardiging van elektrische las- en solderingsuitrusting - cfr. 27.900 
- de vervaardiging van statische halfgeleiders voor het omkeren, het gelijkrichten en het 

omzetten van elektrische stroom - cfr. 27.900 
- de vervaardiging van stroomturbines - cfr. 28.110 
- de vervaardiging van onstekings- en starttoestellen alsook generatoren voor inwendige 

verbrandingsmotoren - cfr. 29.310 
 

            27.12 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 
 

                27.120 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen 

Deze subklasse omvat o.a.: 
- de vervaardiging van stroomonderbrekers 
- de vervaardiging van bedienings- en verdeelkasten voor elektrische stroom 
- de vervaardiging van elektrische weerstanden 
- de vervaardiging van geleiders voor elektrische schakelborden 
- de vervaardiging van elektrische smeltzekeringen 
- de vervaardiging van stroomschakelinrichtingen 
- de vervaardiging van schakelaars (m.u.v. knip-, drukknop-, elektromagnetische of 

tuimelschakelaars) 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van instrumenten voor toezicht op het leefmilieu en op industriële 

processen - cfr. 26.510 
- de vervaardiging van schakelaars voor elektrische stroomkringen, zoals knip- en drukknop-

schakelaars - cfr. 27.330 
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        27.2 

 
Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 
 

            27.20 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 

Deze klasse omvat de vervaardiging van alle soorten batterijen, al dan niet herlaad-
baar; inclusief batterijen voor motorvoertuigen. 

                27.200 Vervaardiging van batterijen en accumulatoren 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van elektrische elementen en elektrische batterijen: 
• elektrische elementen met magnesiumdioxide, kwikoxide, zilveroxide of andere 

stoffen 
- de vervaardiging van elektrische accumulatoren en onderdelen daarvan: 

• scheiplaten, houders, deksels 
- de vervaardiging van loodbatterijen 
- de vervaardiging van nikkel-cadmiumbatterijen (Ni/Cd) 
- de vervaardiging van nikkel-hydridebatterijen (NiMH) 
- de vervaardiging van lithiumbatterijen 
- de vervaardiging van droge celbatterijen 
- de vervaardiging van natte celbatterijen 
 

        27.3 Vervaardiging van kabels en van schakelaars, stekkers, 
stopcontacten e.d. 

Deze groep omvat de vervaardiging van materieel van ongeacht welk soort mate-
riaal voor de bedrading van elektrische installaties. Deze groep omvat eveneens de 
vervaardiging van geïsoleerde draad en kabels en van optischevezelkabels. 

            27.31 Vervaardiging van kabels van optische vezels 
 

                27.310 Vervaardiging van kabels van optische vezels 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van optischevezelkabels voor (gecodeerde) gegevensoverdracht of voor 

directe beeldoverdracht 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van glasvezels - cfr. 23.140 
 

            27.32 Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels 
 

                27.320 Vervaardiging van andere elektrische en elektronische kabels 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van geïsoleerde draad, kabels, strippen en andere geleiders van elektriciteit 

vervaardigd uit staal, koper en aluminium 

Deze subklasse omvat niet: 
- het trekken van draad - cfr. 24.340, 24.410, 24.420, 24.430, 24.440 en 24.450 
- de vervaardiging van kabels voor printers en monitors, USB-kabels, verbindingsstukken, 

enz. - cfr. 26.110 
- de vervaardiging van elektrische snoeren met geïsoleerde draad en verbindingsstukken - cfr. 

27.900 
- de vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motorvoertuigen (kabelsets, bedra-

ding, enz.) - cfr. 29.310 
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            27.33 Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. 

Deze groep omvat de vervaardiging van materieel van ongeacht welk soort mate-
riaal voor de bedrading van elektrische installaties. 

                27.330 Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten e.d. 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van stroomrails en elektrische geleiders (m.u.v. schakeltoestellen) 
- de vervaardiging van differentiaalschakelaars 
- de vervaardiging van lamphouders 
- de vervaardiging van veiligheidszekeringen en wikkelingen 
- de vervaardiging van schakelaars voor elektrische stroomkringen, zoals knip-, drukknop- en 

tuimelschakelaars 
- de vervaardiging van stopcontacten 
- de vervaardiging van dozen voor elektrische bedrading (bv.: aansluitdozen, contactdozen, 

schakeldozen) 
- de vervaardiging van elektrische leidingen en montagestukken 
- de vervaardiging van metalen uitrusting voor hoogspanningsleidingen 
- de vervaardiging van kunststoffen bedradingonderdelen en isolerende werkstukken zoals 

aansluitdozen en -kasten, platen, hoogspanningsarmaturen en -schakelaarovertrekken 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van keramische isolatoren - cfr. 23.430 
- de vervaardiging van elektronische verbindingsstukken - cfr. 26.110 
 

        27.4 Vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten 
 

            27.40 Vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten 

Deze klasse omvat de vervaardiging van elektrische gloei- en buislampen en hun on-
derdelen (m.u.v. de glazen omhulsels voor lampen), garnituren en armaturen voor 
elektrische verlichting en hun onderdelen (m.u.v. de bedradingonderdelen). 

                27.401 Vervaardiging van lampen 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de vervaardiging van elektrische gloeilampen en -buizen en van elektrische 
gasontladingslampen en -buizen 

- de vervaardiging van lampen en buizen voor fluorescerend, ultraviolet of infrarood licht 
- de vervaardiging van flitslampen en flitsblokjes voor de fotografie 
- de vervaardiging van elektrische lampen tegen insecten 
- de vervaardiging van spotlampen 
- de vervaardiging van booglampen 
 

                27.402 Vervaardiging van verlichtingsapparaten 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de vervaardiging van plafondverlichting 
- de vervaardiging van kandelaars 
- de vervaardiging van tafelverlichting 
- de vervaardiging van kerstboomverlichting 
- de vervaardiging van decoratieve elektrische haardvuren 
- de vervaardiging van lantaarns (op carbuur, elektriciteit, gas, gasbenzine, kerosine, enz.) 
- de vervaardiging van straatverlichting (m.u.v. signalisatielichten) 
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- de vervaardiging van verlichtingsuitrusting voor transportmiddelen (zoals motorvoertuigen, 

luchtvaartuigen en schepen) 
- de vervaardiging van draag- en looplampen 
- de vervaardiging van staande lampen 
- de vervaardiging van buitenverlichting (bv. tuin) 
- de vervaardiging van schijnwerpers 
- de vervaardiging van bureau-, bed-, wand- en vloerverlichting 
- de vervaardiging van verlichte aanwijzingsborden, lichtreclames, enz. 
- de vervaardiging van andere verlichtingsapparatuur, n.e.g. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van niet-elektrische verlichtingsapparaten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van glazen omhulsels voor lampen en van glazen onderdelen voor 
verlichtingsapparatuur - cfr. 23.190 

- de vervaardiging van bedradingonderdelen - cfr. 27.330 
- de vervaardiging van plafond- of badkamerventilatoren met ingebouwde verlichting - cfr. 

27.510 
- de vervaardiging van elektrische signaalapparatuur, zoals verkeerslichten en 

signalisatieapparatuur voor voetgangers- cfr. 27.900 
- de vervaardiging van elektrische seinen - cfr. 27.900 
 

        27.5 Vervaardiging van huishoudapparaten 

Deze groep omvat de vervaardiging van elektrische huishoudapparaten zoals ven-
tilatoren, stofzuigers, boenmachines, kookplaten, wasmachines, droogkasten, koel-
kasten, diepvriestorens en -koffers, alsook andere al dan niet elektrische apparaten 
voor huishoudelijk gebruik, zoals vaatwasmachines, waterverwarmers en toestellen 
voor het vermalen van keukenafval. Deze toestellen werken op elektriciteit, gas of op 
andere energiebronnen. 

            27.51 Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 
 

                27.510 Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de vervaardiging van elektrische huishoudapparaten: 
• koelkasten 
• diepvriezers 
• vaatwasmachines 
• wasmachines en droogkasten 
• stofzuigers 
• boenmachines 
• keukenafvalverwerkers 
• fruit- en groentepersen 
• blikopeners 
• elektrische scheerapparaten, tandenborstels en andere elektrische huishoudapparaten 
• messenslijpmachines 
• damp- of wasemafzuigkappen 

- de vervaardiging van elektrothermische huishoudapparaten: 
• elektrische waterverwarmers 
• elektrische dekens 
• elektrische haardrogers, kammen, borstels en haargolftoestellen 
• elektrische strijkijzers 
• verplaatsbare toestellen voor de verwarming van woonruimten 
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• verplaatsbare ventilatoren voor huishoudelijk gebruik 
• lokale klimaatregelaars 
• elektrische ovens voor huishoudelijk gebruik 
• microgolfovens 
• fornuizen, komforen en kookplaten 
• broodroosters 
• koffie- en theezetapparaten 
• elektrische braadpannen en kookpotten, grilleerapparaten, afzuigkappen 
• elektrische verwarmingselementen, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van koelkasten en diepvriezers voor commercieel of industrieel gebruik, 
klimaatregelingsystemen, niet verplaatsbare toestellen voor de verwarming van woon-
ruimten, commerciële verluchtings- en afzuigventilatoren, keukenapparatuur voor commer-
cieel gebruik, was- en droogkuismachines voor commercieel gebruik, commerciële, indu-
striële en centrale gestuurde stofzuigsystemen - cfr. afdeling 28 

- de vervaardiging van naaimachines voor huishoudelijk gebruik - cfr. 28.940 
- de installatie van centrale vacuüm reinigingssystemen - cfr. 43.299 
 

            27.52 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 
 

                27.520 Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van niet-elektrische kook- en verwarmingstoestellen: 
• niet-elektrische toestellen voor de verwarming van woonruimten, keukenfornuizen, 

kookketels met vuurhaard, kachels, heetwatertoestellen, kook- of braadtoestellen en 
bordenwarmers 

 
        27.9 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 

 
            27.90 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 

Deze klasse omvat de vervaardiging van andere elektrische apparatuur met uitzon-
dering van motoren, generatoren en transformatoren, batterijen en accumulatoren, 
kabels en bedrading van elektrische installaties, verlichtingsapparaten of huishoud-
toestellen. 

                27.900 Vervaardiging van andere elektrische apparatuur 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van batterijopladers met halfgeleiderelementen 
- de vervaardiging van elektrische apparatuur voor het openen en sluiten van deuren 
- de vervaardiging van elektrische beiaards en klokken 
 
- de vervaardiging van elektrische verlengsnoeren op basis van aangekochte geïsoleerde 

draad 
- de vervaardiging van apparatuur voor ultrasone reiniging (andere dan deze die gebruikt 

worden in laboratoria en in de tandheelkunde) 
- de vervaardiging van halfgeleiderelementen voor het omkeren, het gelijkrichten en het 

omzetten van elektrische stroom 
- de vervaardiging van brandstofcellen 
- de vervaardiging van noodstroomaggregaten (UPS) 
- de vervaardiging van stroomsterkteregelaars en storingseliminatoren 
- de vervaardiging van elektrische kabels voor apparatuur, verlengingskabels en andere 

elektrische bedrading met geïsoleerde draad, ook indien voorzien van verbindingsstukken 
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- de vervaardiging van elektroden, contacten en andere elektrische producten in koolstof of 

grafiet 
- de vervaardiging van deeltjesversnellers 
- de vervaardiging van elektrische condensatoren en gelijkaardige onderdelen 
- de vervaardiging van elektromagneten 
- de vervaardiging van sirenes 
- de vervaardiging van elektronische aankondigingborden 
- de vervaardiging van elektrische seinen 
- de vervaardiging van elektrische signaalapparatuur, zoals verkeerslichten en 

signalisatieapparatuur voor voetgangers 
- de vervaardiging van isolatoren voor elektriciteit en van isolerende werkstukken (behalve 

van glas of keramiek) 
- de vervaardiging van isolatiebuizen en van verbindingsstukken voor elektriciteitsleidingen 

van onedel metaal 
- de vervaardiging van elektrische machines en toestellen voor het solderen of het lassen, 

inclusief draagbare toestellen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van isolatoren van keramiek - cfr. 23.430 
- de vervaardiging van koolstof- en grafietvezels en van producten van die vezels (m.u.v. 

elektroden, contacten en andere elektrische producten in koolstof of grafiet) - cfr. 23.990 
- de vervaardiging van elektronische gelijkrichters, spanningsregelende geïntegreerde schake-

lingen, stroomomschakelende geïntegreerde schakelingen, elektronische condensatoren, 
elektronische weerstanden en gelijkaardige apparatuur - cfr. 26.110 

- de vervaardiging van uitrustingen voor de controle van industriële processen cfr. 26.510 
- de vervaardiging van transformatoren, motoren, generatoren - cfr. 27.110 
- de vervaardiging van stroomschakelinrichtingen en relais - cfr. 27.120 
- de vervaardiging van batterijen en accumulatoren - cfr. 27.200 
- de vervaardiging van kabels voor de geleiding van elektriciteit en voor gegevensoverdracht 

en materieel voor de bedrading van elektrische installaties - cfr. groep 27.3 
- de vervaardiging van al dan niet elektrische verlichtingsapparaten - cfr. 27.400 
- de vervaardiging van huishoudtoestellen - cfr. groep 27.5 
- de vervaardiging van niet-elektrische machines en toestellen voor het solderen of het lassen 

- cfr. 28.299 
- de vervaardiging van pakkingen in koolstof of grafiet - cfr. 28.299 
- de vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motorvoertuigen zoals generatoren, 

alternatoren, ontstekingkaarsen (bougies) en bijhorende kabelset, elektrische systemen voor 
het openen en sluiten van deuren en ramen, spanningsregulatoren - cfr. 29.310 

 
    28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktui-

gen, n.e.g. 
Deze afdeling omvat de vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen 
waarmee op zich bepaalde materialen mechanisch dan wel thermisch kunnen 
worden bewerkt of bepaalde handelingen kunnen worden uitgevoerd (zoals hijsen, 
sproeien, wegen of verpakken), inclusief de mechanische onderdelen ervan die een 
bepaalde kracht kunnen voortbrengen of uitoefenen en speciaal vervaardigde 
belangrijke onderdelen. Deze categorie omvat niet-verplaatsbare evenals mobiele of 
handbediende toestellen voor de industrie, burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en 
waterbouw, landbouw, het leger of thuis. De vervaardiging van speciale apparaten 
en werktuigen voor het vervoer van passagiers of vracht binnen een afgebakende 
ruimte valt ook onder deze afdeling. 

In deze afdeling wordt een onderscheid gemaakt tussen de vervaardiging van 
machines voor speciale toepassingen, d.w.z. machines die uitsluitend bedoeld zijn 
om gebruikt te worden in één bedrijfstak van de NACE of een kleine groep bedrijfs-
takken van de NACE en machines voor algemeen gebruik, d.w.z. machines die  
gebruikt worden in vele bedrijfstakken van de NACE. 
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Deze afdeling omvat eveneens de vervaardiging van andere machines, apparaten en 
werktuigen voor specifieke doeleinden, al dan niet gebruikt in een industrieel 
productieproces, zoals draaimolens en kermisattracties, automatische bowling-
installaties, enz. 

Deze afdeling omvat niet de vervaardiging van producten van metaal voor algemeen 
gebruik (afdeling 25), van controle- en bewakingsapparatuur, computers, meet- en 
regelapparatuur, schakel- en verdeelinrichtingen (afdelingen 26 en 27) en van 
motorvoertuigen voor algemeen gebruik (afdelingen 29 en 30). 

        28.1 Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen 
gebruik 
 

            28.11 Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor 
luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen 
 

                28.110 Vervaardiging van motoren en turbines, exclusief motoren voor luchtvaartuigen, 
motorvoertuigen en bromfietsen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van motoren met inwendige verbranding (zuigermotoren), met 
uitzondering van motoren voor luchtvaartuigen, motorvoertuigen en bromfietsen: 

• scheepsmotoren en buitenboordmotoren, met uitzondering van elektrische 
buitenboordmotoren 

• motoren voor spoorvoertuigen 
- de vervaardiging van zuigers, zuigerringen, carburatoren en dergelijke voor alle soorten 

inwendige verbrandingsmotoren en dieselmotoren 
- de vervaardiging van in- en uitlaatkleppen voor inwendige verbrandingsmotoren 
- de vervaardiging van turbines en onderdelen daarvan: 

• stoomturbines en andere dampturbines 
• waterturbines, waterraderen en regulatoren daarvoor 
• windturbines 
• gasturbines, m.u.v. turbinestraalmotoren en schroefturbines voor luchtvaartuigen 

- de vervaardiging van stoomketelturbinecombinaties 
- de vervaardiging van generatorturbinecombinaties 
- de vervaardiging van motoren voor industriële toepassingen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van elektrische generatoren (m.u.v. generatorturbinecombinaties) - cfr. 
27.110 

- de vervaardiging van generatoraggregaten met motor (m.u.v. stroomturbines) - cfr. 27.110 
- de vervaardiging van elektrische buitenboordmotoren - cfr. 27.110 
- de vervaardiging van elektrisch materiaal voor en van elektrische onderdelen van inwendige 

verbrandingsmotoren - cfr. 29.310 
- de vervaardiging van motoren voor motorvoertuigen - cfr. 29.100 
- de vervaardiging van motoren voor lucht- en ruimtevaartuigen - cfr. 30.300 
- de vervaardiging van turbinestraalmotoren en schroefturbines voor luchtvaartuigen - cfr. 

30.300 
- de vervaardiging van motoren voor motorfietsen - cfr. 30.910 
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            28.12 Vervaardiging van hydraulische apparatuur 

 
                28.120 Vervaardiging van hydraulische apparatuur 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van hydraulische en pneumatische apparatuur (inclusief hydraulische 

pompen, hydraulische motoren, hydraulische en pneumatische cilinders, hydraulische en 
pneumatische kleppen, hydraulische en pneumatische slangen en hulpstukken) 

- de vervaardiging van systemen voor de aanmaak van perslucht 
- de vervaardiging van hydraulische en pneumatische systemen 
- de vervaardiging van hydraulische overbrengingsmechanismen 
- de vervaardiging van hydrostatische overbrengingsmechanismen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van compressoren - cfr. 28.130 
- de vervaardiging van pompen voor andere dan hydraulische toepassingen cfr. 28.130 
- de vervaardiging van kleppen voor andere dan hydraulische en pneumatische toepassingen - 

cfr. 28.140 
- de vervaardiging van mechanische overbrengingsmechanismen - cfr. 28.150 
 

            28.13 Vervaardiging van andere pompen en compressoren 
 

                28.130 Vervaardiging van andere pompen en compressoren 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van lucht- of vacuümpompen en van compressoren voor lucht of andere 

gassen 
- de vervaardiging van pompen voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel 
- de vervaardiging van pompen voor beton 
- de vervaardiging van pompen voor motoren met inwendige verbranding: olie-, water- en 

brandstofpompen voor motorvoertuigen, enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de vervaardiging van handpompen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van hydraulische en pneumatische apparatuur - cfr. 28.120 
 

            28.14 Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen 
 

                28.140 Vervaardiging van andere kranen en dergelijke artikelen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van kranen en dergelijke artikelen voor industrieel gebruik, inclusief 
regelafsluiters en inlaatkleppen 

- de vervaardiging van sanitaire kranen 
- de vervaardiging van kranen voor verwarmingsapparatuur 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van kranen van niet-gehard gevulkaniseerd rubber - cfr. 22.190 
- de vervaardiging van kranen van glas - cfr. 23.190 
- de vervaardiging van kranen van keramisch materiaal - cfr. 23.440 
- de vervaardiging van in- en uitlaatkleppen voor inwendige verbrandingsmotoren - cfr. 

28.110 
- de vervaardiging van hydraulische en pneumatische kleppen en van systemen voor de 

aanmaak van perslucht - cfr. 28.120 
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            28.15 Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen 

 
                28.150 Vervaardiging van tandwielen, lagers en andere drijfwerkelementen 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers en van 

onderdelen daarvan 
- de vervaardiging van mechanismen voor het overbrengen van kracht: 

• drijfassen en krukken: drijfwerkassen, nokkenassen, krukassen, krukken, enz. 
• kussenblokken en lagerschalen 

- de vervaardiging van getande overbrengingen, wrijvingswielen, tandwielkasten en andere 
overbrengingsmechanismen voor het opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de 
snelheid 

- de vervaardiging van koppelingen en koppelingsorganen 
- de vervaardiging van vliegwielen en riemschijven 
- de vervaardiging van kettingen van gelede schalmen 
- de vervaardiging van kettingen voor het overbrengen van kracht 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van andere kettingen - cfr. 25.930 
- de vervaardiging van hydraulische overbrengingsmechanismen - cfr. 28.120 
- de vervaardiging van hydrostatische overbrengingsmechanismen - cfr. 28.120 
- de vervaardiging van elektromagnetische koppelingen - cfr. 29.310 
- de vervaardiging van onderdelen van mechanismen voor het overbrengen van kracht, die 

herkenbaar zijn als onderdeel van een motorvoertuig of een luchtvaartuig - cfr. afdelingen 
29 en 30 

 
        28.2 Vervaardiging van andere machines en apparaten voor alge-

meen gebruik 
 

            28.21 Vervaardiging van ovens en branders 
 

                28.210 Vervaardiging van ovens en branders 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van elektrische en andere industriële ovens, ovens voor laboratoria en 

ovens voor afvalverbranding 
- de vervaardiging van branders, inclusief branders voor ketels voor centrale verwarming 
- de vervaardiging van niet verplaatsbare elektrische toestellen voor de verwarming van 

woonruimten en zwembaden 
- de vervaardiging van niet verplaatsbare niet-elektrische verwarmingstoestellen voor 

huishoudelijk gebruik, zoals verwarming op zonne-energie, stoom, olie en gelijkaardige 
verwarmingssystemen 

- de vervaardiging van elektrische en niet-elektrische hete lucht verwarmingssystemen voor 
huishoudelijk gebruik 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de vervaardiging van automatische stookinrichtingen, daarvoor bestemde werp- en 

schroefstokers, mechanische toestellen voor het verwijderen van as, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van ovens voor huishoudelijk gebruik - cfr. 27.510 
- de vervaardiging van droogtoestellen voor gebruik in de landbouw - cfr. 28.930 
- de vervaardiging van bakkerijovens - cfr. 28.930 
- de vervaardiging van droogtoestellen voor hout, papierstof, papier of karton cfr. 28.990 
- de vervaardiging van sterilisatoren voor medisch, heelkundig of laboratoriumgebruik - cfr. 

32.500 
- de vervaardiging van ovens voor tandheelkundige laboratoria - cfr. 32.500 
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            28.22 Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 

 
                28.220 Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van hef-, hijs-, laad- en loswerktuigen en van werktuigen voor het 

hanteren van goederen, met handbediening of met motoraandrijving: 
• takels, lieren, kaapstanders, dommekrachten en vijzels 
• dirkkranen, hijskranen, verrijdbare kranen, hefportalen, portaalwagens, enz. 
• wagens voor bedrijfsintern transport, ook indien met eigen beweegkracht en al dan 

niet voorzien van een hef- of hanteerinrichting  
• mechanische manipulatoren en industrierobots die speciaal voor het heffen, hijsen, 

laden of lossen van goederen zijn ontworpen 
- de vervaardiging van transportbanden, kabelbanen, vloeistofelevatoren, enz. 
- de vervaardiging van liften, goederenliften, roltrappen en rolpaden 
- de vervaardiging van speciale onderdelen voor hefwerktuigen en werktuigen voor het 

hanteren van goederen 
- de vervaardiging van kruiwagens, bagagekarren, handwagentjes, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van industrierobots voor divers gebruik - cfr. 28.990 
- de vervaardiging van continu werkende transportinrichtingen voor ondergronds gebruik - 

cfr. 28.920 
- de vervaardiging van mechanische schoppen, emmergravers, laadschoppen, enz. - cfr. 

28.920 
- de vervaardiging van kraan- en takelwagens - cfr. 29.100 
- de vervaardiging van drijvende kranen - cfr. 30.110 
- de vervaardiging van kraanwagens voor spoor- en tramwegen - cfr. 30.200 
- de installatie van liften, elevatoren, goederenliften, roltrappen en rolpaden - cfr. 43.299 
 

            28.23 Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers 
en randapparatuur) 
 

                28.230 Vervaardiging van kantoormachines en -uitrusting (exclusief computers en rand-
apparatuur) 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van telmachines  
- de vervaardiging van kasregisters 
- de vervaardiging van al dan niet elektronische rekenmachines 
- de vervaardiging van frankeermachines, brievensorteermachines, invoegmachines 
- de vervaardiging van schrijfmachines 
- de vervaardiging van machines voor stenografie 
- de vervaardiging van inbindmachines voor kantoorgebruik (kunststof- of kleefband) 
- de vervaardiging van schrijfmachines voor cheques 
- de vervaardiging van machines voor het sorteren, tellen of verpakken van geld 
- de vervaardiging van potloodslijpers 
- de vervaardiging van nietmachines 
- de vervaardiging van stemmachines 
- de vervaardiging van kleefbandafrollers 
- de vervaardiging van perforeermachines 
- de vervaardiging van mechanische kasregisters 
- de vervaardiging van fotokopieermachines 
- de vervaardiging van inktpatronen 
- de vervaardiging van schoolborden, markeerborden 
- de vervaardiging van dicteerapparaten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van computers en randapparatuur - cfr. 26.200 
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            28.24 Vervaardiging van elektrisch handgereedschap 

 
                28.240 Vervaardiging van elektrisch handgereedschap 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van draagbaar handgereedschap dat pneumatisch of door een ingebouwde 
motor wordt aangedreven, zoals: 

• cirkel- en andere zagen 
• kettingzagen 
• (klop)boormachines en drilboren 
• handschuurmachines 
• pneumatische hamers 
• poetskussens 
• groefschaven 
• slijpmachines 
• nietpistolen 
• pneumatische klinkhamers 
• schaafmachines 
• knip- en scheermachines bv. voor wol 
• slijpschijven 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van (gewoon) handgereedschap - cfr. 25.739 
- de vervaardiging van elektrische machines en toestellen voor het solderen of het lassen, 

inclusief draagbare toestellen - cfr. 27.900 
 

            28.25 Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de 
klimaatregeling, voor niet-huishoudelijk gebruik 
 

                28.250 Vervaardiging van machines en apparaten voor de koeltechniek en de klimaatregeling, 
voor niet-huishoudelijk gebruik 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de vervaardiging van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek, 
met inbegrip van de assemblage van deze toestellen 

- de vervaardiging van machines en apparaten voor de klimaatregeling (airconditioning), met 
inbegrip van apparaten voor motorvoertuigen 

- de vervaardiging van ventilatoren voor niet-huishoudelijk gebruik 
- de vervaardiging van warmtewisselaars 
- de vervaardiging van toestellen voor het vloeibaar maken van lucht of gas 
- de vervaardiging van plafond-, gevel- en dakventilatoren, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van koelkasten en vrieskisten voor huishoudelijk gebruik - cfr. 27.510 
- de vervaardiging van verplaatsbare ventilatoren voor huishoudelijk gebruik cfr. 27.510 
- de vervaardiging van apparaten voor de klimaatregeling (airconditioning) voor 

huishoudelijk gebruik - cfr. 27.510 
 



Toelichtingen  Nace-Bel 2008 

 

 
            28.29 Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen 

gebruik, n.e.g. 
 

                28.291 Vervaardiging van verpakkingsmachines 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van verpakkingsmachines: 

• machines en apparatuur om te vullen, te sluiten, te verzegelen, flessendoppen te 
plaatsen, te etiketteren, enz. 

- de vervaardiging van machines en toestellen voor het reinigen of het drogen van flessen of 
voor het persen van koolzuur in dranken 

 
                28.292 Vervaardiging van weegtoestellen 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van weegtoestellen en weeginrichtingen (met uitzondering van 

precisiebalansen voor laboratoria): 
• huishoudweegschalen en weegschalen voor toonbankgebruik, bascules, toestellen 

voor het continuwegen, weegbruggen, gewichten, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van precisiebalansen voor laboratoria - cfr. 26.510 
 

                28.293 Vervaardiging van toestellen voor het spuiten van vloeistoffen of poeder 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van toestellen voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen 
of van poeder, zoals spuitpistolen, enz. 

- de vervaardiging van (brand)blusapparaten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw - cfr. 28.300 
- de vervaardiging van machines voor het bedrukken van textiel - cfr. 28.940 
 

                28.294 Vervaardiging van verkoopautomaten 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van verkoopautomaten 
 

                28.295 Vervaardiging van filtreertoestellen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen, lucht of 
andere gassen 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van luchtfilters en brandstoffilters voor motoren 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van toestellen voor het filtreren of zuiveren van voedings- en 
genotmiddelen - cfr. 28.930 
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                28.296 

 
Vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reini-
gingsmateriaal 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk 
reinigingsmaterieel 

 
                28.299 Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van distilleer- en rectificeertoestellen voor aardolieraffinaderijen, voor de 
chemische industrie of voor de drankenindustrie, enz. 

- de vervaardiging van gasgeneratoren 
- de vervaardiging van kalanders en walsmachines en van cilinders daarvoor (behalve voor 

metaal en glas) 
- de vervaardiging van centrifuges (m.u.v. centrifugaalontromers en droogtoestellen) 
- de vervaardiging van metalloplastische pakking en van andere pakkingen samengesteld uit 

verschillende materialen of uit verschillende lagen van eenzelfde materiaal 
- de vervaardiging van onderdelen voor machines voor algemeen gebruik 
- de vervaardiging van waterpassen, meetlinten en dergelijke handwerktuigen en van 

werktuigkundige precisie-instrumenten (m.u.v. optische) 
- de vervaardiging van niet-elektrische machines en toestellen voor het solderen of het lassen 
- de vervaardiging van koeltorens en dergelijke uitrusting, bestemd voor onmiddellijke 

koeling door middel van waterinjectie 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van koel- of vriesuitrusting voor huishoudelijk gebruik - cfr. 27.510 
- de vervaardiging van ventilatoren voor huishoudelijk gebruik - cfr. 27.510 
- de vervaardiging van elektrische machines en toestellen voor het solderen of het lassen cfr. 

27.900 
- de vervaardiging van walsmachines voor metaal, en van cilinders daarvoor cfr. 28.910 
- de vervaardiging van droogtoestellen voor gebruik in de landbouw - cfr. 28.930 
- de vervaardiging van centrifugaalontromers - cfr. 28.930 
- de vervaardiging van commerciële droogtoestellen - cfr. 28.940 
- de vervaardiging van walsmachines voor glas en van cilinders daarvoor - cfr. 28.990 
 

        28.3 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw 
en de bosbouw 
 

            28.30 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de  
bosbouw 
 

                28.300 Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw 

Deze subklasse omvat o.a.: 
- de vervaardiging van tractoren voor gebruik in de landbouw of de bosbouw 
- de vervaardiging van motoculteurs 
- de vervaardiging van maaimachines, met inbegrip van gazonmaaimachines 
- de vervaardiging van al dan niet zelfladende of zelflossende aanhangwagens en opleggers 

voor landbouwdoeleinden 
- de vervaardiging van landbouwmachines voor het voorbereiden van de bodem, voor het 

planten of voor het bemesten: 
• ploegen, machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen, zaaimachines, 

eggen, enz. 
- de vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten of voor het dorsen van tuin- 

en landbouwproducten: 
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• oogstmachines, rooimachines, dorsmachines, sorteermachines, enz.. 

- de vervaardiging van melkmachines 
- de vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw 
- de vervaardiging van andere landbouwmachines en -werktuigen: 

• machines en werktuigen voor de pluimveeteelt, voor de bijenteelt, voor het bereiden 
van voeders voor dieren, enz. 

• machines voor het reinigen of sorteren van eieren, fruit, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van mechanisch handgereedschap voor de landbouw - cfr. 25.739 
- de vervaardiging van wagens voor intern transport voor de landbouw - cfr. 28.220 
- de vervaardiging van elektrisch handgereedschap voor de landbouw - cfr. 28.240 
- de vervaardiging van melkcentrifuges - cfr. 28.930 
- de vervaardiging van machines voor het reinigen en sorteren van zaden, granen of 

peulvruchten - cfr. 28.930 
- de vervaardiging van trekkers voor opleggers - cfr. 29.100 
- de vervaardiging van aanhangwagens en opleggers voor gebruik op de weg cfr. 29.200 
 

        28.4 Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de 
metaalbewerking en van gereedschapswerktuigen 

Deze groep omvat de vervaardiging van metaalbewerkingmachines en van gereed-
schapswerktuigen voor de bewerking van metaal en andere materialen (hout, been, 
steen, gehard rubber, geharde kunststof of koudbewerkt glas), inclusief de vervaar-
diging van machines gestuurd door laserstralen, ultrasone golven, plasmalicht-
bogen, magnetische impulsen, enz. 

            28.41 Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking 
 

                28.410 Vervaardiging van machines voor de metaalbewerking 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van metaalbewerkingmachines, inclusief de vervaardiging van machines 
gestuurd door laserstralen, ultrasone golven, plasmalichtbogen, magnetische impulsen, enz. 

- de vervaardiging van gereedschapswerktuigen om te draaien, boren, walsen, frezen, 
schaven, drillen, slijpen, enz. 

- de vervaardiging van gereedschapswerktuigen om te stampen of te persen 
- de vervaardiging van pons- en stempelpersen, hydraulische persen, hydraulische remmen, 

valhamers, smeedmachines, enz. 
- de vervaardiging van trekbanken, draadwalsen of machines voor de bewerking van 

metaalkabels 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking 
- de vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor gereedschapswerktuigen voor de 

metaalbewerking 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van verwisselbaar gereedschap - cfr. 25.739 
- de vervaardiging van elektrische machines en toestellen voor het solderen of het lassen, 

inclusief draagbare - cfr. 27.900 
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            28.49 Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen 

 
                28.490 Vervaardiging van andere gereedschapswerktuigen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de bewerking van hout, been, steen, 
geharde rubber, geharde kunststof of koud glas, inclusief de vervaardiging van gereed-
schapswerktuigen die gestuurd worden door laserstralen, ultrasone golven, plasmalicht-
bogen, magnetische impulsen, enz. 

- de vervaardiging van werkstukhouders voor gereedschapswerktuigen 
- de vervaardiging van verdeelkoppen en andere speciale toestellen, voor montage op 

gereedschapswerktuigen 
- de vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor het nagelen, nieten, lijmen of op een 

andere wijze samenvoegen van hout, kurk, been, verharde rubber of verharde kunststof, enz. 
- de vervaardiging van (slag)draaiboren, vijlen, klinkhamers, machines voor het versnijden 

van metaalbladen, enz. 
- de vervaardiging van persen voor de vervaardiging van meubelplaten, spaanplaten en 

dergelijke 
- de vervaardiging van machines voor het elektrolytisch bekleden met metaal 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor de vermelde gereedschapswerktuigen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van verwisselbaar gereedschap voor in gereedschapswerktuigen - cfr. 

25.739 
- de vervaardiging van draagbare soldeerbouten en laspistolen - cfr. 27.900 
- de vervaardiging van draagbaar handgereedschap dat pneumatisch of door een ingebouwde 

motor wordt aangedreven - cfr. 28.240 
- de vervaardiging van machines gebruikt in metaalgieterijen en -walserijen - cfr. 28.910 
- de vervaardiging van machines voor de delfstoffenwinning en voor de bouw cfr. 28.920 
 

        28.9 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen 
voor specifieke doeleinden 
Deze groep omvat de vervaardiging van machines voor specifieke doeleinden, d.w.z. 
machines bestemd voor exclusief gebruik binnen een NACE-klasse of een kleine 
groep NACE-klassen. Terwijl de meeste van deze machines gebruikt worden in de 
verwerkende nijverheid, zoals de voedingsindustrie of de textielnijverheid, omvat 
deze groep eveneens de vervaardiging van machines bestemd voor specifieke doel-
einden in andere activiteitsklassen (behorende tot de niet-verwerkende industrie), 
zoals de vervaardiging van apparatuur en toestellen voor de lancering van lucht-
vaartuigen of uitrusting voor amusementsparken. 

            28.91 Vervaardiging van machines voor de metallurgie 
 

                28.910 Vervaardiging van machines voor de metallurgie 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van machines en werktuigen voor het hanteren van hete metalen: 

• convertors, gietvormen voor ingots, gietpannen en gietmachines 
- de vervaardiging van walsstoelen en rollen daarvoor 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van trekbanken voor de metaalbewerking - cfr. 28.410 
- de vervaardiging van vormkasten en gietvormen (m.u.v. gietvormen voor ingots) - cfr. 

25.731 
- de vervaardiging van machines voor de bouw van gietvormen - cfr. 28.990 
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            28.92 Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de 

bouw 
 

                28.920 Vervaardiging van machines voor de winning van delfstoffen en voor de bouw 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van continu werkende transportinrichtingen voor ondergronds gebruik 
- de vervaardiging van gesteentesnijders, van machines voor het boren en schoren van tunnels 

en schachten, al dan niet bestemd voor ondergrondse werkzaamheden 
- de vervaardiging van machines voor het behandelen van mineralen: ziften, sorteren, 

scheiden, wassen, verbrijzelen, enz. 
- de vervaardiging van betonmolens en van machines voor het aanmaken van mortel 
- de vervaardiging van machines en werktuigen voor grondverzet: 

• bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, 
laadschoppen, enz. 

- de vervaardiging van heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen, machines 
voor het uitspreiden van beton, van mortel en bitumineus wegbedekkingsmateriaal, machi-
nes en mechanische toestellen voor het glad maken, het ribbelen, het aanbrengen van 
ruitpatronen in nat cement of beton, enz. 

- de vervaardiging van tractors voor het leggen van rails en van tractoren voor gebruik in de 
bouw en de mijnbouw 

- de vervaardiging van bladen voor bulldozers en angledozers 
- de vervaardiging van dumpers voor gebruik in het terrein 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen - cfr. 28.220 
- de vervaardiging van land- en bosbouwtractoren - cfr. 28.300 
- de vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen en van 

machines voor het splijten of kloven van steen - cfr. 28.490 
- de vervaardiging van andere tractoren - cfr. 29.100 
- de vervaardiging van vrachtwagens met een menginstallatie voor beton - cfr. 29.100 
 

            28.93 Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en 
genotmiddelen 
 

                28.930 Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van droogtoestellen voor landbouwproducten 
- de vervaardiging van machines en toestellen voor de zuivelindustrie: 

• centrifugaalontromers 
• machines en toestellen voor het behandelen van melk (homogenisatoren) 
• machines voor het verwerken van melk tot zuivelproducten (karnen, boterkneders en 

botervormmachines) 
• machines en toestellen voor de kaasbereiding (homogenisatoren, machines voor het 

vormen van kaas, persen, enz.) 
- de vervaardiging van machines en toestellen voor de graan- en meelindustrie: 

• machines voor het reinigen en sorteren van zaden, granen of gedroogde peulgroenten 
zoals wanmolens, bandsorteermachines, sorteermachines, borstelmachines, enz. 

• machines en toestellen voor het vervaardigen van graan, meel en andere 
gelijkaardige producten zoals molens met maalstenen, aanvoerwalsen, machines 
voor het reinigen van zemelen, mengmachines, pelmolens voor rijst, splitmachines 
voor erwten 

- de vervaardiging van persen en molens voor het bereiden van wijn, cider, vruchtensap, enz. 
- de vervaardiging van machines en toestellen voor brood- en banketbakkerijen of voor het 

vervaardigen van deegwaren: 
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• bakkerijovens, deegmengers, verdeelmachines, opmaakmachines, snijmachines, 

machines voor het vullen van vormen met gedoseerde hoeveelheden beslag, enz. 
- de vervaardiging van machines en toestellen voor het bewerken of verwerken van diverse 

voedingsmiddelen: 
• machines en toestellen voor het vervaardigen van suikergoed, cacao of chocolade, 

voor suikerfabrieken, voor brouwerijen, voor het bewerken of verwerken van vlees 
of gevogelte, vruchten, noten of groenten, vis, schaal- of weekdieren en andere 
zeeproducten 

• toestellen om te filteren en te zuiveren 
• overige machines en toestellen voor de industriële bereiding of vervaardiging van 

voedingsmiddelen of dranken 
- de vervaardiging van machines en toestellen voor de extractie of de bereiding van dierlijke 

of plantaardige oliën en vetten 
- de vervaardiging van machines en toestellen voor de bereiding van tabak, voor het maken 

van sigaretten, sigaren, snuif-, pijp- en pruimtabak 
- de vervaardiging van machines en toestellen voor de bereiding van voedsel in gaarkeukens, 

hotels en restaurants 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van bestralingsapparatuur voor industrieel gebruik (bv.voedingsmiddelen, 
melk) - cfr. 26.600 

- de vervaardiging van verpakkingsmachines - cfr. 28.291 
- de vervaardiging van weegtoestellen en weeginrichtingen - cfr. 28.292 
- de vervaardiging van machines voor het reinigen of sorteren van eieren, fruit of andere 

planten (m.u.v. zaden, granen en gedroogde peulgroenten) - cfr. 28.300 
 

            28.94 Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en 
leer 
 

                28.940 Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van textielmachines: 

• machines voor het bereiden, het vervaardigen, het spinnen (extruderen), het rekken, 
het textureren of het snijden van synthetische of kunstmatige spinvezels, 
textielgarens of textielstoffen 

• machines voor het bereiden van spinvezels: egreneermachines, baalbrekers, 
scheurwolven, slagmachines en scutchers met lapmachine, machines voor het 
ontvetten of carboniseren van wol, kammachines, kaardmachines, voorspinmachines, 
enz. 

• spinmachines 
• machines voor het voorbereiden van textielgarens: haspelaars, scheermachines en 

dergelijke 
• weefgetouwen, inclusief handweefgetouwen 
• breimachines 
• machines voor het vervaardigen van filetweefsels, tule, kant, vlechtwerk, enz. 

- de vervaardiging van hulpmachines en -toestellen voor textielmachines: 
• dobby's (schaftmechanismen), jacquardmechanismen, ketting- en inslagwachters, 

wisselmechanismen voor schietspoelen, spillen en spilvleugels, enz. 
- de vervaardiging van machines voor het bedrukken van textiel 
- de vervaardiging van machines en toestellen voor het bewerken van weefsels: 

• machines en toestellen voor het wassen, bleken, verven, appreteren, afwerken, 
bestrijken of impregneren van weefsels 

• machines voor het oprollen, afrollen, vouwen, snijden of kartelen van weefsels 
- de vervaardiging van machines voor wasserijen: 

• strijkmachines en fixeerpersen 
• commerciële wasmachines en droogtoestellen voor wasgoed 
• machines voor het droog reinigen 

- de vervaardiging van naaimachines en van koppen en naalden voor naaimachines (al dan 
niet voor huishoudelijk gebruik) 
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- de vervaardiging van machines en toestellen voor het vervaardigen of voor het afwerken 
van vilt of van gebonden textielvlies 

- de vervaardiging van machines en toestellen voor de leernijverheid: 
• machines en toestellen voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leer 
• machines en toestellen voor het vervaardigen of herstellen van schoeisel of andere 

waren in vellen, huiden, leer of bont 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van kaarten van papier of karton voor jacquardmachines - cfr. 17.290 
- de vervaardiging van wasmachines en droogtoestellen voor huishoudelijk gebruik - cfr. 

27.510 
- de vervaardiging van strijkkalanders - cfr. 28.299 
- de vervaardiging van machines voor het boekbindersbedrijf - cfr. 28.990 
 

            28.95 Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton 
 

                28.950 Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van machines en toestellen voor de productie van papierpulp 
- de vervaardiging van machines en toestellen voor de productie van papier of karton 
- de vervaardiging van machines en toestellen voor de productie van artikelen van papier of 

karton 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van toestellen voor het drogen van papier - cfr. 28.990 
 

            28.96 Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie 
 

                28.960 Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van machines en werktuigen voor het bewerken van zachte rubber of 
kunststof of voor de vervaardiging van producten van deze stoffen: 

• strengpersen (extrudeerpersen), gietmachines, machines voor het vormen van 
luchtbanden of voor het aanbrengen van een nieuw loopvlak op luchtbanden en 
andere machines voor het maken van specifieke producten van rubber of van 
kunststof 

 
            28.99 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor 

specifieke doeleinden, n.e.g. 
 

                28.990 Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke 
doeleinden, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van droogtoestellen voor hout, papierpulp, papier, karton en andere 
materialen (m.u.v. landbouwproducten en textiel) 

- de vervaardiging van machines en werktuigen voor de drukkerij of voor de boekbinderij en 
van machines voor het bedrukken van alle types materialen, met uitzondering van machines 
voor het bedrukken van textiel 

- de vervaardiging van machines en werktuigen voor de productie van tegels, bakstenen, 
geperste keramische specie, buizen, grafietelektroden, schrijf- en tekenkrijt, enz. 

- de vervaardiging van machines voor de vervaardiging van halfgeleiders 
- de vervaardiging van multifunctionele industrierobots voor specifieke doeleinden 
- de vervaardiging van andere machines en toestellen voor specifieke doeleinden: 
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• machines voor het samenstellen van elektrische of elektronische lampen of buizen 
• machines voor het vervaardigen of warm bewerken van glas of van glaswerk, glas-

vezels of garen van glas 
• machines en toestellen voor isotopenscheiding 

- de vervaardiging van uitrusting voor het uitlijnen en het uitbalanceren van banden, 
uitrusting voor het uitbalanceren (behalve van wielen) 

- de vervaardiging van systemen voor centrale smering 
- de vervaardiging van lanceerinstallaties voor luchtvaartuigen, deklandingstoestellen, enz. 
- de vervaardiging van zonnebanken, zonnehemels e.d. bruiningsapparatuur 
- de vervaardiging van automatische bowlinginstallaties 
- de vervaardiging van draaimolens, schommels, schiettenten en andere attracties voor 

kermissen en pretparken 
- de vervaardiging van machines voor de bouw van gietvormen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van huishoudapparaten - cfr. groep 27.5 
- de vervaardiging van fotokopieermachines - cfr. 28.230 
- de vervaardiging van machines, apparaten of werktuigen voor het bewerken van geharde 

rubber, harde kunststof of koud glas - cfr. 28.490 
- de vervaardiging van gietvormen voor ingots - cfr. 28.910 
- de vervaardiging van machines voor het bedrukken van textiel - cfr. 28.940 
 

    29 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, 
aanhangwagens en opleggers 
Deze afdeling omvat de vervaardiging van motorvoertuigen voor het vervoer van 
personen of goederen. Zij omvat voorts de vervaardiging van delen en toebehoren, 
evenals de vervaardiging van aanhangwagens en opleggers. 

Onderhoud en reparatie van voertuigen uit deze afdeling worden ingedeeld in klasse 
45.20. 

        29.1 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen 
 

            29.10 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen 
 

                29.100 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van personenmotorvoertuigen 
- de vervaardiging van bedrijfsvoertuigen: 

• vrachtauto's, kraanwagens en bestelwagens, trekkers voor opleggers, enz. 
- de vervaardiging van autobussen, trolleybussen en touringcars 
- de vervaardiging van automotoren 
- de vervaardiging van chassis voor motorvoertuigen 
- de vervaardiging van andere motorvoertuigen:  

• sneeuwscooters, golfkarretjes, amfibievoertuigen 
• brandweerwagens, straatveegauto's, bibliotheekbussen, gepantserde voertuigen, 

bijvoorbeeld voor het geldtransport of andere waardevolle objecten of papieren, enz. 
• vrachtwagens voor het vervoer van beton 

- de vervaardiging van terreinvoertuigen, gocarts en dergelijke voertuigen, met inbegrip van 
racewagens 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het reviseren van motoren van motorvoertuigen 
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Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van elektrische motoren (met uitzondering van startmotoren) - cfr. 27.110 
- de vervaardiging van verlichtingsuitrusting voor motorvoertuigen - cfr. 27.402 
- de vervaardiging van zuigers, zuigerringen, carburatoren - cfr. 28.110 
- de vervaardiging van landbouwtractoren - cfr. 28.300 
- de vervaardiging van tractoren voor gebruik in de bouw en de mijnbouw - cfr. 28.920 
- de vervaardiging van dumpers voor gebruik in het terrein - cfr. 28.920 
- de vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen - cfr. 29.201 
- de vervaardiging van elektrische onderdelen voor motorvoertuigen - cfr. 29.310 
- de vervaardiging van onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen - cfr. 29.320 
- de vervaardiging van tanks en andere militaire gevechtsvoertuigen - cfr. 30.400 
- het onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen - cfr. klasse 45.20 
 

 
        29.2 

Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen; 
vervaardiging van aanhangwagens en opleggers 
 

            29.20 Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen; vervaardiging 
van aanhangwagens en opleggers 
 

                29.201 Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor motorvoertuigen 
- de inrichting en aanpassing van motorvoertuigen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van carrosserieonderdelen en -toebehoren voor motorvoertuigen - cfr. 
29.320 

 
                29.202 Vervaardiging van aanhangwagens, caravans en opleggers 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de vervaardiging van aanhangwagens en opleggers  
- de vervaardiging van containers en dergelijke laadkisten voor een of meer takken van het 

vervoer 
- de vervaardiging en de inrichting van caravans en andere aanhangwagens van het 

caravantype, die als woonruimte worden gebruikt of dienen om te kamperen 
- de inrichting en aanpassing van aanhangwagens en opleggers 
- de vervaardiging en de inrichting van mobiele bouwketen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van aanhangwagens en opleggers voor gebruik in de landbouw - cfr. 
28.300 

- de vervaardiging van voertuigen getrokken door dieren - cfr. 30.990 
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        29.3 Vervaardiging van delen en toebehoren voor motorvoertuigen 

 
            29.31 Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor 

motorvoertuigen 
 

                29.310 Vervaardiging van elektrische en elektronische benodigdheden voor motorvoertuigen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van elektrisch materieel en toestellen voor motorvoertuigen, zoals 
generatoren, alternatoren, ontstekings- en gloeibougies, bougiekabelsets, elektrische 
openings- en sluitingssystemen voor portieren en vensters, stroomsterkteregelaars, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van batterijen voor motorvoertuigen - cfr. 27.200 
- de vervaardiging van verlichtingsuitrusting voor motorvoertuigen - cfr. 27.402 
- de vervaardiging van pompen voor motorvoertuigen en motoren - cfr. 28.130 
 

            29.32 Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen 
 

                29.320 Vervaardiging van andere delen en toebehoren van motorvoertuigen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van diverse onderdelen en accessoires van motorvoertuigen: 
• remmen, versnellingsbakken, assen, wielen, schokdempers, radiatoren, knaldempers, 

uitlaatpijpen, katalysatoren, koppelingen, stuurwielen, stuurkolommen en stuur-
huizen 

- de vervaardiging van diverse onderdelen en accessoires voor motorvoertuigcarrosserieën: 
• veiligheidsgordels, airbags, portieren, bumpers 

- de vervaardiging van zetels voor motorvoertuigen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van binnen- en buitenbanden - cfr. 22.110 
- de vervaardiging van rubberslangen voor radiators, drijfriemen en andere artikelen van 

rubber - cfr. 22.190 
- de vervaardiging van zuigers, zuigerringen, carburatoren - cfr. 28.110 
- het onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen - cfr. klasse 45.20 
 



Toelichtingen  Nace-Bel 2008 

 

 
    30 Vervaardiging van andere transportmiddelen 

Deze afdeling omvat de vervaardiging van transportmiddelen, zoals de 
scheepsbouw, de vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen, de 
vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en de vervaardiging van elementen 
daarvan. 

        30.1 Scheepsbouw 

Deze groep omvat de bouw van schepen, boten en drijvend materieel voor transport-
doeleinden of andere commercieel gebruik, alsook plezier- en sportvaartuigen. 

            30.11 Bouw van schepen en drijvend materieel 

Deze klasse omvat de bouw van schepen, boten en drijvend materieel, met uitzonde-
ring van plezier- en sportvaartuigen. 

                30.110 Bouw van schepen en drijvend materieel 

Deze subklasse omvat: 

- de bouw van commerciële schepen: passagiersschepen, veerboten, vrachtschepen, tankers, 
sleepboten, enz. 

- de bouw van oorlogsschepen 
- de bouw van vissersvaartuigen en schepen waarop zowel wordt gevist, als vis wordt 

verwerkt en geconserveerd 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van luchtkussenvaartuigen (hovercrafts), met uitzondering van 
luchtkussenvaartuigen voor de pleziervaart 

- de constructie van booreilanden die al dan niet op de zeebodem kunnen worden geplaatst 
- de constructie van drijvend materieel: 

• drijvende dokken, pontons, caissons, drijvende aanlegsteigers, boeien, drijvende 
tanks, aken, lichters, pontonkranen, opblaasbare vlotten andere dan voor 
recreatiedoeleinden, enz. 

 
- de vervaardiging van metalen onderdelen voor de scheepsbouw en voor drijvend materieel 
- de ombouw en reconstructie van schepen, booreilanden en drijvend materieel 

Deze subklasse omvat niet: 

- de bouw van andere scheepsdelen dan die voor de scheepsromp: 
• de vervaardiging van zeilen voor vaartuigen - cfr. 13.929 
• de vervaardiging van scheepsschroeven - cfr. 25.999 
• de vervaardiging van ankers van gietijzer of staal - cfr. 25.999 
• de vervaardiging van scheepsmotoren - cfr. 28.110 

- de vervaardiging van navigatieapparatuur - cfr. 26.510 
- de vervaardiging van verlichtingsuitrusting voor schepen en boten - cfr. 27.402 
- de vervaardiging van amfibievoertuigen - cfr. 29.100 
- de vervaardiging van opblaasbare boten en vlotten voor recreatiedoeleinden - cfr. 30.120 
- het onderhoud en de reparatie van schepen, boten en drijvend materieel - cfr. 33.150 
- de sloop van schepen - cfr. 38.310 
- de interieurinrichting van boten - cfr. groep 43.3 
- de vervaardiging van luchtkussenvaartuigen (hovercrafts) voor de pleziervaart - cfr. 30.120 
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            30.12 Bouw van plezier- en sportvaartuigen 

 
                30.120 Bouw van plezier- en sportvaartuigen 

Deze subklasse omvat: 

- de bouw van opblaasbare boten en vlotten 
- de bouw van zeilboten met of zonder hulpmotor 
- de bouw van motorboten 
- de bouw van luchtkussenvaartuigen (hovercrafts) voor de pleziervaart 
- de bouw van jetski's 
- de bouw van andere plezier- en sportvaartuigen:  

• kano's, kajaks, roeiboten, skiffs, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de bouw van delen van plezier- en sportvaartuigen: 
• de vervaardiging van zeilen voor pleziervaartuigen - cfr. 13.929 
• de vervaardiging van ankers van gietijzer of staal - cfr. 25.999 
• de vervaardiging van scheepsmotoren - cfr. 28.110 

- de vervaardiging van zeilplanken en surfplanken - cfr. 32.300 
- het onderhoud en de reparatie van plezier- en sportvaartuigen - cfr. 33.150 
 

        30.2 Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen 
 

            30.20 Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen 
 

                30.200 Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van elektrische, diesel-, stoom- of andere locomotieven 
- de vervaardiging van motorwagens voor spoor- en tramwegen en van wagens voor het 

onderhoud van spoor- en tramlijnen, met eigen beweegkracht 
- de vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel zonder eigen beweegkracht: 

• personenrijtuigen, goederenwagons, tankwagens, zelflossende wagons, werkwagens, 
kraanwagens, railtractors, enz. 

- de vervaardiging van specifieke onderdelen van rollend materieel voor spoor- en tram-
wegen: 

• draaistellen (bogies), assen en wielen, remmen en onderdelen daarvan, koppelhaken 
en andere koppelingen, buffers en onderdelen van buffers, schokbrekers, 
onderstellen van wagons en locomotieven, carrosserieën, overstap- of 
overgangsbruggen, enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van locomotieven voor gebruik in de mijnen en mijnlorries  
- de vervaardiging van mechanische en elektromechanische signaal-, veiligheids-, controle- 

en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor 
parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden 

- de vervaardiging van zetels voor rollend materieel voor spoorwegen 
- de ombouw en reconstructie van locomotieven en wagons 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van niet-gemonteerde rails - cfr. 24.100 
- de vervaardiging van geassembleerde spoorweguitrustingen - cfr. 25.999 
- de vervaardiging van elektromotoren - cfr. 27.110 
- de vervaardiging van elektrische signaalapparatuur, veiligheids-, controle- en 

regelapparatuur - cfr. 27.900 
- de vervaardiging van motoren en turbines - cfr. 28.110 
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        30.3 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van 

toestellen in verband daarmee 
 

            30.30 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in 
verband daarmee 
 

                30.300 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van luchtvaartuigen voor het vervoer van goederen of passagiers, voor 
gebruik door de strijdkrachten, voor sport- of voor andere doeleinden 

- de vervaardiging van helikopters 
- de vervaardiging van zweefvliegtuigen en deltavliegers 
- de vervaardiging van luchtschepen en luchtballons werkend op warme lucht 
- de vervaardiging van onderdelen en accessoires van luchtvaartuigen die behoren tot deze 

subklasse: 
• rompen, vleugels, deuren, staart-, stabilisatie- en trimvlakken, hoogte- en richtings-

roeren, vleugelkleppen, onderstellen, brandstofreservoirs, ballonmanden en gondels, 
enz. 

• schroeven en rotoren voor helikopters en bladen van propellers of rotoren 
• motoren en krachtmachines voor luchtvaartuigen 
• onderdelen van turbinestraalmotoren en schroefturbines 

- de vervaardiging van toestellen voor vliegoefeningen op de grond (vluchtsimulatoren) 
- de bouw van ruimtevaartuigen en hun lanceervoertuigen, satellieten, ruimtesondes, 

ruimtestations, ruimteveren 
- de vervaardiging van intercontinentale ballistische raketten 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de revisie en de ombouw van luchtvaartuigen en hun motoren 
- de vervaardiging van stoelen en zetels voor luchtvaartuigen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van valschermen - cfr. 13.929 
- de vervaardiging van artillerie en munitie - cfr. 25.400 
- de vervaardiging van telecommunicatiematerieel voor satellieten - cfr. 26.300 
- de vervaardiging van navigatie-instrumenten voor de luchtvaart en vliegtuigbouw - cfr. 

26.510 
- de vervaardiging van systemen en instrumenten voor onderzoek, opsporing en navigatie in 

de luchtvaart - cfr. 26.510 
- de vervaardiging van verlichtingsuitrusting voor vliegtuigen - cfr. 27.402 
- de vervaardiging van ontstekingstoestellen en van andere elektrische onderdelen van 

verbrandingsmotoren - cfr. 27.900 
- de vervaardiging van zuigers, zuigerringen, carburatoren - cfr. 28.110 
- de vervaardiging van lanceerinstallaties voor luchtvaartuigen, draagraketten voor 

ruimtevaartuigen, deklandingstoestellen en dergelijk materieel - cfr. 28.990 
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        30.4 Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen 

 
            30.40 Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen 

 
                30.400 Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van tanks 
- de vervaardiging van gepantserde militaire amfibievoertuigen 
- de vervaardiging van andere militaire gevechtsvoertuigen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van wapens en munitie - cfr. 25.400 
 

        30.9 Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g. 

Deze groep omvat de vervaardiging van andere transportvoertuigen, met uitzonde-
ring van motorvoertuigen, schepen, plezier- en sportvaartuigen, rollend materieel 
voor spoor- en tramwegen, lucht- en ruimtevaartuigen en militaire gevechtsvoer-
tuigen. 

            30.91 Vervaardiging van motorfietsen 
 

                30.910 Vervaardiging van motorfietsen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van motorrijwielen, scooters en rijwielen met hulpmotor 
- de vervaardiging van motoren voor motorrijwielen 
- de vervaardiging van zijspanwagens 
- de vervaardiging van onderdelen en accessoires van motorrijwielen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van fietsen - cfr. 30.920 
- de vervaardiging van invalidenwagens - cfr. 30.920 
- het onderhoud en de reparatie van motorfietsen en bromfietsen - cfr. 45.402 
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            30.92 Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens 

 
                30.920 Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van fietsen en andere rijwielen zonder motor, inclusief bakfietsen, 
tandems en ook kinderfietsen en -driewielers 

- de vervaardiging van onderdelen en accessoires van fietsen 
- de vervaardiging van invalidenwagens, al dan niet met motor 
- de vervaardiging van onderdelen en accessoires van invalidenwagens 
- de vervaardiging van kinderwagens (buggy’s...) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van rijwielen met hulpmotor - cfr. 30.910 
- de vervaardiging van kinderfietsjes en driewielers en dergelijk speelgoed van kunststof die 

niet als gewone rijwielen zijn uitgevoerd - cfr. 32.400 
- de reparatie van fietsen - cfr. 95.290 
 

            30.99 Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g. 
 

                30.990 Vervaardiging van andere transportmiddelen, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van transportmiddelen zonder eigen beweegkracht: bagagekarren, 
handwagens, sleeën, boodschappenwagentjes (caddies), enz. 

- de vervaardiging van voertuigen die door dieren worden getrokken: sulky's, karren, 
lijkkoetsen, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- wagens voor bedrijfsintern transport, ook indien met eigen beweegkracht en al dan niet 
voorzien van een hef- of hanteerinrichting - cfr. 28.220 

- de vervaardiging van decoratieve restauratiewagens - cfr. 31.010 
 

    31 Vervaardiging van meubelen 
Deze afdeling omvat de vervaardiging van meubelen en aanverwante producten van 
ongeacht welk materiaal, behalve steen, beton of keramiek. Het productieproces van 
meubelen omvat de normale procedés voor vormgeving en assemblage van de delen 
ervan, inclusief snijden, modelleren en lamineren. Het design van het artikel, dat 
zowel esthetische als functionele aspecten omvat, is een belangrijk aspect van het 
productieproces. 

Enkele procedés bij de vervaardiging van meubelen lijken op procedés die in andere 
bedrijfstakken van de industrie worden gebruikt. Zo worden procedés van snijden en 
assemblage ook toegepast in de vervaardiging van houten spanten, die ingedeeld 
worden in afdeling 16 (Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout). De 
vervaardiging van meubelen van hout onderscheidt zich echter van de vervaardiging 
van artikelen van hout door het grote aantal procedés. Evenzo worden bij de ver-
vaardiging van meubelen uit metaal technieken aangewend die ook in de vervaar-
diging van gewalste producten, ingedeeld in afdeling 25 (Vervaardiging van pro-
ducten in metaal), worden ingezet. De vormprocedés van meubelen van kunststof 
lijken op die van andere artikelen van kunststof. Toch is de vervaardiging van 
meubelen van kunststof doorgaans een gespecialiseerde activiteit. 
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        31.0 

 
Vervaardiging van meubelen 
 

            31.01 Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen 
Deze klasse omvat de vervaardiging van alle soorten meubelen, van ongeacht welk 
materiaal (met uitzondering van steen, beton of keramiek) en voor alle soorten 
gebruik. 

                31.010 Vervaardiging van kantoor- en winkelmeubelen 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van kantoormeubelen 
- de vervaardiging van speciale winkelmeubelen: toonbanken, vitrines, rekken, enz. 
- de vervaardiging van meubelen voor kerken, scholen, restaurants 
- de vervaardiging van stoelen en zitmeubelen voor kantoren en werkruimten, hotels, 

restaurants en andere openbare plaatsen 
- de vervaardiging van zitmeubelen voor theaterzalen, bioscopen en dergelijke 
- de vervaardiging van zitbanken, stoelen en andere zitmeubelen voor laboratoria, alsook 

laboratoriameubelen (vb. kasten en tafels) 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de decoratieve restauratiewagens 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van schoolborden - cfr. 28.230 
- de vervaardiging van zetels voor motorvoertuigen - cfr. 29.320 
- de vervaardiging van zetels voor rollend materieel voor spoorwegen - cfr. 30.200 
- de vervaardiging van stoelen en zetels voor luchtvaartuigen - cfr. 30.300 
- de vervaardiging van meubilair voor geneeskundig, tandheelkundig of veeartsenijkundig 

gebruik - cfr. 32.500 
- het plaatsen van laboratoria- en modulaire meubelen van hout, kunststof, metaal of andere 

materialen - cfr. 43.320 
 

            31.02 Vervaardiging van keukenmeubelen 
 

                31.020 Vervaardiging van keukenmeubelen 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van keukenmeubelen 
 

            31.03 Vervaardiging van matrassen 
 

                31.030 Vervaardiging van matrassen 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van matrassen: 

• matrassen met binnenvering, matrassen opgevuld met ondersteunend materiaal, enz. 
• niet-overtrokken matrassen van rubber of kunststof met celstructuur 

- de vervaardiging van springbakken, spiraalmatrassen en dergelijke in een raam of in een 
lijst gevatte matrassen, bedveringen, lattenbodems en andere matrassendragers 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van luchtbedden van rubber - cfr. 22.190 
- de vervaardiging van matrassen voor waterbedden van rubber - cfr. 22.190 
- de vervaardiging van slaapzakken, kussens, poefs, peluws, dekbedden, stoelkussens, 

gewatteerde dekens enz. - cfr. 13.921 
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            31.09 Vervaardiging van andere meubelen 

 
                31.091 Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen, enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de vervaardiging van canapés en slaapbanken 
- het afwerken van stoelen en andere zitmeubelen voor eetkamers, zitkamers, slaapkamers en 

badkamers, zoals het stofferen 
- het afwerken van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen, andere dan 

stoelen en zitmeubelen, zoals het spuiten, schilderen, politoeren en stofferen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van slaapzakken, kussens, poefs, peluws, dekbedden, stoelkussens en 

gewatteerde dekens enz. - cfr. 13.921 
- de vervaardiging van meubelen in keramiek, beton en steen - cfr. 23.420, 23.690 en 23.700 
- de reparatie, renovatie en restauratie van meubelen - cfr. 95.240 
 

                31.092 Vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van tuin- en terrasmeubelen 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het afwerken van tuin- en terrasstoelen en zitmeubelen, zoals het stofferen 
- het afwerken van tuin- en terrasmeubelen, andere dan stoelen en zitmeubelen, zoals het 

spuiten, schilderen, politoeren en stofferen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van meubelen in keramiek, beton en steen - cfr. 23.420, 23.690 en 23.700 
- de reparatie, renovatie en restauratie van meubelen - cfr. 95.240 
 

                31.099 Vervaardiging van andere meubelen, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van overige meubelen n.e.g.: 
• audio- en videomeubelen 
• naaimachinemeubelen 
• overige meubelen, n.e.g. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het afwerken van overige meubelen, n.e.g., zoals het spuiten, schilderen, politoeren en 
stofferen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van slaapzakken, kussens, poefs, peluws, dekbedden, stoelkussens en 

gewatteerde dekens enz. - cfr. 13.921 
- de vervaardiging van meubelen in keramiek, beton en steen - cfr. 23.420, 23.690 en 23.700 
- de vervaardiging van verlichtingsapparaten - cfr. 27.401 en 27.402 
- de vervaardiging van zetels voor motorvoertuigen - cfr. 29.320 
- de vervaardiging van zetels voor rollend materieel voor spoorwegen - cfr. 30.200 
- de vervaardiging van stoelen en zetels voor luchtvaartuigen - cfr. 30.300 
- de reparatie, renovatie en restauratie van meubelen - cfr. 95.240 
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    32 Overige industrie 

Deze afdeling omvat de vervaardiging van een reeks artikelen die niet elders in de 
nomenclatuur zijn ingedeeld. Aangezien het hier om een restcategorie gaat, kunnen 
de productieprocessen, de grondstoffen en het gebruik van de producten zeer uit-
eenlopend zijn. Daarom worden de gebruikelijke criteria voor samenvoeging van 
klassen tot een afdeling hier niet toegepast. 

        32.1 Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en 
dergelijke artikelen 

Deze groep omvat de vervaardiging van sieraden, edelstenen, edelsmeedwerk en van 
imitatiesieraden. 

            32.11 Slaan van munten 
 

                32.110 Slaan van munten 

Deze subklasse omvat: 

- het slaan van munten, al dan niet van edele metalen, ook indien voor gebruik als wettig 
betaalmiddel 

- de vervaardiging van medailles en medaillons, al dan niet van edele metalen 
 

            32.12 Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden 
 

                32.121 Bewerken van diamant 

Deze subklasse omvat: 

- de bewerking van diamant (inclusief industriediamant): zagen, slijpen, polijsten, afkoken, 
enz. 

 
                32.122 Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen 

Deze subklasse omvat: 
- de productie van bewerkte parels 
- de productie van bewerkte edel- en halfedelstenen, exclusief diamant 
- de bewerking van stenen van industriekwaliteit (exclusief industriediamant) en van 

synthetische of gereconstrueerde stenen 
 

                32.123 Vervaardiging van sieraden 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van bijouterieën en juwelen van edele metalen of van onedele metalen 

geplateerd met edele metalen, van edel- of halfedelstenen of van combinaties van edele 
metalen en edel- of halfedelstenen of andere materialen 

- de vervaardiging van horlogebandjes, armbanden en sigarettenkokers van edele metalen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van niet-metalen horlogebandjes (textiel, leder, kunststof) cfr. 15.120 
- de vervaardiging van horlogekasten - cfr. 26.520 
- de vervaardiging van horlogebandjes van onedele metalen - cfr. 32.130 
- de vervaardiging van imitatiesieraden - cfr. 32.130 
- de reparatie van uurwerken en sieraden - cfr. 95.250 
 



Toelichtingen  Nace-Bel 2008 

 

 
                32.124 Vervaardiging van edelsmeedwerk 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van edelsmeedwerk van edele metalen of van onedele metalen geplateerd 
met edele metalen: 

• tafelgerei, toiletbenodigdheden, bureaugarnituren, voorwerpen voor erediensten, enz. 
- de vervaardiging van bestekken en snijgerei van edele metalen 
 

                32.129 Vervaardiging van overige artikelen van edele metalen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van technische en laboratoriumartikelen van edele metalen (met uitzon-
dering van instrumenten of delen ervan): smeltkroezen, spatels, platteringsanoden, enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van katalysatoren van edele metalen 
- het graveren van al dan niet persoonlijke wensen in voorwerpen van edele of onedele 

metalen 
 

            32.13 Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen 
 

                32.130 Vervaardiging van imitatiesieraden en dergelijke artikelen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van imitatiesieraden van ongeacht welk materiaal, voor zover er voor de 
vervaardiging geen gebruik wordt gemaakt van edele metalen, onedele metalen geplateerd 
met edele metalen, edelstenen of halfedelstenen: 

• ringen, armbanden, halskettingen en dergelijke sieraden  
• sieraden die imitatiestenen bevatten, zoals imitatie-edelstenen, imitatiediamant en 

andere varianten 
- de vervaardiging van horlogebanden van metaal 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van bijouterieën en juwelen van edele metalen of van onedele metalen 
geplateerd met edele metalen - cfr. 32.123 

- de vervaardiging van bijouterieën en juwelen die echte edelstenen bevatten cfr. 32.123 
- de vervaardiging van horlogebandjes van edele metalen - cfr. 32.123 

        32.2 Vervaardiging van muziekinstrumenten 
 

            32.20 Vervaardiging van muziekinstrumenten 
 

                32.200 Vervaardiging van muziekinstrumenten 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van snaarinstrumenten 
- de vervaardiging van snaarinstrumenten met klavier, inclusief mechanische piano's 
- de vervaardiging van orgels met pijpen en klavier, inclusief harmoniums en dergelijke 

instrumenten met klavier en met vrije metalen tongen 
- de vervaardiging van accordeons en dergelijke muziekinstrumenten, inclusief mond-

harmonica's 
- de vervaardiging van blaasinstrumenten 
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- de vervaardiging van slaginstrumenten 
- de vervaardiging van muziekinstrumenten waarvan het geluid elektronisch wordt voort-

gebracht 
- de vervaardiging van muziekdozen, orchestrions, straatorgels, enz. 
- de vervaardiging van onderdelen en accessoires van muziekinstrumenten: 

• metronomen en diapasons, kaarten, schijven en rollen voor automatische, 
mechanisch te bespelen muziekinstrumenten, enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van fluitjes, toeters en andere met de mond te bespelen roep- en 
signaalinstrumenten 

Deze subklasse omvat niet 

- de reproductie van opgenomen media - cfr. 18.200 
- de vervaardiging van microfoons, versterkers, luidsprekers, hoofdtelefoons en dergelijke 

artikelen - cfr. 26.400 
- de vervaardiging van platenspelers, bandrecorders, cassetterecorders en dergelijke apparaten 

- cfr. 26.400 
- de vervaardiging van speelgoedmuziekinstrumenten - cfr. 32.400 
- de restauratie van orgels en andere historische muziekinstrumenten - cfr. 33.190 
- uitgeverijen van muziekopnamen - cfr. 59.203 
- het stemmen van piano's - cfr. 95.290 
 

        32.3 Vervaardiging van sportartikelen 
 

            32.30 Vervaardiging van sportartikelen 

Deze klasse omvat de vervaardiging van sportartikelen, met uitzondering van 
kleding en schoenen, andere dan skischoenen. 

                32.300 Vervaardiging van sportartikelen 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van artikelen en toestellen (met inbegrip van onderdelen, ook indien van 
kunststof) voor binnen- en buitensporten, in om het even welk soort materiaal, zoals: 

• harde, zachte en opblaasbare ballen 
• rackets, bats (slagplankjes) en golfstokken 
• ski’s, skibindingen en skistokken 
• skischoenen 
• zeil- en surfplanken 
• artikelen voor de sportvisserij, inclusief schepnetjes 
• artikelen voor de jacht, alpinisme, enz. 
• sporthandschoenen en sporthoofddeksels van leer 
• zwem- en plonsbadjes, enz. 
• ijsschaatsen, rolschaatsen, enz. 
• bogen en kruisbogen 
• turngereedschap en materiaal voor atletiekbeoefening 

Deze subklasse omvat eveneens: 

• netten voor de beoefening van diverse sporten 
• materiaal voor wintersporten 
• materiaal voor watersporten 
• toestellen en apparaten voor bodybuilding en ten behoeve van fitnesscentra 
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Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van zeilen voor boten en deltavliegers - cfr. 13.929 
- de vervaardiging van kampeerartikelen van textiel - cfr. 13.929 
- de vervaardiging van sportkleding - cfr. 14.199 
- de vervaardiging van zadel- en tuigmakerswerk - cfr. 15.120 
- de vervaardiging van zwepen en rijzwepen - cfr. 15.120 
- de vervaardiging van sporttassen - cfr. 15.120 
- de vervaardiging van sportschoeisel, uitgezonderd skischoenen - cfr. 15.200 
- de vervaardiging van wapens voor de jacht of voor de schietsport en munitie cfr. 25.400 
- de vervaardiging van metalen gewichten van de soort gebruikt in het gewichtheffen - cfr. 

25.999 
- de vervaardiging van automatische bowlinginstallaties - cfr. 28.990 
- de vervaardiging van sportvoertuigen, andere dan bobsleëen, sleden voor rodelen en 

dergelijke - cfr. afdelingen 29 en 30 
- de vervaardiging van sport- en pleziervaartuigen - cfr. 30.120 
- de vervaardiging van luchtvaartuigen - cfr. 30.300 
- de vervaardiging van biljarttafels - cfr. 32.400 
- de vervaardiging van gehoorbeschermers, bijvoorbeeld tegen het geluid of voor het 

zwemmen - cfr. 32.990 
- de reparatie van sportartikelen - cfr. 95.290 
 

        32.4 Vervaardiging van spellen en speelgoed 
 

            32.40 Vervaardiging van spellen en speelgoed 

Deze klasse omvat de vervaardiging van poppen, speelgoed in gelijk welk soort 
materiaal en spellen (met inbegrip van elektronische), schaalmodellen en speelgoed 
op wielen, bestemd om erop te rijden (met uitzondering van fietsen en driewielers 
van metaal). 

                32.400 Vervaardiging van spellen en speelgoed 

Deze subklasse omvat: 

- de vervaardiging van poppen en van kleding en accessoires voor poppen 
- de vervaardiging van actiefiguren 
- de vervaardiging van speelgoeddieren 
- de vervaardiging van speelgoedmuziekinstrumenten 
- de vervaardiging van speelkaarten 
- de vervaardiging van gezelschapsspelen en dergelijke spelen 
- de vervaardiging van elektronische spellen: schaakspellen, enz. 
- de vervaardiging van schaalmodellen en dergelijke modellen voor ontspanning, bouwdozen, 

elektrische treinen, automobielcircuits, miniatuurvliegtuigen en -boten, enz. 
- de vervaardiging van spellen met motor of drijfwerk, spellen werkende met muntinworp, 

biljarttafels, speciale tafels voor casinospelen, enz. 
- de vervaardiging van speelgoed op wielen, bestemd om erop te rijden, inclusief fietsen en 

driewielers van kunststof  
- de vervaardiging van puzzels en dergelijke artikelen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van videospelconsoles - cfr. 26.400 
- de vervaardiging van fietsen - cfr. 30.920 
- de vervaardiging van feestartikelen, carnavalsartikelen en dergelijke - cfr. 32.990 
- het uitgeven en het programmeren van de software voor videospelconsoles cfr. 58.210 en 

62.010 
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        32.5 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten 

en benodigdheden 
 

            32.50 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en 
benodigdheden 

Deze klasse omvat de vervaardiging van laboratoriumtoestellen en heelkundige en 
medische instrumenten, hulpmiddelen en toebehoren voor de heelkunde, de tand-
heelkunde, de orthodontie en de veeartsenijkunde, kunstgebitten, protheses. Ze 
omvat eveneens de vervaardiging van medisch, tandheelkundig en dergelijk 
meubilair, wanneer de bijhorende, specifieke functies de bestemming van het product 
bepalen, zoals tandartsstoelen met ingebouwde hydraulische uitrusting. 

                32.500 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de vervaardiging van tandvullingen en cement voor de tandheelkunde (met uitzondering van 
de preparaten die bestemd zijn om het vastkleven van tandprotheses te vergemakkelijken), 
tandheelkundige was en andere bereidingen op basis van tandheelkundig gips 

- de vervaardiging van cement voor de reconstructie van beenderen 
- de vervaardiging van tandheelkundige laboratoriumovens 
- de vervaardiging van ultrasone reinigingsapparaten en -toestellen bestemd voor 

laboratoriagebruik 
- de vervaardiging van medische, chirurgische en laboratoriasterilisatoren 
- de vervaardiging van laboratoria distillatie-uitrustingen en laboratoriacentrifuges 
- de vervaardiging van meubilair voor de geneeskunde, chirurgie, tandheelkunde of 

veeartsenijkunde, zoals: 
• operatietafels 
• onderzoekstafels 
• mechanische bedden voor klinisch gebruik 
• tandartsstoelen 

- de vervaardiging van platen en vijzen voor de beenderfixatie, spuiten, naalden, katheters, 
canules, enz. 

- de vervaardiging van instrumenten voor de tandheelkunde (inclusief tandartsstoelen met 
incorporerende tandheelkundige apparaten en toestellen) 

- de vervaardiging van tandprothesen, tandbruggen, enz. gemaakt in tandheelkundige 
laboratoria 

- de vervaardiging van orthopedische artikelen en prothesen 
- de vervaardiging van kunstogen 
- de vervaardiging van thermometers voor medisch gebruik 
- de vervaardiging van oogheelkundige artikelen, zicht verbeterende brillen, zonnebrillen, 

lenzen (medisch voorgeschreven), contactlenzen, beschermbrillen 
- de vervaardiging van rubberen handschoenen voor medisch gebruik 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de vervaardiging van chirurgische operatiedoeken 
- de vervaardiging van ander medisch analysemateriaal voor laboratoria 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van kleefmiddelen voor kunstgebitten - cfr. 20.420 
- de vervaardiging van geïmpregneerde watten en verband voor medisch gebruik, enz. - cfr. 

21.209 
- de vervaardiging van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur cfr. 26.600 
- de vervaardiging van invalidenwagens met of zonder motor - cfr. 30.920 
- de activiteiten van opticiens - cfr. 47.782 
- de activiteiten van optometristen - cfr. 86.909 
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        32.9 Industrie, n.e.g. 

 
            32.91 Vervaardiging van borstelwaren 

 
                32.910 Vervaardiging van borstelwaren 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van bezems, penselen en borstels, inclusief borstels voor machines, 

mechanische vloervegers met handbediening, zwabbers, plumeaus, verfkwasten en -
penselen, tamponneerkwasten, verfrollers, wissers van rubber en overige bezems, borstels, 
kwasten, enz. 

- de vervaardiging van schoen- en kleerborstels 

Deze subklasse omvat niet: 
- houten stelen voor kwasten, borstels en bezems - cfr. 16.291 
 

            32.99 Overige industrie, n.e.g. 
 

                32.990 Overige industrie, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 
- de vervaardiging van beschermingsuitrusting: 

• vuurbestendige en andere beschermende veiligheidskledij 
• veiligheidsriemen voor spoorleggers en andere riemen voor beroepsgebruik  
• reddingsboeien van kurk 
• helmen van kunststof en andere persoonsgebonden veiligheidsuitrusting van 

kunststof (bijvoorbeeld: beschermingshelmen voor atletiek) 
• beschermingskleding voor de vuurbestrijding 
• veiligheidshoofddeksels en andere persoonsgebonden veiligheidsuitrusting van 

metaal 
• gehoorbeschermers (bijvoorbeeld tegen het geluid of voor het zwemmen) 
• gasmaskers 

- de vervaardiging van pennen, potloden en ander schrijfgerief, ook indien mechanisch 
- de vervaardiging van potloodstiften 
- de vervaardiging van datumstempels, zegelstempels en numeroteurs, handetiketteermachi-

nes, verstelbare handstempels en drukdozen; de vervaardiging van inktlinten voor 
schrijfmachines en van stempelkussens 

- de vervaardiging van wereldbollen 
- de vervaardiging van paraplu's, parasols, wandelstokken, zitstokken 
- de vervaardiging van knopen, drukknopen en treksluitingen 
- de vervaardiging van aanstekers 
- de vervaardiging van artikelen voor persoonlijk gebruik: pijpen, kammen, haarklemmen, 

vaporisators voor toiletgebruik, thermisch isolerende flessen en andere isolerende 
thermische bergingsmiddelen met vacuümisolatie, voor persoonlijk of huishoudelijk 
gebruik, pruiken, valse baarden, valse wenkbrauwen 

- de vervaardiging van diverse artikelen: kaarsen, theelichtjes en dergelijke, kunstbloemen, 
fruit en -loofwerk, fop- en schertsartikelen, handzeven en handteemsen, etalagepoppen, 
paspoppen, doodskisten, enz. 

- de vervaardiging van bloemencomposities, boeketten, kronen en dergelijke artikelen 
- de activiteiten van dierenopzetters 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de vervaardiging van feestartikelen, carnavalsartikelen en dergelijke 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van lonten voor aanstekers - cfr. 13.960 
- de vervaardiging van werkkleding en dienstkleding (bijvoorbeeld: laboratoriumschorten, 

overalls, uniformen) - cfr. 14.120 
- de vervaardiging van gadgets van papier - cfr. 17.290 
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    33 Reparatie en installatie van machines en apparaten 

Deze afdeling omvat de gespecialiseerde reparatie van artikelen die geproduceerd 
worden in de industriële sector, met het doel deze machines, installaties en andere 
artikelen opnieuw bedrijfsklaar te maken. Deze afdeling omvat zowel het algemeen 
als het regelmatig onderhoud (bv. het nazien) van deze artikelen, teneinde het cor-
rect functioneren van deze machines, installaties en andere artikelen te waarborgen 
en vermijdbare tussenkomsten te voorkomen. 

Ze omvat enkel de gespecialiseerde reparatie en het onderhoud. Een belangrijk deel 
van deze reparatieactiviteiten wordt eveneens uitgevoerd door de fabrikanten van 
deze machines, installaties en andere artikelen. De classificatie van deze eenheden 
die zowel de productie en de reparatieactiviteiten uitvoeren, gebeurt op basis van de 
toegevoegde waarde, wat er dikwijls toe leidt dat deze gecombineerde activiteiten 
worden toegewezen aan de productie. Hetzelfde doet zich voor bij de gecombineerde 
activiteiten van handel en reparatie. 

De heropbouw of het verbouwen van machines en installaties wordt beschouwd als 
een industriële activiteit en zit vervat in andere afdelingen van de sectie. 

De reparatie en het onderhoud van goederen die zowel als investeringsgoederen en 
consumptiegoederen kunnen worden beschouwd, vallen doorgaans onder de repa-
ratie van consumentenartikelen (bv. de reparatie van huis- en kantoormeubelen cfr. 
95.240) 
De gespecialiseerde installatie van machines valt eveneens onder deze afdeling. 
Echter, de activiteiten waarbij installaties worden geplaatst die integraal deel 
uitmaken van het gebouw of gelijkaardige structuren, zoals het plaatsen van 
elektrische bekabeling, van liften of van klimaatregelende systemen vallen onder de 
bouwnijverheid - cfr. sectie F 

Deze afdeling omvat niet: 

- de heropbouw of het verbouwen van machines en installaties - cfr. afdelingen 25 - 
30 

- de reiniging van industriële machines - cfr. 81.220 
- de reparatie en het onderhoud van computers en communicatieapparatuur cfr. 

groep 95.1 
- de reparatie en het onderhoud van consumentenartikelen - cfr. groep 95.2 
 

        33.1 Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten 

Deze groep omvat de gespecialiseerde reparatie van artikelen die geproduceerd 
worden in de industriële sector, met het doel deze machines, installaties en andere 
artikelen van metaal opnieuw bedrijfsklaar te maken. Deze groep omvat zowel het 
algemeen als het regelmatig onderhoud (bv. het nazien) van deze artikelen, teneinde 
het correct functioneren van deze machines, installaties en andere artikelen te waar-
borgen en vermijdbare tussenkomsten te voorkomen. 

Deze groep omvat niet: 

- de heropbouw of het verbouwen van machines en installaties - cfr. afdelingen 25 - 
30 

- de reiniging van industriële machines - cfr. 81.220 
- de reparatie en het onderhoud van computers en communicatieapparatuur cfr. 

groep 95.1 
- de reparatie en het onderhoud van consumentenartikelen - cfr. groep 95.2 
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            33.11 Reparatie van producten van metaal 

Deze klasse omvat de reparatie en het onderhoud van producten van metaal zoals 
vervat onder afdeling 25. 

                33.110 Reparatie van producten van metaal 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de reparatie van tanks, reservoirs, stalen vaten en andere bergingsmiddelen van metaal 
- de reparatie en het onderhoud van leidingstelsels en pijpleidingen 
- de reparatie met verplaatsbare lasapparatuur 
- de reparatie van containers voor het transport  
- de reparatie en het onderhoud van stoomketels en andere stoomgeneratoren  
- de reparatie en het onderhoud van hulptoestellen voor stoomketels:  

• condensors, voorwarmers, spaarprogrammatoestellen, oververhitters, bovenketels, 
verhittingselementen, stoomcollectoren en -acculumatoren 

- de reparatie en het onderhoud van kernreactoren, met uitzondering van isotoopverdelers 
- de reparatie en het onderhoud van onderdelen van warmwaterketels voor schepen of voor 

elektrische centrales 
- de reparatie van warmwaterketels en radiatoren voor centrale verwarming 
- de reparatie en het onderhoud van vuurwapens en artilleriestukken, met inbegrip van 

reparatie van sportvuurwapens en vuurwapens voor recreatieve doeleinden 
- de reparatie en het onderhoud van caddies 
- de reparatie van scharen, messen, bestekken, enz. 
- de reparatie van handgereedschap zoals tangen, schroevendraaiers, sleutels, tuinscharen, 

truwelen, soldeerbouten, enz. 
- de reparatie van bankschroeven en lijmknechten 
- de reparatie van hangsloten, grendelsloten en andere (mechanische) sloten, sleutels en 

dergelijk hang- en sluitwerk, indien geen monitoring- of beveiligingsdiensten voorzien zijn 
- de reparatie van brandkasten, kluizen, gepantserde deuren, safes, enz., indien geen 

monitoring- of beveiligingsdiensten voorzien zijn 
- de reparatie van scharnieren, hengsels en hengselduimen 
- de reparatie van degens, sabels, bajonetten, enz. 
- de reparatie van veiligheidshoofddeksels van metaal 
- de reparatie van metalen straatnaamborden en verkeerstekens 
- de reparatie van metalen ladders en trapjes 
- de reparatie van metalen brievenbussen 
- de reparatie van scheepsschroeven en ankers 
- de reparatie van metalen vormkasten en gietvormen 

Deze subklasse omvat niet: 
- het slijpen van messen, bijlen en zaagbladen - cfr. 33.120 
- de reparatie van centrale verwarmingsinstallaties enz. - cfr. 43.222 
- de reparatie van mechanische vergrendelingsystemen, brandkasten, enz. met monitoring- of 

beveiligingsdiensten - cfr. 80.200 
 

            33.12 Reparatie van machines 

Deze klasse omvat de reparatie en het onderhoud van machines en uitrusting voor 
industrieel gebruik, zoals het slijpen of het installeren van snijvlakken of zaagbladen 
van commerciële of industriële machines, het uitvoeren van reparaties door middel 
van lastechnieken (zowel voor algemene activiteiten als voor activiteiten met betrek-
king tot de automobielindustrie), de reparatie van landbouwmachines en van andere 
zware, industriële machines en uitrusting (bv. vorkliften en ander hijs-, hef- en trans-
portwerktuigen voor het hanteren van goederen, gereedschapswerktuigen, commer-
ciële koeluitrusting, machines voor de bouw en de delfstoffenwinning), inclusief de 
machines en de uitrusting zoals vervat onder afdeling 28. 
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                33.120 Reparatie van machines 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de reparatie en het onderhoud van motoren en turbines, behalve van motorvoertuigen 
- de reparatie en het onderhoud van pompen, compressoren en dergelijke uitrusting 
- de reparatie en het onderhoud van hydraulische machines 
- de reparatie van afsluitkleppen en -kranen 
- de reparatie van besturings- en versnellingsonderdelen 
- de reparatie en het onderhoud van industriële ovens en branders 
- de reparatie en het onderhoud van hijs-, hef- en transportwerktuigen voor het hanteren van 

goederen 
- de reparatie en het onderhoud van industriële koeluitrusting en klimaatregeling voor niet-

huishoudelijk gebruik 
- de reparatie en het onderhoud van commerciële machines voor algemeen gebruik 
- de reparatie van draagbaar handgereedschap dat door een ingebouwde (al dan niet elek-

trische) motor of pneumatisch wordt aangedreven (haagscharen, boormachines, enz.) 
- de reparatie en het onderhoud van machines en gereedschapswerktuigen voor de metaal-

bewerking, zoals gereedschapswerktuigen om metaal te snijden en te vervormen, met 
inbegrip van hun toebehoren 

- de reparatie en het onderhoud van diverse gereedschapswerktuigen 
- de reparatie en het onderhoud van landbouwtractoren 
- de reparatie en het onderhoud van machines voor landbouw en bosbeheer 
- de reparatie en het onderhoud van machines voor de metaalverwerkende industrie (metal-

lurgie) 
- de reparatie en het onderhoud van machines voor de delfstoffenwinning, de bouw en de 

energiewinning (olie- en gasvelden) 
- de reparatie en het onderhoud van machines voor de bewerking van voedingsmiddelen, 

dranken en tabak 
- de reparatie en het onderhoud van machines voor de productie van textiel, kleding en leer 
- de reparatie en het onderhoud van machines voor de productie van papier of karton 
- de reparatie en het onderhoud van machines voor de rubber- en kunststofnijverheid 
- de reparatie en het onderhoud van weegtoestellen  
- de reparatie en het onderhoud van verkoopautomaten 
- de reparatie en het onderhoud van kasregisters 
- de reparatie en het onderhoud van fotokopieerapparaten 
- de reparatie van rekenmachines, al dan niet elektronisch 
- de reparatie van schrijfmachines 
- de reparatie van spuittoestellen, inclusief blusapparaten 
- de reparatie van hogedrukreinigers, zandstraalapparaten en dergelijk reinigingsmateriaal 
- de reparatie en het onderhoud van andere machines (met specifieke doeleinden: bv. 

verpakking) vervat onder afdeling 28 

Deze subklasse omvat ook: 

- het slijpen van messen, bijlen en zaagbladen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de installatie van branders en andere verwarmingsinstallaties - cfr. 43.220 
- de reparatie van computers - cfr. 95.110 
 

            33.13 Reparatie van elektronische en optische apparatuur 

Deze klasse omvat de reparatie en het onderhoud van de artikelen waarvan de 
productie vervat zit onder de groepen 26.5, 26.6 en 26.7, met uitzondering van de 
artikelen die beschouwd worden als consumentenartikelen. 
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                33.130 Reparatie van elektronische en optische apparatuur 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de reparatie en het onderhoud van meet-, test-, navigatie- en controletoestellen vervat onder 
groep 26.5, zoals voor: 

• de vliegtuiguitrusting  
• uitstootcontrole van motorvoertuigen 
• weerkundig onderzoek 
• testen en inspectie van de fysische, elektrische en scheikundige eigenschappen van 

materialen 
• topografische verkenning 
• stralingsmeting en -controle 
• tijdcontroleapparaten en tijdmeters: parkeermeters, minuten- en secondetellers, scha-

kelklokken of tijdschakelaars, prikklokken, tijdssloten en andere apparaten bestemd 
om een mechanisme op een bepaalde tijd te doen werken 

- de reparatie en het onderhoud van bestralingstoestellen, elektromedische en –therapeutische 
apparatuur vervat onder groep 26.6, zoals voor: 
• beeldvorming door magnetische resonantie 
• ultrasone apparatuur 
• pacemakers 
• hoorapparaten 
• elektrocardiogrammen 
• elektromedische apparatuur voor endoscopie 
• bestralingstoestellen 

- de reparatie en het onderhoud van optische instrumenten en uitrusting vervat onder groep 
26.7, indien het gebruik hoofdzakelijk commercieel is, zoals: 

• de reparatie van verrekijkers 
• de reparatie van microscopen (m.u.v. elektronische en protonmicroscopen) 
• de reparatie van telescopen 
• de reparatie van prisma's en lenzen (m.u.v. die voor de verbetering van 

gezichtsstoornissen)  
• de reparatie van fotografisch materiaal voor professioneel gebruik 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de reparatie van tijdcontroleapparaten en tijdmeters (m.u.v. uurwerken, horloges, 
chronometers en hun onderdelen) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de reparatie van fotokopieerapparaten - cfr.33.120 
- de reparaties van prisma's en lenzen voor de gezichtstoornissen - cfr. 33.190 
- de reparatie en het onderhoud van computers en randapparatuur - cfr. 95.110 
- de reparatie van videoprojectors - cfr. 95.110 
- de reparatie en het onderhoud van communicatieapparatuur - cfr. 95.120 
- de reparatie van commerciële TV en videocamera's - cfr. 95.120 
- de reparatie van camcorders voor huishoudelijk gebruik - cfr. 95.210 
- de reparatie van horloges en uurwerken - cfr. 95.250 
 

            33.14 Reparatie van elektrische apparatuur 

Deze klasse omvat de reparatie en het onderhoud van de artikelen waarvan de pro-
ductie vervat zit onder afdeling 27, met uitzondering van deze die vallen onder groep 
27.5 (huishoudapparaten). 
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                33.140 Reparatie van elektrische apparatuur 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de reparatie en het onderhoud van vermogens-, verdelings- en speciale transformatoren 
- de reparatie en het onderhoud van elektrische motoren en van elektrische generatoren en 

generatoraggregaten 
- de reparatie en het onderhoud van schakel- en verdeelinrichtingen en schakelborden 
- de reparatie en het onderhoud van relais en industriële bedieningspanelen 
- de reparatie en het onderhoud van elektrische elementen en elektrische batterijen  
- de reparatie en het onderhoud van elektrische verlichtingstoestellen 
- de reparatie en het onderhoud van bekabelingsapparatuur voor elektrische installaties 

Deze subklasse omvat niet: 

- de reparatie en het onderhoud van computers en randapparatuur - cfr. 95.110 
- de reparatie en het onderhoud van communicatieapparatuur - cfr. 95.120 
- de reparatie en het onderhoud van consumentenelektronica - cfr. 95.210 
- de reparatie van uurwerken en horloges - cfr. 95.250 
 

            33.15 Reparatie en onderhoud van schepen 

Deze klasse omvat de reparatie en het onderhoud van schepen en boten. Echter, de 
fabrieksombouw of het grondig nazicht (revisie) van schepen en boten is vervat 
onder afdeling 30. 

                33.150 Reparatie en onderhoud van schepen 

Deze subklasse omvat: 

- de reparatie en het regelmatig onderhoud van schepen 
- de reparatie en het onderhoud van plezier- en sportvaartuigen 
- de reparatie en het onderhoud van luchtkussenvaartuigen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de fabrieksombouw van schepen en boten - cfr. 30.110 
- de reparatie van scheepsmotoren - cfr. 33.120 
- het ontmantelen en slopen van schepen - cfr. 38.310 
 

            33.16 Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen 

Deze klasse omvat de reparatie en het onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen. 
 

                33.160 Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen 

Deze subklasse omvat: 
- de reparatie en het onderhoud van luchtvaartuigen (m.u.v. fabrieksombouw, nazicht en 

heropbouw) 
- de reparatie en het onderhoud van luchtvaartuigmotoren 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de reparatie en het onderhoud van intercontinentale ballistische raketten 

Deze subklasse omvat niet: 
- fabrieksombouw, -nazicht en heropbouw van luchtvaartuigen - cfr. 30.300 
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            33.17 Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen 

Deze klasse omvat de reparatie en het onderhoud van andere transportmiddelen 
vervat onder afdeling 30, m.u.v. motorfietsen en fietsen. 

                33.170 Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen 

Deze subklasse omvat: 

- de reparatie en het onderhoud van locomotieven en spoorwegwagons (m.u.v. fabrieks-
ombouw of heropbouw) 

- de reparatie van voertuigen getrokken door dieren 
- de reparatie van invalidenwagens 
- de reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen, n.e.g. 

Deze subklasse omvat niet: 

- fabrieksombouw, -nazicht en heropbouw van locomotieven en spoorwegwagons - cfr. 
30.200 

- de reparatie en het onderhoud van militaire gevechtsvoertuigen - cfr. 30.400 
- de reparatie en het onderhoud van caddies - cfr. 33.110 
- de reparatie en het onderhoud van motoren voor spoorwegvoertuigen - cfr. 33.120 
- de reparatie en het onderhoud van motorfietsen - cfr. 45.402 
- de reparatie van fietsen - cfr. 95.290 
 

            33.19 Reparatie van andere apparatuur 

Deze klasse omvat de reparatie en het onderhoud van apparatuur die niet onder 
andere groepen van deze afdeling vervat zijn. 

                33.190 Reparatie van andere apparatuur 

Deze subklasse omvat: 

- de reparatie van visnetten, inclusief het boeten 
- de reparatie van touwen, tuigage, dekzeilen en geteerde zeildoeken  
- de reparatie van opslagzakken voor meststoffen en scheikundige producten 
- de reparatie of de renovatie van houten paletten, tonnen, vaten voor het transport en 

dergelijke artikelen 
- de reparatie van flipperkasten en andere speelautomaten met muntinworp 
- de reparatie van orgels en andere historische muziekinstrumenten 
- de reparatie van orthopedische artikelen en prothesen 
- de reparatie van andere apparatuur, n.e.g. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de reparatie van horlogeglazen 
- de reparatie en het onderhoud van prisma's en lenzen voor de verbetering van 

gezichtsstoornissen 

Deze subklasse omvat niet: 

- het herbekleden (stofferen), het opkalfateren (hervernissen, herlakken, herboenen), de 
reparatie en de restauratie van meubelen (zowel huismeubelen als kantoormeubelen) - cfr. 
95.240 

- de reparatie van fietsen - cfr. 95.290 
- de reparatie en aanpassing van kleding - cfr. 95.290 
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        33.2 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen 

 
            33.20 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen 

Deze klasse omvat de gespecialiseerde installatie van machines. Echter, de instal-
latie van uitrusting die integraal deel uitmaakt van gebouwen of gelijkaardige 
constructies, zoals de installatie van roltrappen, elektrische bedrading, beveiligings-
systemen tegen inbraak of systemen voor klimaatregeling, wordt geklasseerd onder 
de bouwnijverheid. 

                33.200 Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de installatie van industriële machines in fabrieken of bedrijven 
- het monteren van controle-uitrusting voor industriële processen 
- installatie van andere industriële uitrusting zoals: 

• communicatiesystemen 
• mainframes en gelijkaardige computers 
• bestralings- en elektromedische uitrusting, enz. 

- de ontmanteling van machines en uitrusting voor algemeen gebruik 
- het monteren van molens 
- het uitrusten van machines 
- de installatie van automatische kegelbanen (bowlings) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de installatie van liften, roltrappen, automatische deuren, vacuum reinigingssystemen, enz. - 
cfr. 43.299 

- de installatie van deuren, trappen, winkelinrichtingen, meubelen, enz. - cfr. 43.320 
- de installatie en het configureren van pc's - cfr. 62.090 
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D     PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN ELEK-

TRICITEIT, GAS, STOOM EN GEKOELDE LUCHT 
 

Deze sectie omvat de distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en warm water via 
een vaste infrastructuur (netwerk) van leidingen en buizen. De omvang van het net is 
niet bepalend. De distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water in industrië-
le complexen of flatgebouwen is ook inbegrepen. 

Deze sectie omvat bijgevolg de exploitatie van gas- en elektriciteitsmaatschappijen 
die de productie, het beheer en de distributie van elektriciteit of aardgas verzorgen. 

Zij omvat eveneens de productie en de distributie van stoom en gekoelde lucht. 

Deze sectie omvat niet de distributie van water en de afvalwaterafvoer - cfr. afdelin-
gen 36, 37. Deze sectie omvat evenmin het transport van aardgas via pijpleidingen 
(gewoonlijk over lange afstand). 

    35 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en 
gekoelde lucht 
 

        35.1 Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit 

Deze groep omvat de productie van elektriciteit, de transmissie van deze elektriciteit 
van de plaats van opwekking naar het distributienet en de distributie naar de eind-
gebruiker. 

            35.11 Productie van elektriciteit 
 

                35.110 Productie van elektriciteit 

Deze subklasse omvat: 

- de exploitatie van installaties voor het opwekken van elektriciteit, inclusief thermische cen-
trales, kerncentrales, waterkrachtcentrales, gasturbines en installaties voor het opwekken 
van elektriciteit door middel van stookolie of door middel van hernieuwbare energiebronnen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de productie van elektriciteit door middel van afvalverbranding - cfr. 38.213 
 

            35.12 Transmissie van elektriciteit 
 

                35.120 Transmissie van elektriciteit 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de exploitatie van transmissiesystemen via welke de elektriciteit wordt geleid van de plaats 
van opwekking naar het distributienet 
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            35.13 Distributie van elektriciteit 

 
                35.130 Distributie van elektriciteit 

Deze subklasse omvat: 

- de exploitatie van distributiesystemen (bestaande uit leidingen, palen, meters en bedrading) 
via welke de elektriciteit na opwekking of na doorgifte via een transmissiesysteem aan de 
eindgebruiker wordt geleverd 

 
            35.14 Handel in elektriciteit 

 
                35.140 Handel in elektriciteit 

Deze subklasse omvat: 

- de verkoop van elektriciteit aan de consument 
- de activiteiten van makelaars of commissionairs die bemiddelen bij de verkoop van elek-

triciteit via distributiesystemen, die door derden worden geëxploiteerd 
- de activiteiten van elektriciteits- en transmissiecapaciteitsuitwisselingen voor elektrische 

stroom 
 

        35.2 Productie en distributie van gas 

Deze groep omvat de productie van gas en de distributie van natuurlijk of synthe-
tisch gas aan de consument via leidingen. De makelaars of commissionairs die 
bemiddelen bij de verkoop van gas via distributiesystemen die door derden worden 
geëxploiteerd, zijn eveneens inbegrepen in deze groep. Het transport van gasvormige 
brandstoffen via pijpleidingen (gewoonlijk over lange afstand en niet via een leiding-
net), die de producenten met de gasdistributeurs verbinden of die stedelijke centra 
verbinden, wordt uitgesloten in deze groep en wordt geklasseerd onder het vervoer 
via pijpleidingen. 

            35.21 Productie van gas 
 

                35.210 Productie van gas 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de productie van gas, ten behoeve van de gasvoorziening, door carbonisatie van steenkool, 
uit bijproducten van de landbouw of uit afval 

- de vervaardiging van gasvormige brandstoffen met een specifieke calorische waarde door 
het zuiveren, mengen of op andere wijze bewerken van verschillende soorten gassen, inclu-
sief aardgas 

Deze subklasse omvat niet: 

- de winning van aardgas - cfr. 06.200 
- de exploitatie van cokesovens - cfr. 19.100 
- de vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten - cfr. 19.200 
- de vervaardiging van industriële gassen - cfr. 20.110 
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            35.22 

 
Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen 
 

                35.220 Distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen 

Deze subklasse omvat: 

- het transport en de distributie van alle soorten gasvormige brandstoffen via leidingen 
- het beheer van opslagtanks voor gasvormige brandstoffen 

Deze subklasse omvat niet: 

- het transport van gasvormige brandstoffen via pijpleidingen (niet via een leidingnet) - cfr. 
49.500 

 
            35.23 Handel in gas via leidingen 

 
                35.230 Handel in gas via leidingen 

Deze subklasse omvat: 

- de verkoop van gas aan de consument via een leidingnet  
- de activiteiten van makelaars of commissionairs die bemiddelen bij de verkoop van gas via 

distributiesystemen, die door derden worden geëxploiteerd 
- product- en transportcapaciteitsuitwisseling voor gasvormige brandstoffen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in gasvormige brandstoffen - cfr.46.710 
- de detailhandel in gasvormige brandstoffen - cfr. 47.781 
- de directe verkoop van huisbrandbrandstoffen aan de klant - cfr. 47.990 
 

        35.3 Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht 
 

            35.30 Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht 
 

                35.300 Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht 

Deze subklasse omvat: 

- de productie, winning en distributie van stoom en warm water voor verwarming, aan-
drijving en andere doeleinden 

- de productie en distributie van gekoelde lucht 
- de productie en distributie van gekoeld water voor koeldoeleinden 
- de productie van ijs voor voedingsdoeleinden of andere doeleinden (bv. voor koeldoel-

einden) 
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E     DISTRIBUTIE VAN WATER; AFVAL- EN 
AFVALWATERBEHEER EN SANERING 

 
Deze sectie omvat activiteiten in verband met het beheer (inzameling, bewerking en 
verwijdering) van allerlei afval, zoals vast of ander afval van de industrie of de 
huishoudens, evenals de sanering van milieuverontreiniging. De eindproducten van 
de afval- en afvalwaterbehandeling kunnen ofwel verwijderd worden of als grondstof 
dienen voor een ander productieproces. De activiteiten van de waterdistributie val-
len eveneens onder deze sectie, aangezien ze vaak worden uitgevoerd in het kader 
van de afvalwaterbehandeling of door eenheden die aan afvalwaterbehandeling 
doen. 

    36 Winning, behandeling en distributie van water 
Deze afdeling omvat de winning, behandeling en distributie van water voor huishou-
dens en industrie. Water kan op verschillende manieren gewonnen en gedistribueerd 
worden. 

        36.0 Winning, behandeling en distributie van water 
 

            36.00 Winning, behandeling en distributie van water 

Deze klasse omvat de winning, de behandeling en de distributie van water voor huis-
houdelijk en industrieel gebruik. De winning van water kan gebeuren uit verschil-
lende bronnen en de distributie van water kan eveneens gebeuren via verschillende 
manieren. 

De exploitatie van irrigatiesystemen is eveneens inbegrepen, met uitzondering van de 
exploitatie van irrigatiesystemen voor landbouwdoeleinden, zoals het automatisch 
besproeien van gewassen en dergelijke ondersteunende activiteiten in verband met 
de teelt van gewassen. 

                36.000 Winning, behandeling en distributie van water 

Deze subklasse omvat: 

- de winning van water uit rivieren, meren en putten, enz. 
- de inzameling van regenwater 
- de behandeling van water met het oog op de distributie van water  
- de behandeling van water voor industrieel of ander gebruik 
- het ontzouten van zeewater of ondergronds water, hoofdzakelijk met het oog op de 

productie van water 
- de distributie van water via leidingen, per vrachtwagen of andere transportmiddelen 
- de exploitatie van irrigatiesystemen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de exploitatie van irrigatiesystemen voor landbouwdoeleinden - cfr. 01.610 
- de zoutproductie door het laten verdampen van zeewater of ander zout water - cfr. 08.930 
- de behandeling van afvalwater uitsluitend ter voorkoming van verontreinigingen - cfr. 

37.000 
- het transport van water (over lange afstand) via pijpleidingen - cfr. 49.500 
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    37 Afvalwaterafvoer 

Deze afdeling omvat de exploitatie van rioleringen of zuiveringsinstallaties voor de 
inzameling, verwerking en verwijdering van afvalwater. 

        37.0 Afvalwaterafvoer 
 

            37.00 Afvalwaterafvoer 
 

                37.000 Afvalwaterafvoer 

Deze subklasse omvat: 

- de exploitatie van waterzuiverings- of afvalwaterverwerkingsinstallaties 
- de inzameling en afvoer van menselijk of industrieel afvalwater van een of meer gebruikers 

en van regenwater via een rioolstelsel, of met behulp van opvangbekkens, tanks en andere 
afvoervoorzieningen (speciaal daarvoor bestemde vrachtwagens enz.)  

- het leeg- en schoonmaken van putten en septische tanks, bezinkputten en kuilen, het onder-
houd van chemische toiletten 

- de behandeling van afvalwater (menselijk of industrieel, afvalwater uit zwembaden, enz.) 
door middel van fysische, chemische en biologische processen zoals verdunning, screenen, 
filteren, sedimentatie, enz. 

- het onderhoud en de reiniging van riolen en afvoerkanalen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de behandeling van verontreinigde bodem of verontreinigd oppervlaktewater, in situ - cfr. 
39.000 

- de bouw van rioleringen - cfr. 42.212 
- het reinigen en ontstoppen van afvoerbuizen in gebouwen - cfr. 43.221 
 

    38 Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; 
terugwinning 
Deze afdeling omvat de inzameling, verwerking en verwijdering van afval. Zij omvat 
eveneens het lokale vervoer van afval en de exploitatie van terugwinninginstallaties 
(d.w.z. installaties waarbij terugwinbaar afval uit afvalstromen wordt gesorteerd). 

        38.1 Inzameling van afval 

Deze groep omvat het ophalen van huishoudelijk en industrieel afval door middel 
van vuilnisbakken, minicontainers, andere containers, enz. Deze groep omvat de 
inzameling van ongevaarlijk en gevaarlijk afval, zoals huishoudafval, gebruikte 
batterijen, gebruikte bakolie en bakvetten, afvalolie van schepen of gebruikte olie 
van garages, alsook bouw- en sloopafval. 
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            38.11 Inzameling van ongevaarlijk afval 

 
                38.110 Inzameling van ongevaarlijk afval 

Deze subklasse omvat: 

- de inzameling van ongevaarlijk afval (bijv. vuilnis) op lokaal vlak, zoals de ophaling van 
huishoudelijk en industrieel afval door middel van vuilnisbakken, minicontainers, andere 
containers, enz. en die gemengde recuperatiematerialen kunnen bevatten  

- de inzameling van recycleerbare materialen 
- de ophaling van vuilnis in afvalemmers op openbare plaatsen 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de inzameling van bouw- en sloopafval 
- de inzameling en de ophaling van puin 
- de inzameling van textielafval afkomstig van textielfabrieken 
- de exploitatie van overslagplaatsen voor ongevaarlijk afval 

Deze subklasse omvat niet: 

- de inzameling van gevaarlijk afval - cfr. 38.120 
- de exploitatie van stortplaatsen voor de verwijdering van ongevaarlijk afval cfr. 38.213 
- de exploitatie van sorteerinstallaties voor niet-gesorteerde recuperatiematerialen, zoals 

papier, plastiek, enz. - cfr. klasse 38.32 
 

            38.12 Inzameling van gevaarlijk afval 

Deze klasse omvat de inzameling van gevaarlijk afval, d.w.z. afval dat nog gevaar-
lijke bestanddelen bevat voor de menselijke gezondheid en het milieu, zoals explo-
sieve, oxiderende, ontvlambare, giftige, irriterende, schadelijke, kankerverwekkende, 
bijtende, infectueuze of andere bestanddelen. Deze groep omvat eveneens de activi-
teiten met betrekking tot het identificeren, behandelen, verpakken en etiketteren van 
afval met het oog op transport. 

                38.120 Inzameling van gevaarlijk afval 

Deze subklasse omvat: 

- de inzameling van gevaarlijk afval, zoals: 
• afvalolie van schepen en gebruikte olie van garages 
• gevaarlijk biologisch afval 
• kernafval 
• gebruikte batterijen, enz. 

- de exploitatie van overslagplaatsen voor gevaarlijk afval 

Deze subklasse omvat niet: 

- de sanering en de reiniging van gebouwen, mijnen, verontreinigde bodem of verontreinigd 
oppervlaktewater, zoals bijv. het verwijderen van asbest - cfr. 39.000 
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        38.2 Verwerking en verwijdering van afval 

Deze groep omvat de verwijdering en de voorbehandeling met het oog op verwij-
dering van verschillende vormen van afval door middel van verschillende methoden, 
de behandeling van organisch afval met het oog op verwijdering, de behandeling en 
verwijdering van giftige levende of dode dieren en ander besmet afval, de behande-
ling en verwijdering van radioactief overgangsafval uit ziekenhuizen, enz., het 
storten van afval op land of in water, het begraven of onderploegen van afval, de 
verwijdering van gebruikte goederen, zoals koelkasten, om schadelijk afval te 
elimineren; de verwijdering van afval door verbranding. De terugwinning van 
energie verkregen tijdens het afvalverbrandingsproces is eveneens in deze groep 
begrepen. 

Deze groep omvat niet: 

- de behandeling en verwijdering van afvalwater - cfr. 37.000  
- de terugwinning van materialen - cfr. groep 38.3 
 

            38.21 Verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval 
 

                38.211 Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering 

Deze subklasse omvat: 

- de voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering door middel van 
fysische, chemische, thermische, biologische of andere processen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de exploitatie van sorteerinstallaties voor niet-gesorteerde recuperatiematerialen, zoals 
papier, plastiek, enz. - cfr. klasse 38.32 

 
                38.212 Fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen 

Deze subklasse omvat: 

- de fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen 
 

                38.213 Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare 
afvalstoffen 

Deze subklasse omvat: 

- de exploitatie van stortplaatsen voor de verwijdering van ongevaarlijk afval  
- de verwijdering van ongevaarlijk afval, zoals het storten van ongevaarlijk afval, op land of 

in water, het begraven of onderploegen van ongevaarlijk afval 
- de verwijdering van ongevaarlijk afval door verbranding of op andere wijze, al dan niet 

samengaand met de productie van elektriciteit of stoom, vervangingsbrandstoffen, biome-
thaan, assen en andere bijproducten bestemd voor verder gebruik, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de fysicochemische verwerking van slib en vloeibare afvalstoffen - cfr. 38.212 
- de verbranding van gevaarlijk afval - cfr. 38.222 
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                38.219 Overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval 

Deze subklasse omvat: 

- de behandeling van organisch afval waarbij planten worden gecomposteerd met het oog op 
verwijdering van het afval en de verkrijging van een bijproduct, zoals compost 

- de overige verwerking en verwijdering van ongevaarlijk afval, n.e.g. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ontsmetting en reiniging van bodem, oppervlaktewater of zeewater, de reductie van 
giftige stoffen - cfr. 39.000 

 
            38.22 Verwerking en verwijdering van gevaarlijk afval 

Deze klasse omvat de verwijdering en de voorbehandeling van gevaarlijk afval, 
d.w.z. afval dat nog gevaarlijke bestanddelen bevat voor de menselijke gezondheid 
en het milieu, zoals explosieve, oxiderende, ontvlambare, giftige, irriterende, schade-
lijke, kankerverwekkende, bijtende, infectueuze of andere bestanddelen. 
 

                38.221 Voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering 

Deze subklasse omvat: 

- de voorbehandeling van gevaarlijk afval met het oog op verwijdering door middel van 
fysische, chemische, thermische, biologische of andere processen 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het verpakken, het voorbereiden en andere behandelingen van kernafval vóór de opslag 
 

                38.222 Behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval 

Deze subklasse omvat: 

- de exploitatie van installaties voor de behandeling van gevaarlijk afval  
- de behandeling en verwijdering van giftige levende of dode dieren en ander besmet afval 
- de verbranding van gevaarlijk afval 
- de verwijdering van gebruikte goederen, zoals koelkasten, om schadelijk afval te elimineren 
-de behandeling, de verwijdering en de opslag van radioactief kernafval, met inbegrip van 

radioactief overgangsafval uit ziekenhuizen, dat zal degenereren tijdens het transport 

Deze subklasse omvat niet: 

- de opwerking van kernbrandstoffen - cfr. 20.130 
- de verbranding van ongevaarlijk afval - cfr. 38.213 
- de ontsmetting en reiniging van bodem, oppervlaktewater of zeewater, de reductie van 

giftige materies - cfr. 39.000 
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        38.3 Terugwinning 

 
            38.31 Sloop van wrakken 

 
                38.310 Sloop van wrakken 

Deze subklasse omvat: 
- de ontmanteling van motorvoertuigen, schepen, computers, televisies en andere materialen, 

met het oog op terugwinning van materialen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de verwijdering van gebruikte goederen, zoals koelkasten, om schadelijk afval te elimineren 

- cfr. 38.222 
- de ontmanteling van auto's, schepen, computers, televisies en andere materialen voor de 

recuperatie van onderdelen met het oog om ze nadien terug te verkopen - cfr. sectie G 
 

            38.32 Terugwinning van gesorteerd materiaal 
Deze klasse omvat de verwerking van metaalhoudend en niet-metaalhoudend afval 
en schroot tot secundaire grondstoffen. De verwerking gebeurt over het algemeen 
door middel van een mechanisch of chemisch verwerkingsproces. 

Deze klasse omvat eveneens de terugwinning van materialen die zich in afvalstromen 
bevinden, hetzij door het scheiden en sorteren van recuperatiematerialen in 
ongevaarlijke afvalstromen (vuilnis), hetzij door het scheiden en sorteren van niet-
gesorteerde recuperatiematerialen, zoals papier, plastiek, drankblikjes en gebruikte 
metalen. 

Deze klasse omvat niet: 

- de vervaardiging van nieuwe eindproducten uit (al dan niet zelf geproduceerde) 
secundaire grondstoffen, zoals het spinnen van garen uit rafelingen, het maken van 
pulp uit oud papier, de loopvlakvernieuwing of de productie van metaal uit 
metaalafval - cfr. corresponderende klassen in sectie C (Industrie)  

                38.321 Sorteren van ongevaarlijk afval 

Deze subklasse omvat: 
- het sorteren van ongevaarlijk afval met het oog op terugwinning 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in afval en schroot - cfr. klasse 46.77 
 

                38.322 Terugwinning van metaalafval 

Deze subklasse omvat: 

- het mechanisch verbrijzelen van metalen voorwerpen, zoals gebruikte motorvoertuigen, 
wasmachines, fietsen, enz. 

- het mechanisch kleiner maken (door snijden en persen) van grote stukken ijzer, zoals 
spoorwegwagons  

- de shredding van metaalafval en afgedankte motorvoertuigen 
- de terugwinning van metalen uit fotografisch afval, bv. fixeerbaden of films of fotopapier 

Deze subklasse omvat niet: 

- het hersmelten van ijzerhoudend afval en schroot - cfr. 24.100 
- de behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval - cfr. klasse 38.21 
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                38.323 

 
Terugwinning van inerte afvalstoffen 

Deze subklasse omvat: 

- De terugwinning van afvalstoffen die geen significante fysische, chemische of biologische 
veranderingen ondergaan. Inerte afvalstoffen lossen niet op, verbranden niet en vertonen 
ook geen andere fysische of chemische reacties, worden niet biologisch afgebroken en 
hebben geen zodanige negatieve effecten op andere stoffen waarmee zij in contact komen, 
zodat er milieuverontreiniging of schade aan de volksgezondheid dreigt te ontstaan. 
Voorbeelden van inert afval zijn: betonpuin, steenpuin, keramiek, resten van natuurstenen, 
glasafval, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval - cfr. klasse 38.21 
 

                38.329 Terugwinning van overig gesorteerd afval 

Deze subklasse omvat: 

- de terugwinning van rubber, zoals gebruikte banden, voor de productie van secundaire 
grondstoffen 

- het verwerken van kunststof tot pellets voor de productie van secundaire grondstoffen voor 
buizen, bloempotten, laadborden en dergelijke 

- het verwerken (schoonmaken, smelten, vermalen) van afval van kunststof of rubber tot 
korrels 

- de verwerking van braadolie en -vet tot secundaire grondstoffen  
- de verwerking van overig afval van voedingsmiddelen en voedselrestanten, dranken en 

tabak tot secundaire grondstoffen 
- de terugwinning van overig gesorteerd afval, n.e.g. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de behandeling van slachtafvallen voor de productie van veevoeders en voeders voor 
huisdieren - cfr. 10.910 en 10.920 

- de opwerking van kernbrandstoffen - cfr. 20.130 
- de behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval - cfr. klasse 38.21 
- de behandeling van organisch afval waarbij planten worden gecomposteerd met het oog op 

verwijdering van het afval en de verkrijging van een bijproduct, zoals compost - cfr. 38.219 
- de behandeling en verwijdering van radioactief overgangsafval uit ziekenhuizen - cfr. 

38.222 
- de behandeling en verwijdering van giftige levende of dode dieren en ander besmet afval - 

cfr. 38.222 
- de terugwinning van energie verkregen tijdens het afvalverbrandingsproces van 

ongevaarlijk afval - cfr. 38.213 
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    39 Sanering en ander afvalbeheer 

Deze afdeling omvat de levering van diensten voor sanering, d.i. de reiniging van 
verontreinigde gebouwen, sites en bodems evenals van oppervlakte- en grondwater. 

        39.0 Sanering en ander afvalbeheer 
 

            39.00 Sanering en ander afvalbeheer 
 

                39.000 Sanering en ander afvalbeheer 

Deze subklasse omvat: 

- de ontsmetting van bodem en grondwater op de plaats van verontreiniging, hetzij in situ 
hetzij ex situ, met gebruikmaking van bijvoorbeeld mechanische/chemische of biologische 
methoden 

- de ontsmetting van fabrieken of terreinen, met inbegrip van fabrieken en terreinen voor 
kernbrandstoffen  

- de ontsmetting en reiniging van oppervlaktewater na accidentele verontreiniging, 
bijvoorbeeld door inzameling van de verontreinigende stoffen of door gebruikmaking van 
chemicaliën 

- het schoonmaken van bodem, oppervlaktewater of zeewater, inclusief de kustwateren, na 
verontreiniging door olie 

- het verwijderen van asbest, het verwijderen van verf op basis van lood, de reductie van 
giftige stoffen, enz. 

- andere gespecialiseerde activiteiten ter bestrijding van verontreiniging 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ongediertebestrijding (ook konijnen) met betrekking tot de landbouw - cfr. 01.610 
- de behandeling van water met het oog op de distributie van water - cfr. 36.000 
- de behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen 

- cfr. 38.213 
- de behandeling en verwijdering van gevaarlijk afval - cfr. 38.222 
- de straatreiniging en het sneeuwruimen - cfr. 81.290 
- het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen - cfr. 81.290 
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F     BOUWNIJVERHEID 
 

Deze sectie omvat de algemene bouwkundige en civieltechnische werken. Zij omvat 
de nieuwbouw, de reparatie, de aan- en verbouwwerkzaamheden, het optrekken van 
geprefabriceerde gebouwen of constructies ter plaatse alsook het optrekken van 
tijdelijke bouwwerken. 

Onder algemene bouwkundige werken valt de bouw van gehele gebouwen zoals 
woningen, kantoren, winkels, openbare gebouwen, landbouwgebouwen, enz. of de 
bouw of aanleg van civieltechnische werken zoals autowegen, straten, bruggen, 
tunnels, spoorwegen, vliegvelden, havens en andere waterbouwkundige projecten, 
irrigatiesystemen, rioleringen, industriële installaties, telecommunicatielijnen en 
elektriciteitskabels, buitensportaccommodaties, enz. 

Deze werkzaamheden kunnen voor eigen rekening of voor een vast bedrag of op 
contractbasis worden uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden of soms zelfs alle 
uitvoerende werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan onderaannemers. Een 
eenheid die de verantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van het hele 
bouwproject valt ook onder deze sectie. 

De reparatie van gebouwen en van civieltechnische werken valt eveneens onder deze 
sectie. 

Deze sectie omvat de bouw van gebouwen en de ontwikkeling van bouwprojecten 
(afdeling 41), de weg- en waterbouw (afdeling 42), alsook de gespecialiseerde 
bouwwerkzaamheden, die enkel een gedeelte van het hele bouwproces omvatten 
(afdeling 43). 

De verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel valt 
eveneens onder deze sectie. 

Deze sectie omvat eveneens de ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële 
bouwprojecten alsook de ontwikkeling van civieltechnische werken. De project-
ontwikkeling behelst het samenbrengen van kapitaal en technische en fysieke 
middelen voor de uitvoering van projecten - hetzij de bouw van residentiële en niet-
residentiële gebouwen, hetzij de bouw van civieltechnische werken - die later 
verkocht zullen worden. Indien deze activiteiten niet tot doel hebben om later het 
onroerend goed te verkopen, maar enkel het exploiteren van het onroerend goed tot 
gevolg hebben (vb. verhuur van ruimtes in gebouwen, industriële activiteiten in 
ondernemingen), dan worden dergelijke eenheden niet geklasseerd in deze sectie, 
maar worden zij ingedeeld in hun corresponderende sectie (vb. onroerende 
goederen, industrie, enz.). 

    41 Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
Deze afdeling omvat de bouw van alle soorten residentiële en niet-residentiële 
gebouwen. Zij omvat de nieuwbouw, de reparatie, de aan- en verbouwwerkzaam-
heden, het optrekken van geprefabriceerde gebouwen of constructies ter plaatse 
alsook het optrekken van tijdelijke bouwwerken. 

Zij omvat de bouw van woningen, kantoren, winkels, openbare gebouwen, land-
bouwgebouwen, enz.  

Deze afdeling omvat eveneens de ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële 
bouwprojecten. 
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        41.1 Ontwikkeling van bouwprojecten 

 
            41.10 Ontwikkeling van bouwprojecten 

Deze klasse omvat: 

De ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële bouwprojecten. Projectontwikkeling 
behelst het samenbrengen van kapitaal en technische en fysieke middelen voor de uitvoering 
van dergelijke bouwprojecten, die later verkocht zullen worden. 

                41.101 Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten 

Deze subklasse omvat: 
- de ontwikkeling van residentiële bouwprojecten 

Deze subklasse omvat niet: 
- de burgerlijke en utiliteitsbouw - cfr. groep 41.2 
- de activiteiten van architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs - cfr. groep 

71.1 
 

                41.102 Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten 

Deze subklasse omvat: 
- de ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten 

Deze subklasse omvat niet: 
- de burgerlijke en utiliteitsbouw - cfr. groep 41.2 
- de activiteiten van architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs - cfr. groep 

71.1 
 

        41.2 Burgerlijke en utiliteitsbouw 
Deze groep omvat de bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en andere 
niet-residentiële gebouwen, waarbij de werkzaamheden voor eigen rekening (met het 
oog om later verkocht te worden), voor een vast bedrag of op contractbasis kunnen 
worden uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden of soms zelfs alle uitvoerende 
werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan onderaannemers. Wanneer de werk-
zaamheden enkel maar een gedeelte van het hele bouwproces omvatten, worden deze 
bouwactiviteiten geplaatst onder afdeling 43. 

            41.20 Burgerlijke en utiliteitsbouw 
 

                41.201 Algemene bouw van residentiële gebouwen 

Deze subklasse omvat: 
- de algemene bouw van alle soorten residentiële gebouwen, inclusief volgens de formule 

"sleutel op de deur" van: 
• eengezinswoningen 
• appartementen en wolkenkrabbers 

Deze subklasse omvat ook: 
- het verbouwen of renoveren van bestaande residentiële gebouwen 
- het monteren en optrekken van geprefabriceerde residentiële gebouwen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de activiteiten van architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs - cfr. groep 

71.1 
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                41.202 Algemene bouw van kantoorgebouwen 

Deze subklasse omvat: 

- de algemene bouw van kantoorgebouwen 

Deze subklasse omvat ook: 

- het verbouwen of renoveren van bestaande kantoorgebouwen 
- het monteren en optrekken van geprefabriceerde kantoorgebouwen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de activiteiten van architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs - cfr. groep 
71.1 

 
                41.203 Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de algemene bouw van andere soorten niet-residentiële gebouwen: 
• gebouwen voor industrieel gebuik zoals fabrieken, werkplaatsen, ateliers, assem-

blagefabrieken, enz. 
• ziekenhuizen, scholen 
• hotels, winkels, winkelcentra, restaurants  
• luchthavengebouwen 
• sportzalen 
• overdekte en ondergrondse parkings 
• opslagplaatsen, magazijnen, loodsen, hangars, schuren, silo's, enz. 
• religieuze gebouwen 

- het optrekken en monteren van op de werf geprefabriceerde elementen 

Deze subklasse omvat ook: 

- het verbouwen of renoveren van andere bestaande niet-residentiële gebouwen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de bouw van industriële installaties, met uitzondering van gebouwen - cfr. 42.990 
- de activiteiten van architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs - cfr. groep 

71.1 
 

    42 Weg- en waterbouw 
Deze afdeling omvat de bouw van civieltechnische werken. Zij omvat de nieuwbouw, 
de reparatie, de aan- en verbouwwerkzaamheden, het optrekken van geprefabri-
ceerde gebouwen of constructies ter plaatse en de tijdelijke bouwwerken. 
Zij omvat de bouw of aanleg van zware constructies zoals autowegen, straten, 
bruggen, tunnels, spoorwegen, vliegvelden, havens en andere waterbouwkundige 
projecten, irrigatiesystemen, rioleringen, industriële installaties, telecommunica-
tielijnen en elektriciteitskabels, buitensportaccommodaties, enz. 

Deze werkzaamheden kunnen voor eigen rekening of voor een vast bedrag of op 
contractbasis worden uitgevoerd. Een deel van de werkzaamheden of soms zelfs alle 
uitvoerende werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan onderaannemers. 
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        42.1 Bouw van wegen en spoorwegen 

 
            42.11 Bouw van autowegen en andere wegen 

 
                42.110 Bouw van autowegen en andere wegen 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers 
- wegdekwerkzaamheden op wegen, bruggen of in tunnels: 

• het asfalteren van wegen 
• het schilderen van markeringen op wegen en andere markeringswerken 
• de installatie van vangrails, verkeersborden en dergelijke 

- de bouw van start- en landingsbanen 
- de projectontwikkeling voor de bouw van autowegen en andere wegen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de installatie van verlichtingssystemen en elektrische signaleringssystemen voor wegen - 
cfr. 43.212 

- de activiteiten van architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs - cfr. groep 
71.1 

 
            42.12 Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen 

 
                42.120 Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen 

Deze subklasse omvat: 

- bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen: aanleggen van de bedding, plaatsen van de 
rails, uitvoeren van herstellingswerken 

- de projectontwikkeling voor de bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de installatie van verlichtingssystemen en elektrische signaleringssystemen voor wegen - 
cfr. 43.212 

- de activiteiten van architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs - cfr. groep 
71.1 

 
            42.13 Bouw van bruggen en tunnels 

 
                42.130 Bouw van bruggen en tunnels 

Deze subklasse omvat: 

- de bouw van bruggen (inclusief bruggen voor verhoogde wegen), viaducten, enz. 
- de bouw van tunnels voor spoorweg- en autoverkeer en van overige ondergrondse 

doorgangen 
- de projectontwikkeling voor de bouw van bruggen en tunnels 

Deze subklasse omvat niet: 

- de installatie van verlichtingssystemen en elektrische signaleringssystemen voor wegen - 
cfr. 43.212 

- de activiteiten van architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs - cfr. groep 
71.1 
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        42.2 

 
Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbe-
drijven 
 

            42.21 Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen 

Deze klasse omvat de bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen alsook de 
gebouwen en structuren die noodzakelijkerwijze deel uitmaken van deze constructies. 

                42.211 Bouw van water- en gasdistributienetten 

Deze subklasse omvat: 

- de bouw van: 
• waterleidingen of gasleidingen over lange afstand of in de bebouwde kom 
• waterreservoirs 

- de projectontwikkeling voor de bouw van water- en gasdistributienetten, 
 

                42.212 Bouw van rioleringen 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de bouw van: 
• rioleringen of installaties voor de afvoer van afvalwater, met inbegrip van reparatie 
• waterzuiveringsinstallaties 
• pompstations 

- de projectontwikkeling voor de bouw van rioleringen 
 

                42.219 Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g. 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de bouw van pijpleidingen voor petroleumproducten 
- het boren van waterputten 
- het aanleggen van septische putten 
- de aanleg van irrigatiesystemen of -kanalen 
- de projectontwikkeling voor de bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g. 
 

            42.22 Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie 

Deze klasse omvat de bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en tele-
communicatie alsook de gebouwen en structuren die noodzakelijkerwijze deel uit-
maken van deze constructies. 
 

                42.220 Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten en van elektriciteitskabels over lange 
afstand of in de bebouwde kom 

- de bouw van elektriciteitscentrales 
- de projectontwikkeling voor de bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en 

telecommunicatie 
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        42.9 Bouw van andere civieltechnische werken 

 
            42.91 Waterbouw 

 
                42.911 Baggerwerken 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- het uitvoeren van baggerwerken 
- het ruimen van waterlopen, sloten, enz. 
- de projectontwikkeling voor baggerwerken 
 

                42.919 Waterbouw, m.u.v. baggerwerken 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de aanleg van havens (inclusief jachthavens) en dokken 
- de aanleg van dammen en dijken 
- de aanleg van kanalen en andere waterwegen 
- de bouw van sluizen, zwaaikommen, enz. 
- de bouw van bezinkbekkens 
- de projectontwikkeling voor de waterbouw, met uitzondering van baggerwerken 

Deze subklasse omvat niet: 

- het uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water - cfr. 43.999 
 

            42.99 Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. 
 

                42.990 Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de bouw van bouwwerken voor de industrie, met uitzondering van gebouwen, zoals:  
• raffinaderijen 
• chemische installaties 

- de bouw van buitensportaccommodaties, met uitzondering van het optrekken van gebouwen 
zoals: stadions, sportvelden, enz. 

- de projectontwikkeling voor de bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g. 

Deze subklasse omvat ook: 

- terreinverkavelingen gecombineerd met bijvoorbeeld, het aanleggen van wegen, het 
voorzien van de nodige nutinfrastructuur, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen - cfr. 33.200 
- de bouw van openluchtzwembaden - cfr. 43.999 
- terreinverkavelingen zonder het aanleggen van wegen, het voorzien van de nodige 

nutinfrastructuur, enz. cfr. 68.100 
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    43 

 
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 
Deze afdeling omvat de gespecialiseerde bouwwerkzaamheden. Gespecialiseerde 
bouwwerkzaamheden omvatten de bouw of de aanleg van een gedeelte van bouw-
werken en civieltechnische werken of de hiervoor vereiste voorbereidende werk-
zaamheden. Er is gewoonlijk sprake van gespecialiseerde werkzaamheden ten 
behoeve van diverse bouwwerken, wanneer er specifieke ervaring of speciale 
uitrusting nodig is. Het heien, leggen van funderingen, boren van waterputten, 
betonwerken, metselen, zetten van natuursteen, de bouw van steigers, dakwerken, 
enzovoort worden hiertoe gerekend. Ook het optrekken van stalen constructies valt 
hieronder mits de delen ervan niet door dezelfde eenheid zijn geproduceerd. 
Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden worden meestal aan onderaannemers 
uitbesteed, maar vooral reparaties worden in de bouw rechtstreeks voor de eigenaar 
van het onroerend goed uitgevoerd.  

Deze afdeling omvat ook de bouwinstallatie. De bouwinstallatie omvat de installatie 
van alle voorzieningen waardoor een bouwwerk als zodanig zijn functie kan ver-
vullen. Deze werkzaamheden worden meestal op de bouwplaats zelf verricht, hoewel 
bepaalde gedeelten ervan in een werkplaats kunnen worden uitgevoerd. Inbegrepen 
zijn loodgieterswerk, de installatie van verwarmings- en klimaatregelingssystemen, 
antennes, alarmsystemen en andere elektrische apparatuur, sprinklerinstallaties, 
liften en roltrappen, enzovoort. Ook vallen hieronder isolatiewerkzaamheden 
(vochtwering, warmte- en geluidsisolatie), het aanbrengen van metalen beplating, de 
installatie van commerciële koelapparatuur, verlichtings- en signaleringssystemen 
voor wegen, spoorwegen, luchthavens, havens, enzovoort. Het uitvoeren van 
reparaties in verband met deze activiteiten is ook inbegrepen.  

Deze afdeling omvat eveneens de afwerking van gebouwen. De afwerking van gebou-
wen omvat werkzaamheden die zijn gericht op de afwerking of voltooiing van een 
bouwwerk, zoals glaszetten, stukadoorswerk, schilderen, sauzen, het aanbrengen van 
vloer- of wandtegels of van andere bekleding of bedekking, zoals parket, tapijt, 
behang, enzovoort, schuren van vloeren, aftimmeren, geluidstechnische werkzaam-
heden, schoonmaken van het buitenwerk, enzovoort. Het uitvoeren van reparaties in 
verband met deze activiteiten is ook inbegrepen.  

Deze afdeling omvat eveneens de verhuur van kranen en andere machines en werk-
tuigen voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel. 

        43.1 Slopen en bouwrijp maken van terreinen 

Deze groep omvat het geschikt maken van bouwterreinen met het oog om later op te 
bouwen, met inbegrip van het slopen van bestaande gebouwen en andere bouw-
werken. 

            43.11 Slopen 
 

                43.110 Slopen 

Deze subklasse omvat: 

- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken 
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            43.12 Bouwrijp maken van terreinen 

 
                43.120 Bouwrijp maken van terreinen 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- het ruimen van bouwterreinen 
- het grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van 

sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven 
- het geschikt maken van terreinen voor de mijnbouw: 

• het verwijderen van deklagen en overige werkzaamheden in verband met de 
ontsluiting van delfstoffen en de voorbereiding van de ontginning, met uitzondering 
van werkzaamheden in verband met de aardolie- of aardgaswinning 

Deze subklasse omvat ook: 

- de verlaging van het grondwaterpeil 
- de drainage van bouwterreinen 
- de drainage van land- en bosbouwgrond 

Deze subklasse omvat niet: 

- het boren van putten voor de aardolie- of aardgaswinning - cfr. 06.100 en 06.200 
- de bodemsanering - cfr. 39.000 
- het boren van waterputten - cfr. 42.219 
 

            43.13 Proefboren en boren 
 

                43.130 Proefboren en boren 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor geo-
fysische, geologische of dergelijke doeleinden 

Deze subklasse omvat ook: 

- het uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties 

Deze subklasse omvat niet: 

- het boren van putten voor de aardolie- of aardgaswinning - cfr. 06.100 en 06.200 
- de ondersteunende diensten met betrekking tot boren en proefboren voor de mijnbouw - cfr. 

09.900 
- het boren van waterputten - cfr. 42.219 
- geologische, geofysische, seismische en andere aanverwante prospectie en adviezen in 

verband met de aanwezigheid van aardolie en aardgas - cfr. 71.121 
 

        43.2 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouw-
installatie 

Deze groep omvat de installatie van alle voorzieningen waardoor een bouwwerk als 
zodanig zijn functie kan vervullen. Deze groep omvat o.a. de elektrotechnische 
installatiewerken, loodgieterswerk (waterleidingen, gasleidingen en afvoerbuizen), 
installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, liften, roltrappen, enz. 
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            43.21 Elektrische installatie 

Deze klasse omvat alle soorten elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen of 
aan civieltechnische werken. 

                43.211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de elektrotechnische installatie van: 
• elektrische bedrading en elektrische apparaten en toestellen 
• bedrading voor telecommunicatiedoeleinden; 
• bedrading voor computersystemen en kabeltelevisie, met inbegrip van optische 

vezels 
• schotelantennes 
• verlichtingssystemen 
• elektrische zonnecollectoren 
• elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en 

alarminstallaties tegen diefstal, zonder toezicht op deze systemen 

Deze subklasse omvat ook: 

- de aansluiting van elektrische apparaten en elektrische huishoudapparaten 
- de aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming, 

glasverwarming en plafondverwarming 

Deze subklasse omvat niet: 

- de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten) - cfr. 33.200 
- de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties - cfr. 43.222 
- de installatie van liften en roltrappen - cfr. 43.299 
- het toezicht, eventueel op afstand, op elektronische beveiligingsapparatuur zoals apparatuur 

voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, ook indien gecombineerd met de 
installatie en het onderhoud daarvan - cfr. 80.200 

 
                43.212 Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- elektrotechnische installatie van: 
• verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen en spoorwegen, in havens en 

luchthavens  
• verlichting voor start- en landingsbanen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de aanleg van telecommunicatielijnen en -netten en van elektriciteitskabels over lange 
afstand of in de bebouwde kom - cfr. 42.220 

- het toezicht, eventueel op afstand, op elektronische beveiligingsapparatuur zoals apparatuur 
voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, ook indien gecombineerd met de instal-
latie en het onderhoud daarvan - cfr. 80.200 

 
            43.22 Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling 

Deze klasse omvat het loodgieterswerk, de installatie van verwarming, klimaatrege-
ling en ventilatie. Deze klasse omvat ook het onderhoud, de reparatie en de aan- en 
verbouwwerkzaamheden. 
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                43.221 Loodgieterswerk 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: 
• loodgieterswerk en sanitaire apparaten 
• gasleidingen en gasaansluitingen, met uitzondering van gasleidingen voor verwar-

mingssystemen 
• waterleidingen 
• stoomverdeelbuisleidingen 
• brandblusinstallaties en dergelijke sprinklerinstallaties 
• beregeningsinstallaties voor grasvelden 

- de reiniging en ontstopping van afvoerbuizen in gebouwen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de installatie van verwarmingssystemen op gas - cfr. 43.222 
 

                43.222 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: 
• verwarmingssystemen op elektriciteit, gas of stookolie, met inbegrip van de instal-

latie van leidingen 
• verwarmingsketels  
• apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor ventilatie, koeling en 

klimaatregeling 
• koeltorens 
• niet-elektrische zonnecollectoren. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de aansluiting van apparatuur met warmtestraling zoals vloerverwarming, wandverwarming, 
glasverwarming en plafondverwarming - cfr. 43.211 

 
            43.29 Overige bouwinstallatie 

Deze klasse omvat de andere installatiewerkzaamheden, met uitzondering van 
elektrotechnische installatiewerken, loodgieterswerk, de installatie van verwarming, 
klimaatregeling en ventilatie of de installatie van industriële machines in gebouwen 
of civieltechnische werken. 

Deze klasse omvat niet: 

- de installatie van industriële machines - cfr. 33.200 

                43.291 Isolatiewerkzaamheden 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: 
• thermisch isolatiemateriaal 
• isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen 

- aanbrengen van isolatiemateriaal aan verwarmingsleidingen en -buizen en leidingen van 
koelsystemen 

- de isolatie van koelkamers en -pakhuizen 
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                43.299 

 
Overige bouwinstallatie, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van: 
• personenliften, goederenliften, roltrappen en rolpaden, inclusief reparatie en 

onderhoud 
• draaideuren en automatische deuren 
• bliksemafleiders 
• centrale vacuüm reinigingssystemen 
• stores en zonneschermen 
• lichtreclames en uithangborden 

- overige bouwinstallatie, n.e.g. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen - cfr. 33.200 
 

        43.3 Afwerking van gebouwen 
 

            43.31 Stukadoorswerk 
 

                43.310 Stukadoorswerk 

Deze subklasse omvat: 

- het aanbrengen van pleister- en stukadoorswerk (inclusief het aanbrengen van een hecht-
grond) aan de binnen- of buitenzijde van gebouwen en andere bouwwerken 

 
            43.32 Schrijnwerk 

 
                43.320 Schrijnwerk 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- het plaatsen van buiten- of binnenschrijnwerk van hout, kunststof, metaal of andere mate-
rialen zoals: binnen- en buitendeuren (met uitzondering van draai- en automatische deuren), 
geblindeerde deuren, brandwerende deuren, vensters, kozijnen, trappen, enz. 

- het plaatsen van muurkasten, inbouwkeukens en winkelinrichtingen van hout, kunststof, 
metaal of andere materialen 

- het plaatsen van laboratoria- en modulaire meubelen van hout, kunststof, metaal of andere 
materialen 

- de binnenafwerking zoals de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden; de 
bekleding van wanden, plafonds, enz.  

- de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliewerk, hekken, enz. van hout, 
kunststof, metaal of andere materialen 

- de montage van serres, veranda's, enz. van hout, kunststof, metaal of andere materialen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de installatie van draaideuren en automatische deuren - cfr. 43.299 
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            43.33 

 
Vloerafwerking en behangen 
 

                43.331 Plaatsen van vloer- en wandtegels 

Deze subklasse omvat: 

- het plaatsen of aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: 
• vloer- of wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen 
• het aanbrengen van vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet 

of lei 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de installatie van keramische kachels 
 

                43.332 Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout 

Deze subklasse omvat: 

- het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: 
• parket en andere houten vloerbedekking 
• wandbekleding van hout 

 
                43.333 Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen 

Deze subklasse omvat: 

- het plaatsen in gebouwen en andere bouwwerken van: 
• behang 
• tapijt en vloerbedekking en wandbekleding van linoleum, rubber, kunststof of andere 

materialen 
 

            43.34 Schilderen en glaszetten 
 

                43.341 Schilderen van gebouwen 

Deze subklasse omvat: 

- het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen 
 

                43.342 Schilderen van civieltechnische werken 

Deze subklasse omvat: 

- het schilderen van civieltechnische werken 

Deze subklasse omvat niet: 

- het schilderen van markeringen op wegen en andere markeringswerken - cfr. 42.110 
 

                43.343 Glaszetten 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- het aanbrengen van glas, spiegels, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- het plaatsen van vensters - cfr. 43.320 
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            43.39 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 

 
                43.390 Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 

Deze subklasse omvat: 

- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden 
- overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, n.e.g. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de activiteiten van interieurdecorateurs - cfr. 74.104 
- de algemene reiniging van het interieur van gebouwen - cfr. 81.210 
- de gespecialiseerde reiniging van gebouwen - cfr. 81.220 
 

        43.9 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten 
 

            43.91 Dakwerkzaamheden 
 

                43.910 Dakwerkzaamheden 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de bouw van dakgebinten 
- het plaatsen van dakbedekking van ongeacht welk materiaal 
- het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen 

Deze subklasse omvat niet: 

- het waterdicht maken van daken en dakterrassen, inclusief de vochtwerende behandeling 
van muren - cfr. 43.991 

- de verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en 
waterbouw, zonder bedieningspersoneel - cfr. 77.320 

 
            43.99 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten, n.e.g. 

Deze klasse omvat: 

- de gespecialiseerde bouwwerkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken, 
waarvoor specifieke ervaring of een speciale uitrusting nodig is 

 
                43.991 Waterdichtingswerken van muren 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- het waterdicht maken van daken en dakterrassen, inclusief de vochtwerende behandeling 
van muren 

- de ontvochtiging van gebouwen 
 

                43.992 Gevelreiniging 

Deze subklasse omvat: 

- gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. 
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                43.993 

 
Bouw van sierschouwen en open haarden 

Deze subklasse omvat: 

- bouw van sierschouwen en open haarden 
 

                43.994 Uitvoeren van metsel- en voegwerken 

Deze subklasse omvat: 

- uitvoeren van metsel- en voegwerken, inclusief het zetten van natuursteen 
 

                43.995 Restaureren van bouwwerken 

Deze subklasse omvat: 

- het restaureren van bouwwerken 
 

                43.996 Chapewerken 

Deze subklasse omvat: 

- chapewerken 
 

                43.999 Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- bouw van funderingen, inclusief heien 
- het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting 
- het buigen van staal 
- het optrekken van afsluitingen en omheiningen van betonplaten 
- het aanleggen van opritten 
- het bouwen van schoorstenen en industriële ovens 
- optrekken van niet-zelfvervaardigde dragende staalconstructies 
- het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden 
- optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms, met uitzondering van verhuur van 

steigers en werkplatforms 
- werkzaamheden waarbij klimvaardigheden en speciale apparatuur nodig zijn om bepaalde 

plaatsen te bereiken, dat wil zeggen werkzaamheden hoog boven de grond aan hoge gebou-
wen 

- uitvoeren van diverse werkzaamheden onder water 
- de bouw van particuliere en openbare openluchtzwembaden 
- de verhuur van kranen en andere machines en werktuigen voor de bouwnijverheid met be-

dieningspersoneel 

Deze subklasse omvat niet: 

- de verwijdering van asbest - cfr. 39.000 
- de verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en 

waterbouw zonder bedieningspersoneel - cfr. 77.320 
- de verhuur van steigers en werkplatforms, zonder optrekken of afbreken - cfr. 77.320 
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G    GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN 

AUTO'S EN MOTORFIETSEN 
 

Deze sectie omvat de groot- en detailhandel (verkoop zonder aanbrengen van veran-
deringen) in alle soorten goederen en de diensten die bij de verkoop van goederen 
worden verleend. Groot- en detailhandel vormen de laatste schakel in de distribu-
tieketen van goederen. Onder deze sectie valt ook de reparatie van motorvoertuigen 
en motorfietsen. 

De verkoop zonder bewerking omvat de in de handel gebruikelijke handelingen, 
bijvoorbeeld sorteren, samenvoegen en combineren van goederen, mengen (versnij-
den) van goederen (bijv. wijn of zand), bottelen (met of zonder reiniging van de fles 
vooraf), verpakken, opsplitsen en anders verpakken van partijen stukgoederen voor 
distributie in kleinere hoeveelheden en opslag (al dan niet bevroren of gekoeld). 

De afdeling 45 omvat de handel in en het onderhoud en de reparatie van motor-
voertuigen en motorfietsen en de afdelingen 46 en 47 omvatten alle andere verkoops-
activiteiten. Het onderscheid tussen afdeling 46 (Groothandel) en afdeling 47 
(Detailhandel) ligt hem in het type klant. 

Groothandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) 
van nieuwe en gebruikte goederen aan de detailhandelaren, aan industriële, 
institutionele of bedrijfsmatige gebruikers, of aan andere groothandelaren; alsmede 
de handelsbemiddeling bij de aankoop van goederen voor of de verkoop van goe-
deren aan dergelijke personen of bedrijven. De belangrijkste soort van groothandel 
is de groothandel in goederen, dat wil zeggen groothandelaren die goederen 
verkopen die zij in eigendom hebben zoals kooplieden, grossiers, dealers, 
exporteurs, importeurs en coöperatieve inkooporganisaties, verkooporganisaties en 
verkoop-kantoren (detailhandelsbedrijven uitgezonderd) die door industriële of 
mijnbouw-eenheden naast fabrieken of mijnen worden geëxploiteerd, die tot taak 
hebben de producten ervan op de markt te brengen. Ook inbegrepen zijn makelaars 
op goederenbeurzen, commissionairs en andere op commissiebasis werkzame 
tussenpersonen, inkopers en coöperaties voor het op de markt brengen van 
landbouwproducten. 

In de groothandel gaat het vaak om concrete handelingen als het samenvoegen, 
combineren en sorteren van goederen in grote hoeveelheden, het opsplitsen in 
partijen stukgoederen, het anders verpakken en het verdelen van bijvoorbeeld 
geneesmiddelen in kleinere partijen, het opslaan, koelen, afleveren en installeren van 
goederen, de verkoopbevordering voor de klant en het ontwerpen van etiketten. 

Onder detailhandel wordt verstaan de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen 
van veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen hoofdzakelijk aan het publiek 
voor persoonlijk of huishoudelijk ge- of verbruik, op de markt of door winkels, 
warenhuizen, postorderbedrijven, straathandelaren, consumentencoöperaties, 
veilinghuizen enzovoort. De meeste detailhandelaren zijn eigenaar van de goederen 
die zij verkopen, maar sommigen werken als tussenpersoon voor een opdrachtgever 
en verkopen in consignatie of op commissiebasis. 
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    45 Groot-en detailhandel in en onderhoud en reparatie 

van motorvoertuigen en motorfietsen 
Deze afdeling omvat alle activiteiten (met uitzondering van productie en verhuur) 
met betrekking tot motorvoertuigen en motorfietsen, inclusief vrachtwagens.  
Deze afdeling omvat o.a.: 

- de groot- en detailhandel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen en motorfietsen 
- het onderhoud en de reparatie van deze voertuigen 
- de groot- en detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen en 

motorfietsen 
- de handelsbemiddeling in motorvoertuigen en motorfietsen 
- de veilinghuizen van motorvoertuigen en motorfietsen, alsook van onderdelen en 

accessoires daarvan, ook via internet 

Deze afdeling omvat eveneens het wassen en poetsen van motorvoertuigen, enz. 

Deze afdeling omvat niet: 

- de detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor motorvoertuigen en motor-
fietsen 

- de detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor motorvoertuigen 
- de verhuur en lease van motorvoertuigen en motorfietsen 
 

        45.1 Handel in auto's 
 

            45.11 Handel in auto's en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton) 
 

                45.111 Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton) 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen (≤ 3,5 ton): 
• motorvoertuigen voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden 

zoals ambulances, minibusjes, enz.  
• lichte bestelwagens 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de groothandel in nieuwe en gebruikte terreinwagens (vb. jeeps) van ≤ 3,5 ton 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen - cfr. 45.310 
- de verhuur van personenauto's en lichte bestelwagens ( ≤ 3,5 ton) met chauffeur - cfr. 

49.320 
- de verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens ( ≤ 3,5 ton) zonder chauffeur 

cfr. 77.110 
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                45.112 Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton) 

Deze subklasse omvat: 
- de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen (≤ 3,5 ton): 

• motorvoertuigen voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden 
zoals ambulances, minibusjes, enz.  

• lichte bestelwagens 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte terreinwagens (vb. jeeps) van ≤ 3,5 ton 

Deze subklasse omvat niet: 
- de handelsbemiddeling in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen - cfr. 45.310 
- de verhuur van personenauto's en lichte bestelwagens ( ≤ 3,5 ton) met chauffeur - cfr. 

49.320 
- de verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens ( ≤ 3,5 ton) zonder chauffeur 

cfr. 77.110 
 

                45.113 Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton) 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in nieuwe en gebruikte motorvoertuigen (≤ 3,5 ton): 
• motorvoertuigen voor personenvervoer, inclusief die voor bijzondere doeleinden 

zoals ambulances, minibusjes, enz.  
• lichte bestelwagens 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de detailhandel in nieuwe en gebruikte terreinwagens (vb. jeeps) van ≤ 3,5 ton 

Deze subklasse omvat niet: 
- de detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen - cfr. 45.320 
- de verhuur van personenauto's en lichte bestelwagens ( ≤ 3,5 ton) met chauffeur - cfr. 

49.320 
- de verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens ( ≤ 3,5 ton) zonder chauffeur 

cfr. 77.110 
 

            45.19 Handel in andere motorvoertuigen 
 

                45.191 Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in andere nieuwe en gebruikte motorvoertuigen (> 3,5 ton): 

• vrachtwagens, autobussen, touringcars, motorhomes, bestelwagens, enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de groothandel in nieuwe en gebruikte terreinwagens (vb. jeeps) van > 3,5 ton 

Deze subklasse omvat niet: 
- de handel in aanhangwagens, opleggers en caravans - cfr. 45.194 
- de groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen - cfr. 45.310 
- de verhuur van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) met chauffeur - cfr. 

49.410 
- de verhuur van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) zonder chauffeur - cfr. 

77.120 
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                45.192 Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 

Deze subklasse omvat: 
- de handelsbemiddeling in andere nieuwe en gebruikte motorvoertuigen (> 3,5 ton): 

• vrachtwagens, autobussen, touringcars, motorhomes, bestelwagens, enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de handelsbemiddeling in nieuwe en gebruikte terreinwagens (vb. jeeps) van > 3,5 ton 

Deze subklasse omvat niet: 
- de handel in aanhangwagens, opleggers en caravans - cfr. 45.194 
- de handelsbemiddeling in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen - cfr. 45.310 
- de verhuur van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) met chauffeur - cfr. 

49.410 
- de verhuur van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) zonder chauffeur - cfr. 

77.120 
 

                45.193 Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in andere nieuwe en gebruikte motorvoertuigen (> 3,5 ton): 

• vrachtwagens, autobussen, touringcars, motorhomes, bestelwagens, enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de detailhandel in nieuwe en gebruikte terreinwagens (vb. jeeps) van > 3,5 ton 

Deze subklasse omvat niet: 
- de handel in aanhangwagens, opleggers en caravans - cfr. 45.194 
- de detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen - cfr. 45.320 
- de verhuur van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) met chauffeur - cfr. 

49.410 
- de verhuur van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) zonder chauffeur - cfr. 

77.120 
 

                45.194 Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans 

Deze subklasse omvat:  
- de handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers 
- de handel in nieuwe en gebruikte caravans 
 

        45.2 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen 
 

            45.20 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen 
 

                45.201 Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton) 

Deze subklasse omvat: 
- algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de loopvlakvernieuwing, inclusief het opnieuw uitsnijden van banden - cfr. 22.110 
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                45.202 Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) 

Deze subklasse omvat: 

- algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de loopvlakvernieuwing, inclusief het opnieuw uitsnijden van banden - cfr. 22.110 
 

                45.203 Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- reparatie en montage van mechanische auto-onderdelen 
- reparatie en montage van elektrische en elektronische auto-onderdelen  
- reparatie en montage van elektronische injectiesystemen 
- reparatie en montage van autoruiten 
- reparatie en montage van autozetels 

Deze subklasse omvat niet: 

- de loopvlakvernieuwing, inclusief het opnieuw uitsnijden van banden - cfr. 22.110 
- de carrosserieherstelling - cfr. 45.204 
- het repareren, monteren en vervangen van binnen- en buitenbanden - cfr. 45.205 
 

                45.204 Carrosserieherstelling 

Deze subklasse omvat: 

- de carrosserieherstelling 
- het spuiten en verven van motorvoertuigen 
 

                45.205 Bandenservicebedrijven 

Deze subklasse omvat: 

- het repareren, monteren en vervangen van binnen- en buitenbanden, inclusief het 
uitbalanceren 

Deze subklasse omvat niet: 

- de loopvlakvernieuwing, inclusief het opnieuw uitsnijden van banden - cfr. 22.110 
- de groothandel van autobanden zonder montage daarvan - cfr. 45.310 
- de detailhandel van autobanden zonder montage daarvan - cfr. 45.320 
 

                45.206 Wassen en poetsen van motorvoertuigen 

Deze subklasse omvat: 

- het wassen, poetsen, polieren, simoniseren en het reinigen van het interieur van motor-
voertuigen 
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                45.209 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g. 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de anti-roestbehandeling 
- de installatie van onderdelen en accessoires wanneer deze geen deel uitmaken van het 

productieproces 

Deze subklasse omvat niet: 

- de loopvlakvernieuwing, inclusief het opnieuw uitsnijden van banden - cfr. 22.110 
 

        45.3 Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 
 

            45.31 Groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 
 

                45.310 Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 

Deze subklasse omvat: 

- de handelsbemiddeling en de groothandel van alle soorten onderdelen, hulpstukken en ac-
cessoires van motorvoertuigen, inclusief de groothandel in tweedehandsonderdelen, zoals: 

• binnen- en buitenbanden 
• bougies, verlichtingsapparatuur en elektrische onderdelen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel van autobanden in combinatie met de montage daarvan - cfr. 45.205 
 

            45.32 Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 
 

                45.320 Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel van alle soorten onderdelen, hulpstukken en accessoires van motorvoer-
tuigen, inclusief de detailhandel in tweedehandsonderdelen, zoals: 

• binnen- en buitenbanden 
• bougies, verlichtingsapparatuur en elektrische onderdelen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel van autobanden in combinatie met de montage daarvan - cfr. 45.205 
- de detailhandel in motorbrandstoffen - cfr. 47.300 
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        45.4 Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en 

delen en toebehoren van motorfietsen 
 

            45.40 Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en 
toebehoren van motorfietsen 
 

                45.401 Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van 
motorfietsen 

Deze subklasse omvat: 

- de handelsbemiddeling en de groothandel in nieuwe of gebruikte motorfietsen en brom-
fietsen 

- de handelsbemiddeling en de groothandel, inclusief via postorderbedrijven, in onderdelen 
en accessoires van motorfietsen en bromfietsen 

 
Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in fietsen en onderdelen en accessoires daarvan - cfr. 46.495 
- de verhuur van motorfietsen en bromfietsen - cfr. 77.399  
- de verhuur van fietsen - cfr. 77.210 
- de reparatie en onderhoud van fietsen - cfr. 95.290 
 

                45.402 Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van 
motorfietsen 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in nieuwe of gebruikte motorfietsen en bromfietsen 
- de detailhandel in onderdelen en accessoires van motorfietsen en bromfietsen 
- het onderhoud en de reparatie van motorfietsen en bromfietsen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in fietsen en onderdelen en accessoires daarvan - cfr. 47.640 
- de verhuur van motorfietsen en bromfietsen - cfr. 77.399  
- de verhuur van fietsen - cfr. 77.210 
- de reparatie en onderhoud van fietsen - cfr. 95.290 
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    46 Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering 

van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen 
Deze afdeling omvat de activiteiten van groothandelaren die handel drijven voor 
eigen rekening, alsook de activiteiten van groothandelaren die handel drijven op 
naam en voor rekening van derden (handelsbemiddeling). Deze afdeling omvat zowel 
de binnenlandse als de internationale groothandel (invoer/uitvoer). 

Deze afdeling omvat niet: 

- de groothandel in motorvoertuigen, caravans en motorfietsen - cfr. groepen 45.1 en 45.4 
- de groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen - cfr. 45.310 
- de groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en delen en toebehoren van 

motorfietsen - cfr.45.401 
- de verhuur en lease van goederen - cfr. afdeling 77 
- het verpakken van goederen in vaste toestand en het vullen van flessen met producten in 

vloeibare of gasvormige toestand, inclusief het mengen en filteren, voor een vast bedrag of 
op contractbasis - cfr. 82.920 

 
        46.1 Handelsbemiddeling 

Deze groep omvat: 

- de activiteiten van commissionairs, makelaars op goederenbeurzen en alle andere tussen-
personen die handel drijven in naam en voor rekening van derden  

- het samenbrengen van verkopers en kopers en het verrichten van handelstransacties namens 
een opdrachtgever, ook via internet 

Deze groep omvat eveneens: 

- veilinghuizen voor de groothandel, ook indien on line 
 

            46.11 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en 
textielgrondstoffen en halffabricaten 
 

                46.110 Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en textielgrondstoffen en 
halffabrikaten 

Deze subklasse omvat: 

- handelsbemiddeling in bloemen, planten, landbouwproducten, levende dieren, 
textielgrondstoffen en halffabrikaten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel voor eigen rekening - cfr. groepen 46.2 tot en met 46.9 
- de tussenpersonen in de detailhandel, niet in winkels - cfr. 47.990 
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            46.12 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische 

producten 
 

                46.120 Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten 

Deze subklasse omvat: 

- handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten, inclusief 
meststoffen, verdelgingsmiddelen en chemische producten voor de landbouw 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel voor eigen rekening - cfr. groepen 46.2 tot en met 46.9 
- de tussenpersonen in de detailhandel, niet in winkels - cfr. 47.990 
 

            46.13 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 
 

                46.130 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 

Deze subklasse omvat: 

- handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- handelsbemiddeling in verf en vernis 
- handelsbemiddeling in sanitaire artikelen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel voor eigen rekening - cfr. groepen 46.2 tot en met 46.9 
- de tussenpersonen in de detailhandel, niet in winkels - cfr. 47.990 
 

            46.14 Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de 
industrie en in schepen en luchtvaartuigen 
 

                46.140 Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in 
schepen en luchtvaartuigen 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- handelsbemiddeling in machines voor de bouwnijverheid 
- handelsbemiddeling in naai- en breimachines 
- handelsbemiddeling in kantoormachines en computers 
- handelsbemiddeling in machines, tractoren, werktuigen en toebehoren voor de landbouw 
- handelsbemiddeling in elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal 

voor industrieel gebruik 
- handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie 
- handelsbemiddeling in schepen en luchtvaartuigen 
- handelsbemiddeling in machines en uitrusting voor de dienstverlenende sector 

Deze subklasse omvat niet: 

- handelsbemiddeling bij de verkoop van motorvoertuigen - cfr. groep 45.1 
- veilinghuizen voor de groothandel van motorvoertuigen - cfr. groep 45.1 
- de groothandel voor eigen rekening - cfr. groepen 46.2 tot en met 46.9 
- de tussenpersonen in de detailhandel, niet in winkels - cfr. 47.990 
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            46.15 Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 

 
                46.150 Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 

Deze subklasse omvat o.a.: 
- handelsbemiddeling in meubelen 
- handelsbemiddeling in ijzerwaren 
- handelsbemiddeling in audio- en videoapparatuur, fotografische en cinematografische 

apparaten en optische artikelen 
- handelsbemiddeling in loodgietersmateriaal, elektrisch installatiemateriaal voor 

huishoudelijk gebruik en verwarmingsinstallaties 
- handelsbemiddeling in porselein, glaswerk, behang en vloerbedekking 
- handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen 
- handelsbemiddeling in farmaceutische producten en orthopedische artikelen 
- handelsbemiddeling in papierwaren, kranten, boeken en tijdschriften 
- handelsbemiddeling in horloges, artikelen van edele metalen en sieraden 
- handelsbemiddeling in sport- en kampeerartikelen, spellen en speelgoed 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel voor eigen rekening - cfr. groepen 46.2 tot en met 46.9 
- de tussenpersonen in de detailhandel, niet in winkels - cfr. 47.990 
 

            46.16 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren 
 

                46.160 Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren 

Deze subklasse omvat: 
- de handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel voor eigen rekening - cfr. groepen 46.2 tot en met 46.9 
- de tussenpersonen in de detailhandel, niet in winkels - cfr. 47.990 
 

            46.17 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 
 

                46.170 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 

Deze subklasse omvat: 
- de handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel voor eigen rekening - cfr. groepen 46.2 tot en met 46.9 
- de tussenpersonen in de detailhandel, niet in winkels - cfr. 47.990 
 

            46.18 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen 
 

                46.180 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen 

Deze subklasse omvat: 
- de handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- handelsbemiddeling gespecialiseerd in goederengroepen 
- handelsbemiddeling in fietsen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel voor eigen rekening - cfr. groepen 46.2 tot en met 46.9 
- de tussenpersonen in de detailhandel, niet in winkels - cfr. 47.990 
- de verzekeringsagenten en -makelaars - cfr. 66.220 
- de makelaars in onroerend goed - cfr. 68.311 
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            46.19 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 

 
                46.190 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 

Deze subklasse omvat: 
- de handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel voor eigen rekening - cfr. groepen 46.2 tot en met 46.9 
- de tussenpersonen in de detailhandel, niet in winkels - cfr. 47.990 
 

        46.2 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren 
 

            46.21 Groothandel in granen, ruwe tabak, zaden en veevoeders 
 

                46.211 Groothandel in granen en zaden 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel gespecialiseerd in granen 
- de groothandel in zaden 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de groothandel in pootaardappelen 
 

                46.212 Groothandel in veevoeders 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in veevoeders 
- de groothandel in voederaardappelen, voederbieten en andere voedergewassen 
- de groothandel in materiaal, residuen en bijproducten voor veevoeders 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in consumptieaardappelen - cfr. 46.311 
- de groothandel in voedsel voor huisdieren - cfr. 46.383 
- de groothandel in pootaardappelen - cfr. 46.211 
- de groothandel in suikerbieten - cfr. 46.214 
 

                46.213 Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in ruwe niet-eetbare plantaardige oliën en vetten 
- de groothandel in ruwe niet-eetbare dierlijke oliën en vetten 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in spijsoliën en -vetten - cfr. 46.332 
 

                46.214 Groothandel in andere akkerbouwproducten 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in oliehoudende vruchten 
- de groothandel in suikerbieten 
- de groothandel in vlas, mout en hop  
- de groothandel in andere akkerbouwproducten, n.e.g. 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in voederaardappelen, voederbieten en andere voedergewassen - cfr. 46.212 
- de groothandel in consumptieaardappelen - cfr. 46.311 
- de groothandel in textielvezels - cfr. 46.769 
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                46.215 Groothandel in ruwe tabak 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in ruwe tabak 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in tabaksproducten - cfr. 46.350 
 

                46.216 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders, algemeen assortiment 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in akkerbouwproducten, ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en 

veevoeders, algemeen assortiment 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in textielvezels - cfr. 46.769 
 

            46.22 Groothandel in bloemen en planten 
 

                46.220 Groothandel in bloemen en planten 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in bloemen en planten 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de groothandel in bloembollen 
 

            46.23 Groothandel in levende dieren 
 

                46.231 Groothandel in levend vee 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in levend vee: 

• varkens, runderen, paarden, schapen, geiten, enz. 
• kippen, kuikens, eenden, ganzen, kalkoenen en andere pluimvee 

 
                46.232 Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee: 

• konijnen 
• huisdieren 
• siervissen en siervogels 
• pelsdieren 
• wilde dieren 
• ander levende dieren, m.u.v. levend vee, n.e.g. 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in levend vee - cfr. 46.231 
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            46.24 Groothandel in huiden, vellen en leer 

 
                46.240 Groothandel in huiden, vellen en leer 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in huiden, vellen en leer 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in artikelen van bont - cfr. 46.423 
- de groothandel in lederwaren en reisartikelen - cfr. 46.498 
 

        46.3 Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen 
 

            46.31 Groothandel in groenten en fruit 
 

                46.311 Groothandel in consumptieaardappelen 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in consumptieaardappelen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in voederaardappelen - cfr. 46.212 
- de groothandel in pootaardappelen - cfr. 46.211 
 

                46.319 Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in groenten, m.u.v. consumptieaardappelen, vers of geconserveerd 
- de groothandel in fruit, vers of geconserveerd 
 

            46.32 Groothandel in vlees en vleesproducten 
 

                46.321 Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in vlees en vleeswaren, vers of geconserveerd, m.u.v. vlees van wild en van 
gevogelte 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de groothandel in vlees van konijnen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in vlees van wild en van gevogelte - cfr. 46.322 
 

                46.322 Groothandel in vlees van wild en van gevogelte 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in vlees van wild en van gevogelte, vers of geconserveerd 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in vlees van konijnen - cfr. 46.321 
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            46.33 Groothandel in zuivelproducten, eieren en spijsoliën en -vetten 

 
                46.331 Groothandel in zuivelproducten en eieren 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in zuivelproducten (melk, boter, kaas, enz.) 
- de groothandel in eieren en eierproducten 
 

                46.332 Groothandel in spijsoliën en -vetten 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in plantaardige spijsoliën en -vetten 
- de groothandel in dierlijke spijsoliën en -vetten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten - cfr. 46.213 
 

            46.34 Groothandel in dranken 
 

                46.341 Groothandel in wijnen en geestrijke dranken 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in wijnen en geestrijke dranken 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het bottelen van wijn en geestrijke dranken en het etiketteren van flessen door de 
groothandelaar zelf, maar zonder verdere verwerking 

Deze subklasse omvat niet: 

- het mengen van gedistilleerde dranken - cfr. 11.010 
- het mengen en zuiveren van wijn - cfr. 11.020 
- het bottelen van dranken en het etiketteren van flessen voor een vast bedrag of op 

contractbasis - cfr. 82.920 
 

                46.349 Groothandel in dranken, algemeen assortiment 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in alcoholische en andere dranken, algemeen assortiment 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het bottelen van alcoholische en andere dranken en het etiketteren van flessen door de 
groothandelaar zelf, maar zonder verdere verwerking 

Deze subklasse omvat niet: 

- het mengen van gedistilleerde dranken - cfr. 11.010 
- het mengen en zuiveren van wijn - cfr. 11.020 
- het bottelen van dranken en het etiketteren van flessen voor een vast bedrag of op 

contractbasis - cfr. 82.920 
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            46.35 

 
Groothandel in tabaksproducten 
 

                46.350 Groothandel in tabaksproducten 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in tabaksproducten: sigaren, sigaretten, pijptabak, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in ruwe tabak - cfr. 46.215 
 

            46.36 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 
 

                46.360 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in suiker 
- de groothandel in chocolade en chocoladeproducten 
- de groothandel in suikerwerk 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de groothandel in bakkerijproducten 
 

            46.37 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 
 

                46.370 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in koffie en thee 
- de groothandel in cacao 
- de groothandel in specerijen 
 

            46.38 Groothandel in andere voedingsmiddelen, met inbegrip van vis en schaal- 
en weekdieren 
 

                46.381 Groothandel in vis en schaal- en weekdieren 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in vis, schaal- en weekdieren, vers of geconserveerd 
 

                46.382 Groothandel in aardappelproducten 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in aardappelproducten 
 

                46.383 Groothandel in voedsel voor huisdieren 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in voedsel voor huisdieren 
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                46.389 

 
Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in meel en andere bakkerijgrondstoffen 
- de groothandel in macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren 
- de groothandel in rijst 
- de groothandel in zetmeelproducten 
- de groothandel in bereide maaltijden en schotels 
- de groothandel in gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding 
- de groothandel in confituur en honing 
- de groothandel in roomijs en ander consumptie-ijs (bv.sorbet) 
- de groothandel in andere voedingsmiddelen 
 

            46.39 Niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen 
 

                46.391 Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen 

Deze subklasse omvat: 
- de niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen (algemeen 
assortiment): vlees en vleeswaren, gevogelte en wild, vis en schaal- en schelpdieren, groenten 
en fruit, bereide maaltijden en schotels, desserten, roomijs, enz. 

 
                46.392 Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en 

genotmiddelen 

Deze subklasse omvat: 
- de niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en 

genotmiddelen (algemeen assortiment) 
 

        46.4 Groothandel in andere consumentenartikelen 
Deze groep omvat de groothandel in consumentenartikelen, met inbegrip van 
textielartikelen. 

            46.41 Groothandel in textiel 
 

                46.411 Groothandel in weefsels, stoffen en fournituren 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in garens of draad voor het weven, breien, naaien of borduren 
- de groothandel in weefsels en stoffen 
- de groothandel in fournituren: naalden, band, lint, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in textielvezels - cfr. 46.769 
 

                46.412 Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed 

Deze subklasse omvat:  
- de groothandel in huishoudtextiel  

• tafellakens, handdoeken, zakdoeken, servetten, enz. 
- de groothandel in beddengoed 

• beddenlakens, dekbedden, dekens, kussens, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in woningtextiel - 46.733 
- de groothandel in textielvezels - cfr. 46.769 
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                46.419 Groothandel in overig textiel 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in dekzeilen, hoezen, parasols en zonneschermen 
- de groothandel in linnengoed voor horeca, ziekenhuizen, enz. 
- de groothandel in overig textiel, n.e.g. 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in textielvezels - cfr. 46.769 
 

            46.42 Groothandel in kleding en schoeisel 
 

                46.421 Groothandel in werkkleding 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in bedrijfs- en werkkleding 
- de groothandel in beschermkleding tegen vuur, straling, besmetting, enz. 
 

                46.422 Groothandel in onderkleding 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in onderkleding: 

• overhemden, t-shirts, blouses, slips, onderbroeken, pyjama's, nachthemden, 
kamerjassen, onderjurken, beha's, korsetten, enz. 

 
                46.423 Groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in bovenkleding voor dames, heren en kinderen, van weefsels, brei- en 

haakwerk en gebonden textielvlies, met inbegrip van maatkleding: 
• mantels, regenmantels, kostuums, mantelpakken, ensembles, colbertjassen, blazers, 

broeken, rokken, enz. 
- de groothandel in kleding, met uitzondering van werk- en onderkleding, n.e.g. 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de groothandel in sportkleding 
- de groothandel in babybovenkleding 
- de groothandel in bovenkleding van leer of van kunstleer 
- de groothandel in bovenkleding van bont 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in speciaal sportschoeisel, zoals skischoenen - cfr. 46.496 
- de groothandel in lederwaren en reisartikelen - cfr. 46.498 
 

                46.424 Groothandel in kledingaccessoires 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in kledingaccessoires: 

• kousen, kniekousen, sokken, nylonkousen, panty's en dergelijke artikelen 
• handschoenen, dassen, sjaals, ceinturen, bretellen, enz. 
• hoeden, petten en andere hoofddeksels 

- de groothandel in paraplu's 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in sieraden - cfr. 46.480 
- de groothandel in lederwaren en reisartikelen - cfr. 46.498 
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                46.425 Groothandel in schoeisel 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in schoeisel, met uitzondering van speciaal sportschoeisel 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in speciaal sportschoeisel, zoals skischoenen - cfr. 46.496 
- de groothandel in lederwaren en reisartikelen - cfr. 46.498 
 

            46.43 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten 
 

                46.431 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten en audio- en videoapparatuur 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten 
- de groothandel in audio- en videoapparatuur 
- de groothandel in elektrische verwarmingsapparaten 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in verlichtingsapparatuur - cfr. 46.473 
- de groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen - cfr. 46.494 
- de groothandel in naai- en breimachines - cfr. 46.640 
 

                46.432 Groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers: 

• grammofoonplaten, cassettes, cd's, dvd's en videobanden 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in niet-opgenomen beeld- en geluidsdragers zoals; magnetische banden, 

cassettes, diskettes, optische cd's en dvd's - cfr. 46.520 
 

                46.433 Groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in foto- en filmapparatuur en in andere optische artikelen 
 

            46.44 Groothandel in porselein, glaswerk en reinigingsmiddelen 
 

                46.441 Groothandel in porselein en glaswerk 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in vaat- en glaswerk 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in kookpotten, bestekken en huishoudelijke artikelen van metaal - cfr. 
46.494 

 
                46.442 Groothandel in reinigingsmiddelen 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in was-, onderhouds- en reinigingsproducten 
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            46.45 Groothandel in parfumerieën en cosmetica 

 
                46.450 Groothandel in parfumerieën en cosmetica 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in parfums en cosmetica 
- de groothandel in toiletartikelen, zoals toiletzepen, tandpasta, haarshampoos, enz. 
 

            46.46 Groothandel in farmaceutische producten 
 

                46.460 Groothandel in farmaceutische producten 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in medische en farmaceutische producten 
- de groothandel in medisch-chirurgisch materieel en tandheelkundige instrumenten en 

benodigdheden 
- de groothandel in instrumenten en apparaten voor artsen en ziekenhuizen 
- de groothandel in orthopedische artikelen 
- de groothandel in prothesen en invalidenwagens 
 

            46.47 Groothandel in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur 
 

                46.471 Groothandel in huismeubilair 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in huismeubilair: 
• eetkamer-, zitkamer- en slaapkamermeubelen 
• badkamermeubelen 
• keukenmeubelen 
• tuin- en terrasmeubelen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in kantoormeubelen - cfr. 46.650 
 

                46.472 Groothandel in tapijten 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in tapijten, karpetten en matten 
 

                46.473 Groothandel in verlichtingsapparatuur 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in verlichtingsapparatuur 
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            46.48 Groothandel in uurwerken en sieraden 

 
                46.480 Groothandel in uurwerken en sieraden 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de groothandel in horloges en uurwerken, artikelen van edele metalen en sieraden 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in diamant en andere edelstenen - cfr. 46.761 
 

            46.49 Groothandel in andere consumentenartikelen 
 

                46.491 Groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in kranten, boeken en tijdschriften 
 

                46.492 Groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in kantoor-, schrijf- en schoolbehoeften: 
• gebruiksklaar schrijf- en drukpapier, printerpapier, carbonpier, enveloppen, pennen, 

potloden en ander schrijfgerei, stempels, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in kantoormachines en kantoorbenodigdheden, zoals schrijfmachines, 
rekenmachines, fotokopieermachines, dicteermachines, telmachines, enz. - cfr. 46.660 

 
                46.493 Groothandel in papier- en kartonwaren 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in sanitaire papier- en kartonwaren: 
• afschminkdoekjes, zakdoeken, handdoeken en servetten 
• toiletpapier 
• luiers en inlegluiers voor baby’s, maandverbanden en tampons 
• andere sanitaire papier- en kartonwaren 

- de groothandel in huishoudelijke papier- en kartonwaren: 
• servetten, filterzakken, stofzuigerzakken, enz. 
• kopjes, borden en presenteerbladen 
• andere huishoudelijke papier- en kartonwaren 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in papier en karton, bestemd om industrieel verder te worden bewerkt - cfr. 
46.769 
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                46.494 Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten - cfr. 46.431 
 

                46.495 Groothandel in fietsen 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in fietsen en onderdelen en toebehoren daarvan 
 

                46.496 Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in sport- en kampeerartikelen, met inbegrip van de groothandel in speciaal 
sportschoeisel, zoals skischoenen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in fietsen en onderdelen en toebehoren daarvan - cfr. 46.495 
 

                46.497 Groothandel in spellen en speelgoed 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in spellen en speelgoed, met uitzondering van videospelconsoles en 
videogames 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in videospelconsoles en videogames - cfr. 46.510 
- de detailhandel in videospelconsoles en videogames - cfr. 47.410 
 

                46.498 Groothandel in lederwaren en reisartikelen 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in lederwaren en reisartikelen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in bovenkleding van leer - cfr. 46.423 
 

                46.499 Groothandel in andere consumentenartikelen, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in muziekinstrumenten 
- de groothandel in houtwaren, vlechtwerk en kurkwaren 
- de groothandel in scherts- en feestartikelen 
- de groothandel in seksartikelen 
- de overige groothandel in consumentenartikelen, n.e.g. 
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        46.5 

 
Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur 
Deze groep omvat de groothandel in informatie- en communicatieapparatuur, m.a.w. 
de computers, de randapparatuur en de software, alsook de groothandel in elektro-
nische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan. 

            46.51 Groothandel in computers, randapparatuur en software 
 

                46.510 Groothandel in computers, randapparatuur en software 

Deze subklasse omvat:  
- de groothandel in computers en randapparatuur 
- de groothandel in videospelconsoles 
- de groothandel in standaardsoftware, met inbegrip van videogames 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan - cfr. 

46.520 
- de groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering van 

computers en randapparatuur - cfr. 46.660 
 

            46.52 Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen 
daarvan 
 

                46.520 Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan 

Deze subklasse omvat o.a.: 
- de groothandel in elektronenbuizen  
- de groothandel in halfgeleiderelementen  
- de groothandel in elektronische chips en geïntegreerde schakelingen  
- de groothandel in gedrukte elektrische schakelingen 
- de groothandel in niet-opgenomen beeld- en geluidsdragers zoals; magnetische banden, 

cassettes, diskettes, optische cd's en dvd's 
- de groothandel in telefoon- en communicatieapparatuur 

Deze subklasse omvat niet:  
- de groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers, zoals grammofoonplaten, cassettes, 

cd's, dvd's en videobanden - cfr. 46.432  
- de groothandel in computers, randapparatuur en software - cfr. 46.510 
 

        46.6 Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren 
Deze groep omvat de groothandel in machines en uitrusting voor specifieke indu-
striedoeleinden, alsook machines voor algemeen gebruik. 

            46.61 Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw 
 

                46.610 Groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw 

Deze subklasse omvat o.a.: 
- de groothandel in machines, werktuigen en toebehoren voor de landbouw: 

• ploegen, machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen en zaaimachines 
• maaimachines 
• dorsmachines 
• melkmachines 
• machines en werktuigen voor de pluimveeteelt en voor de bijenteelt 
• land- en bosbouwtractoren 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de groothandel in grasmaaimachines, ongeacht de aandrijving 
- de groothandel in motoculteurs  
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            46.62 Groothandel in gereedschapswerktuigen 

 
                46.620 Groothandel in gereedschapswerktuigen 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in alle soorten gereedschapswerktuigen bestemd voor gelijk welk soort 

materiaal 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de groothandel in computergestuurde gereedschapswerktuigen 
 

            46.63 Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de 
weg- en waterbouw 
 

                46.630 Groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en 
waterbouw 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in materieel voor gebruik op de bouwwerf, kranen, machines voor de 

wegenbouw, enz. 
- de groothandel in mechanische werktuigen voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de 

weg- en waterbouw 
 

            46.64 Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en 
breimachines 
 

                46.640 Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in machines voor de kleding- en textielindustrie 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de groothandel in computergestuurde machines voor de kleding- en textielindustrie en in 

computergestuurde naai- en breimachines 
 

            46.65 Groothandel in kantoormeubelen 
 

                46.650 Groothandel in kantoormeubelen 

Deze subklasse omvat:  
- de groothandel in kantoormeubelen 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de groothandel in speciale winkelmeubelen: toonbanken, vitrines, rekken, enz. 
- de groothandel in meubelen voor restaurants, scholen en kerken 
- de groothandel in stoelen en zitmeubelen voor kantoren, werkruimten, hotels, restaurants en 

andere openbare plaatsen 
- de groothandel in stoelen en zetels voor theaters, bioscopen en dergelijke 
- de groothandel in banken, stoelen en andere zitmeubelen voor laboratoria, alsook 

laboratoriummeubelen (vb. kasten en tafels) 
- de groothandel in decoratieve restauratiewagens 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in huismeubilair - cfr. 46.471 
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            46.66 Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden 

 
                46.660 Groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, met uitzondering 

van computers en randapparatuur 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in andere kantoormachines en kantoorbenodigdheden, zoals schrijfmachines, 

rekenmachines, fotokopieermachines, dicteermachines, telmachines, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in kantoor-, schrijf- en schoolbenodigdheden, zoals gebruiksklaar schrijf- en 

drukpapier, printerpapier, carbonpier, enveloppen, pennen, potloden en ander schrijfgerei, 
stempels, enz. - cfr. 46.492 

- de groothandel in computers, randapparatuur en software - cfr. 46.510 
- de groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan - cfr. 

46.520 
 

            46.69 Groothandel in andere machines en werktuigen 
 

                46.691 Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen 
 

                46.692 Groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in verpakkingsmachines en weegtoestellen 
 

                46.693 Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in kabels, draad, schakelaars en ander materiaal voor de installatie van 
elektrische artikelen voor industrieel en huishoudelijk gebruik 

- de groothandel in ander elektrisch materiaal, zoals motoren, transformators, schakelborden, 
enz. 

 
                46.694 Groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in hijs-, hef- en transportwerktuigen 
 

                46.695 Groothandel in pompen en compressoren 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in pompen en compressoren 
 

                46.696 Groothandel in meet-, controle- en navigatie-instrumenten 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in meet-, controle- en navigatie-instrumenten 
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                46.697 Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor 

industrieel gebruik 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek voor 
industrieel gebruik 

 
                46.699 Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in vervoermiddelen, met uitzondering van motorvoertuigen, motorfietsen, 
bromfietsen en fietsen 

- de groothandel in industrierobots 
- de groothandel in garagematerieel en lasapparatuur 
- de groothandel in drijfwerkelementen en overbrengingsmechanismen 
- de groothandel in appendages van rubber of kunststof en technische toebehoren voor 

industrieel gebruik 
- de groothandel in touwwerk, koord, bindgaren en dergelijke 
- de groothandel in verpakkingsmateriaal 
- de groothandel in etalagepoppen 
- de groothandel in verkoopautomaten 
- de groothandel in speelautomaten en al dan niet elektronische spelen voor cafés, casino's, 

lunaparken, enz. 
- de groothandel in andere machines en uitrusting voor industrieel gebruik of voor de handel 

en dienstverlening, n.e.g. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in motorvoertuigen, aanhangwagens en caravans - cfr. groep 45.1 
- de groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen - cfr. 45.310 
- de groothandel in motorfietsen - cfr. 45.401 
- de groothandel in fietsen - cfr. 46.495 
- de groothandel in machines voor de mijnbouw, de bouwnijverheid en de weg- en 

waterbouw - cfr. 46.630 
- de groothandel in machines voor de kleding- en textielindustrie - cfr. 46.640 
 

        46.7 Overige gespecialiseerde groothandel 
Deze groep omvat verscheidene soorten gespecialiseerde groothandel die niet in één 
van de vorige categorieën van deze afdeling zijn begrepen. Zij bevat de groothandel 
in niet-agrarische intermediaire producten, alsook de groothandel in intermediaire 
producten die over het algemeen niet voor huishoudelijk gebruik bestemd zijn. 

            46.71 Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanver-
wante producten 
 

                46.710 Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in brandstoffen, vetten, smeeroliën en andere oliën, zoals:  

• houtskool, kolen, cokes, brandhout, nafta 
• ruwe aardolie, dieselolie, benzine, stookolie, kerosine 
• gasvormige brandstoffen: butaan, propaan, LPG 
• smeeroliën en -vetten 
• diverse geraffineerde aardolieproducten: white spirit, vaseline, paraffine, enz. 

- de groothandel in kernbrandstof 
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            46.72 Groothandel in metalen en metaalertsen 

 
                46.720 Groothandel in metalen en metaalertsen 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in ferro- en non-ferrometaalertsen 
- de groothandel in ferro- en non-ferrometalen in primaire vormen 
- de groothandel in halffabrikaten van ferro- en non-ferrometalen, n.e.g. 
- de groothandel in goud en andere edele metalen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in artikelen van edele metalen - cfr. 46.480 
- de groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen - cfr. 46.772 
- de groothandel in goud voor financiële doeleinden - cfr. 64.999 
 

            46.73 Groothandel in hout, bouwmaterialen en sanitair 
 

                46.731 Groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in bouwmaterialen, algemeen assortiment: 

• zand, grint, cement, bakstenen, hout, vlakglas, vloer- en wandtegels, sanitair en 
overige bouwmaterialen 

 
                46.732 Groothandel in hout 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in onbewerkt hout 
- de groothandel in producten van de eerste bewerking van hout 
- de groothandel in panelen en platen, parket, enz. 
- de groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid 
- de groothandel in geprefabriceerde gebouwen en constructies van hout, zoals tuinhuisjes, 

sauna’s, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in geprefabriceerde gebouwen en constructies van cement, beton, 

kunststeen, kunststof en metaal - cfr. 46.739 
- de groothandel in metaalschrijnwerk en schrijnwerk van kunststof - cfr. 46.739 
 

                46.733 Groothandel in behang, verf en woningtextiel 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in verf, vernis, lak en andere verfwaren 
- de groothandel in behang 
- de groothandel in vloer- en wandbedekking van linoleum, rubber, kunststof of andere 

materialen, met uitzondering van tapijt en parket 
- de groothandel in woningtextiel 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in tapijt - cfr. 46.472 
- de groothandel in parket - cfr. 46.732 
- de groothandel in vloer- en wandtegels - cfr. 46.735 
 



Toelichtingen  Nace-Bel 2008 

 

 
                46.734 Groothandel in vlakglas 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in vlakglas 
 

                46.735 Groothandel in vloer- en wandtegels 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in vloer- en wandtegels 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in tapijt - cfr. 46.472 
- de groothandel in parket - cfr. 46.732 
- de groothandel in vloer- en wandbedekking van linoleum, rubber, kunststof of andere 

materialen - cfr. 46.733 
 

                46.736 Groothandel in sanitair 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in sanitaire artikelen: 
• baden, wasbakken, toiletten en andere keramische sanitaire artikelen 

 
                46.739 Groothandel in overige bouwmaterialen 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in geprefabriceerde gebouwen en constructies van cement, beton, 
kunststeen, kunststof en metaal 

- de groothandel in metaalschrijnwerk en schrijnwerk van kunststof 
- de groothandel in overige bouwmaterialen, n.e.g. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in geprefabriceerde gebouwen en constructies van hout - cfr. 46.732 
- de groothandel in schrijn- en timmerwerk van hout voor de bouwnijverheid - cfr. 46.732 
 

            46.74 Groothandel in ijzerwaren en in installatiemateriaal voor loodgieters-
werk en verwarming 
 

                46.741 Groothandel in ijzerwaren 

Deze subklasse omvat o.a.: 
- de groothandel in hang- en sluitwerk voor meubels en gebouwen 
- de groothandel in nagels, draad, schroeven, bouten, enz. 
- de groothandel in handgereedschap: hamers, zagen, schroevendraaiers en ander 

handgereedschap, met inbegrip van elektrisch aangedreven handgereedschap 
- de groothandel in andere ijzerwaren 
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                46.742 Groothandel in installatiemateriaal voor loodgieterswerk en verwarming 

Deze subklasse omvat o.a.: 
- de groothandel in apparaten voor centrale verwarming 
- de groothandel in materiaal voor de installatie van sanitair en centrale verwarming: 

• buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingsstukken en rubberslangen, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in sanitair - cfr. 46.736 
 

            46.75 Groothandel in chemische producten 
 

                46.751 Groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in chemische producten voor industrieel gebruik: 

• aniline, drukinkt, etherische oliën, industriële gassen, chemische lijm, kleurstoffen, 
synthetisch hars, methanol, paraffine, geur- en smaakstoffen, soda, industriezout, 
zuren en zwavelverbindingen, zetmeelderivaten, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in kunststoffen in primaire vormen - cfr. 46.769 
- de groothandel in rubber - cfr. 46.769 
 

                46.752 Groothandel in kunstmeststoffen en andere agrochemische producten 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in kunstmeststoffen en andere chemische producten voor de landbouw 
 

            46.76 Groothandel in andere intermediaire producten 
 

                46.761 Groothandel in diamant en andere edelstenen 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in ruwe en bewerkte diamant 
- de groothandel in andere edelstenen en halfedelstenen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel in sieraden - cfr. 46.480 
 

                46.769 Groothandel in andere intermediaire producten, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in kunststoffen in primaire vormen 
- de groothandel in rubber 
- de groothandel in textielvezels, enz. 
- de groothandel in papier en karton, bestemd om industrieel verder te worden bewerkt 
- de groothandel in andere intermediaire producten 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in papier- en kartonwaren - cfr. 46.493 
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            46.77 Groothandel in afval en schroot 

Deze klasse omvat: 
- de groothandel in afval en schroot, al dan niet van metaal en in materialen bestemd voor 

recycling, met inbegrip van het verzamelen, sorteren, scheiden en verwijderen van opnieuw 
te gebruiken onderdelen van gebruikte goederen, zoals motorvoertuigen, (her)verpakken, 
opslaan en afleveren, waarbij er echter feitelijk geen veranderingen worden aangebracht. 
Daarnaast heeft het afval dat wordt aangekocht en verkocht, een restwaarde. 

Deze klasse omvat niet: 

- de inzameling van huishoudelijk en industrieel afval - cfr. 38.110 en 38.120 
- de behandeling van afval, niet voor verder gebruik in een industrieel proces, maar voor 

verwijdering - cfr. groep 38.2 
- de verwerking van afval, schroot en ander materiaal tot secundaire grondstoffen, indien er 

feitelijke veranderingen worden aangebracht en de output in de vorm van secundaire 
grondstoffen geen nieuw eindproduct is, maar voor direct gebruik in een industrieel 
productieproces geschikt is - cfr. groep 38.3 

- de ontmanteling van motorvoertuigen, computers, televisies en andere materialen, met het 
oog op terugwinning van materialen - cfr. 38.310 

- het slopen van schepen - cfr. 38.310 
- de shredding van motorvoertuigen via mechanisch proces - cfr. 38.322  
- de detailhandel in tweedehandsgoederen - cfr. klasse 47.79 
 

                46.771 Groothandel in autosloopmateriaal 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in autowrakken 
- de verkoop van autosloopmateriaal aan particulieren of bedrijfsmatige gebruikers 
- het slopen en demonteren van auto's voor de recuperatie van onderdelen met het oog om ze 

nadien terug te verkopen 
 

                46.772 Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen 

Deze subklasse omvat: 

- de groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen 
 

                46.779 Groothandel in afval en schroot, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- de ontmanteling van computers, televisies en andere apparatuur voor de recuperatie van 
onderdelen en met het oog om ze nadien terug te verkopen 

- de groothandel in ander afval en schroot, n.e.g. 
 

        46.9 Niet-gespecialiseerde groothandel 
 

            46.90 Niet-gespecialiseerde groothandel 
 

                46.900 Niet-gespecialiseerde groothandel 

Deze subklasse omvat: 
- de groothandel in een verscheidenheid van goederen zonder nadere specialisatie, zoals bv. 

de scheepsbevoorrading (shipchandlers) 
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    47 Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's 

en motorfietsen 
Deze afdeling omvat de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van verande-
ringen) van nieuwe en gebruikte goederen, voornamelijk aan het publiek, voor 
persoonlijk of huishoudelijk ge- of verbruik, op de markt of door winkels, waren-
huizen, postorderbedrijven, straathandelaren, consumentencoöperaties, enz. 

De detailhandel wordt allereerst ingedeeld naar soort verkoopkanaal (detailhandel 
in winkels: de groepen 47.1 tot 47.7; detailhandel, niet in winkels: groep 47.8 en 
47.9). De detailhandel in winkels omvat ook de detailhandel in tweedehandsgoede-
ren (klasse 47.79). De detailhandel in winkels wordt nog verder uitgesplitst in 
gespecialiseerde detailhandel in winkels (de groepen 47.2 tot 47.7) en niet-gespecia-
liseerde detailhandel in winkels (groep 47.1). De bovengenoemde groepen worden 
onderverdeeld naar verkochte producten. De detailhandel, niet in winkels, wordt 
onderverdeeld naar de soorten handel, zoals markt- en straathandel (groep 47.8) en 
de andere detailhandel, niet in winkels: via postorderbedrijven, internet, huis-aan-
huisverkoop, verkoopautomaten, enz. (groep 47.9). 

De artikelen die in deze afdeling worden verkocht, zijn beperkt tot wat men gewoon-
lijk “consumptiegoederen” noemt. Daarom omvat zij geen artikelen, die normaal 
niet in de detailhandel worden verkocht, zoals graan, ertsen, machines voor de 
industrie, enz. Deze afdeling omvat eveneens eenheden, waarvan de activiteit er 
vooral in bestaat uitgestalde waren aan particulieren te verkopen, zoals personal 
computers, papierwaren, verf of hout, zelfs als die producten niet voor persoonlijk of 
huishoudelijk gebruik zijn bestemd. In de handel gebruikelijke behandelingen zoals 
sorteren, scheiden, mengen en verpakken hebben geen invloed op de aard van de 
handelswaren. 

Deze afdeling omvat eveneens: 

- de detailhandel door tussenpersonen en de detailhandelsactiviteiten van 
veilinghuizen. 

Deze afdeling omvat niet: 

- de verkoop van landbouwproducten door de landbouwer - cfr. afdeling 01 
- de vervaardiging en verkoop van goederen, normaal ingedeeld onder industrie in 

de afdelingen 10 tot 32 
- de verkoop van motorvoertuigen, motorfietsen en onderdelen daarvan - cfr. 

afdeling 45 
- de handel in granen, zaden, ertsen, ruwe aardolie, chemicaliën voor industrieel 

gebruik, ijzer en staal en machines en apparatuur voor de industrie - cfr. afdeling 
46 

- de verkoop van voedsel en dranken voor verbruik ter plaatse en de verkoop van 
voedsel om mee te nemen - cfr. afdeling 56 

- de verhuur van consumentenartikelen aan het publiek - cfr. groep 77.2 
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        47.1 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels 

Deze groep omvat de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels, zoals super-
markten en hypermarkten, waarin een grote verscheidenheid van goederen wordt 
aangeboden en waarbij voedings- en genotmidelen al dan niet overheersen. 

            47.11 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en 
genotmiddelen overheersen 

Deze klasse omvat: 

- de detailhandel in een grote verscheidenheid van goederen waarbij voedings- en 
genotmiddelen overheersen: 

• eenheden die als hoofdactiviteit voedings- en genotmiddelen verkopen, maar 
daarnaast ook diverse andere goederen, zoals kleding, meubelen, apparaten, 
ijzerwaren, cosmetica, enz. 

 
                47.111 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in bevroren voedingsmiddelen (inclusief 
roomijs) 

 
                47.112 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen 

overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²) 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels van algemene voedingsmiddelen, met een 
verkoopsoppervlakte van minder dan 100 m² 

 
                47.113 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen 

overheersen (verkoopsoppervlakte vanaf 100 m² en minder dan 400 m²) 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de superettes: dit zijn detailhandelswinkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheer-
sen, in zelfbediening, met een verkoopsoppervlakte vanaf 100 m² en minder dan 400 m² 

 
                47.114 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen 

overheersen (verkoopsoppervlakte vanaf 400 m² en minder dan 2500 m²) 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de supermarkten: dit zijn detailhandelszaken waarbij voedings- en genotmiddelen overheer-
sen, in zelfbediening, met een verkoopsoppervlakte vanaf 400 m² en minder dan 2500 m². 

 
                47.115 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen 

overheersen (verkoopsoppervlakte vanaf 2500 m²) 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de hypermarkten: dit zijn detailhandelszaken met een verkoopsoppervlakte vanaf 2500 m² 
met een uitgebreid assortiment van levensmiddelen en andere non-foodproducten, maar 
waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen. 
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            47.19 Overige detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels 

 
                47.191 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet 

overheersen (verkoopoppervlakte < 2500 m²) 

Deze subklasse omvat:  
- de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels met een verkoopsoppervlakte van minder 

dan 2500 m² en met een grote verscheidenheid van goederen, waarbij voedings- en genot-
middelen echter niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosme-
tica, sieraden, speelgoed, sportartikelen, enz. 

 
                47.192 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet 

overheersen (verkoopoppervlakte vanaf  2500 m²) 

Deze subklasse omvat:  
- de detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels met een verkoopsoppervlakte vanaf      

2500 m² en met een grote verscheidenheid van goederen, waarbij voedings- en genot-
middelen echter niet overheersen, zoals kleding, meubelen, apparaten, ijzerwaren, cosme-
tica, sieraden, speelgoed, sportartikelen, enz. 

 
        47.2 Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde 

winkels 
 

            47.21 Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels 
 

                47.210 Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in groenten, met inbegrip van consumptieaardappelen, vers of gecon-

serveerd 
- de detailhandel in fruit, vers of geconserveerd 
 

            47.22 Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels 
 

                47.221 Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van 
wild  en van gevogelte 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in vlees (met inbegrip van vlees van konijnen) en vleeswaren in gespecia-
liseerde winkels 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels - cfr. 47.222 
 

                47.222 Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in vlees (met inbegrip van vlees van konijnen) en vleeswaren in 
gespecialiseerde winkels - cfr. 47.221 
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            47.23 Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels 

 
                47.230 Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in vis en schaal- en weekdieren en bereidingen daarvan 
 

            47.24 Detailhandel in brood, banketbakkerswerk en suikerwerk in 
gespecialiseerde winkels 
 

                47.241 Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude 
bakkers) 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in brood en banketbakkerswerk (koude bakkers) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk (warme bakkers) 
- cfr. 10.712 

- de detailhandel in chocolade en suikerwerk - cfr. 47.242 
 

                47.242 Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in chocolade en suikerwerk 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk - cfr. 10.820 
 

            47.25 Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels 
 

                47.251 Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in wijnen en geestrijke dranken 
 

                47.252 Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in alcoholische en andere dranken, algemeen assortiment 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in wijnen en geestrijke dranken - cfr. 47.251 
 

            47.26 Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels 
 

                47.260 Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in tabak 
- de detailhandel in tabaksproducten 
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            47.29 Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels 

 
                47.291 Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in zuivelproducten en eieren 
 

                47.299 Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in koffie 
- de detailhandel in kruiderijen, specerijen, spijsoliën en -vetten 
- de overige detailhandel in voedingsmiddelen, n.e.g. 

Deze subklasse omvat niet:  
- de detailhandel in fruit- en groenteconserven - cfr. 47.210 
- de niet-gespecialiseerde detailhandel in algemene voedingsmiddelen - cfr. klassen 47.11 en 

47.19 
 

        47.3 Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels 
 

            47.30 Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels 
 

                47.300 Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor motorvoertuigen en motorfietsen 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor motorvoertuigen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de groothandel in brandstoffen - cfr. 46.710 
- de detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen - cfr. 47.781 
 

        47.4 Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels 

Deze groep omvat de detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels, 
zoals computers, randapparatuur, software en telecommunicatieapparatuur alsook 
de detailhandel in consumenten elektronica in gespecialiseerde winkels. 

            47.41 Detailhandel in computers, randapparatuur en software in 
gespecialiseerde winkels 
 

                47.410 Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in computers 
- de detailhandel in randapparatuur  
- de detailhandel in andere kantoormachines 
- de detailhandel in videospelconsoles. 
- de detailhandel in standaardsoftware, met inbegrip van videogames 

Deze subklasse omvat niet: 
- de detailhandel in telecommunicatieapparatuur - cfr. 47.420 
- de detailhandel in kantoormeubelen - cfr. 47.591 
- de detailhandel van informatiedragers, waarop niet is opgenomen - cfr. 47.630 
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            47.42 Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels 

 
                47.420 Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in telecommunicatieapparatuur 
 

            47.43 Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels 
 

                47.430 Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in radio- en televisietoestellen 
- de detailhandel in audio- en videoapparatuur 
- de detailhandel in cd-, dvd- en dergelijke opname- en weergavetoestellen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in computers en randapparatuur - cfr. 47.410 
- de detailhandel in elektrische huishoudapparaten - cfr. 47.540 
- de detailhandel in niet-elektrische huishoudapparaten - cfr. 47.593 
- de detailhandel in muziekinstrumenten en -partituren - cfr. 47.594 
- de detailhandel in grammofoonplaten, cd's, dvd’s, al dan niet bespeelde geluids- en 

videobanden, cassettes, enz - cfr. 47.630 
 

        47.5 Detailhandel in andere consumentenartikelen in 
gespecialiseerde winkels 

Deze groep omvat de detailhandel in overige consumentenartikelen in gespeciali-
seerde winkels, zoals textiel, ijzerwaren, tapijten, elektrische apparaten of meubelen 

            47.51 Detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkels 
 

                47.511 Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in kledingstoffen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels - cfr. klasse 47.71 
 

                47.512 Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat:  

- de detailhandel in huishoudtextiel: 
• tafellakens, handdoeken, zakdoeken, servetten, enz. 

- de detailhandel in beddengoed: 
• beddelakens, slopen, dekbedden, dekens, kussens, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in gordijnen, overgordijnen en glasgordijnen - cfr. 47.530 
- de markthandel in textiel - cfr. 47.820 
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                47.513 Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in brei-, borduur- en naaigarens  
- de detailhandel in materiaal voor de vervaardiging van tapijten, tapisserieën en borduurwerk 
- de detailhandel in fournituren: naalden, band, lint, enz. 
 

                47.519 Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in dekzeilen, hoezen, parasols, zonneschermen, enz., van textiel 
- de detailhandel in overig textiel, n.e.g. 
 

            47.52 Detailhandel in ijzerwaren, verf en glas in gespecialiseerde winkels 
 

                47.521 Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen 
assortiment 

 
                47.522 Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen: 
• balken, liggers, kepers 
• deuren, ramen, kozijnen, (rol)luiken, afsluitingen, enz. 
• trappen, trapleuningen 
• houten staaflijsten en dakspanen 
• geprefabriceerde gebouwen en constructies of delen daarvan van hout, zoals tuin-

huisjes, sauna's, enz. 
• andere houten bouw- en tuinmaterialen 

 
                47.523 Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in wand- en vloertegels 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren - cfr. 47.524 
- de detailhandel in andere vloerbedekking en wandbekleding van textiel, kunststof, rubber, 

enz. - cfr. 47.530 
 

                47.524 Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in wand- en vloertegels - cfr. 47.523 
- de detailhandel in andere vloerbedekking en wandbekleding van textielstoffen, kunststof, 

rubber, enz. - cfr. 47.530 
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                47.525 Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen 
- de detailhandel in materiaal en gereedschap voor doe-het-zelvers 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de detailhandel in grasmaaimachines, ongeacht de aandrijving 
 

                47.526 Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in verf, vernis, lak en andere verfwaren 
 

                47.527 Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde 
winkels 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal 
 

                47.529 Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in zand, grint, cement, bakstenen, vlakglas, enz.  
- de detailhandel in overige bouwmaterialen, n.e.g. 
 

            47.53 Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in 
gespecialiseerde winkels 
 

                47.530 Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in gespecialiseerde 
winkels 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in tapijten en vloermatten 
- de detailhandel in gordijnen, overgordijnen en glasgordijnen 
- de detailhandel in behang 
- de detailhandel in vloerbedekking en wandbekleding van textielstoffen, kunststof, rubber, 

enz. 

Deze subklasse omvat niet: 
- de detailhandel in wand- en vloertegels - cfr. 47.523 
- de detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren - cfr. 47.524 
 

            47.54 Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde 
winkels 
 

                47.540 Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in elektrische huishoudapparaten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in computers en randapparatuur - cfr. 47.410 
- de detailhandel in audio- en videoapparatuur - cfr. 47.430 
- de detailhandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen - cfr. 47.593 
- de detailhandel in naai- en breimachines - cfr. 47.789 



Toelichtingen  Nace-Bel 2008 

 

 
            47.59 Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishou-

delijke artikelen in gespecialiseerde winkels 
 

                47.591 Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in huismeubilair 
- de detailhandel in kantoormeubilair 
- de detailhandel in inbouwkeukens 
- de detailhandel in matrassen, bedveringen en overige matrassendragers 

Deze subklasse omvat niet: 
- de detailhandel in antiquiteiten - cfr. 47.791 
- de detailhandel in tweedehandsgoederen - cfr. 47.793 
 

                47.592 Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in verlichtingsartikelen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de detailhandel in antiquiteiten - cfr. 47.791 
- de detailhandel in tweedehandsgoederen - cfr. 47.793 
 

                47.593 Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke 
artikelen in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in niet-elektrische huishoudapparaten 
- de detailhandel in messenmakerswerk, vaatwerk, aardewerk, porselein en glaswerk 

Deze subklasse omvat niet: 
- de detailhandel in antiquiteiten - cfr. 47.791 
- de detailhandel in tweedehandsgoederen - cfr. 47.793 
 

                47.594 Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in muziekinstrumenten en -partituren 

Deze subklasse omvat niet: 
- de detailhandel in antiquiteiten - cfr. 47.791 
- de detailhandel in tweedehandsgoederen - cfr. 47.793 
 

                47.599 Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in artikelen van hout, kurk of vlechtwerk 
- de detailhandel in elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en 

alarminstallaties tegen diefstal, in vergrendelapparatuur en in brandkasten en kluizen, 
zonder installatie of onderhoud daarvan 

- de detailhandel in overige huishoudelijke artikelen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de detailhandel in gordijnen, overgordijnen en glasgordijnen - cfr. 47.530 
- de detailhandel in antiquiteiten - cfr. 47.791 
- de detailhandel in tweedehandsgoederen - cfr. 47.793 
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        47.6 

 
Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespeciali-
seerde winkels 

Deze groep omvat de detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespeciali-
seerde winkels, zoals boeken, kranten en tijdschriften, audio- en video-opnamen, 
sport- en kampeerartikelen en spellen en speelgoed. 

            47.61 Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels 
 

                47.610 Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in alle soorten boeken 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in antieke boeken - cfr. 47.791 
- de detailhandel in tweedehandsboeken - cfr. 47.793 
 

            47.62 Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels 
 

                47.620 Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in kranten en tijdschriften 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de detailhandel in kranten en tijdschriften in kiosken 
- de detailhandel in kantoorbehoeften, zoals schrijf- en drukpapier, printerpapier, carbonpier, 

enveloppen, pennen, potloden en ander schrijfgerei, stempels, enz. 
 

            47.63 Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels 
 

                47.630 Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in grammofoonplaten, cd's, dvd’s en andere al dan niet opgenomen beeld- 
en geluidsdragers 
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            47.64 

 
Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels 
 

                47.640 Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat:  

- de detailhandel in sportartikelen, kampeerbenodigdheden (inclusief tenten) en artikelen voor 
overige vormen van vrijetijdsbesteding, met uitzondering van de detailhandel in sportkle-
ding en fietsen 

- de detailhandel in visgerei 
- de detailhandel in plezier- en sportvaartuigen, surfplanken, zeilen, enz. 
- de detailhandel in speciaal sportschoeisel, zoals skischoenen 
- de detailhandel in andere sport- en kampeerartikelen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in caravans - cfr. 45.194 
- de detailhandel in sportkleding - cfr. klasse 47.71 
- de detailhandel in wapens - cfr. 47.783 
- de detailhandel in fietsen - cfr. 47.785 
 

            47.65 Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels 
 

                47.650 Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in alle soorten spellen en speelgoed, ongeacht het materiaal, met 
uitzondering van videospelconsoles en videogames 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in videospelconsoles - cfr. 47.410 
- de detailhandel in standaardsoftware, met inbegrip van videogames - cfr. 47.410 
 

        47.7 Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels 

Deze groep omvat de detailhandel in gespecialiseerde winkels waarin een verschei-
denheid van goederen wordt aangeboden, die niet elders in deze nomenclatuur 
worden genoemd, zoals kleding, schoeisel, lederwaren en reisartikelen, farma-
ceutische, medische en orthopedische artikelen, uurwerken, souvenirs, drogisterij- 
en onderhoudsproducten, wapens, huisdieren en andere artikelen. Deze groep omvat 
eveneens de detailhandel in antiquiteiten en tweedehandsgoederen in gespecialiseer-
de winkels. 

            47.71 Detailhandel in kleding in gespecialiseerde winkels 

Deze klasse omvat: 

- de detailhandel in bovenkleding (inclusief werkkleding, sportkleding en ceremoniekleding), 
in onderkleding, in lingerie, strand- en badkleding en in kledingaccessoires, vervaardigd van 
ongeacht gelijk welk soort materiaal (textielstoffen, breigoed, leer, bont, enz.) 

Deze klasse omvat niet: 

- de detailhandel in textiel in gespecialiseerde winkels - cfr. klasse 47.51 
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                47.711 Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in damesbovenkleding 
 

                47.712 Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in herenbovenkleding 
 

                47.713 Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in baby- en kinderbovenkleding 
 

                47.714 Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde 
winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding 
 

                47.715 Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in kledingaccessoires: 
• kousen, kniekousen, sokken, nylonkousen, panty's, handschoenen, dassen, sjaals, 

ceinturen, bretellen, hoeden, petten en andere hoofddeksels, paraplu's, enz. 
 

                47.716 Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kleding-
accessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment) 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en 
kledingaccessoires (algemeen assortiment) 

 
            47.72 Detailhandel in schoeisel en lederwaren in gespecialiseerde winkels 

 
                47.721 Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in schoeisel, met uitzondering van speciaal sportschoeisel 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in speciaal sportschoeisel, zoals skischoenen - cfr. 47.640 
 

                47.722 Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in lederwaren en reisartikelen 
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            47.73 

 
Apothekers in gespecialiseerde winkels 
 

                47.730 Apotheken 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in farmaceutische producten 
 

            47.74 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde 
winkels 
 

                47.740 Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in medische en orthopedische artikelen 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de detailhandel in geneeskrachtige kruiden 
- de detailhandel in prothesen 
- de detailhandel in invalidenwagens 
 

            47.75 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels 
 

                47.750 Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in parfums en cosmetica 
- de detailhandel in toiletartikelen, zoals toiletzepen, tandpasta, haarshampoos, enz. 
 

            47.76 Detailhandel in bloemen, planten, zaden, kunstmeststoffen, huisdieren en 
voedsel voor huisdieren in gespecialiseerde winkels 
 

                47.761 Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in bloemen (inclusief snijbloemen) en planten 
- de detailhandel in zaden, kunstmeststoffen, sproeistoffen, enz. 
- de detailhandel in kunstbloemen en decoratieartikelen van kunstbloemen 
- de detailhandel in een uitgebreid gamma van tuinbouwproducten en 

tuinbouwbenodigdheden voor particulier gebruik, in gespecialiseerde tuincentra 

Deze subklasse omvat niet: 

- de teelt van bloemen - cfr. 01.191 
 

                47.762 Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in 
gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor 

Deze subklasse omvat niet: 
- het fokken van huisdieren, met uitzondering van vissen - cfr. 01.490 
- de visteelt in zee en zoet water - cfr. 03.210 en 03.220 
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            47.77 Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels 

 
                47.770 Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in uurwerken en horloges 
- de detailhandel in sieraden en edelsmeedwerk 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in imitatiesieraden - 47.786 
 

            47.78 Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels 
 

                47.781 Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels, 
m.u.v. motorbrandstoffen 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in vaste brandstoffen, zoals steenkool, brandhout, houtskool, enz. 
- de detailhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen, zoals huisbrandolie, flessengas, 

enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in motorbrandstoffen - cfr. 47.300 
 

                47.782 Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisie-instrumenten in 
gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in fotografische artikelen in gespecialiseerde winkels, zoals foto- en 
filmapparaten, foto- en filmrolletjes, fototassen, statieven, enz. 

- de detailhandel in optische artikelen en precisie-instrumenten in gespecialiseerde winkels, 
zoals verrekijkers, microscopen, telescopen, prisma's, (contact)lenzen, thermometers, baro-
meters, enz. 

- de activiteiten van opticiens 
 

                47.783 Detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in wapens en munitie voor de jacht en de schietsport 
- de detailhandel in verdedigingswapens 
 

                47.784 Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde 
winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de detailhandel in reinigingsproducten 
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                47.785 Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 
- de detailhandel in fietsen, tandems, kinderfietsen en kinderdriewielers (m.u.v. speelgoed) en 

andere fietsen zonder motor en delen en toebehoren daarvan 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel van speelgoed op wielen, bestemd om erop te rijden, zoals fietsen en 
driewielers uit plastiek - cfr. 47.650 

- de reparatie van fietsen - cfr. 95.290 
 

                47.786 Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in souvenirs 
- de detailhandel in religieuze artikelen  

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de detailhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in uurwerken en sieraden - cfr. 47.770 
 

                47.787 Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in hedendaagse kunst, nieuwe schilderijen, reproducties, kaders, lijsten, enz. 
in gespecialiseerde winkels of commerciële kunstgalerijen 

 
                47.788 Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment) 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment), zoals kleding, wiegen, boxen, 
kinderwagens, kinderzitjes voor gebruik in de auto, kindermeubelen, speelgoed, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels cfr. 47.713 
- de detailhandel in baby- en kinderonderkleding in gespecialiseerde winkels cfr. 47.714 
 

                47.789 Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in postzegels en munten 
- de detailhandel in naai- en breimachines 
- de detailhandel in koorden en touwen 
- de detailhandel in schertsartikelen en feestartikelen 
- de detailhandel in seksartikelen 
- de detailhandel in overige nieuwe artikelen, met uitzondering van voedingsmiddelen, n.e.g. 
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            47.79 Detailhandel in antiquiteiten en tweedehandsgoederen in winkels 

 
                47.791 Detailhandel in antiquiteiten in winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in antiek en oude kunstvoorwerpen 
- de activiteiten van verkoopscentra die antiek en oude kunstvoorwerpen per opbod verkopen 

(detailhandel) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel) via internet en de overige 
verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel), niet in winkels - cfr. 47.910 en 
47.990 

- de activiteiten van pandjeshuizen en dergelijke - cfr. 64.929  
- de restauratie van kunstvoorwerpen - cfr. 90.031 
- de restauratie van meubelen - cfr. 95.240 
 

                47.792 Detailhandel in tweedehandskleding in winkels 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in tweedehandskleding 
- de activiteiten van verkoopscentra die tweedehandskleding per opbod verkopen 

(detailhandel) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel) via internet en de overige 
verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel), niet in winkels - cfr. 47.910 en 
47.990 

- de activiteiten van pandjeshuizen en dergelijke - cfr. 64.929  
 

                47.793 Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v. tweedehandskleding 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in tweedehandsboeken 
- de detailhandel in overige tweedehandsgoederen, zoals meubelen, afbraakmateriaal, rarit-

eiten (brocante), enz. 
- de activiteiten van kringloopcentra en dergelijke 
- de activiteiten van verkoopscentra die tweedehandsgoederen, met uitzondering van antiek, 

oude kunstvoorwerpen en tweedehandskleding, per opbod verkopen (detailhandel) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in gebruikte motorvoertuigen - cfr. groep 45.1 
- de detailhandel in postzegels en postzegelverzamelingen - cfr. 47.789 
- de verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel) via internet en de overige ver-

koop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel), niet in winkels - cfr. 47.910 en 47.990  
- de activiteiten van pandjeshuizen en dergelijke - cfr. 64.929  
- de restauratie van kunstvoorwerpen - cfr. 90.031 
- de restauratie van meubelen - cfr. 95.240 
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        47.8 

 
Markt- en straathandel 

Deze groep omvat de detailhandel in alle soorten nieuwe of tweedehandsgoederen 
vanuit een gewoonlijk verplaatsbare kraam langs de openbare weg of op de markt. 

            47.81 Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen 
 

                47.810 Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen 

Deze subklasse omvat: 
- markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen vanuit een gewoonlijk verplaatsbaar 

kraam langs de openbare weg of op de markt 

Deze subklasse omvat niet: 
- de verkoop van bereide maaltijden in kramen en stalletjes van o.a. frieten, hotdogs, ijsjes, 

wafels, pannenkoeken, enz., met de mogelijkheid tot consumptie ter plaatse - cfr. 56.102 
 

            47.82 Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel 
 

                47.820 Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel 

Deze subklasse omvat: 
- markt- en straathandel in kleding, kledingstoffen, fournituren, huishoudlinnen, woningtex-

tiel en schoenen vanuit een gewoonlijk verplaatsbaar kraam langs de openbare weg of op de 
markt 

 
            47.89 Markt- en straathandel in andere artikelen 

 
                47.890 Markt- en straathandel in andere artikelen 

Deze subklasse omvat: 

- markt- en straathandel in andere artikelen vanuit een gewoonlijk verplaatsbaar kraam langs 
de openbare weg of op de markt, zoals: 

• tapijten en matten 
• boeken 
• spellen en speelgoed 
• huishoudapparaten en elektronische producten voor huishoudelijk gebruik 
• muziek- en video-opnames 
• bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden 
• tweedehandsgoederen 
• andere non-food producten 
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        47.9 Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straat-

handel 

Deze groep omvat de detailhandel via postorderbedrijven, internet, huis-aan-
huisverkoop, verkoopautomaten, enz. 

            47.91 Detailhandel via postorderbedrijven of via internet 

Deze klasse omvat de detailhandel via postorderbedrijven of via internet. De koper 
maakt zijn keuze aan de hand van advertenties, catalogi, informatie via websites, via 
modellen of aan de hand van gelijk welke vorm van publiciteit. De koper kan zijn be-
stelling maken via de post, telefoon of internet (over het algemeen via bijzondere 
procedures voorzien door de websites). De producten kunnen direct worden 
gedownload via internet of fysisch geleverd worden aan de klant. 

                47.910 Detailhandel via postorderbedrijven of via internet 

Deze subklasse omvat: 

- de detailhandel in allerlei producten via postorderbedrijven 
- de detailhandel in allerlei producten via het internet 

Deze subklasse omvat ook: 

- de directe verkoop via telefoon, televisie of radio  
- de verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel) via internet 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in motorvoertuigen en delen en toebehoren van motorvoertuigen via internet 
- cfr. groepen 45.1 en 45.3 

- de detailhandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen via internet - cfr. 
45.402 

 
            47.99 Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel 

 
                47.990 Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de detailhandel in allerlei producten op een wijze die niet is begrepen in voorgaande 
klassen: 

• huis-aan-huisverkoop 
• de demonstratieverkoop of de verkoop via huisparty's 
• de detailhandel via verkoopautomaten  

- de directe verkoop van brandstoffen (mazout, brandhout, enz.) aan de klant 
- de overige verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel), met uitzondering van 

verkoop via internet  
- tussenpersonen in de detailhandel (detailhandelsbemiddeling) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in allerlei producten via internet, alsook de verkoop per opbod 
(veilinghuizen voor de detailhandel) via internet - cfr. 47.910 
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H    VERVOER EN OPSLAG 
 Deze sectie omvat de activiteiten met betrekking tot het vervoer van personen en 

goederen, al dan niet volgens een dienstregeling, per spoor, over de weg, over water 
en door de lucht, de activiteiten met betrekking tot het vervoer van vloeistoffen en 
andere substanties via pijpleidingen en de ondersteunende activiteiten als terminal- 
en parkeerfaciliteiten, vrachtbehandeling, opslag, enz. Deze afdeling omvat de ver-
huur van transportmiddelen met bestuurder of bedieningspersoneel, alsook de 
posterijen en de koeriers. 

Deze sectie omvat niet:  

- de grote herstellingen, de heropbouw of de ombouw van vervoermiddelen, andere 
dan motorvoertuigen - cfr. groep 33.1  

- de bouw, het onderhoud en de reparatie van wegen, spoorwegen, havens en vlieg-
velden - cfr. afdeling 42  

- het onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen - cfr. 45.203  
- de activiteiten van reisagentschappen, touroperators, diensten voor reservering en 

ondersteunende activiteiten - cfr. afdeling 79  
- de verhuur van transportmiddelen zonder bestuurder of bedieningspersoneel - cfr. 

groepen 77.1 en 77.3 
 

    49 Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen 
Deze afdeling omvat de activiteiten met betrekking tot het vervoer van personen en 
goederen over de weg en per spoor, alsook het vervoer van vloeistoffen en andere 
substanties via pijpleidingen. 

        49.1 Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor 
binnen steden of voorsteden 
 

            49.10 Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen 
steden of voorsteden 
 

                49.100 Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of 
voorsteden 

Deze subklasse omvat:  
- het internationaal vervoer van personen per spoor  
- het nationaal vervoer van personen per spoor (IC, IR)  
- de exploitatie van slaap- en restauratiewagens als geïntegreerde afdeling van 

spoorwegmaatschappijen 
- de verhuur van rollend spoorwegmaterieel met bestuurder voor het vervoer van personen 

Deze subklasse omvat niet:  
- de reparatie en onderhoud van locomotieven en spoorwegwagons (met uitzondering van 

heropbouw of ombouw in de fabriek) - cfr. 33.170 
- het stedelijk en voorstedelijk personenvervoer - cfr. 49.310 - de exploitatie van 

spoorwegstations - cfr. 52.210 
- de exploitatie van het spoorwegnet; ondersteunende activiteiten zoals het seingeven - cfr. 

52.210  
- de vrachtbehandeling - cfr. klasse 52.24  
- de exploitatie van slaapwagens door gespecialiseerde eenheden - cfr. 55.900  
- de exploitatie van restauratiewagens, met volledige bediening, door gespecialiseerde 

eenheden - cfr. 56.101 
- de exploitatie van restauratiewagens, met beperkte bediening, door gespecialiseerde 

eenheden - cfr. 56.102  
- de verhuur van rollend spoorwegmaterieel zonder bestuurder - cfr. 77.399  
- de exploitatie van toeristische spoorlijnen - cfr. 93.212 
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        49.2 Goederenvervoer per spoor 

 
            49.20 Goederenvervoer per spoor 

 
                49.200 Goederenvervoer per spoor 

Deze subklasse omvat:  

- het internationaal en nationaal vervoer van goederen per spoor 
- de verhuur van rollend spoorwegmaterieel met bestuurder voor het vervoer van goederen 

Deze subklasse omvat niet:  

- de opslag van goederen - cfr. 52.100  
- de exploitatie van goederenterminals - cfr. 52.210 
- de exploitatie van het spoorwegnet; ondersteunende activiteiten zoals seingeven - cfr. 

52.210  
- de vrachtbehandeling - cfr. klasse 52.24 
- de verhuur van rollend spoorwegmaterieel zonder bestuurder - cfr. 77.399 
 

        49.3 Overig personenvervoer te land 

Deze groep omvat overig personenvervoer te land, met uitzondering van personen-
vervoer per spoor. Nochtans omvat deze groep ook het stedelijk en voorstedelijk 
personenvervoer per spoor. 

            49.31 Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden 
 

                49.310 Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden 

Deze subklasse omvat: 

- het stedelijk en voorstedelijk personenvervoer te land. Dit kan door middel van diverse 
transportmiddelen, zoals autobus of autocar, tram, trolleybus, ondergrondse en boven-
grondse treinen, enz. Het personenvervoer gebeurt via uitgestippelde routes, volgens een 
vaste dienstregeling en tussen vastgelegde haltes voor het in- en uitstappen. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de exploitatie van pendeldiensten van en naar luchthavens en spoorwegstations (volgens een 
dienstregeling) 

- de exploitatie van kabelbanen, kabelspoorwegen, stoeltjesliften, enz., indien deze deel 
uitmaken van het stedelijk en voorstedelijk vervoer 

Deze subklasse omvat niet: 

- het nationaal vervoer van personen per spoor (IC, IR) - cfr. 49.100 
- de exploitatie van kabelbanen, kabelspoorwegen, stoeltjesliften, enz., indien ze geen deel 

uitmaken van het stedelijk en voorstedelijk vervoer - cfr. 49.390 
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            49.32 Exploitatie van taxi's 

 
                49.320 Exploitatie van taxi's 

Deze subklasse omvat: 
- het vervoer van personen met taxi's 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de verhuur van andere motorvoertuigen met bestuurder voor personenvervoer 

Deze subklasse omvat niet: 
- de exploitatie van taxiboten - cfr. 50.100 
- de exploitatie van luchttaxi's - cfr. 51.100 
- het vervoer per ziekenwagen - cfr. 86.903 
 

            49.39 Overig personenvervoer te land, n.e.g. 
 

                49.390 Overig personenvervoer te land, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 
- overig personenvervoer te land, n.e.g.: 

• exploitatie van regelmatig busvervoer over lange afstanden 
• vervoer op aanvraag, excursies en ander occasioneel autocarvervoer 
• vervoer van en naar de luchthavens 

- de exploitatie van kabelbanen, kabelspoorwegen, stoeltjesliften, enz. die niet vallen onder 
stedelijk en voorstedelijk personenvervoer - de organisatie van carpooling en van overige 
vormen van gemeenschappelijk niet-openbaar personenvervoer 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de exploitatie van schoolbussen, personeelsbussen 
- het vervoer van personen met door mensen of dieren getrokken voertuigen 

Deze subklasse omvat niet:  
- het vervoer van goederen met door mensen of dieren getrokken voertuigen cfr. 49.410 - het 

vervoer per ziekenwagen - cfr. 86.903 
 

        49.4 Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven 
Deze groep omvat goederenvervoer over de weg, met uitzondering van goederenver-
voer per spoor. 

            49.41 Goederenvervoer over de weg 
 

                49.410 Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven 

Deze subklasse omvat: 
- het vervoer van goederen over de weg: 

• het vervoer van boomstammen 
• het vervoer van vee 
• het vervoer met koelwagens 
• het zwaar vervoer 
• het vervoer van bulkgoederen, met inbegrip van het vervoer in tankwagens en het 

ophalen van melk op de boerderijen 
• het vervoer van auto's 
• het vervoer van afval (geen inzameling of behandeling) 
• het vervoer van stortklaar beton 
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Deze subklasse omvat eveneens: 
- de verhuur van vrachtwagens met bestuurder 
- het vervoer van goederen met door mensen of dieren getrokken voertuigen 

Deze subklasse omvat niet: 
- het vervoer van boomstammen in bossen, bij de bosexploitatie - cfr. 02.400 
- de distributie van water per vrachtwagen - cfr. 36.000 
- het vervoer van ongevaarlijk afval bij afvalinzameling - cfr. 38.110 
- het vervoer van gevaarlijk afval bij afvalinzameling - cfr. 38.120 
- het verhuren van personenmotorvoertuigen met bestuurder - cfr. 49.320 
- de exploitatie van vrachtbehandelingsterminals - cfr. 52.210 
- het tijdelijk verpakken van goederen ter bescherming bij het vervoer - cfr. 52.290 
- postdiensten in het kader van de verplichte, universele dienstverlening - cfr. 53.100 
- overige post- en koeriersdiensten - cfr. 53.200 
- het verhuren van wagens en lichte motorvoertuigen zonder bestuurder - cfr. 77.110 
- het verhuren van vrachtwagens en zware motorvoertuigen zonder bestuurder - cfr. 77.120 
- het vervoer van geld en waardepapieren - cfr. 80.100 
 

            49.42 Verhuisbedrijven 
 

                49.420 Verhuisbedrijven 

Deze subklasse omvat: 
- de verhuizing van het meubilair van particulieren en ondernemingen  
- de meubelbewaarplaatsen 
- de levering van meubelen en huishoudapparaten 

Deze subklasse omvat niet: 
- de verhuur van lichte motorvoertuigen met bestuurder - cfr. 49.390 
- de verhuur van vrachtwagens en zware motorvoertuigen met bestuurder - cfr. 49.410 
- de verhuur van personenvoertuigen en andere lichte motorvoertuigen zonder bestuurder     

(> 3,5 ton) - cfr. 77.110 
- de verhuur van vrachtwagens en andere zware motorvoertuigen zonder bestuurder              

(> 3,5 ton) - cfr. 77.120 
 

        49.5 Vervoer via pijpleidingen 
 

            49.50 Vervoer via pijpleidingen 
 

                49.500 Vervoer via pijpleidingen 

Deze subklasse omvat: 
- het vervoer van gas, vloeistoffen, water, slurry en andere substanties via pijpleidingen 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de exploitatie van pompstations 

Deze subklasse omvat niet: 
- de distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen - cfr. 35.220 
- de distributie van stoom - cfr. 35.300 
- de distributie van water (inclusief de distributie van water met vrachtwagens) cfr. 36.000  
- het vervoer van vloeistoffen met vrachtwagens - cfr. 49.410 
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    50 Vervoer over water 

Deze afdeling omvat het vervoer van personen en goederen over water, al dan niet 
volgens een dienstregeling. Ze omvat tevens de exploitatie van sleepboten, duwboten, 
pleziervaartuigen, cruiseschepen, toerismevaartuigen, barken, taxiboten, enz. 
Alhoewel de locatie een indicator is om het onderscheid te maken tussen vervoer 
over zee- en kustwateren en vervoer over binnenwateren, toch is het type vaartuig 
dat gebruikt wordt, doorslaggevend. Het vervoer uitgevoerd door vaartuigen voor de 
zeevaart wordt geklasseerd bij de groepen 50.1 en 50.2, terwijl het vervoer door an-
dere vaartuigen geklasseerd wordt in de groepen 50.3 en 50.4. 

Deze afdeling omvat niet: 

- de exploitatie van drankgelegenheden en restaurants aan boord van vaartuigen, zie 
klassen 56.10 en 56.30, indien ze uitgebaat worden door speciale eenheden 

 
        50.1 Personenvervoer over zee- en kustwateren 

Deze groep omvat het vervoer van personen met vaartuigen bestemd voor zee- of 
kustvaart. Het vervoer van personen over grote meren, enz. is eveneens inbegrepen 
indien dergelijke vaartuigen worden gebruikt. 

            50.10 Personenvervoer over zee- en kustwateren 
 

                50.100 Personenvervoer over zee- en kustwateren 

Deze subklasse omvat: 

- het vervoer van personen met vaartuigen voor de zee- en kustvaart, al dan niet volgens een 
vaste dienstregeling: 

• de exploitatie van excursievaartuigen, cruiseschepen of rondvaartboten 
• de exploitatie van veerponten, watertaxi's, enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de verhuur van pleziervaartuigen met bemanning, voor personenvervoer over zee- en 
kustwateren (bv. viscruises) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de exploitatie van restaurants aan boord, met volledige bediening, indien ze uitgebaat 
worden door speciale eenheden - cfr. 56.101 - de exploitatie van restaurants aan boord, met 
beperkte bediening, indien ze uitgebaat worden door speciale eenheden - cfr. 56.102 - de 
exploitatie van drankgelegenheden aan boord, indien ze uitgebaat worden door speciale 
eenheden - cfr. 56.301 - de verhuur van plezierboten en zeilboten zonder bemanning - cfr. 
77.210 

- de verhuur van commerciële vaartuigen zonder bemanning - cfr. 77.340  
- de exploitatie van 'drijvende casino's' - cfr. 92.000 
 

        50.2 Goederenvervoer over zee- en kustwateren 

Deze groep omvat het vervoer van goederen met vaartuigen bestemd voor zee- of 
kustvaart. Het vervoer van goederen over grote meren, enz. is eveneens inbegrepen 
indien dergelijke vaartuigen worden gebruikt. 
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            50.20 Goederenvervoer over zee- en kustwateren 

 
                50.200 Goederenvervoer over zee- en kustwateren 

Deze subklasse omvat: 
- het vervoer van goederen met vaartuigen voor de zee- en kustvaart, al dan niet volgens een 

vaste dienstregeling 
- het slepen of duwen van duwbakken, booreilanden, enz., in zee- of kustwateren 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de verhuur van vaartuigen met bemanning, voor goederenvervoer over zee- en kustwateren 

Deze subklasse omvat niet: 
- de opslag van goederen - cfr. 52.100  
- de exploitatie van havenfaciliteiten en andere ondersteunende activiteiten zoals 

scheepsberging, het loodsen, het laden en lossen, enz. - cfr. 52.220 
- de vrachtbehandeling in zeehavens - cfr. 52.241 
- de verhuur en lease van schepen zonder bemanning - cfr. 77.340 
 

        50.3 Personenvervoer over binnenwateren 
Deze groep omvat het vervoer van personen over binnenwateren, met vaartuigen niet 
bestemd voor zee- of kustvaart. 

            50.30 Personenvervoer over binnenwateren 
 

                50.300 Personenvervoer over binnenwateren 

Deze subklasse omvat:  
- het vervoer van personen over rivieren, kanalen, meren en andere bevaarbare binnenwateren 

(binnenhavens en dokken inbegrepen) 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de verhuur van pleziervaartuigen met bemanning voor personenvervoer over binnenwateren 

Deze subklasse omvat niet: 
- de verhuur en lease van pleziervaartuigen en zeilboten zonder bemanning cfr. 77.210 
 

        50.4 Goederenvervoer over binnenwateren 
Deze groep omvat het vervoer van goederen over binnenwateren, met vaartuigen die 
niet bestemd zijn voor de zee- of kustvaart. 

            50.40 Goederenvervoer over binnenwateren 
 

                50.400 Goederenvervoer over binnenwateren 

Deze subklasse omvat: 
- het vervoer van goederen over rivieren, kanalen, meren en andere bevaarbare binnenwateren 

(binnenhavens en dokken inbegrepen) 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de verhuur van vaartuigen met bemanning, voor goederenvervoer over binnenwateren 
- het slepen of duwen van duwbakken over binnenwateren 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vrachtbehandeling in zeehavens - cfr. 52.241 
- de verhuur van commerciële vaartuigen zonder bemanning - cfr. 77.340 
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    51 

 
Luchtvaart 
Deze afdeling omvat het vervoer van personen en goederen door de lucht of door de 
ruimte. 

Deze afdeling omvat niet: 

- het besproeien van landbouwgewassen vanuit de lucht - cfr. 01.610 
- de reparatie en het onderhoud van luchtvaartuigen en motoren van luchtvaartuigen 

cfr. 33.160 
- de exploitatie van luchthavens - cfr. 52.230 
- de luchtreclame - cfr. 73.110 
- de luchtfotografie - cfr. 74.201 
 

        51.1 Personenvervoer door de lucht 
 

            51.10 Personenvervoer door de lucht 
 

                51.100 Personenvervoer door de lucht 

Deze subklasse omvat: 

- het vervoer van personen door de lucht, op vaste routes en volgens een vaste dienstregeling 
- het vervoer van personen met chartervluchten 
- de toeristische vluchten (rondvluchten, luchtdopen, enz.) 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de exploitatie van luchttaxi's 
- de verhuur van vliegtuigen met piloot, voor passagiersvervoer 
- algemene luchtvaartactiviteiten zoals: 

• het vervoer van personen door vliegclubs, voor opleiding of voor ontspanning 

Deze subklasse omvat niet: 

- de verhuur en lease van luchtvaartuigen zonder piloot - cfr. 77.350 
 

        51.2 Goederenvervoer door de lucht; ruimtevaart 
 

            51.21 Goederenvervoer door de lucht 
 

                51.210 Goederenvervoer door de lucht 

Deze subklasse omvat: 

- het vervoer van goederen door de lucht, op vaste routes en volgens een vaste dienstregeling 
- het vervoer van goederen door de lucht, zonder dienstregeling 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de verhuur van vliegtuigen met piloot, voor het vervoer van goederen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de verhuur en lease van luchtvaartuigen zonder piloot - cfr. 77.350 
 



Toelichtingen  Nace-Bel 2008 

 

 
            51.22 Ruimtevaart 

 
                51.220 Ruimtevaart 

Deze subklasse omvat: 
- het lanceren van satellieten en ruimtevaartuigen 
- het vervoer van personen en goederen door de ruimte 
 

    52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten 
Deze afdeling omvat de opslag van goederen en de vervoerondersteunende diensten, 
zoals de exploitatie van vervoersinfrastructuur (luchthavens, havens, tunnels, brug-
gen, enz.), de activiteiten van vervoersagentschappen en de vrachtbehandeling. 

        52.1 Opslag 
 

            52.10 Opslag 
 

                52.100 Opslag in koelpakhuizen en overige opslag 

Deze subklasse omvat:  
- de opslag van allerlei soorten producten (landbouwproducten inbegrepen) in: 

• graansilo's, pakhuizen voor diverse goederen, koel-en vrieskamers, koelpakhuizen, 
hangars, opslagtanks, containers, enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de opslag van goederen in vrijhandelszones 
- het invriezen met perslucht 

Deze subklasse omvat niet: 
- de exploitatie van parkeerterreinen voor motorvoertuigen - cfr. 52.210 
- de verhuur van self-storageruimten - cfr. 68.203 
- de verhuur van leegstaande ruimten - cfr. 68.203 
- de verhuur van handelsruimten - cfr. 68.203 
 

        52.2 Vervoerondersteunende activiteiten 
Deze groep omvat de vervoerondersteunende activiteiten in verband met het vervoer 
van personen of goederen, zoals de exploitatie van bepaalde delen van de vervoers-
infrastructuur of activiteiten met betrekking tot de vrachtbehandeling juist voor, na 
of tijdens het transport. 

            52.21 Diensten in verband met vervoer te land 
 

                52.210 Diensten in verband met vervoer te land 

Deze subklasse omvat: 
- de activiteiten i.v.m. het vervoer te land van personen, dieren of goederen: 

• de exploitatie van spoorwegstations, busstations en goederenterminals 
• de exploitatie van het spoorwegnet 
• de exploitatie van autowegen, bruggen, tunnels, parkeerterreinen of -garages, 

fietsstallingen, winterstallingen voor caravans 
- de activiteiten van seinhuizen 
- het slepen van motorvoertuigen en de hulpverlening bij pech onderweg 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- het vloeibaar maken en opnieuw vergassen van aardgas met het oog op het vervoer, indien 

dit niet gebeurt op de plaats waar het aardgas gewonnen wordt. 
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Deze subklasse omvat niet: 
- het vloeibaar maken en weer vergassen van aardgas met het oog op het vervoer, indien dit 

gedaan wordt op de plaats waar het aardgas wordt gewonnen - cfr. 09.100 
- de vrachtbehandeling - cfr. klasse 52.24 
 

            52.22 Diensten in verband met vervoer over water 
 

                52.220 Diensten in verband met vervoer over water 

Deze subklasse omvat: 
- activiteiten i.v.m. het vervoer over water van personen, dieren of goederen:  

• de exploitatie van havenfaciliteiten: kaaien, pieren, dokken, terminals, enz. 
• de exploitatie van sluizen, binnenhavens en binnenwateren 
• de navigatie, loodswezen, aan- en afmeren 
• de activiteiten van reddings- en bergingsdiensten 
• de signalisatie door middel van vuurtorens, bakens en radiobakens 
• het weer vlot trekken van schepen en het lichten van scheepswrakken in zee-, kust- 

en binnenwateren 

Deze subklasse omvat niet: 
- het onderhoud en de herstelling van vaartuigen - cfr. 33.150 
- het slepen of duwen van duwbakken, booreilanden, enz., in zee- of kustwateren - cfr. 50.200 
- het slepen of duwen van duwbakken over binnenwateren - cfr. 50.400 
- de vrachtbehandeling - cfr. klasse 52.24 
- het vaaronderricht voor professionele doeleinden - cfr. klasse 85.32 
- het vaaronderricht voor niet-professionele doeleinden - cfr. 85.532 
- de exploitatie van jachthavens - cfr. 93.299 
 

            52.23 Diensten in verband met de luchtvaart 
 

                52.230 Diensten in verband met de luchtvaart 

Deze subklasse omvat: 
- de activiteiten i.v.m. vervoer door de lucht van personen, dieren of goederen: 

• de exploitatie van luchthavenfaciliteiten zoals terminals, enz. 
• de geleiding van het verkeer op luchthavens en in de lucht 
• de gronddiensten op de vliegvelden, enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de brandbeveiliging en brandbestrijding op de luchthavens 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vrachtbehandeling - cfr. klasse 52.24 
- de exploitatie van vliegscholen - cfr. 85.329 
- het vliegonderricht voor professionele doeleinden - cfr. klasse 85.32 
- het vliegonderricht voor niet-professionele doeleinden - cfr. 85.532 
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            52.24 Vrachtbehandeling 

 
                52.241 Vrachtbehandeling in zeehavens 

Deze subklasse omvat: 

- het laden en lossen van goederen en van bagage van reizigers in zeehavens 
- de activiteiten van stuwadoors 

Deze subklasse omvat niet: 

- de exploitatie van spoorwegstations, busstations en goederenterminals - cfr. 52.210 
- de exploitatie van havenfaciliteiten: kaaien, pieren, dokken, terminals, enz. cfr. 52.220 
- de exploitatie van luchthavenfaciliteiten zoals terminals, enz. - cfr. 52.230 
 

                52.249 Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens 

Deze subklasse omvat: 

- het laden, overladen en lossen van goederen en van bagage (met uitzondering van vracht-
behandeling in zeehavens) die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of 
over binnenwateren 

Deze subklasse omvat niet: 

- de exploitatie van spoorwegstations, busstations en goederenterminals - cfr. 52.210 
- de exploitatie van havenfaciliteiten: kaaien, pieren, dokken, terminals, enz. cfr. 52.220 
- de exploitatie van luchthavenfaciliteiten zoals terminals, enz. - cfr. 52.230 
 

            52.29 Overige vervoerondersteunende activiteiten 
 

                52.290 Overige vervoerondersteunende activiteiten 

Deze subklasse omvat: 

- de expeditie van goederen  
- het organiseren en uitvoeren van vervoersopdrachten over de weg, over water of door de 

lucht 
- de organisatie van individuele en gegroepeerde zendingen (inclusief ophaling, levering en 

groepering van de zendingen) 
- de activiteiten van de douaneagentschappen 
- de activiteiten van vervoermakelaars voor zee- en luchtvracht 
- het opstellen van vervoersdocumenten  
- de activiteiten van vervoercommissionairs 
- het bezorgen van expresvracht 
- de vervoersbemiddeling 
- de ondersteunende diensten voor de vrachtbehandeling, zoals het tijdelijk verpakken om de 

goederen tijdens de doorvoer te beschermen, het uitpakken, het nemen van stalen en het 
wegen van de goederen 

Deze subklasse omvat niet: 

- postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting - cfr. 53.100 
- overige posterijen en koeriers - cfr. 53.200 
- de autoverzekering, maritieme verzekering, luchtvaartverzekering en transportverzekering - 

cfr. klasse 65.12 
- de reisbureaus - cfr. 79.110 
- de reisorganisatoren - cfr. 79.120 
- de toeristische informatiediensten - cfr. 79.901 
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    53 Posterijen en koeriers 

Deze afdeling omvat de post-en koerierdiensten die zich voornamelijk bezighouden 
met het ophalen, vervoeren en bestellen van brieven, postpaketten en dergelijke. 

Deze afdeling omvat eveneens: 

- de lokale bestelling van pakjes, postpakketten en berichten 

        53.1 Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting 
 

            53.10 Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting 

Deze klasse omvat de postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting 
die verstrekt worden door één of meerdere universele dienstverzorgers. De activi-
teiten omvatten het gebruik van de infrastructuur voor de algemene dienstverlening, 
met inbegrip van de detailverkooppunten, de postsorteer- en verwerkingscentra en 
het ophalen en afleveren van post. De postbedeling kan zowel brieven, postkaarten, 
gedrukt materiaal (kranten, tijdschriften, reclamemateriaal, enz.), pakjes, goederen 
of documenten bevatten. Andere diensten die nodig zijn om de universele dienstver-
plichting te ondersteunen zijn eveneens in deze klasse inbegrepen. 

                53.100 Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting 

Deze subklasse omvat: 
- het verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buiten-

land, door posterijen die werken in het kader van een universele dienstverplichting. Voor 
het transport van de post kan gebruik gemaakt worden van één of meerdere wijzen van 
vervoer en het transport kan zowel via eigen (privaat) vervoer als via het openbaar vervoer 
gebeuren 

- het ophalen van post en pakjes uit openbare brievenbussen of van postkantoren 

Deze subklasse omvat niet: 
- de activiteiten van de postgiro- en de postspaarbanken, alsmede andere financiële 

activiteiten van de postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting - cfr. 
64.190 

- de verhuur van postbussen - cfr. 82.190 
 

        53.2 Overige posterijen en koeriers 
 

            53.20 Overige posterijen en koeriers 
 

                53.200 Overige posterijen en koeriers 

Deze subklasse omvat: 
- het verzamelen, sorteren, vervoeren en afleveren van post en pakjes in binnen- en buiten-

land, door posterijen en koeriers die niet vallen onder het kader van een universele dienst-
verplichting. Voor het transport van de post kan gebruik gemaakt worden van één of meer-
dere wijzen van vervoer en het transport kan zowel via eigen (privaat) vervoer als via het 
openbaar vervoer gebeuren 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de thuisbezorging 

Deze subklasse omvat niet: 
- het goederenvervoer per spoor, over de weg, over zee- en kustwateren, over binnenwateren, 

door de lucht of door de ruimte - cfr. 49.200, 49.410, 50.200, 50.400, 51.210 of 51.220 
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I     VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN 

MAALTIJDEN 
 

In deze sector worden aan gasten logies voor kortstondig verblijf en/of bereide 
maaltijden, snacks en dranken voor onmiddellijke consumptie verschaft. Sommige 
eenheden verschaffen alleen logies, terwijl andere naast logies ook maaltijden en 
recreatieve faciliteiten aanbieden. De soort aanvullende dienstverlening kan van 
eenheid tot eenheid verschillen. 

Deze sectie omvat niet het verhuren van logies, die dienen als hoofdverblijfplaats en 
die verhuurd worden voor een lange periode. Dergelijke activiteiten worden geklas-
seerd in sectie L (Exploitatie van en handel in onroerend goed). Deze sectie omvat 
evenmin de verkoop van niet zelfvervaardigde en niet voor onmiddellijke consumptie 
geschikte maaltijden via zelfstandige distributiekanalen. Dergelijke activiteiten 
worden geklasseerd in sectie G (Groot- en detailhandel). De vervaardiging van deze 
maaltijden wordt geklasseerd in de sectie C (Industrie). 

    55 Verschaffen van accommodatie 
Deze afdeling omvat het verschaffen van accommodatie voor kortstondig verblijf aan 
reizigers of vakantiegangers. Zij omvat eveneens het verschaffen van logies voor 
langdurig verblijf aan studenten (studentenhuizen), seizoenarbeiders, migranten-
werknemers, pensions voor buitenlandse werknemers, enz. Deze afdeling omvat 
eveneens de leerlingeninternaten. Sommige eenheden verschaffen alleen logies 
terwijl andere naast logies ook maaltijden en recreatieve faciliteiten aanbieden 

Deze afdeling omvat niet het verhuren van logies, die dienen als hoofdverblijfplaats 
en die verhuurd worden voor een lange periode, zoals bijvoorbeeld appartementen 
die op maand- of jaarbasis verhuurd worden. Dergelijke activiteiten worden geklas-
seerd in de sectie L: Exploitatie van en handel in onroerend goed. 

        55.1 Hotels en dergelijke accommodatie 
 

            55.10 Hotels en dergelijke accommodatie 

Deze klasse omvat het verschaffen van accommodatie voor kortstondig verblijf op 
dag- of weekbasis. Het aanbod bestaat uit gemeubelde kamers of suites. Er is een 
dagelijkse schoonmaak van bedden en kamers voorzien. Daarenboven omvat dit 
aanbod ook nog een hele waaier aan andere voorzieningen zoals maaltijden en 
dranken, garages, wassalons, zwembaden, fitnesszalen en conferentie- en semina-
riezalen. 

                55.100 Hotels en dergelijke accommodatie 

Deze subklasse omvat: 

- het verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in o.a.: 
• hotels 
• appartementenhotels 
• motels 

Deze subklasse omvat niet: 
- het verhuren van kamers per uur - cfr. 55.900 
- het verhuren op maand- of jaarbasis van huizen en van al dan niet gemeubelde apparte-

menten, die dienen als hoofdverblijfplaats - cfr. afdeling 68 
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        55.2 

 
Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
 

            55.20 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf 

Deze klasse omvat het verschaffen van accommodatie, gewoonlijk op dag- of week-
basis, aan reizigers of vakantiegangers, die hoofdzakelijk kortstondig verblijven in 
beperkte ruimten, gastenkamers of woon- en leefruimten en waarin eventueel de mo-
gelijkheid bestaat om zelf te koken. De verblijfsaccommodatie kan o.a. bestaan uit 
appartementen die zich in kleine onafhankelijke gebouwen met meerdere verdie-
pingen bevinden of uit wooncomplexen of uit individuele bungalows, paviljoenen, 
chalets, trekkershutten of cottages. De aanvullende dienstverlening is minimaal. 

                55.201 Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra 

Deze subklasse omvat kortstondig verblijf in o.a.: 

- jeugdherbergen 
- jeugdvakantiehuizen en jeugdverblijfscentra 
 

                55.202 Vakantieparken 

Deze subklasse omvat kortstondig verblijf in o.a.: 

- vakantieparken, bungalowparken en chaletparken 
 

                55.203 Gites, vakantiewoningen en -appartementen 

Deze subklasse omvat: 

- het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf in o.a.: 
• gites, vakantiewoningen en -appartementen, met inbegrip van kortstondig verblijf op 

hoeven 
 

                55.204 Gastenkamers 

Deze subklasse omvat: 

- het verschaffen van accommodatie voor kort verblijf in o.a.: 
• gastenkamers, al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden 

 
                55.209 Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. 

Deze subklasse omvat:  

- kortstondig verblijf in: 
• trekkers- en berghutten 
• andere accommodatie voor kortstondig verblijf, n.e.g. 

Deze subklasse omvat niet: 

- het verhuren op maand- of jaarbasis van huizen en van al dan niet gemeubelde 
appartementen, die dienen als hoofdverblijfplaats - cfr. afdeling 68 
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        55.3 Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen 

 
            55.30 Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen 

 
                55.300 Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen 

Deze subklasse omvat: 

- het verschaffen van accommodatie voor kortstondig verblijf op kampeerterreinen en het 
verschaffen van accommodatie voor vakantie-, jacht- en visserskampen  

- het verschaffen van accommodatie voor kortstondig verblijf voor kampeerauto's en caravans 
 

        55.9 Overige accommodatie 
 

            55.90 Overige accommodatie 

Deze klasse omvat het verschaffen van collectieve logies voor tijdelijk of langdurig 
verblijf aan studenten (studentenhuizen), seizoenarbeiders, migrantenwerknemers, 
pensions voor buitenlandse werknemers, enz 

                55.900 Overige accommodatie 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- studentenhuizen 
- leerlingeninternaten  
- logies voor seizoenarbeiders, migrantenwerknemers, pensions voor buitenlandse 

werknemers, enz.  
- exploitatie van slaapwagens 
- de verhuur van kamers per uur 
 

    56 Eet- en drinkgelegenheden 
Deze afdeling omvat het verstrekken of aanbieden van volledige, voor onmiddellijke 
consumptie geschikte maaltijden of dranken, ongeacht of deze aangeboden worden 
door traditionele restaurants, zelfbedieningsrestaurants, afhaalrestaurants of al dan 
niet permanente of tijdelijke vestigingen, met of zonder zitplaatsen. Niet het soort 
gelegenheid dat de maaltijden verstrekt is bepalend, maar wel het aanbieden van 
maaltijden voor onmiddellijke consumptie is determinerend. 

Niet inbegrepen in deze afdeling is de productie van niet voor onmiddellijke consum-
ptie geschikte of bedoelde maaltijden of van bereid voedsel dat niet als maaltijd 
wordt beschouwd (cfr. afdeling 10: Vervaardiging van voedingsmiddelen en afdeling 
11: Vervaardiging van dranken). Evenmin inbegrepen is de verkoop van niet zelf 
vervaardigd voedsel dat niet als maaltijd wordt beschouwd of van niet voor onmid-
dellijke consumptie geschikte maaltijden (sectie G: Groothandel en detailhandel). 
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        56.1 Restaurants en mobiele eetgelegenheden 

 
            56.10 Restaurants en mobiele eetgelegenheden 

 
                56.101 Eetgelegenheden met volledige bediening 

Deze eetgelegenheden hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van maaltijden aan hun 
klanten. Deze klanten bestellen hun maaltijd aan tafel. Er is bovendien een volledige bedie-
ning aan tafel voorzien. De klanten betalen de rekening na het nuttigen van hun maaltijd. 

Deze subklasse omvat: 
- restaurants die menu’s naar keuze of dagmenu’s aanbieden met volledige bediening 
- restaurants gespecialiseerd in een bepaald type van keuken met volledige bediening 
- pizzeria’s met volledige bediening 
- taverne-restaurants of café-restaurants met volledige bediening 
- autowegrestaurants met volledige bediening 
- stationrestaurants met volledige bediening 
- luchthavenrestaurants met volledige bediening 
- restaurants aan boord van schepen met volledige bediening 
- restauratiewagens van treinen met volledige bediening 
- overige restauratie in vervoermiddelen met volledige bediening 
- cafetaria’s met volledige bediening 
- snackbars met volledige bediening 
- pannenkoekenhuizen met volledige bediening 
- tearooms met volledige bediening 
- ijssalons met volledige bediening 
- overige eetgelegenheden met volledige bediening 

Deze subklasse omvat niet: 
- de detailhandel van voedingswaren via verkoopautomaten - cfr. 47.990 
 

                56.102 Eetgelegenheden met beperkte bediening 
 
Deze eetgelegenheden hebben als hoofdactiviteit het verstrekken van maaltijden aan hun 
klanten. De klanten kunnen hun maaltijd bestellen aan een buffet of toog of kunnen hun 
bestelling plaatsen via telefoon, fax, internet of gelijk welk ander communicatiemiddel. Ze 
betalen de rekening vóór het nuttigen van hun maaltijd. De klanten hebben evenwel de moge-
lijkheid tot consumptie ter plaatse. 

Deze subklasse omvat: 
- restaurants gespecialiseerd in een bepaald type van keuken met beperkte bediening 
- pizzeria’s met beperkte bediening 
- zelfbedieniningsrestaurants 
- autowegrestaurants met beperkte bediening 
- spoorwegrestaurants met beperkte bediening 
- luchthavenrestaurants met beperkte bediening 
- restaurants aan boord van schepen met beperkte bediening 
- restauratiewagens van treinen met beperkte bediening 
- overige restauratie in vervoermiddelen met beperkte bediening 
- hamburgerrestaurants met beperkte bediening 
- drive-inrestaurants 
- cafetaria’s met beperkte bediening 
- snackbars met beperkte bediening 
- tearooms met beperkte bediening 
- ijskramen met beperkte bediening 
- frietkramen 
- hotdogkramen 
- wafel- en pannenkoekenkramen 
- croissanteries met beperkte bediening 
- sandwichbars met beperkte bediening 
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- overige eetgelegenheden met beperkte bediening 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel van voedingswaren via verkoopautomaten - cfr. 47.990 
 

        56.2 Catering en overige eetgelegenheden 
 

            56.21 Catering 
 

                56.210 Catering 

Deze subklasse omvat:  

- het verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor meestal eenmalige gebeurte-
nissen (event- en partycatering) zoals: huwelijken, bruiloften, feesten, recepties, banketten, 
cocktails, lunches en andere speciale feestelijke gelegenheden 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van beperkt houdbare voedingsmiddelen met het oog op verkoop - cfr. 
10.890 

- de detailhandel van beperkt houdbare voedingsmiddelen - cfr. afdeling 47 
 

            56.29 Overige eetgelegenheden 

Deze klasse omvat het verstrekken van maaltijden en kleine eetwaren op industrieel 
vlak en op basis van een bepaalde contractuele duurovereenkomst (contractcate-
ring). De maaltijden worden meestal bereid in centrale keukens. 

                56.290 Overige eetgelegenheden 

Deze subklasse omvat: 

- het verstrekken van maaltijden aan vervoermaatschappijen zoals luchtvaartmaatschappijen, 
spoorwegmaatschappijen, enz. 

- het verstrekken van maaltijden aan bedrijfskantines en -restaurants 
- het verstrekken van maaltijden aan universiteitsmensa's, schoolkantines en -keukens 
- het verstrekken van maaltijden aan messes en kantines voor militairen 
- het verstrekken van maaltijden aan ziekenhuizen, verpleeg- en bejaardentehuizen, 

serviceflats, enz. 
- de exploitatie van sport- en bedrijfskantines, universiteitsmensa's, messes en kantines voor 

militairen, schoolkantines, enz., die gewoonlijk tegen gereduceerde prijzen, al dan niet zelf 
bereide maaltijden, spijzen en dranken aanbieden aan specifieke groepen personen die 
meestal banden van professionele aard met elkaar hebben 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van beperkt houdbare voedingsmiddelen met het oog op verkoop - cfr. 
10.890 

- de detailhandel van beperkt houdbare voedingsmiddelen - cfr. afdeling 47 
 

        56.3 Drinkgelegenheden 
 

            56.30 Drinkgelegenheden 

Deze klasse omvat: 

- de verkoop van dranken voor consumptie ter plaatse 
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                56.301 Cafés en bars 

Deze subklasse omvat: 

- cafés, danscafés, herbergen, kroegen 
- bars, cocktailbars, wijnbars, vruchtsappenbars, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel van voedingswaren via verkoopautomaten - cfr. 47.990 
 

                56.302 Discotheken, dancings en dergelijke 

Deze subklasse omvat: 

- discotheken, dancings, nachtclubs, privé-clubs en dergelijke 
 

                56.309 Andere drinkgelegenheden 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de ambulante verkoop van dranken met de mogelijkheid tot consumptie ter plaatse 

Deze subklasse omvat niet: 

- de detailhandel in dranken, niet bestemd voor consumptie ter plaatse - cfr. 47.251 en 47.252 
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J     INFORMATIE EN COMMUNICATIE 
 

Deze sectie omvat de productie en distributie van informatieve en culturele produc-
ten, het ter beschikking stellen van middelen voor de transmissie en distributie van 
die producten, alsook de activiteiten in verband met de informatie- en communicatie-
technologie, de diensten voor gegevensverwerking en andere informatiediensten. 

De belangrijkste activiteiten die terug te vinden zijn in deze sectie zijn de volgende: 
de uitgeverijen, inclusief de uitgeverijen van software (afdeling 58); de productie 
van films en video- en televisieprogramma's, het maken van geluidsopnamen en 
uitgeverijen van muziekopnamen (afdeling 59); het uitzenden van radio- en tele-
visieprogramma's (afdeling 60); de telecommunicatie (afdeling 61); het program-
meren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en aanverwante 
activiteiten (afdeling 62) en andere dienstverlenende activiteiten op het gebied van 
informatie (afdeling 63). 

De activiteiten van uitgeverijen omvatten ook de verwerving van auteursrechten op 
vlak van inhoud (informatieproducten) en het terbeschikkingstellen van deze inhoud 
aan het publiek, zodat deze onder verschillende vormen kan worden gereproduceerd 
en verdeeld. Deze sectie omvat alle mogelijke vormen van uitgeven (in gedrukte, 
elektronische of audiovorm, via het internet, onder de vorm van 
multimediaproducten zoals naslagwerken op CD-ROM, enz.). 

De afdelingen 59, 60 en 61 omvatten de productie en het uitzenden van televisie-
programma’s, waarbij de verschillende stappen van het proces weerspiegeld 
worden. Afzonderlijke elementen ervan, zoals films, televisieseries, enz. horen bij 
afdeling 59, terwijl de productie van volledige televisieprogramma’s op basis van 
elementen uit afdeling 59 of van andere elementen (zoals live-nieuwsprogramma’s) 
ingedeeld wordt in afdeling 60. Afdeling 60 omvat eveneens het uitzenden van 
dergelijke programma’s door de producent zelf. Het uitzenden van volledige, d.w.z. 
inhoudelijk onveranderde televisieprogramma’s door derden, wordt ingedeeld in 
afdeling 61. Het uitzenden in afdeling 61 kan draadgebonden, draadloos of via 
satelliet gebeuren. 

    58 Uitgeverijen 
Deze afdeling omvat uitgeverijen van boeken, brochures, folders, woordenboeken, 
encyclopedieën, atlassen en kaarten, kranten en tijdschriften, adresboeken en 
mailinglijsten evenals software. 

De activiteiten van uitgeverijen omvatten ook de verwerving van auteursrechten op 
vlak van inhoud (informatieproducten) en het terbeschikkingstellen van deze inhoud 
aan het publiek, zodat deze onder verschillende vormen kan worden gereproduceerd 
en verdeeld. Deze sectie omvat alle mogelijke vormen van uitgeven (in gedrukte, 
elektronische of audiovorm, via het internet, onder de vorm van multimediapro-
ducten zoals naslagwerken op cd-rom, enz.), met uitzondering van het uitgeven van 
films. 

Deze afdeling omvat niet de uitgeverijen van films op videocassettes, dvd's of 
dergelijke mediaproducten (afdeling 59) en evenmin de vervaardiging van originelen 
voor grammofoonplaten of andere geluidsdragers (afdeling 59). Zij omvat evenmin 
de activiteiten van drukkerijen (cfr. 18.110 en 18.120) of de reproductie van opge-
nomen media (cfr. 18.200). 
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        58.1 Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen 

Deze groep omvat de uitgeverijen van boeken, kranten en tijdschriften, adresboeken 
en mailinglijsten en andere werken zoals foto’s, gravures en prentkaarten, ansicht-
kaarten, kalenders, formulieren, posters en reproducties van kunstwerken. Deze 
producten worden over het algemeen beschermd door auteursrechten. 

            58.11 Uitgeverijen van boeken 

Deze klasse omvat de uitgeverijen die gedrukte boeken, elektronische versies van 
boeken (op cd's, ...), audioboeken en boeken via het internet publiceren. 

                58.110 Uitgeverijen van boeken 

Deze subklasse omvat: 

- de uitgeverijen van boeken, schoolboeken, brochures, folders en dergelijke publicaties 
- de uitgeverijen van atlassen, kaarten en plannen 
- de uitgeverijen van audioboeken 
- de uitgeverijen van woordenboeken, encyclopedieën en dergelijke werken op cd-rom 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van wereldbollen - cfr. 32.990 
- de uitgeverijen van reclamedrukwerk, reclamecatalogi - cfr. 58.190 
- de uitgeverijen van muziekboeken en partities - cfr. 59.203 
- de activiteiten van zelfstandig werkende auteurs - cfr. 90.031 
 

            58.12 Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten 

Deze klasse omvat de uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten die feiten of 
informatie (databestanden) bevatten. Deze adresboeken en mailinglijsten zijn enkel 
met betrekking tot hun vorm, maar niet met betrekking tot hun inhoud beschermd. 
Deze adresboeken en mailinglijsten kunnen zowel in gedrukte als in elektronische 
vorm gepubliceerd worden. 

                58.120 Uitgeverijen van adresboeken en mailinglijsten 

Deze subklasse omvat: 

- de uitgeverijen van adresbestanden 
- de uitgeverijen van adresboeken 
- de uitgeverijen van andere gidsen en bundels, zoals bijvoorbeeld: wettenverzamelingen, 

farmaceutische compendia, enz. 
 

            58.13 Uitgeverijen van kranten 
 

                58.130 Uitgeverijen van kranten 

Deze subklasse omvat: 

- de uitgeverijen van kranten en periodieken, die tenminste vier maal per week gepubliceerd 
worden en die zowel in gedrukte als in elektronische vorm, alsook via het internet, 
gepubliceerd kunnen worden 

Deze subklasse omvat niet: 

- de activiteiten van persagentschappen - cfr. 63.910 
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            58.14 

 
Uitgeverijen van tijdschriften 
 

                58.140 Uitgeverijen van tijdschriften 

Deze subklasse omvat: 
- de uitgeverijen van tijdschriften, revues en andere periodieken die minder dan vier maal per 

week gepubliceerd worden, met inbegrip van reclamebladen en streekkranten, en die zowel 
in gedrukte als in elektronische vorm, alsook via het internet, gepubliceerd kunnen worden 

 
            58.19 Overige uitgeverijen 

 
                58.190 Overige uitgeverijen 

Deze subklasse omvat o.a.: 
- de uitgeverijen (met inbegrip van online-uitgeverijen) van: 

• catalogi 
• foto's, gravures en prentkaarten 
• ansichtkaarten en wenskaarten 
• kalenders en dienstregelingen 
• formulieren 
• affiches, reproducties van kunstboeken 
• reclamedrukwerk, reclamecatalogi 
• andere gedrukt materiaal 

- de online publicatie van statistieken en andere informatie 

Deze subklasse omvat niet: 
- de uitgeverijen van reclamebladen - cfr. 58.140 
- de uitgeverijen van software - cfr. 58.290 
 

        58.2 Uitgeverijen van software 
 

            58.21 Uitgeverijen van computerspellen 
 

                58.210 Uitgeverijen van computerspellen 

Deze subklasse omvat: 
- de uitgeverijen van computerspellen voor alle besturingssystemen 
 

            58.29 Overige uitgeverijen van software 
 

                58.290 Overige uitgeverijen van software 

Deze subklasse omvat: 
- de uitgeverijen van gebruiksklare niet-gepersonaliseerde standaardsoftware, met inbegrip 

van vertalingen of aanpassingen van deze standaardsoftware voor welbepaalde markten en 
voor eigen rekening: 

• exploitatiesystemen 
• commerciële en andere toepassingen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de reproductie van software - cfr. 18.200 
- de detailhandel van standaardsoftware - cfr. 47.410 
- de productie van software, niet gecombineerd met het uitgeven, het vertalen of het aanpas-

sen van deze niet-gepersonaliseerde standaardsoftware voor welbepaalde markten, voor een 
vast bedrag of op contractbasis - cfr. 62.010 

- het terbeschikking stellen aan klanten van mainframefaciliteiten op basis van tijdsgebruik - 
cfr. 63.110 

 



Toelichtingen  Nace-Bel 2008 

 

 
    59 

 
Productie van films en video- en televisieprogramma's, 
maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van mu-
ziekopnamen 
Deze afdeling omvat de productie van bioscoop- en andere films, inclusief video- en 
dvd-opnames, bestemd voor projectie in bioscopen of voor uitzending op de televisie; 
activiteiten in verband hiermee, zoals het monteren, cutten, dubben, enz.; de distri-
butie van films, dvd’s en videobanden aan andere bedrijfstakken, evenals de verto-
ning van films. Zij omvat ook het kopen en verkopen van de distributierechten van 
films, dvd’s en videobanden. 

Deze afdeling omvat eveneens de activiteiten in verband met geluidsopnamen, d.w.z. 
de productie van originele geluidsopnamen, de uitgave, promotie en distributie van 
geluidsopnamen, de muziekuitgeverijen evenals de diensten in verband met geluids-
opnamen binnen en buiten studio’s. 

        59.1 Activiteiten in verband met films en video- en televisiepro-
gramma's 
 

            59.11 Productie van films en video- en televisieprogramma's 

Deze klasse omvat niet: 

- het kopiëren van films (met uitzondering van de reproductie van films bestemd voor 
vertoning in bioscoopzalen) en de reproductie van geluids- en videobanden, van cd's en 
dvd's vanaf een origineel - cfr. 18.200 

- de groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers: grammofoonplaten, cassettes, cd's, 
dvd's en videobanden - cfr. 46.432 

- de groothandel in niet-opgenomen beeld- en geluidsdragers zoals magnetische banden, 
cassettes, diskettes en optische cd's, dvd's - cfr. 46.520 

- de detailhandel in grammofoonplaten, cd's, dvd’s en andere al dan niet opgenomen beeld- 
en geluidsdragers - cfr. 47.630 

- de activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie - cfr. 
59.120 

- het maken van geluidsopnamen en andere opnamen van muzikale en gesproken boeken - 
cfr. 59.201 

- het programmeren en uitzenden van televisieprogramma's - cfr. groep 60.2 
- het maken van een volledig televisieprogramma - cfr. groep 60.2 
- het maken van videoreportages die niet bestemd zijn voor de filmindustrie cfr. 74.201 
- de activiteiten van impresariaten en agenten ten behoeve van individuen, gewoonlijk met 

het oog op het aangaan van verplichtingen bij de film, bij theaterproducties of elders in de 
amusementswereld - cfr. 74.901 

- de verhuur van videobanden, grammofoonplaten, cd's, dvd's, enz. - cfr. 77.220 
- het voorzien van real time gecodeerde ondertiteling (simultaan) van rechtstreekse televisie-

uitzendingen, vergaderingen en seminaries - cfr. 82.990 
- de activiteiten van zelfstandig werkende acteurs, karikaturisten, regisseurs en technici - cfr. 

groep 90.0 
 

                59.111 Productie van bioscoopfilms 

Deze subklasse omvat: 

- de productie en de realisatie van speelfilms met een normale lengte of van korte films, in 
beginsel bestemd voor projectie in bioscopen 
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                59.112 Productie van televisiefilms 

Deze subklasse omvat: 

- de productie en realisatie van films van diverse aard (series, televisiefilms, documentaires, 
enz.) in beginsel bestemd voor vertoning op de televisie 

 
                59.113 Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms 

Deze subklasse omvat 

- de productie en realisatie van: 
• publicitaire films en promotiefilms 
• films over technische onderwerpen of over bedrijven 
• films met een educatieve inhoud of voor vormingsdoeleinden 
• videoclips 

- de productie en de realisatie in speciale laboratoria van teken- of animatiefilms 
 

                59.114 Productie van televisieprogramma's 

Deze subklasse omvat: 

- de productie van televisieprogramma's, die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden 
- de activiteiten van de onafhankelijke productiehuizen 
Opmerking: de televisieprogramma's waarvan sprake in subklasse 59.114 kunnen worden 
ingeblikt of rechtstreeks door televisiestations worden uitgezonden. 
 

            59.12 Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na 
de productie 
 

                59.120 Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's na de productie 

Deze subklasse omvat de activiteiten in verband met films en video- en televisie-
programma's na de productie, zoals het monteren, de film/tape transfers, het 
nasynchroniseren, het ondertitelen, het inkleuren, het dubben, het begin- en aftitelen, 
het verborgen ondertitelen, het toevoegen van digitale grafische effecten, animatie 
en speciale effecten, het ontwikkelen en bewerken van films, alsook de activiteiten 
van laboratoria voor speelfilms en de gespecialiseerde laboratoria voor animatie-
films. 

Deze subklasse omvat niet: 

- het kopiëren van films (met uitzondering van de reproductie van films bestemd voor 
vertoning in bioscoopzalen) en de reproductie van geluids- en videobanden, van cd's en 
dvd's vanaf een origineel - cfr. 18.200 

- de groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers: grammofoonplaten, cassettes, cd's, 
dvd's en videobanden - cfr. 46.432 

- de groothandel in niet-opgenomen beeld- en geluidsdragers zoals magnetische banden, 
cassettes, diskettes en optische cd's, dvd's - cfr. 46.520 

- de detailhandel in grammofoonplaten, cd's, dvd’s en andere al dan niet opgenomen beeld- 
en geluidsdragers - cfr. 47.630 

- het maken van videoreportages die niet bestemd zijn voor de filmindustrie - cfr. 74.201 
- de verhuur van videobanden, grammofoonplaten, cd's, dvd's, enz. - cfr. 77.220 
- de activiteiten van zelfstandig werkende acteurs, karikaturisten, regisseurs en technici - cfr. 

groep 90.0 
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            59.13 Distributie van films en video- en televisieprogramma's 

 
                59.130 Distributie van films en video- en televisieprogramma's 

Deze subklasse omvat: 

- de distributie van films, dvd's, videobanden en andere dergelijke producten aan bioscopen, 
televisienetwerken en -stations en andere exploitanten 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het kopen en verkopen van de distributierechten van films, videobanden en dvd's 

Deze subklasse omvat niet: 

- het kopiëren van films (met uitzondering van de reproductie van films bestemd voor 
vertoning in bioscoopzalen) en de reproductie van geluids- en videobanden, van cd's en 
dvd's vanaf een origineel - cfr. 18.200 

- de groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers: grammofoonplaten, cassettes, cd's, 
dvd's en videobanden - cfr. 46.432 

- de detailhandel in grammofoonplaten, cd's, dvd’s en andere al dan niet opgenomen beeld- 
en geluidsdragers - cfr. 47.630 

 
            59.14 Vertoning van films 

 
                59.140 Vertoning van films 

Deze subklasse omvat: 

- de vertoning van films en videobanden in bioscopen, in de open lucht of op andere plaatsen 
waar filmvertoningen mogelijk zijn 

- de filmclubs 
 

        59.2 Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van 
muziekopnamen 
 

            59.20 Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen 
 

                59.201 Maken van geluidsopnamen 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten in verband met de productie van originele geluidsopnamen, bv. op banden of 
cd's, alsook de promotie, de release en de distributie van geluidsopnamen bij de groot-
handel, de detailhandel of rechtstreeks bij het publiek. Deze activiteiten kunnen in één en 
dezelfde eenheid al dan niet geïntegreerd zijn met de productie van de originele geluids-
opnamen. Indien dit niet het geval is, moet de eenheid die deze activiteiten uitvoert, de 
reproductie- en distributierechten van de originele geluidsopnamen verwerven. 

 
                59.202 Geluidsopnamestudio's 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van geluidsopnamestudio's, met inbegrip van de productie van opgenomen 
radioprogramma's (d.w.z. niet live) 
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                59.203 Uitgeverijen van muziekopnamen 

Deze subklasse omvat: 
- de activiteiten van uitgeverijen van muziekopnamen, d.w.z. het verwerven en registreren 

van auteursrechten voor muziekcomposities, de promotie van die composities, het toe-
stemming verlenen voor het gebruikmaken van deze composities in opnamen, op radio en 
televisie, in bioscoopfilms, bij liveoptredens of in pers en andere media. De eenheden die 
deze activiteiten uitvoeren kunnen eigenaar zijn van de muzikale auteursrechten of ze 
beheren namens de eigenaar. 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de uitgeverijen van muziekboeken en partities 
- de on-line-uitgeverijen voor het downloaden van muziek 
 

                59.209 Overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen 

Deze subklasse omvat o.a.: 
- de realisatie van reclameboodschappen bestemd voor de radio 
 

    60 Programmeren en uitzenden van radio- en televisie-
programma's 
Deze afdeling omvat de activiteiten in verband met het creëren van inhoud of het 
verwerven van rechten om dergelijke inhoud te kunnen verspreiden of uitzenden via 
radio- en televisieprogramma's. Hierbij kan het zowel gaan om amusement, reclame, 
nieuws, duiding en dergelijke programma's. Ook radio- en televisie-uitzendingen, 
met inbegrip van dataverspreiding via diezelfde media, valt eveneens onder deze 
afdeling. Het uitzenden kan aan de hand van verschillende technologieën tot stand 
komen, zoals via de ether, via satelliet, via een kabelnetwerk of via internet. Deze 
afdeling omvat eveneens de productie van programma’s en uitzendingen met een 
beperkt en welbepaald formaat (nieuws, sport, educatie, jeugdprogramma’s) op 
basis van een abonnement. 

Deze afdeling omvat niet de transmissie van radio- en televisieprogramma's via 
kabel, satelliet of andere abonnementen - cfr. afdeling 61 

        60.1 Uitzenden van radioprogramma's 
 

            60.10 Uitzenden van radioprogramma's 
 

                60.100 Uitzenden van radioprogramma's 

Deze subklasse omvat: 
- het uitzenden van geluidssignalen door radiostations of dergelijke inrichtingen met betrek-

king tot de transmissie van audioprogramma’s voor het publiek, de aangesloten radiosta-
tions of de abonnees 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de activiteiten van radionetwerken, d.w.z. het samenvoegen en de transmissie van 
audioprogramma’s, via de ether, de kabel of satelliet, naar aangesloten radiostations of 
abonnees 

- het uitzenden van radioprogramma’s via internet (internetradio) 
- gegevensverspreiding in radio-uitzendingen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de productie van opgenomen radioprogramma's - cfr. 59.202 
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        60.2 Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's 

 
            60.20 Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's 

 
                60.200 Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's 

Deze subklasse omvat de creatie van een compleet televisiezenderprogramma, dat bestaat uit 
aangekochte programma's (films, documentaires, enz.), zelf geproduceerde programma's 
(lokale informatie en live reportages) of uit een combinatie van beiden. 

Dit compleet televisieprogramma kan worden uitgezonden door de producerende eenheid of 
kan gerealiseerd worden met het oog op transmissie door derden, zoals kabelmaatschappijen 
of verdelers van satelliettelevisie. 
De programma's kunnen zowel van algemene als van specifieke aard zijn (beperkte formaten, 
nieuws, sport, educatie, jeugdprogramma's). Deze subklasse omvat zowel de programma's die 
gratis verspreid worden, als programma's die enkel via een abonnement aangeboden worden.  

Het programmeren en uitzenden van films op aanvraag is eveneens inbegrepen in deze sub-
klasse. Deze subklasse omvat ook het uitzenden van televisieprogramma's, met inbegrip van 
dataverspreiding via dit zelfde medium. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de productie van televisieprogramma's die niet door het bedrijf zelf uitgezonden worden 
(films, documentaires, debatten, reclame, enz.) - cfr. 59.114 

 
    61 Telecommunicatie 

Deze afdeling omvat het verlenen van telecommunicatiediensten en de daarmee 
gerelateerde diensten: de transmissie van stemgeluiden, data, tekst, geluid en 
beelden. De transmissiefaciliteiten die deze activiteiten uitvoeren, kunnen gebaseerd 
zijn op één technologie of op een combinatie van technologieën. Het gemeenschap-
pelijk kenmerk van de activiteiten die in deze afdeling geklasseerd worden, is de 
transmissie van inhoud, waarbij de creatie van inhoud echter uitgesloten wordt. De 
uitsplitsing in deze afdeling is gebaseerd op het soort infrastructuur dat wordt 
gebruikt. 

        61.1 Draadgebonden telecommunicatie 
 

            61.10 Draadgebonden telecommunicatie 
 

                61.100 Draadgebonden telecommunicatie 

Deze subklasse omvat: 
- de exploitatie, het onderhoud en het toegang verlenen tot de faciliteiten voor transmissie van 

stemgeluiden, gegevens, tekst, geluid en beeld via draadgebonden telecommunicatie. De 
transmissiefaciliteiten die deze activiteiten uitvoeren, kunnen gebaseerd zijn op één tech-
nologie of op een combinatie van technologieën: 

• de exploitatie en het onderhoud van schakel- en transmissiefaciliteiten voor recht-
streekse communicatie via landlijnen, hoogfrequentieverbindingen of een combinatie 
van landlijnen en satellietverbindingen 

• de exploitatie van kabeldistributiesystemen (bijvoorbeeld: voor de transmissie van 
gegevens en televisiesignalen) 

• het aanbieden van telegraaf- en andere niet stemgebonden verbindingen met een 
eigen infrastructuur 
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Deze subklasse omvat eveneens: 
- het aankopen van netwerktoegangen en netwerkcapaciteit bij eigenaars en operatoren van 

netwerken en het verlenen van draadgebonden telecommunicatie aan bedrijven en huishou-
dens, door gebruik te maken van deze capaciteit 

- het verlenen van internettoegang door de operatoren die draadgebonden infrastructuren 
beheren 

Deze subklasse omvat niet: 
- de doorverkoop van telecommunicatiediensten - cfr. 61.900 
- de activiteiten van callcenters - cfr. 82.200 
 

        61.2 Draadloze telecommunicatie 
 

            61.20 Draadloze telecommunicatie 
 

                61.200 Draadloze telecommunicatie 

Deze subklasse omvat: 
- de exploitatie, het onderhoud en het toegang verlenen tot de faciliteiten voor transmissie van 

stemgeluiden, gegevens, tekst, geluid en beeld via draadloze telecommunicatie 
- de exploitatie en het onderhoud van mobiele telecommunicatienetwerken en andere draad-

loze telecommunicatienetwerken 

Opmerking: 
De transmissiefaciliteiten voorzien een omnidirectionele transmissie via radiogolven en 
kunnen gebaseerd zijn op één technologie of op een combinatie van technologieën. 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- het aankopen van netwerktoegangen en netwerkcapaciteit bij eigenaars en operatoren van 

netwerken en het verlenen van draadloze telecommunicatie (met uitzondering van tele-
communicatie via satelliet) aan bedrijven en huishoudens, door gebruik te maken van deze 
capaciteit 

- het verlenen van internettoegang (hotspot) door operatoren die draadloze infrastructuren 
beheren 

Deze subklasse omvat niet: 
- de doorverkoop van telecommunicatiediensten - cfr. 61.900 
- de activiteiten van callcenters - cfr. 82.200 
 

        61.3 Telecommunicatie via satelliet 
 

            61.30 Telecommunicatie via satelliet 
 

                61.300 Telecommunicatie via satelliet 

Deze subklasse omvat: 
- de exploitatie, het onderhoud en het toegang verlenen tot de faciliteiten voor transmissie van 

stemgeluiden, gegevens, tekst, geluid en beeld door middel van telecommunicatie via 
satelliet 

- het leveren van visuele, geluids- of tekstuele programma's, ontvangen via kabelnetwerken, 
lokale televisiestations of radionetwerken, via direct-to-home satellietsystemen. De hier 
ingedeelde eenheden produceren doorgaans niet de programma's. 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- het verlenen van internettoegang door operatoren die satellietinfrastructuren beheren 
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Deze subklasse omvat niet: 
- de doorverkoop van telecommunicatiediensten - cfr. 61.900 
- de activiteiten van callcenters - cfr. 82.200 
 

        61.9 Overige telecommunicatie 
 

            61.90 Overige telecommunicatie 
 

                61.900 Overige telecommunicatie 

Deze subklasse omvat: 
- het voorzien van gespecialiseerde telecommunicatietoepassingen, zoals plaatsbepaling via 

satelliet, telemetrie en de exploitatie van radarstations 
- de exploitatie van satellietgrondstations en dergelijke installaties, die met één of meer 

landcommunicatiesystemen verbonden zijn en zo de telecommunicatie met satelliet-
systemen kunnen verzekeren 

- het verlenen van internettoegang tussen de klant en de internetprovider (ISP) via netwerken 
waarvan de internetprovider geen eigenaar is 

- het verlenen van toegang tot telefonie- en internetdiensten in openbare ruimten 
- het voorzien van telecommunicatiediensten via bestaande telecommunicatieverbindingen 
• het leveren van internettelefonie (VoIP) 
- de doorverkoop van telecommunicatiediensten (d.w.z. het aankopen en opnieuw verkopen 

van netwerkcapaciteit zonder bijkomende dienstverlening) 

Deze subklasse omvat niet: 
- het verlenen van internettoegang door operatoren die een telecommunicatie-infrastructuur 

beheren - cfr. 61.100, 61.200 en 61.300 
 

    62 Ontwerpen en programmeren van computerprogram-
ma's, computerconsultancy-activiteiten en aanver-
wante activiteiten 
Deze afdeling omvat activiteiten waarbij deskundigheid wordt verreist op het gebied 
van informatietechnologie: ontwerpen, aanpassen, testen en ondersteunen van stan-
daard- en maatwerksoftware; het analyseren en ontwerpen van computersystemen 
waarbij hardware, software en communicatietechnologie worden geïntegreerd; het 
systeem- en netwerkbeheer of -management van computersystemen en/of gegevens-
verwerkende apparatuur bij klanten en overige diensten op het gebied van informa-
tietechnologie en computer. 

        62.0 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, 
computerconsultancy-activiteiten en aanverwante activiteiten 
 

            62.01 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's 
 

                62.010 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's 

Deze subklasse omvat het ontwerpen, aanpassen, testen en ondersteunen van 
software. 

Deze subklasse omvat: 
- het ontwerpen van de structuur en de inhoud en/of het schrijven van programmatuur voor de 

creatie en de implementatie van: 
• softwaresystemen (inclusief de updates en de correcties) 
• informaticatoepassingen (inclusief de updates en de correcties) 
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• databestanden 
• webpagina's 

- de aanpassing van de programmatuur, d.w.z. het aanpassen en configureren van een be-
staande applicatie, zodat deze functioneel kan worden gebruikt in het informaticasysteem 
van de klant. 

Deze subklasse omvat niet: 
- de uitgeverijen van gebruiksklare niet-gepersonaliseerde standaardsoftware - cfr. 58.290 
- de vertalingen of aanpassingen voor eigen rekening van niet gepersonaliseerde program-

matuur voor welbepaalde markten - cfr. 58.290 
- het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en com-

municatietechnologie worden geïntegreerd, zelfs indien het leveren van software daar een 
integraal deel van uitmaakt - cfr. 62.020 

 
            62.02 Computerconsultancy-activiteiten 

 
                62.020 Computerconsultancy-activiteiten 

Deze subklasse omvat: 
- het analyseren en ontwerpen van computersystemen waarbij hardware, software en commu-

nicatietechnologie worden geïntegreerd. De dienstverlening kan ook een opleiding voor de 
desbetreffende gebruikers omvatten.  

Deze subklasse omvat het verlenen van advies over soorten computers (hardware) en hun 
configuratie en over de toepassing van de bijbehorende programmatuur (software), alsook het 
analyseren van de behoeften en problemen van de gebruiker en het aanbieden van de beste 
oplossing. 
 
Deze subklasse omvat niet: 

- de groothandel en de detailhandel in computers, randapparatuur en software - cfr. 46.510 en 
47.410 

- de installatie van mainframes en gelijkaardige computers - cfr. 33.200 
- de installatie (configuratie) van PC's - cfr. 62.090 
- de installatie van programmatuur; gegevensherstel na een computercrash cfr. 62.090 
 

            62.03 Beheer van computerfaciliteiten 
 

                62.030 Beheer van computerfaciliteiten 

Deze subklasse omvat: 

- het systeem- en netwerkbeheer of -management van computersystemen en/of gegevens-
verwerkende apparatuur bij klanten, alsmede de gerelateerde ondersteunende diensten 

 
            62.09 Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer 

 
                62.090 Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer 

Deze subklasse omvat: 

- de overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer, niet elders 
genoemd: 

• gegevensherstel na een computercrash  
• de installatie (configuratie) van PC's en andere informaticaonderdelen 
• de installatie van programmatuur 
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Deze subklasse omvat niet: 

- de installatie van mainframes en gelijkaardige computers - cfr. 33.200 
- het programmeren van computerprogramma's - cfr. 62.010 
- de computerconsultancy-activiteiten - cfr. 62.020 
- het systeem- en netwerkbeheer of -management van computersystemen en/of 

gegevensverwerkende apparatuur bij klanten - cfr. 62.030 
- de gegevensverwerking en webhosting - 63.110 
 

    63 Dienstverlenende activiteiten op het gebied van infor-
matie 
Deze afdeling omvat webportalen, gegevensverwerking, webhosting en andere acti-
viteiten die informatie leveren als hoofddoel hebben. 

        63.1 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; 
webportalen 

Deze groep omvat het ruimte bieden voor websites (webhosting), gegevensverwer-
king en aanverwante activiteiten, alsook het voorzien van webportalen. 

63.11 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten 
 

                63.110 Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten 

Deze subklasse omvat: 
- het ruimte bieden voor websites, gegevensverwerking en aanverwante activiteiten 
- de activiteiten in verband met gespecialiseerde hosting: 

• webhosting 
• "streaming services" 
• "application hosting" 

- het voorzien van toepassingsmodaliteiten 
- het terbeschikking stellen aan klanten van mainframefaciliteiten op basis van tijdsgebruik 
- de gegevensverwerking: 

• de volledige verwerking van gegevens voor rekening van derden 
• het maken van gespecialiseerde rapporten op basis van gegevens die geleverd 

worden door de klant 
• het nummeren van documenten 

- het invoeren van gegevens 
 

            63.12 Webportalen 
 

                63.120 Webportalen 

Deze subklasse omvat: 
- de exploitatie van websites die, door middel van zoekmachines, uitgebreide databases met 

internetadressen en inhoud voortbrengen en in stand houden en dit in een gemakkelijk 
raadpleegbaar formaat 

- de exploitatie van andere websites die fungeren als internetportalen, zoals mediasites die 
periodieke geüpdatete informatie verschaffen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de uitgeverijen die boeken, kranten en tijdschriften via internet publiceren - cfr. afdeling 58 
- het uitzenden van radio- en televisieprogramma's via internet - cfr. afdeling 60 
- het ontwerpen van webpagina's - cfr. 62.010 
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        63.9 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van 

informatie 
Deze groep omvat de activiteiten van de persagentschappen en overige dienstverle-
nende activiteiten op het gebied van informatie. 

Deze groep omvat niet: 
- de bibliotheken, mediatheken en ludotheken - cfr. 91. 011 
- de openbare archieven - cfr. 91.012 
 

            63.91 Persagentschappen 
 

                    63.910 Persagentschappen 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van persbureaus en persagentschappen, die nieuwsberichten, nieuwsfoto's en 
speciale artikelen leveren aan de media 

Deze subklasse omvat niet: 
- de activiteiten van zelfstandig werkende persfotografen - cfr. 74.202 
- de activiteiten van zelfstandig werkende journalisten - cfr. 90.031 
 
 

            63.99 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g. 
 

                    63.990 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- de overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, n.e.g.: 
• de diensten die computergestuurde informatie via de telefoon verstrekken 
• het opzoeken en verschaffen van informatie voor een vast bedrag of op contractbasis 
• het op maat selecteren en analyseren van nieuws en informatie; de knipseldiensten 

Deze subklasse omvat niet: 

- de activiteiten van callcenters - cfr. 82.200 
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K     FINANCIËLE ACTIVITEITEN EN VERZE-

KERINGEN 
 

Deze sectie omvat activiteiten met betrekking tot financiële diensten, met inbegrip 
van activiteiten die verband houden met verzekeringen, herverzekeringen en pen-
sioenfondsen, alsook ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten. 

Deze sectie omvat eveneens vermogensbeheeractiviteiten, zoals activiteiten van 
holdings, beleggingsfondsen en andere financiële instrumenten. 

    64 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en 
pensioenfondsen 
Deze afdeling omvat het vergaren en herverdelen van geldmiddelen, met uitzonde-
ring van het verzekeringswezen, de pensioenfondsen en de verplichte sociale verze-
kering. 

        64.1 Geldscheppende financiële instellingen 

Deze groep omvat: 

- het vergaren van geldmiddelen in de vorm van overdraagbare deposito's of andere terug-
betaalbare middelen van het publiek 

- het verstrekken van krediet 

Deze groep omvat niet: 

- de financieringsmaatschappijen en de eenheden die uitsluitend hypothecair krediet, krediet 
voor professionele doeleinden en kasfaciliteiten verlenen - cfr. klasse 64.92 

 
            64.11 Centrale banken 

 
                64.110 Centrale banken 

Deze subklasse omvat: 

- de uitgifte en het beheer van de munt van een land 
- de opvolging van en de controle op de hoeveelheid geld dat in omloop is 
- rekening houden met stortingen die uitgevoerd worden als compensatoire operaties tussen 

financiële instellingen 
- het waken over bancaire handelingen 
- het bijhouden van wisselreserves 
- de activiteiten van de centrale bank in de hoedanigheid van bank van de overheid 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de activiteiten van het Rentenfonds 
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            64.19 Overige geldscheppende financiële instellingen 

 
                64.190 Overige geldscheppende financiële instellingen 

Deze subklasse omvat: 

- het ontvangen van stortingen en/of dergelijke transacties en het verstrekken van kredieten of 
fondsleningen. Het verstrekken van kredieten kan verschillende vormen aannemen 
(leningen, hypotheken, kredietkaarten…). Deze activiteiten worden in het algemeen 
uitgevoerd door geldscheppende instellingen, met uitzondering van centrale banken, zoals: 

• bankinstellingen 
• spaarkassen 
• kredietmaatschappijen 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de postgirodiensten en spaarkassen van de Post 
- het verstrekken van huisvestingsleningen door gespecialiseerde instellingen die deposito's in 

ontvangst nemen 
- activiteiten die verband houden met de uitgifte en de betaling van overschrijvingen 

Deze subklasse omvat niet: 
- het verstrekken van huisvestingsleningen door gespecialiseerde instellingen die geen 

deposito's in ontvangst nemen - cfr. klasse 64.92 
 

        64.2 Holdings 
 

            64.20 Holdings 
 

                64.200 Holdings 

Deze subklasse omvat:  
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere 

bedrijven die in meerderheid tot de financiële sector behoren. Via het stemrecht verbonden 
aan de aandelen in hun bezit oefenen de holdings controle uit op de beslissingen van de 
dochtermaatschappijen teneinde de opbrengsten uit hun portefeuille te maximaliseren. Zelf 
brengen zij geen goederen of diensten voort en de door hen gecontroleerde bedrijven wer-
ken bedrijfseconomisch in belangrijke mate autonoom. 

- de activiteiten van portefeuillemaatschappijen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de activiteiten van hoofdkantoren die instaan voor de supervisie en het beheer van andere 
eenheden van dezelfde maatschappij of onderneming en die gewoonlijk de strategische en 
de organisatorische planning, het nemen van de beslissingen van de onderneming, de uit-
oefening van de operationele controle en het tussenkomen in het dagelijkse bestuur tot taak 
hebben. - cfr. 70.100. 

 
        64.3 Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instel-

lingen 

Deze groep omvat rechtspersonen die effecten of andere financiële activa groeperen, 
zonder ze te beheren, voor rekening van aandeelhouders of begunstigden. De porte-
feuilles zijn zodanig aangepast dat ze specifieke investeringskarakteristieken verto-
nen (diversificatie, risico, rentevoet, vluchtigheid van de prijzen). Deze entiteiten 
ontvangen intresten, dividenden en andere inkomsten uit het vermogen, maar ze heb-
ben geen of weinig personeel en verwerven geen inkomsten door de verkoop van 
diensten. 
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            64.30 

 
Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen 
 

                64.300 Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen 

Deze subklasse omvat: 

- de beleggingsvennootschappen met variabel kapitaal 
- de beleggingsvennootschappen met vast kapitaal 
- de gemeenschappelijke beleggingsfondsen (met inbegrip van pensioen- of derde 

leeftijdsparen) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de activiteiten van holdings - cfr. 64.200 
- de pensioenfondsen - cfr. 65.300 
- het vermogensbeheer - cfr. 66.300 
 

        64.9 Overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en 
pensioenfondsen 

Deze groep omvat overige financiële dienstverlening, met uitzondering van verze-
keringen, pensioenfondsen en financiële dienstverlening, die door geldscheppende 
financiële instellingen worden verstrekt. 

Deze groep omvat niet: 

- de verzekeringen en pensioenfondsen - cfr. afdeling 65 
 

            64.91 Financiële lease 
 

                64.910 Financiële lease 

Deze subklasse omvat: 

- het afsluiten van financieringshuurcontracten met betrekking tot kapitaalgoederen die de 
huurder enkel zal aanwenden voor professionele doeleinden. De goederen moeten speciaal 
worden aangekocht door de verhuurder, met het oog op verhuur en volgens de specificaties 
van de toekomstige huurder. De duur van de huur, zoals vastgelegd in het contract, moet 
overeenkomen met de verwachte economische levensduurte van het goed. De prijs van de 
huur moet worden vastgelegd teneinde de waarde van het gehuurde goed te kunnen afschrij-
ven over de gebruiksperiode, zoals vastgelegd in het contract. Het contract moet aan de 
huurder de mogelijkheid bieden om het goed op het einde van de huurovereenkomst te 
kunnen verwerven, mits betaling van de prijs vastgelegd in het contract. De prijs komt 
overeen met de vermoedelijke residuaire waarde van het goed. 

Deze subklasse omvat niet: 

- operationele lease - cfr. afdeling 77, al naar gelang de aard van de geleasete goederen 
 

            64.92 Overige kredietverstrekking 

Deze klasse omvat het verstrekken van kredieten door instellingen, die geen geld-
scheppende financiële instellingen zijn. De toegekende kredieten kunnen verschil-
lende vormen aannemen (leningen, hypotheken, kredietkaarten…). 
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                64.921 Verstrekken van verbruikskrediet 

Deze subklasse omvat:  
- de activiteiten van financieringsmaatschappijen die uitsluitend kredietovereenkomsten met 

een consument afsluiten: 
• leningen op afbetaling 
• financieringshuur: dit is een kredietovereenkomst tussen enerzijds een verkoper van 

een roerend goed die instemt met een krediet in het kader van zijn commerciële acti-
viteiten en anderzijds een consument die dit goed koopt met een doel dat geen ver-
band houdt met zijn of haar eventuele commerciële, professionele of artisanale ac-
tiviteiten, dit in tegenstelling tot lease, dat betrekking heeft op financieringshuur-
overeenkomsten van kapitaalgoederen. 

• kredietopeningen, voornamelijk met gebruik van betaal- of legitimatiekaarten (wet 
van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet) 

Deze subklasse omvat niet: 
- het verstrekken van hypothecaire kredieten door instellingen die ook deposito's in ontvangst 

nemen - cfr. 64.190 
- het verstrekken van hypothecaire kredieten door gespecialiseerde instellingen die geen 

deposito's in ontvangst nemen - cfr. 64.922 
- operationele lease - cfr. afdeling 77, al naar gelang de aard van de geleasete goederen 
 

                64.922 Verstrekken van hypothecair krediet 

Deze subklasse omvat: 
- het verstrekken van hypothecaire kredieten door gespecialiseerde instellingen die geen 

deposito's opnemen 

Deze subklasse omvat niet: 
- het verstrekken van hypothecaire kredieten door instellingen die ook deposito's in ontvangst 

nemen - cfr. 64.190 
 

                64.929 Overige kredietverstrekking, n.e.g. 

Deze subklasse omvat o.a.: 
- het verlenen van krediet voor professionele doeleinden 
- het verlenen van doorlopende kredieten, kasfaciliteiten, enz. 
- de financiering van het internationaal handelsverkeer 
- het uitlenen van geld buiten de bancaire sector om 
- de activiteiten van pandjeshuizen en dergelijke 
- de activiteiten van discontokantoren 

Deze subklasse omvat niet:  

- het verlenen van subsidies door verenigingen - cfr. klasse 94.99 
 

            64.99 Overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioen-
fondsen, n.e.g. 

Deze klasse omvat de overige financiële dienstverlening die hoofdzakelijk bestaat in 
het plaatsen van fondsen, met uitzondering van leningen. 

De klasse omvat niet: 

- de financiële lease - cfr. 64.910 
- het beheer van portefeuilles voor rekening van derden - cfr. 66.300 
- de handel, de huur en de lease van onroerende goederen - cfr. afdeling 68 
- het innen van gelden of geldvertegenwoordigende andere waardepapieren welke 

vaak in het normale betalingsverkeer niet worden ingelost - cfr. 82.910 
- het verlenen van subsidies door verenigingen - cfr. klasse 94.99 
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                64.991 Factoring 

Deze subklasse omvat: 

- het aankopen van alle uitstaande facturen van ondernemingen waarbij de factoringeenheid 
alle risico's overneemt en aan de ondernemingen het totale bedrag van de factuur minus een 
procentuele vergoeding uitbetaalt 

 
                64.992 Activiteiten van beursvennootschappen 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van beursvennootschappen 

Opmerking: de lijst van de erkende beursvennootschappen wordt gepubliceerd door de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) 
 

                64.999 Overige financiële dienstverlening 

Deze subklasse omvat:  

- de Deposito- en Consignatiekas 
- de financiële instellingen die specifieke financieringsvormen aanbieden: durf- of 

venturekapitaal; investmentbanking, enz. 
- de handel in ongemunt goud voor financiële doeleinden 
- de import/exportfinanciering 
- aangaan van “swap”, optie- en andere speculatieve transacties 
- financiële instellingen, n.e.g. 
 

    65 Verzekeringen, herverzekeringen en pensioenfondsen, 
exclusief verplichte sociale verzekeringen 
Deze afdeling omvat het afsluiten van lijfrente- en andere verzekeringspolissen en 
het beleggen van premies voor het samenstellen van financiële activa portefeuilles, 
die gebruikt kunnen worden bij toekomstige schadegevallen. Deze afdeling omvat 
zowel de rechtstreekse verzekeringsverrichtingen als de herverzekeringen. 

        65.1 Verzekeringen 

Deze groep omvat levensverzekeringen, die al dan niet met een belangrijk spaar-
element gepaard gaan, alsook de niet-levensverzekeringen. 

            65.11 Levensverzekeringen 

Deze klasse omvat:  

- het afsluiten van lijfrente- en levensverzekeringen, verzekeringen gewaarborgd inkomen en 
overlijdens- en invaliditeitsverzekeringen, die al dan niet met een belangrijk spaarelement 
gepaard gaan 

 
                65.111 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen leven 

Deze subklasse omvat: 

- de verzekeringsondernemingen met betrekking tot rechtstreekse verzekeringsverrichtingen 
leven 
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                65.112 Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend leven 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van verzekeringsondernemingen die zowel levens- als niet-levensverze-
keringen afsluiten, maar waarbij de hoofdactiviteit bestaat uit het afsluiten van levens-
verzekeringen 

 
            65.12 Niet-levensverzekeringen 

 
                65.121 Rechtstreekse verzekeringsverrichtingen niet-leven 

Deze subklasse omvat: 

- de verzekeringsondernemingen met betrekking tot rechtstreekse verzekeringsverrichtingen 
niet-leven: 

• ongevallen- en brandverzekeringen 
• ziektekostenverzekeringen 
• reisverzekeringen 
• vermogensverzekeringen 
• auto-, zee-, transport- en luchtvaartverzekeringen  
• verzekeringen tegen geldelijke verliezen en burgerlijke en wettelijke aansprakelijk-

heidsverzekeringen 
• krediet- en borgtochtverzekeringen 
• hulpverleningsverzekeringen 
• rechtsbijstandverzekeringen 

 
                65.122 Activiteiten van gemengde verzekeringsondernemingen, overwegend niet-leven 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van verzekeringsondernemingen die zowel levens- als niet-levensverze-
keringen afsluiten, maar waarbij de hoofdactiviteit bestaat uit het afsluiten van niet-
levensverzekeringen 

 
        65.2 Herverzekeringen 

 
            65.20 Herverzekeringen 

 
                65.200 Herverzekeringen 

Deze subklasse omvat: 

- het overnemen van volledige of gedeeltelijke risico's van bestaande levens- of niet-
levensverzekeringen, die afgesloten werden door andere verzekeringsondernemingen 
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        65.3 Pensioenfondsen 

 
            65.30 Pensioenfondsen 

 
                65.300 Pensioenfondsen 

Deze subklasse omvat: 
- de activiteiten (inning van bijdragen, beleggen van gelden, uitkering van pensioenen) van 

voorzorgsinstellingen, die opgericht werden door de werkgevers (privé of openbaar), met 
het doel hun werknemers een extralegaal pensioen te verschaffen en die werken volgens een 
systeem van kapitalisatie 

- de activiteiten van pensioenfondsen die opgericht werden ten behoeve van de zelfstandige 
en vrije beroepen en waarbij op individuele en vrijwillige basis kan aangesloten worden om 
een extralegaal pensioen te vormen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de gemeenschappelijke beleggingsfondsen, met inbegrip van pensioensparen - cfr. 64.300 
- de activiteiten in verband met pensioensparen (de zogenaamde spaarverzekering) binnen de 

grenzen van een levensverzekeringscontract - cfr. klasse 65.11 
- het beheer van pensioenfondsen - cfr. 66.300 
- regelingen zonder premiebetaling, waarbij de overheid het grootste deel van de middelen 

verstrekt - cfr. klasse 84.12 
- de verplichte sociale verzekering inzake pensioen - cfr. klasse 84.30 
 

    66 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en 
pensioenfondsen 
Deze afdeling omvat het verlenen van diensten die te maken hebben of in nauw ver-
band staan met financiële instellingen of met het verzekeringswezen, maar die er zelf 
niet toe behoren. 

        66.1 Ondersteunende activiteiten in verband met financiële dien-
sten, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 
 

            66.11 Beheer van financiële markten 
 

                66.110 Beheer van financiële markten 

Deze subklasse omvat de exploitatie van en het toezicht op financiële markten door 
andere instanties dan de overheid, zoals: 
- goederenbeurzen 
- futurebeurzen 
- obligatiebeurzen 
- effectenbeurzen 
- optiebeurzen 
 

            66.12 Effecten- en goederenhandel 
 

                66.120 Effecten- en goederenhandel 

Deze subklasse omvat: 
- het verhandelen op financiële beurzen en markten ten behoeve van derden (vb. 

effectenhandel) en aanverwante activiteiten 
- de activiteiten van makelaars in obligaties 
- de activiteiten van makelaars in goederentermijncontracten 
- de activiteiten van wisselkantoren, enz. 
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Deze subklasse omvat niet: 
- het verhandelen op beurzen voor eigen rekening - cfr. klasse 64.99 
- het vermogensbeheer - cfr. 66.300 
 

            66.19 Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, 
exclusief verzekeringen en pensioenfondsen 
 

                66.191 Agenten en makelaars in bankdiensten 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van agenten en makelaars in bank- en beleggingsdiensten (zie lijst van de 
tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten van de Commissie voor het Bank-, Financie- 
en Assurantiewezen) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de activiteiten van verzekeringsagenten en -makelaars - cfr. 66.220 
 

                66.199 Overige ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief 
verzekeringen en pensioenfondsen, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- het verstrekken van advies inzake beleggingen 
- het beheer van financiële patrimonia; borgstelling en waarborg voor rekening van derden 
- de activiteiten van kredietmakelaars en -agenten 
- de creatie en de exploitatie van elektronische systemen van geldcirculatie 
- het uitgeven van dienstencheques en kaarten 
- de terbeschikkingstelling van kluizen 

Deze subklasse omvat niet: 
- het vermogensbeheer - cfr. 66.300 
 

        66.2 Ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en 
pensioenfondsen 

Deze groep omvat de activiteiten van verzekeringsagenten en -makelaars die 
lijfrente-, levens- en andere verzekeringen verkopen, alsook de ondersteunende 
activiteiten met betrekking tot verzekeringen en pensioenfondsen, zoals het regelen 
van schadeclaims. 

            66.21 Risicoanalisten en schadetaxateurs 
 

                66.210 Risicoanalisten en schadetaxateurs 

Deze subklasse omvat de administratieve dienstverlening met betrekking tot verzeke-
ringen:  

- het vaststellen van schadeclaims: 
• het vaststellen van de schade 
• het analyseren van de risico's 
• het evalueren van de risico's en de schade 
• het berekenen van de averij en het verlies 

- het regelen van de schadeclaims 
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Deze subklasse omvat niet: 
- het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis - cfr. 

68.312 
- de expertise en taxatie van roerende goederen (antiquiteiten, juwelen, enz.) cfr. 74.909 
- de opsporingsdiensten - cfr. 80.300 
 

            66.22 Verzekeringsagenten en -makelaars 
 

                66.220 Verzekeringsagenten en -makelaars 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van verzekeringsagenten en -makelaars (verzekeringsbemiddelaars) met 
betrekking tot het verkopen, het bemiddelen of het aan huis verkopen van levens- en niet-
levensverzekeringen 

 
            66.29 Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en 

pensioenfondsen 
 

                66.290 Overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen 

Deze subklasse omvat: 

- de overige ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen 
(met uitzondering van financiële bemiddeling, vaststelling van schadeclaims en activiteiten 
van verzekeringsagenten en -makelaars): 

• de administratie rond berging- en reddingsoperaties 
• de actuariële dienstverlening 

Deze subklasse omvat niet: 

- de activiteiten van redding- en bergingsdiensten - cfr. 52.220 
 

        66.3 Vermogensbeheer 
 

            66.30 Vermogensbeheer 
 

                66.300 Vermogensbeheer 

Deze subklasse omvat het beheer van portefeuilles en fondsen voor rekening van 
particulieren, ondernemingen of anderen: 

- het beheer van portefeuilles voor rekening van particulieren 
- het beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen 
- het beheer van andere beleggingsfondsen 
- het beheer van pensioenfondsen 
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L     EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROEREND 

GOED 
 

Deze sectie omvat de activiteiten van verhuurders en agentschappen en/of makelaars 
die werkzaam zijn in één of meerdere domeinen, zoals: de aan- of verkoop van on-
roerend goed, de verhuur van onroerend goed, het verstrekken van andere diensten 
met betrekking tot onroerend goed zoals het schatten en evalueren van onroerend 
goed of de exploitatie van immobiliënkantoren. De activiteiten van deze sectie kun-
nen worden uitgeoefend op eigen of geleased onroerend goed, eventueel voor een 
vast bedrag of op contractbasis. Deze sectie omvat eveneens de projectontwikkeling 
met het oog op verhuur. 

Deze sectie omvat ook het beheer van onroerend goed. 

    68 Exploitatie van en handel in onroerend goed 
 

        68.1 Handel in eigen onroerend goed 
 

            68.10 Handel in eigen onroerend goed 
 

                68.100 Handel in eigen onroerend goed 

Deze subklasse omvat: 

- de handel in eigen onroerend goed:  
• flatgebouwen en woningen 
• niet voor bewoning bestemde gebouwen, met inbegrip van tentoonstellingsruimten, 

self storageruimten, winkelgalerijen en commerciële centra  
• gronden en terreinen 

- de verkoop van eigen handelszaken en van zelf verworven sleutelgeld (overname) 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het verkavelen van terreinen, zonder het aanleggen van wegen, het voorzien van de nodige 
nutinfrastructuur, enz. 

Deze subklasse omvat niet:  

- ontwikkeling van bouwprojecten, met het oog op de verkoop - cfr. klasse 41.10 
- terreinverkavelingen gecombineerd met bijvoorbeeld, het aanleggen van wegen, het voor-

zien van de nodige nutinfrastructuur, enz. - cfr. 42.990 
- bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of 

op contractbasis - cfr. 68.311 
- het optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en 

praktijken - cfr. 74.909 
 

        68.2 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed 
 

            68.20 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed 

Binnen de grenzen van deze klasse betekent "verhuren" de terbeschikkingstelling van 
een eigen of geleased onroerend goed gedurende een lange periode. 
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                68.201 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief 

sociale woningen 

Deze subklasse omvat: 

- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief 
sociale woningen:  

• al dan niet gemeubelde appartementen en huizen 
• onroerend goed in de vorm van timesharing 

- de verhuur van appartementen in hotels op lange termijn  
- de projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleased residentieel onroerend 

goed, met uitzondering van sociale woningen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de verhuur van accommodaties voor kortstondig verblijf in hotels, pensions, op kam-
peerterreinen, caravanterreinen, in vakantiecentra en andere niet voor bewoning of 
uitsluitend voor een kort verblijf bestemde logiesverschaffende bedrijven, enz. - cfr. 
afdeling 55 

- de verhuur van serviceflats met facultatieve zorgverlening - cfr. 87.302 
 

                68.202 Verhuur en exploitatie van sociale woningen 

Deze subklasse omvat:  

- de verhuur en de exploitatie van sociale woningen  
- de projectontwikkeling met het oog op verhuur van sociale woningen door huisvestings-

maatschappijen of maatschappijen voor goedkope woningen 
 

                68.203 Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief 
terreinen 

Deze subklasse omvat:  

- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, met 
uitzondering van terreinen: 

• kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimten en self storageruimten 
- de verhuur op jaarbasis van garageboxen of staanplaatsen voor voertuigen  
- de projectontwikkeling met het oog op verhuur van eigen of geleased niet-residentieel 

onroerend goed, met uitzondering van terreinen 
 

                68.204 Verhuur en exploitatie van terreinen 

Deze subklasse omvat:  

- de verhuur en exploitatie van terreinen: 
• grond en terreinen, o.a. voor landbouwdoeleinden 
• staanplaatsen voor caravans (verhuur gedurende een lange periode) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de exploitatie van caravanterreinen en andere niet voor bewoning of uitsluitend voor een 
kort verblijf bestemde logies - cfr. 55.300 

- de exploitatie van parkeerterreinen en -garages en winterstallingen voor caravans - cfr. 
52.210 
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        68.3 

 
Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast 
bedrag of op contractbasis 
 

            68.31 Bemiddeling in onroerend goed 
 

                68.311 Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast 
bedrag of op contractbasis 

Deze subklasse omvat:  

- de bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goed voor een vast bedrag 
of op contractbasis 

- de immobiliënkantoren  

Deze subklasse omvat niet: 

- de activiteiten van notarissen - cfr. 69.102 
 

                68.312 Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 

Deze subklasse omvat: 

- het verschaffen van advies in verband met de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend 
goed en het schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contract-
basis 

Deze subklasse omvat niet: 

- de schade- en risicoexperten met betrekking tot het verzekeringswezen - cfr. 66.210  
- de handel in eigen onroerend goed - cfr. 68.100 
- de activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen - cfr. 71.122 
 

            68.32 Beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 
 

                68.321 Beheer van residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 

Deze subklasse omvat: 

- het verlenen, in opdracht van de eigenaars of de mede-eigenaars, van alle diensten die 
noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van het residentieel onroerend goed 
waarvan het beheer wordt waargenomen 

Deze subklasse omvat eveneens:  

- de activiteiten van syndici van residentieel onroerend goed 
- het innen van de huur 

Deze subklasse omvat niet:  

- de activiteiten van notarissen - cfr. 69.102  
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen (gecombineerde dienst-

verlening zoals het reinigen van het interieur van gebouwen, het onderhoud en het uitvoeren 
van kleine reparaties, het weghalen van huisvuil, de bewaking en de beveiliging) - cfr. 
81.100 
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                68.322 Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis 

Deze subklasse omvat: 

- het verlenen, in opdracht van de eigenaar of de mede-eigenaars, van alle diensten die nood-
zakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van het niet-residentieel onroerend goed waar-
van het beheer wordt waargenomen 

Deze subklasse omvat eveneens:  

- de activiteiten van syndici van niet-residentieel onroerend goed 
- het innen van de huur 

Deze subklasse omvat niet: 

- de activiteiten van notarissen - cfr. 69.102  
- diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen (gecombineerde 

dienstverlening zoals het reinigen van het interieur van gebouwen, het onderhoud en het 
uitvoeren van kleine reparaties, het weghalen van huisvuil, de bewaking en de beveiliging) - 
cfr. 81.100 

- het beheer van inrichtingen zoals militaire basissen, gevangenissen of van andere 
inrichtingen (met uitzondering van het beheer van computerfaciliteiten) - cfr. 81.100 
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M    VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPE-LIJKE 

EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN 
 

Deze sectie omvat de vrije beroepen en de wetenschappelijke en technische acti-
viteiten. Deze activiteiten vereisen een hoog vormingsniveau en verstrekken de 
gebruikers gespecialiseerde kennis en vaardigheden. 

    69 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening 
Deze afdeling omvat de wettelijke vertegenwoordiging van de belangen van een 
partij tegenover een andere partij, al dan niet voor een rechtbank of voor een andere 
gerechtelijke instelling, door of onder toezicht van leden van de balie en onder de 
vorm van advies en vertegenwoordiging in burgerlijke of strafrechterlijke zaken of in 
verband met arbeidsgeschillen. Deze afdeling omvat eveneens het opstellen van 
juridische documenten zoals statuten, maatschappijovereenkomsten of dergelijke 
akten in verband met de oprichting van vennootschappen, octrooien, brevetten en 
auteursrechten, het opstellen van akten, testamenten, trustakten, enz., evenals de 
activiteiten van notarissen en deurwaarders en de arbitrage en bemiddeling. 

Deze afdeling omvat eveneens de activiteiten van accountants, belastingconsulenten, 
boekhouders, boekhouders-fiscalisten en bedrijfsrevisoren. 

        69.1 Rechtskundige dienstverlening 
 

            69.10 Rechtskundige dienstverlening 
 

                69.101 Activiteiten van advocaten 

Deze subklasse omvat:  

- de activiteiten van advocaten 
 

                69.102 Activiteiten van notarissen 

Deze subklasse omvat:  

- de activiteiten van notarissen 
 

                69.103 Activiteiten van deurwaarders 

Deze subklasse omvat:  

- de activiteiten van deurwaarders 
 

                69.109 Overige rechtskundige dienstverlening 

Deze subklasse omvat o.a.:  

- de activiteiten van juridische adviseurs 

Deze subklasse omvat niet:  

- de activiteiten van hoven en rechtbanken - cfr. 84.231 
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        69.2 Accountants, boekhouders en belastingconsulenten 

 
            69.20 Accountants, boekhouders en belastingconsulenten 

Deze klasse omvat niet:  

- de gegevensverwerking en het opstellen van tabellen - cfr. 63.110  
- het verlenen van adviezen op het gebied van bedrijfsbeheer, zoals het ontwerpen van 

boekhoudsystemen, programma’s voor de kostenberekening, procedures voor de begro-
tingscontrole - cfr. 70.220  

- de incasso- en kredietbureaus - cfr. 82.910 
 

                69.201 Accountants en belastingconsulenten 

Deze subklasse omvat:  

- de activiteiten van accountants en belastingconsulenten 
 

                69.202 Boekhouders en boekhouders-fiscalisten 

Deze subklasse omvat:  

- de activiteiten van boekhouders en boekhouders-fiscalisten 
 

                69.203 Bedrijfsrevisoren 

Deze subklasse omvat:  

- de activiteiten van de bedrijfsrevisoren 
 

    70 Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het 
gebied van bedrijfsbeheer 
Deze afdeling omvat het adviseren en het assisteren van ondernemingen en andere 
instellingen op bedrijfseconomisch en bedrijfsorganisatorisch vlak zoals de strate-
gische en organisatorische planning, de financiële planning en budgettering, de 
marketingdoelstellingen en het marketingbeleid, het algemeen beleid, de imple-
mentatie en de planning met betrekking tot het personeelsbeleid, de productiepro-
cessen en de controleplanning. 

Deze afdeling omvat eveneens de activiteiten van hoofdkantoren die instaan voor de 
supervisie en het beheer van andere eenheden van dezelfde maatschappij of onder-
neming. 

        70.1 Activiteiten van hoofdkantoren 
 

            70.10 Activiteiten van hoofdkantoren 

Deze klasse omvat de activiteiten van hoofdkantoren die instaan voor de supervisie 
en het beheer van andere eenheden van dezelfde maatschappij of onderneming en 
die gewoonlijk de strategische en de organisatorische planning, het nemen van de 
beslissingen van de onderneming, de uitoefening van de operationele controle en het 
tussenkomen in het dagelijkse bestuur tot taak hebben. 
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                70.100 

 
Activiteiten van hoofdkantoren 

Deze subklasse omvat:  

- activiteiten van hoofdkantoren  
- activiteiten van centrale administratiekantoren 
- activiteiten van ondernemingszetels 
- activiteiten van lokale en regionale kantoren 

Deze subklasse omvat eveneens:  

- de activiteiten van hoofdkantoren die instaan voor het beheer van en het toezicht op andere 
eenheden van de onderneming 

Deze subklasse omvat niet:  

- de activiteiten van hoofdkantoren die niet tussenkomen in het beheer van andere eenheden 
van hun ondernemingen - cfr. 64.200 

 
        70.2 Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer 

 
            70.21 Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 

 
                70.210 Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie 

Deze subklasse omvat:  

- het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan ondernemingen en andere 
instellingen, met inbegrip van lobbyactiviteiten, met betrekking tot public relations en 
communicatie 

Deze subklasse omvat niet:  

- de activiteiten van publiciteitsagentschappen en advertentieacquisitie - cfr. groep 73.1  
- de markt- en opinieonderzoekbureaus - cfr. 73.200 
 

            70.22 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus  
op het gebied van bedrijfsvoering 

Deze klasse omvat het verlenen van adviezen, richtsnoeren en praktische hulp aan 
ondernemingen en andere instellingen op bedrijfseconomisch en bedrijfsorgani-
satorisch vlak, zoals het bepalen van de strategische en organisatorische planning 
van een onderneming, het herzien van de productieprocessen, het productmanage-
ment, het voorstellen van kostenbesparende maatregelen en het oplossen van andere 
financiële vraagstukken, het bepalen van de marketingdoelstellingen en het marke-
tingbeleid, het bepalen van het algemeen beleid, de implementatie en de planning 
met betrekking tot het personeelsbeleid, het salaris- en pensioenbeleid, de produc-
tieprognoses en de controleplanning. 

                70.220 Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied 
van bedrijfsvoering 

Deze subklasse omvat: 

- het ontwerpen van boekhoudsystemen, programma's voor de kostenberekening en proce-
dures voor de begrotingscontrole 

- het verlenen van adviezen en richtsnoeren aan ondernemingen en de overheid op het gebied 
van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, informatie op het gebied van beheer, enz. 
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Deze subklasse omvat niet: 

- het bosbeheer - cfr. 02.400  
- het ontwerpen van computerprogramma's voor boekhoudsystemen - cfr. 62.010  
- de activiteiten van advocaten - cfr. 69.101  
- de activiteiten van accountants en belastingsconsulenten - cfr. 69.201 
- de activiteiten van boekhouders en van boekhouders-fiscalisten - cfr. 69.202  
- de activiteiten van architecten - cfr. klasse 71.11  
- de activiteiten van ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters - 

cfr. 71.121  
- het verlenen van adviezen op het gebied van milieu, landbouw, veiligheid en dergelijke 

domeinen - cfr. 74.909  
- het verlenen van adviezen op het gebied van zoeken en plaatsen van directieleden 

(headhunters) - cfr.78.100  
- het verlenen van adviezen op het gebied van onderwijs - cfr. klasse 85.60 
 

    71 Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen 
Deze afdeling omvat het leveren van diensten op het gebied van architectuur, engi-
neering, ontwerpen van plannen, landmeten en cartografie. Deze afdeling omvat 
eveneens het leveren van diensten op het gebied van chemische, natuurkundige en 
andere analyses. 

        71.1 Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs 

Deze groep omvat het leveren van diensten op het gebied van architectuur, enginee-
ring, ontwerpen van plannen, landmeten en cartografie. 

            71.11 Architecten 
 

                71.111 Bouwarchitecten 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van bouwarchitecten: het uitvoeren van studies, het ontwerpen, het verlenen 
van advies, het toezicht houden op de werkzaamheden, ... 

Deze subklasse omvat niet: 

- de activiteiten van interieurarchitecten - cfr. 71.112 
- de activiteiten van stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten - cfr. 71.113 
- de activiteiten van interieurdecorateurs - cfr. 74.104 
 

                71.112 Interieurarchitecten 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van interieurarchitecten: het inrichten van private, commerciële en publieke 
ruimten (woningen, burelen, winkels, openbare gebouwen …), het uitvoeren van studies, het 
ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op de werkzaamheden, ... 

Deze subklasse omvat niet: 

- de activiteiten van bouwarchitecten - cfr. 71.111 
- de activiteiten van stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten - cfr. 71.113 
- de activiteiten van gespecialiseerde designers - cfr. klasse 74.10 
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                71.113 Stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten: het uitvoeren van 
studies, het ontwerpen, het verlenen van advies, het toezicht houden op de werkzaamheden, 
enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de activiteiten van bouwarchitecten - cfr. 71.111 
- de activiteiten van interieurarchitecten - cfr. 71.112 
 

            71.12 Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs 
 

                71.121 Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters 

Deze subklasse omvat o.a.: 
- de ingenieursactiviteiten (d.w.z. het toepassen van de fysische wetmatigheden en de tech-

nische principes bij het ontwerpen van machines, materialen, instrumenten, structuren, 
ontwikkelingen en systemen) en het geven van advies op het vlak van volgende domeinen: 

• machines en industriële ontwikkeling  
• de uitwerking van projecten op het gebied van de burgerlijke en utiliteitsbouw, de 

weg- en waterbouw, de hydraulica en het verkeer 
• de uitwerking van projecten op het gebied van waterbeheer 
• de uitwerking van projecten op het gebied van elektriciteit en elektronica, mijnbouw, 

chemie, machine- en werktuigbouw, industriële organisatie en systeemontwikkeling, 
veiligheid, enz. 

- de uitwerking van projecten op het gebied van klimaatbeheersing, koeltechniek, sanering, 
gezondheid en milieu, akoestiek, enz. 

- geofysisch, geologisch en seismisch onderzoek en prospectie: 
• metingen en waarnemingen van de aardoppervlakte om informatie te verkrijgen over 

de aardstructuren en de aanwezigheid van aardolie, aardgas, mineralen of grondwater  
- geodetisch onderzoek: 

• hydrografisch onderzoek 
• onderzoek van de bodemstructuur 
• grensonderzoek 
• cartografie en informatie over de ruimtelijke ordening, inclusief luchtfotografie 

daarvoor 
• industrieel en technisch onderzoek 

Deze subklasse omvat niet: 
- boringen voor de winning van aardolie, aardgas en overige delfstoffen - cfr. 09.100 en 

09.900 
- het ontwerpen of uitgeven van computerprogramma's - cfr. 58.290 en 62.010 
- computerconsultancy-activiteiten - cfr. 62.020 
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer - cfr. 62.090 
- overige technische toetsen en testen - cfr. 71.209 
- overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied - cfr. 72.190 
- de industriële vormgeving - cfr. 74.102 
- de luchtfotografie - cfr. 74.201 
 

                71.122 Landmeters 

Deze subklasse omvat o.a.: 
- de activiteiten van landmeters-schatters van onroerende goederen 
- het uitvoeren van topografische opmetingen en het afbakenen van percelen en 

eigendommen 
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        71.2 Technische testen en toetsen 

 
            71.20 Technische testen en toetsen 

 
                71.201 Technische controle van motorvoertuigen 

Deze subklasse omvat:  

- de periodieke technische controle van motorvoertuigen verricht door erkende ondernemin-
gen, die gemachtigd zijn om een schouwingattest af te leveren 

Deze subklasse omvat niet:  

- het onderhoud en de reparatie van motorvoertuigen - cfr. klasse 45.20 
 

                71.209 Overige technische testen en toetsen 

Deze subklasse omvat:  

- het testen en analyseren van alle soorten materialen, producten, installaties, enz., in verband 
met hun samenstelling en hun fysische, chemische en andere eigenschappen en met inbegrip 
van:  

• het uitvoeren van testen op het gebied van de akoestiek en de trillingen  
• het analyseren van de samenstelling en de zuiverheid van mineralen, enz.  
• het uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedselhygiëne, inclusief 

veterinaire onderzoeken en controles in verband met de voedselproductie  
• het controleren van de kenmerken en de fysische prestaties van materialen zoals de 

weerstand, de dikte, de duurzaamheid, de radioactiviteit, enz.  
• het testen van de geschiktheid en de betrouwbaarheid van materialen 
• het testen van volledig gemonteerde machines: motoren, motorvoertuigen, elektro-

nische apparatuur, enz.  
• radiografische controle van soldeernaden en -verbindingen  
• het uitvoeren van analyses in verband met de werking, de veroudering en de veilig-

heid van materieel en installaties  
• het uitvoeren van metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht, metin-

gen van de radioactiviteit en dergelijke, analyses van potentiële bronnen van veront-
reiniging zoals rook en afvalwater 

- de certificering van consumptiegoederen, motorvoertuigen, luchtvaartuigen, hogedruk-
ketels, kerncentrales, enz.  

- het uitvoeren van testen met behulp van modellen of maquettes (luchtvaartuigen, vaar-
tuigen, stuwdammen, enz.)  

- de diensten van de gerechterlijke laboratoria 

Deze subklasse omvat niet:  

- het uitvoeren van testen op dierlijke stalen - cfr. 75.000  
- de medische beeldvorming, de testen en analyses op het gebied van medische en 

tandheelkundige biopsie - cfr. afdeling 86  
- speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied - cfr. groep 72.1 
 

    72 Speur-en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk 
gebied 
Deze afdeling omvat: 

- zuiver wetenschappelijk onderzoek: 
• experimenteel of theoretisch werk dat vooral tot doel heeft nieuwe kennis te vergaren 

over de grondslagen van verschijnselen en waarneembare feiten, zonder hierbij ge-
richt te zijn op speciale toepassingen 
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- toegepast wetenschappelijk onderzoek: 

• oorspronkelijk onderzoek dat tot doel heeft nieuwe kennis te vergaren, die in de 
eerste plaats bestemd is voor een specifiek praktisch doel 

- experimenteel ontwikkelingswerk: 
• systematisch werk op basis van door speurwerk en/of praktische ervaring verworven 

kennis, dat gericht is op de productie van nieuwe materialen, producten en apparaten, 
de invoering van nieuwe processen, systemen en diensten of een grote verbetering 
van reeds bestaande materialen, processen, enz. 

In deze afdeling wordt het experimenteel speur- en ontwikkelingswerk ingedeeld in twee 
categorieën: natuur- en technische wetenschappen en maatschappij- en geestesweten-
schappen. 

Deze afdeling omvat niet: 

- de activiteiten van marktonderzoekbureaus - cfr. 73.200 
 

        72.1 Speur-en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk 
gebied 

Deze groep omvat het zuiver wetenschappelijk onderzoek, het toegepast wetenschap-
pelijk onderzoek en het experimentele ontwikkelingswerk op het vlak van natuur- en 
technische wetenschappen. 

            72.11 Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied 
 

                72.110 Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied 

Deze subklasse omvat:  

- het experimenteel speur- en ontwikkelingswerk op het vlak van biotechnologie:  
• DNA/RNA: genetica, farmaceutische genetica, genetisch onderzoek, genetische 

engineering, het bepalen van de sequentie/samenstelling/toename van DNA/RNA, 
opstelling van het genetisch profiel en gebruik van de anti-sense technologie  

• eiwitten en andere moleculen: sequentie/samenstelling/engineering van eiwitten en 
peptiden (met inbegrip van hormonen die bestaan uit grote moleculen); verbeterde 
methodes voor het toedienen van medicijnen die bestaan uit grote moleculen; proteo-
mica, het afzonderen en zuiveren van eiwitten, instructies, identificatie van 
celreceptoren  

• het kweken en de engineering van cellen en weefsels: kweken van cellen/weefsels, 
engineering van weefsels (met inbegrip van weefselopbouwstructuren en biome-
dische engineering), celsamensmelting, vaccinatie- en immuniteitsstimuli, embryo-
cultuur  

• methodes van de bioprocestechniek: fermentatie door middel van bioreactoren, 
biobehandeling, biologisch schoonmaken, biologisch bleken, biologisch ontzwave-
len, bio- en fytorestauratie  

• genen- en RNA-overbrengers: gentherapie, virale vektoren  
• bioinformatica: het samenstellen van gegevensbanken die informatie bevatten over 

genomen en eiwitsequenties; de modelvorming van complexe biologische processen, 
met inbegrip van systeembiologie 

• nanobiotechnologie: het gebruiken van werktuigen en processen van de nano- en 
microsysteemtechniek voor de vervaardiging van apparaten en instrumenten voor 
onderzoek van biosystemen, met toepassingen voor het toedienen van medicijnen, 
diagnose, enz. 
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            72.19 

 
Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 
 

                72.190 Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied 

Deze subklasse omvat:  

- het speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied, met uitzondering van 
op biotechnologisch gebied:  

• speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van natuurwetenschappen 
• speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van technische en technologische weten-

schappen 
• speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische wetenschappen  
• speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de landbouwwetenschappen  
• interdisciplinair speur- en ontwikkelingswerk, hoofdzakelijk op het gebied van na-

tuur- en technische wetenschappen 
 

        72.2 Speur-en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschap-
pij- en geesteswetenschappen 
 

            72.20 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en 
geesteswetenschappen 
 

                72.200 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en 
geesteswetenschappen 

Deze subklasse omvat:  

- speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van maatschappijwetenschappen 
- speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van geesteswetenschappen 
- interdisciplinair speur- en ontwikkelingswerk, hoofdzakelijk op het gebied van maatschap-

pij- en geesteswetenschappen 

Deze subklasse omvat niet:  

- de activiteiten van marktonderzoekbureaus - cfr. 73.200 
 

    73 Reclamewezen en marktonderzoek 
Deze afdeling omvat het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes 
via kranten en tijdschriften, radio en televisie of via andere media, alsook het ont-
werpen van reclameborden en -panelen. 

        73.1 Reclamewezen 
 

            73.11 Reclamebureaus 

Deze klasse omvat een heel gamma aan diensten (direct of voor een vast bedrag of 
op contractbasis), zoals het geven van advies op het gebied van marketing, het ont-
werpen van reclame en publicitaire artikelen, enz. 

                73.110 Reclamebureaus 

Deze subklasse omvat:  

- het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes:  

• het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes via kranten en tijdschriften, radio of 
televisie, internet of via andere media  
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• het ontwerpen en plaatsen van buitenreclame, bijvoorbeeld op reclameborden en - 
  panelen, op uitstalramen, in winkels, op auto's en bussen, enz.  
• de luchtreclame 
• het verspreiden van monsters en reclamemateriaal 
• het ontwerpen van reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame 

- het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te 
benaderen: 

• promotiecampagnes voor producten  
• directe marketing in verkooppunten  
• geadresseerde reclame  
• advies op het gebied van marketing 

Deze subklasse omvat niet:  

- het uitgeven van reclamemateriaal - cfr. 58.190 
- de productie van reclameboodschappen voor de bioscoop - cfr. 59.113  
- de productie van reclameboodschappen voor de televisie - cfr. 59.113 
- de productie van reclameboodschappen voor de radio - cfr. 59.201  
- marktonderzoek - cfr. 73.200  
- reclamefotografie - cfr. 74.201  
- het verzenden van reclamemateriaal voor rekening van derden - cfr. 82.190  
- de activiteiten van callcenters - cfr. 82.200  
- de organisatie van congressen en beurzen - cfr. 82.300 
 

            73.12 Mediarepresentatie 
 

                73.120 Mediarepresentatie 

Deze subklasse omvat:  

- het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteit in de diverse media (advertentieacquisitie) 
en het verhuren van reclameruimte op panelen, rond sportvelden, in stationshallen, enz. 

Deze subklasse omvat niet:  

- de verkoop van tijd en ruimte voor publiciteit, wanneer deze door de eigenaars zelf wordt 
aangeboden (uitgevers, enz.) - cfr. de klasse van de corresponderende activiteit  

- de adviesbureaus op het gebied van public relations - cfr. 70.210 
 

        73.2 Markt- en opinieonderzoekbureaus 
 

            73.20 Markt- en opinieonderzoekbureaus 
 

                73.200 Markt- en opinieonderzoekbureaus 

Deze subklasse omvat:  

- het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de acceptatie en de 
bekendheid van de producten, alsook de koopgewoonten van de consument, met het oog op 
de bevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten, met inbegrip van de statistische 
analyses van de resultaten van het onderzoek  

- opiniepeilingen over politieke, economische en sociale onderwerpen evenals de statistische 
analyse daarvan 
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    74 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en 

technische activiteiten 
Deze afdeling omvat de overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische 
activiteiten (met uitzondering van rechtskundige dienstverlening, activiteiten van 
accountants, activiteiten van boekhouders, activiteiten van belastingconsulenten, 
activiteiten van architecten, ingenieursactiviteiten, technische testen en toetsen, 
management- en beheersactiviteiten, speur- en ontwikkelingswerk en het reclame-
wezen). 

        74.1 Gespecialiseerde designers 
 

            74.10 Gespecialiseerde designers 
 

                74.101 Ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratieartikelen 

Deze subklasse omvat:  

- het ontwerpen van textiel, kleding, schoeisel, sieraden, meubelen en overige 
binnenhuisdecoratie, modeartikelen en overige consumentenartikelen 

 
                74.102 Activiteiten van industriële designers 

Deze subklasse omvat:  

- het industrieel design: het ontwerpen en het uitwerken van voorontwerpen en specificaties 
die de functie, de waarde en het uiterlijk van de producten optimaliseren, dit met inbegrip 
van de materiaal-, constructie-, mechanisme-, vorm- en kleurenkeuze alsook met inbegrip 
van de afwerking van de producten. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met 
menselijke factoren, met de veiligheid, met de commerciële aantrekkelijkheid en de moge-
lijkheid tot produceren, met de distributiemogelijkheden alsook met het gebruik en het on-
derhoud. 

Deze subklasse omvat niet:  

- de ingenieursactiviteiten (d.w.z. het toepassen van de fysische wetmatigheden en de tech-
nische principes bij het ontwerpen van machines, materialen, instrumenten, structuren, ont-
wikkelingen en systemen) - cfr. 71.121 

 
                74.103 Activiteiten van grafische designers 

Deze subklasse omvat:  
- het grafisch ontwerp in verband met het maken van gedrukte documenten, beeldscherm-

pagina's, logo's, folders, enz. 

Deze subklasse omvat niet:  
- het ontwerpen en programmeren van webpagina's - cfr. 62.010  
- de activiteiten van reclamebureaus - cfr. 73.110 
 

                74.104 Activiteiten van interieurdecorateurs 

Deze subklasse omvat:  

- de activiteiten van de interieurdecorateurs 
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Deze subklasse omvat niet:  

- de interieurarchitecten - cfr. 71.112 
 

                74.105 Activiteiten van decorateur-etalagisten 

Deze subklasse omvat:  

- het ontwerpen en realiseren van etalages voor commerciële en dienstverlenende bedrijven 

Deze subklasse omvat niet:  

- de interieurarchitecten - cfr. 71.112  
- de interieurdecorateurs - cfr. 74.104 
 

                74.109 Overige activiteiten van gespecialiseerde designers 

Deze subklasse omvat:  

- het bouwen van maquettes en modellen op schaal  
- het ontwerpen van tentoonstellingstanden 

Deze subklasse omvat niet:  

- het ontwerpen en programmeren van webpagina's - cfr. 62.010  
- de activiteiten van architecten - cfr. klasse 71.11  
- de ingenieursactiviteiten (d.w.z. het toepassen van de fysische wetmatigheden en principes 

bij het ontwerpen van machines, materialen, instrumenten, structuren, ontwikkelingen en 
systemen) - cfr. 71.121 

 
        74.2 Fotografen 

 
            74.20 Fotografen 

 
                74.201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen 

Deze subklasse omvat:  

- het maken van foto's voor commerciële en dienstverlenende bedrijven alsook voor parti-
culieren:  

• portretfotografie: identiteitskaartfoto's, schoolfoto's, huwelijksfoto's, enz.  
• mode- en reclamefotografie, fotografie ten behoeve van uitgeverijen, makelaars of 

toeristische doeleinden  
• lucht- en onderwaterfotografie  
• het maken van videoreportages over huwelijken, bijeenkomsten, enz. 

Deze subklasse omvat niet:  

- luchtfotografie ten behoeve van het geodetisch onderzoek - cfr. 71.121  
- de exploitatie van fotoautomaten met muntinworp - cfr. 96.099 
 

                74.202 Activiteiten van persfotografen 

Deze subklasse omvat:  

- de activiteiten van zelfstandig werkende persfotografen 
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                74.209 Overige fotografische activiteiten 

Deze subklasse omvat:  

- de verwerking van films die niet bestemd zijn voor de filmindustrie of de televisie:  
• het ontwikkelen, afdrukken en vergroten van door de cliënt gemaakte negatieven of 

films  
• foto- en filmlaboratoria  
• fotoboetieks die de door de cliënt gemaakte negatieven binnen het uur ontwikkelen 

(met uitzondering van fotoboetieks die ook fotomateriaal verkopen)  
• het inramen van dia's 
• het kopiëren, restaureren en retoucheren van films en foto's 

Deze subklasse omvat eveneens:  

- het op microfilm vastleggen van documenten 

Deze subklasse omvat niet:  

- de verwerking van films ten behoeve van de filmindustrie of de televisie - cfr. 59.120  
- luchtfotografie ten behoeve van het geodetisch onderzoek - cfr. 71.121  
- de exploitatie van fotoautomaten met muntinworp - cfr. 96.099 
 

        74.3 Vertalers en tolken 
 

            74.30 Vertalers en tolken 
 

                74.300 Vertalers en tolken 

Deze subklasse omvat:  

- de vertaaldiensten en tolken 
 

        74.9 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische 
activiteiten, n.e.g. 
 

            74.90 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, 
n.e.g. 

Deze klasse omvat diverse dienstverlening hoofdzakelijk verleend aan bedrijven. De-
ze klasse behelst activiteiten die een doorgedreven beroeps-, wetenschappelijke of 
technische kennis vereisen, maar ze omvat niet de courante en continue administra-
tieve functies die over het algemeen van korte duur zijn. 

                74.901 Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten 

Deze subklasse omvat:  

- de activiteiten van impresariaten en agenten ten behoeve van individuen, gewoonlijk met 
het oog op het aangaan van verplichtingen bij de film, bij theaterproducties of elders in de 
amusementswereld of in de sport, alsmede het onderbrengen van boeken, toneelstukken, 
kunstwerken, foto's, enz., bij uitgevers, producenten, enz. 
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                74.909 Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten 

Deze subklasse omvat:  

- het optreden als makelaar bij de aan- en verkoop van kleine en middelgrote bedrijven en 
praktijken van vrije beroepen, met uitzondering van immobiliënmakelaars  

- bemiddeling bij de aan- en verkoop van brevetten 
- expertise en taxatie van roerende goederen (antiquiteiten, juwelen, enz.), met uitzondering 

van expertise met betrekking tot de immobiliënsector en het verzekeringswezen  
- het nazicht van facturen en het geven van informatie over vrachttarieven  
- het maken van weersvoorspellingen  
- het verlenen van advies op het gebied van veiligheid  
- het verlenen van advies op het gebied van agronomie  
- het verlenen van advies op milieuvlak  
- andere technische adviezen  
- activiteiten van adviseurs, andere dan architecten, ingenieurs en adviseurs op het vlak van 

bedrijfsbeheer  
- activiteiten van kostendeskundigen 
- overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g. 

Deze subklasse omvat niet:  

- de veilinghuizen voor de groothandel van tweedehandsmotorvoertuigen - cfr. groep 45.1  
- de activiteiten van verkoopscentra die per opbod verkopen (detailhandel) - cfr. klasse 47.79  
- de verkoop per opbod (veilinghuizen voor de detailhandel) via internet - cfr. 47.910  
- de bemiddeling bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen voor een vast 

bedrag of op contractbasis - cfr. 68.311  
- de activiteiten van accountants, boekhouders en belastingconsulenten - cfr. klasse 69.20 
- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van 

bedrijfsvoering - cfr. 70.220  
- activiteiten van architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs - cfr. groep 

71.1  
- het ontwerpen van machines - cfr. 71.121 
- veterinaire onderzoeken en controles in verband met de voedselproductie cfr. 71.209  
- de activiteiten van reclamebureaus - cfr. 73.110  
- het ontwerpen van reclameborden en -panelen, lichtkranten en neonreclame - cfr. 73.110  
- activiteiten van industriële designers - cfr. 74.102  
- de organisatie van congressen en beurzen - cfr. 82.300  
- de activiteiten van zelfstandige veilingmeesters - cfr. 82.990  
- de activiteiten in verband met waardebonnen, korting- en premiezegels - cfr. 82.990 
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    75 Veterinaire diensten 

Deze afdeling omvat de dierlijke gezondheidszorg, met inbegrip van controles op vee 
en huisdieren. Deze dierlijke gezondheidszorg wordt verstrekt door gediplomeerde 
dierenartsen in dierenklinieken, op boerderijen, in kennels of thuis, in de eigen 
praktijk of elders. Deze afdeling omvat ook de activiteiten van dierenambulances. 

        75.0 Veterinaire diensten 
 

            75.00 Veterinaire diensten 
 

                75.000 Veterinaire diensten 

Deze subklasse omvat:  

- de dierlijke gezondheidszorg, met inbegrip van controles op vee en huisdieren. Deze ge-
zondheidszorg wordt verstrekt door gediplomeerde dierenartsen in dierenklinieken, op 
boerderijen, in kennels of thuis, in de eigen praktijk of elders. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de activiteiten van dierenartsassistenten of ander hulppersoneel op het vlak van dierlijke 
gezondheidszorg 

- de klinisch-pathologische activiteiten en andere diagnoseactiviteiten met betrekking tot 
dieren  

- de activiteiten van dierenambulances 

Deze subklasse omvat niet:  

- het onderbrengen en verzorgen van vee voor derden, zonder gezondheidszorg - cfr. 01.620  
- het scheren van schapen voor rekening van derden - cfr. 01.620  
- inspecteren van kuddes, drijven van vee, laten weiden van andermans vee, kapoenen van 

gevogelte - cfr. 01.620  
- de kunstmatige inseminatie - cfr. 01.620  
- de dierenbescherming - cfr. 94.999  
- pensions voor huisdieren, zonder gezondheidszorg - cfr. 96.095  
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N    ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE 

DIENSTEN 
 Deze sectie omvat diverse ondersteunende activiteiten met betrekking tot algemene 

commerciële handelingen. Deze activiteiten verschillen van sectie M omdat het in 
eerste instantie niet gaat om overdracht van gespecialiseerde kennis. 

    77 Verhuur en lease 
Deze afdeling omvat de verhuur en operationele lease aan klanten van roerende en 
niet-financiële onroerende activa, waaronder een uitgebreide waaier aan roerende 
goederen, zoals voertuigen, computers, consumentengoederen, machines en werk-
tuigen voor industrieel gebruik, in ruil voor een periodieke vergoeding. De te verhu-
ren goederen zijn onderverdeeld in 1) verhuur van voertuigen, 2) verhuur van re-
creatie- en sportartikelen en persoonlijke en huishoudelijke goederen 3) operationele 
lease van andere machines, werktuigen en andere transportmiddelen voor hoofdza-
kelijk commerciële doeleinden en 4) operationele lease van niet-financiële onroe-
rende activa. 

Deze afdeling omvat enkel het aanbieden van contracten van operationele lease. 

Deze afdeling omvat niet: 

- de financiële lease - cfr. 64.910 
- de verhuur van onroerende goederen - cfr. sectie L 
 

        77.1 Verhuur en lease van motorvoertuigen 
 

            77.11 Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 
 

                77.110 Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton) 

Deze subklasse omvat: 
- de verhuur en operationele lease van volgende types voertuigen: 

• personenauto's en lichte bestelwagens zonder bestuurder (< 3,5 ton) 

Deze subklasse omvat niet: 
- de verhuur of de operationele lease van personenwagens of lichte bestelwagens met 

bestuurder - cfr. 49.320 
- de verhuur of de operationele lease van andere transportmiddelen met bestuurder voor het 

vervoer van personen over land - cfr. 49.390 
- de financiële lease - cfr. 64.910 
 

            77.12 Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 
ton) 
 

                77.120 Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) 

Deze subklasse omvat: 
- de verhuur en operationele lease van volgende types voertuigen: 

• vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, opleggers, vrachtwagens voor zwaar 
internationaal vervoer zonder bestuurder (> 3,5 ton) 

Deze subklasse omvat niet: 
- de verhuur en lease van vrachtwagens en vrachtwagens voor zwaar internationaal vervoer 

met bestuurder - cfr. 49.410  
- de financiële lease - cfr. 64.910 
- de verhuur van fietsen - cfr. 77.210 
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- de verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie - cfr. 77.394 
- de verhuur en lease van containers - cfr. 77.399 
 

        77.2 Verhuur en lease van consumentenartikelen 

Deze groep omvat de verhuur van persoonlijke en huishoudelijke goederen, alsook 
de verhuur van sport- en recreatieartikelen en videobanden. Deze activiteiten hebben 
over het algemeen betrekking op verhuur van goederen op korte termijn. Nochtans 
kunnen in bepaalde gevallen de goederen ook voor een langere termijn verhuurd 
worden. 

            77.21 Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen 
 

                77.210 Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen 

Deze subklasse omvat: 

- de verhuur van sport- en recreatieartikelen, zoals: 
• pleziervaartuigen, kano's en zeilboten zonder bemanning 
• fietsen 
• strandzetels en zonneschermen 
• skimateriaal 

Deze subklasse omvat niet: 

- de verhuur van pleziervaartuigen en zeilboten met bemanning voor personenvervoer over 
zee- en kustwateren - cfr. 50.100 

- de verhuur van pleziervaartuigen en zeilboten met bemanning voor personenvervoer over 
binnenwateren - cfr. 50.300 

- de verhuur van videobanden en dvd's - cfr. 77.220 
- de verhuur van overige roerende goederen voor persoonlijk of huishoudelijk gebruik, n.e.g. 

- cfr. 77.299 
- de verhuur door bibliotheken van boeken, kaarten, tijdschriften, films, grammofoonplaten, 

cd's, videobanden en kunstwerken - cfr. 91.011 
- de verhuur van materiaal voor recreatie en vrijetijdsbesteding in het kader van recreatie en 

ontspanningsactiviteiten (waterfietsen, boten, fietsen, pony's, windsurfplanken, 
strandstoelen, windschermen, ... ) - cfr. 93.299  

 
            77.22 Verhuur van videobanden, dvd's en cd's 

 
                77.220 Verhuur van videobanden, dvd's en cd's 

Deze subklasse omvat:  

- de verhuur van videobanden, grammofoonplaten, cd's, dvd's, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de verhuur door bibliotheken van videobanden, grammofoonplaten, cd's en dvd's - cfr. 
91.011 

 
            77.29 Verhuur en lease van andere consumentenartikelen 

Deze klasse omvat: 

- de verhuur en operationele lease van alle soorten persoonlijke of huishoudelijke artikelen 
die over het algemeen bedoeld zijn voor gezinnen of ondernemingen 
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Deze klasse omvat niet: 

- de verhuur en operationele lease van sport- en recreatieartikelen - cfr. 77.210 
 

                77.291 Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers 

Deze subklasse omvat: 
- de verhuur en operationele lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor niet-

professionele doeleinden of voor doe-het-zelvers 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de verhuur van gazonmaaiers 
 

                77.292 Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur 

Deze subklasse omvat: 
- de verhuur en operationele lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur 

voor huishoudelijk gebruik 

Deze subklasse omvat niet: 
- de verhuur en operationele lease van videobanden en dvd's - cfr. 77.220 
- de verhuur door bibliotheken van videobanden, grammofoonplaten, cd’s en dvd's - 
cfr. 91.011 
 

                77.293 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoud-
apparaten en andere huishoudelijke benodigdheden 

Deze subklasse omvat: 

- de verhuur en operationele lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, 
elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden 
 

                77.294 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel 

Deze subklasse omvat: 
- de verhuur en operationele lease van textiel, kleding, schoenen, juwelen en sieraden 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de verhuur en operationele lease van toneelkleding en -schoenen, carnavalkleding, 
ceremoniekleding, enz. 
 

                77.295 Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel 

Deze subklasse omvat: 
- de verhuur en operationele lease van medisch en paramedisch materieel 
 

                77.296 Verhuur en lease van bloemen en planten 

Deze subklasse omvat: 

- de verhuur en operationele lease van bloemen en planten 
 

                77.299 Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g. 

Deze subklasse omvat o.a.: 
- de verhuur en operationele lease van muziekinstrumenten 
- de verhuur en operationele lease van boeken, kranten en tijdschriften 
- de verhuur en operationele lease van meubelen, met uitzondering van kantoormeubilair 
- de verhuur en operationele lease van decors 
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Deze subklasse omvat niet: 
- de verhuur en operationele lease van vrachtwagens en opleggers met bestuurder - cfr. 

49.410 
- de verhuur en operationele lease van personenwagens en lichte bestelwagens zonder 

bestuurder (<3,5 ton) - cfr. 77.110 
- de verhuur en operationele lease van vrachtwagens en andere vrachtwagens voor zwaar 

internationaal vervoer zonder bestuurder (> 3,5 ton) - cfr. 77.120 
- de verhuur en operationele lease van kantoormachines en computers - cfr. 77.330 
- de verhuur en operationele lease van kantoormeubilair - cfr. 77.330 
 

        77.3 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en 
andere materiële goederen 
 

            77.31 Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen 
 

                77.310 Verhuur en lease van landbouwmachines en -werktuigen 

Deze subklasse omvat: 
- de verhuur en operationele lease van machines en werktuigen voor de landbouw en de 

bosbouw, zonder bedieningspersoneel: 
• goederen die geklasseerd worden onder de subklasse 28.300 (landbouwtractoren, ...) 

Deze subklasse omvat niet: 
- de verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel cfr. 01.610 
- de verhuur van machines en werktuigen voor bosbouw met bedieningspersoneel - cfr. 

02.400 
- de financiële lease - cfr. 64.910 
- de verhuur van gazonmaaiers en handgereedschap - cfr. 77.291 
 

            77.32 Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en 
de weg- en waterbouw 
 

                77.320 Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en de weg- en 
waterbouw 

Deze subklasse omvat: 
- de verhuur en de operationele lease van machines en installaties voor de bouwnijverheid en 

de weg- en waterbouw, zonder bedieningspersoneel: 
• kranen 
• betonmolens 
• bulldozers, ... 
• steigers en werkplatforms, zonder optrekken en afbreken 

Deze subklasse omvat niet: 

- de verhuur van machines en werktuigen voor de burgerlijke en utiliteitsbouw met 
bedieningspersoneel - cfr. 43.999 

- het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms voor rekening van derden - cfr. 
43.999 

- de financiële lease - cfr. 64.910 
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            77.33 Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers 

 
                77.330 Verhuur en lease van kantoormachines, inclusief computers 

Deze subklasse omvat: 

- de verhuur en de operationele lease van kantoormachines en -uitrusting, zonder 
bedieningspersoneel: 

• computers en randapparatuur 
• fotokopieermachines, schrijfmachines en tekstverwerkers 
• kasregisters, elektronische rekentoestellen, enz. 
• kantoormeubilair 

Deze subklasse omvat niet: 

- de financiële lease - cfr. 64.910 
 

            77.34 Verhuur en lease van schepen 
 

                77.340 Verhuur en lease van schepen 

Deze subklasse omvat: 

- de verhuur en de operationele lease van transportmiddelen voor vervoer over water (zee-, 
kust- en binnenwateren), zonder bemanning, zoals vrachtschepen, cargo's enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de verhuur van pleziervaartuigen met bemanning voor personenvervoer over zee- en 
kustwateren - cfr. 50.100 

- de verhuur van vaartuigen met bemanning voor vrachtvervoer over zee- en kustwateren - 
cfr. 50.200 

- de verhuur van pleziervaartuigen met bemanning voor personenvervoer over binnenwateren 
- cfr. 50.300 

- de verhuur van vaartuigen met bemanning voor vrachtvervoer over binnenwateren - cfr. 
50.400 

- de financiële lease - cfr. 64.910 
- de verhuur van pleziervaartuigen zonder bemanning - cfr. 77.210 
 

            77.35 Verhuur en lease van luchtvaartuigen 
 

                77.350 Verhuur en lease van luchtvaartuigen 

Deze subklasse omvat: 
- de verhuur en de operationele lease van transportmiddelen voor luchtvervoer, zonder piloot: 

• vliegtuigen 
• warmeluchtballons 

Deze subklasse omvat niet: 
- de verhuur van transportmiddelen voor personenvervoer door de lucht, met piloot - cfr. 

51.100 
- de verhuur van transportmiddelen voor vrachtvervoer door de lucht, met piloot - cfr. 51.210 
- de financiële lease - cfr. 64.910 
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            77.39 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere mate-

riële goederen, n.e.g. 
 

                77.391 Verhuur en lease van speel-, amusement-, en verkoopautomaten 

Deze subklasse omvat: 
- de verhuur en de operationele lease van speelautomaten en al dan niet elektronische spelen 

voor cafés, casino's, enz. 
- de verhuur en de operationele lease van verkoopautomaten 
 

                77.392 Verhuur en lease van tenten 

Deze subklasse omvat: 
- de verhuur en de operationele lease van tenten voor tentoonstellingen, bedrijfsfeesten, 

concerten, enz. 
 

                77.393 Verhuur en lease van caravans en motorhomes 

Deze subklasse omvat: 

- de verhuur en de operationele lease van caravans en motorhomes 
 

                77.394 Verhuur en lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke accommodatie 

Deze subklasse omvat: 
- de verhuur en de operationele lease van woon- en bureelcontainers en dergelijke 

accommodatie 
 

                77.399 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen 

Deze subklasse omvat: 
- de verhuur en de operationele lease van overige machines en werktuigen, in het algemeen 

voor professioneel gebruik, n.e.g., zonder bedieningspersoneel, zoals: 
• motoren, turbines 
• compressoren 
• gereedschapswerktuigen 
• machines voor de mijnbouw en de aardoliewinning 
• radio-, televisie- en communicatieapparatuur voor professioneel gebruik 
• uitrusting voor de filmindustrie 
• meet- en regelapparatuur 

- de verhuur van laadborden 
- de verhuur van motorfietsen 
- de verhuur van containers 
- de verhuur van spoorwegmaterieel zonder bestuurder 
- de verhuur van dieren (bijvoorbeeld renpaarden, ... ) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel cfr. 01.610 
- de verhuur van machines en werktuigen voor bosbouw met bedieningspersoneel - cfr. 

02.400 
- de verhuur van machines en werktuigen voor de burgerlijke en utiliteitsbouw met 

bedieningspersoneel - cfr. 43.999 
- de verhuur van rollend spoorwegmaterieel met bestuurder - cfr. 49.100 en 49.200 
- de financiële lease - cfr. 64.910 
- de verhuur van fietsen - cfr. 77.210 
- de verhuur van machines en werktuigen voor land- en bosbouw zonder bedieningspersoneel 

cfr. 77.310 
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- de verhuur van machines en werktuigen voor de burgerlijke en utiliteitsbouw zonder 

bedieningspersoneel - cfr. 77.320 
- de verhuur van kantoormachines, inclusief computers, zonder bedieningspersoneel - cfr. 

77.330 
 

        77.4 Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, 
met  uitzondering van werken onder auteursrecht 
 

            77.40 Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met  uit-
zondering van werken onder auteursrecht 

Deze klasse omvat dergelijke activiteiten die aan derden de toelating verlenen om 
producten te gebruiken die vallen onder de intellectuele eigendom en vergelijkbare 
producten. Daarvoor zijn evenwel retributies of licentierechten verschuldigd aan de 
eigenaar. De operationele lease van deze producten kan verschillende vormen aan-
nemen, zoals de toelating om reproducties te maken, het gebruikmaken van deze pro-
ducten in latere processen of producten, de exploitatie van ondernemingen onder de 
vorm van een franchise, enz. De huidige eigenaar hoeft de producten niet noodzake-
lijk zelf gecreëerd te hebben. 

                77.400 Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van 
werken onder auteursrecht 

Deze subklasse omvat: 

- de operationele lease van producten die vallen onder de intellectuele eigendom (met 
uitsluiting van werken die beschermd worden door auteursrechten zoals boeken en 
software) 

- de inning van retributies of licentierechten voor het gebruik van: 
• patenten, brevetten en octrooien 
• gedeponeerde merken en dienstmerken 
• merken 
• mijnonderzoek en metingen 
• franchiseovereenkomsten 

Deze subklasse omvat niet: 

- het verwerven van auteursrechten op het gebied van uitgeven - cfr. afdelingen 58 en 59 
- de productie, de reproductie en de verspreiding van werken die beschermd zijn door 

auteursrechten (boeken, software, films) - cfr. afdelingen 58 en 59 
- de verhuur en exploitatie van eigen of geleased onroerend goed - cfr. klasse 68.20 
- de operationele lease van materiële activa - cfr. groepen 77.1, 77.2 en 77.3 
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    78 Terbeschikkingstelling van personeel 
Deze afdeling omvat het aanbieden van vacante betrekkingen, het verwijzen en 
plaatsen van kandidaat-werknemers, het verwijzen en plaatsen van personeel dat 
niet betaald wordt door het plaatsingsbureau, het tijdelijk uitlenen van personeel dat 
in dienst is van en betaald wordt door het plaatsingsbureau, alsook het aanbieden 
van andere vormen van arbeidsbemiddeling. 

        78.1 Arbeidsbemiddeling 
 

            78.10 Arbeidsbemiddeling 
 

                78.100 Arbeidsbemiddeling 

Deze subklasse omvat het aanbieden van vacante betrekkingen en het verwijzen en 
plaatsen van kandidaat-werknemers. Het doorverwezen of geplaatst personeel wordt 
echter niet betaald door het plaatsingsbureau. 

Deze subklasse omvat: 

- het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel, met inbegrip van de activiteiten 
van overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling 

- het zoeken en plaatsen van kaderpersoneel of directieleden (headhunters) 
- het plaatsen voor rekening van de bedrijven van personeelsleden die werkloos zijn gewor-

den tengevolge van een reorganisatie (outplacement) 
- de activiteiten van modellenbureaus, agentschappen voor hostesses, castingagentschappen 

en -bureaus evenals de agentschappen die rollen verdelen (films, Tv-uitzendingen, theater-
producties of andere spektakels,...) 

- de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA's) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de activiteiten van impresariaten en dergelijke agentschappen - cfr. 74.901 
- het beheer van de verplichte werkloosheidsverzekering door de Rijksdienst voor 

Arbeidsvoorziening - cfr. 84.301 
 

        78.2 Uitzendbureaus 
 

            78.20 Uitzendbureaus 
 

                78.200 Uitzendbureaus 

Deze subklasse omvat: 

- het aantrekken van eigen personeel door uitzendbureaus om het in de regel tijdelijk terug uit 
te lenen aan derden. Het personeel is in dienst van en wordt betaald door de uitzendbureaus. 
Daarentegen hebben de uitzendbureaus geen enkele directe supervisie op hun uitgeleend 
personeel. 

 
        78.3 Andere vormen van arbeidsbemiddeling 

 
            78.30 Andere vormen van arbeidsbemiddeling 

Deze klasse omvat het aanbieden van human resources aan klanten. De eenheden die 
onder deze klasse vallen zijn wel verantwoordelijk voor de payroll, de belastingen, 
alsook voor andere fiscale of human resources materies van hun werknemers, maar 
zijn evenwel niet verantwoordelijk voor de leiding en de supervisie op hun werkne-
mers. 
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                78.300 Andere vormen van arbeidsbemiddeling 

Deze subklasse omvat: 

- het aanbieden van human resources aan klanten. De eenheden die onder deze klasse vallen 
zijn wel verantwoordelijk voor de payroll, de belastingen, alsook voor andere fiscale of 
human resources materies van hun werknemers, maar zijn evenwel niet verantwoordelijk 
voor de leiding en de supervisie op hun werknemers. Het aanbieden van human resources 
gebeurt meestal voor een langere periode of op permanente basis. De eenheden die onder 
deze subklasse vallen, zijn gespecialiseerd in een uitgebreid gamma aan taken met betrekking 
tot human resources management. 

Deze subklasse omvat niet: 

- het aantrekken van eigen personeel door uitzendbureaus om het in de regel tijdelijk terug uit 
te lenen aan derden - cfr. 78.200 

 
    79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus 

en aanverwante activiteiten 
Deze afdeling omvat de activiteiten van reisbureaus, reisorganisatoren, reserve-
ringsbureaus en aanverwante activiteiten. Ze omvat het aanbieden en organiseren 
van reizen, het voorzien van onderdak en vervoer voor reizigers en toeristen, het 
organiseren en regelen van reizen "op maat" door reisbureaus of door reisorganisa-
toren, alsook andere aanverwante activiteiten. Toeristische informatiediensten, acti-
viteiten van reisbegeleiders en gidsen, alsook overige reserveringsactiviteiten zijn 
eveneens terug te vinden onder deze afdeling. 

        79.1 Reisbureaus en reisorganisatoren 

Deze groep omvat de activiteiten van reisbureaus en reisorganisatoren die hoofdza-
kelijk instaan voor het aanbieden en organiseren van reizen, het voorzien van onder-
dak en vervoer voor reizigers en toeristen, alsook het organiseren en regelen van 
reizen "op maat". 

            79.11 Reisbureaus 
 

                79.110 Reisbureaus 

Deze subklasse omvat: 

- het verkopen aan de hand van brochures en catalogi van door reisorganisatoren georgani-
seerde reizen, alsook het voorzien van onderdak en vervoer voor reizigers en toeristen 

 
            79.12 Reisorganisatoren 

 
                79.120 Reisorganisatoren 

Deze subklasse omvat:  

- het organiseren van reizen en het regelen van reizen "op maat", die verkocht worden door de 
reisbureaus of rechtstreeks door de reisorganisatoren. De georganiseerde reizen kunnen sa-
mengesteld zijn uit één of meerdere van onderstaande elementen: 

• vervoer 
• logies 
• restauratie 
• bezoeken aan musea, historische of culturele bezienswaardigheden, voorstellingen, 

muzikale of sportieve evenementen, enz. 
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        79.9 Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 
 

            79.90 Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten 
 

                79.901 Toeristische informatiediensten 

Deze subklasse omvat: 
- het verstrekken van informatie op het gebied van toerisme 

• toeristische informatiediensten 
• toeristische gidsen en reisbegeleiders 

- de activiteiten met betrekking tot het promoten van het toerisme 

Deze subklasse omvat niet: 
- de reisbureaus - cfr. 79.110 
- de reisorganisatoren - cfr. 79.120 
- de organisatie en het beheer van evenementen zoals vergaderingen, congressen en 

conferenties - cfr. 82.300 
 

                79.909 Overige reserveringsactiviteiten 

Deze subklasse omvat: 
- de overige reserveringsactiviteiten in verband met reizen: 

• het reserveren van transport, hotels en restaurants, het huren van voertuigen, spekta-
kels en sportieve evenementen 

- de diensten in verband met timesharing 
- de verkoop van tickets voor spektakels, sportieve manifestaties en alle overige ontspan-

ningsevenementen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de reisbureaus - cfr. 79.110 
- de reisorganisatoren - cfr. 79.120 
- de organisatie en het beheer van evenementen zoals vergaderingen, congressen en 

conferenties - cfr. 82.300 
 

    80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 
Deze afdeling omvat de diensten met betrekking tot de veiligheid, zoals de opspo-
ringsdiensten en de activiteiten van detectivebureaus, de diensten van bewakings-
bedrijven en beveiligingsdiensten, het vervoer van geld en waardepapieren door 
speciaal uitgerust personeel, het toezicht op mechanische en elektronische beveili-
gingsapparatuur, zoals antidiefstalsystemen en brandalarmapparatuur. Het op 
afstand uitgevoerd toezicht van deze beveiligingsapparatuur is vaak in combinatie 
met de verkoop, de installatie en de reparatie van deze apparatuur. Wanneer één van 
deze diensten afzonderlijk wordt geleverd, worden deze uitgesloten uit deze afdeling 
en moeten ze geklasseerd worden in de detailhandel, de bouwnijverheid, enz. 

 
        80.1 Particuliere beveiliging 

 
            80.10 Particuliere beveiliging 

Deze klasse omvat de activiteiten van bewakingsbedrijven en beveiligingsdiensten en 
het vervoer van geld en waardepapieren door speciaal uitgerust personeel. 

                80.100 Particuliere beveiliging 

Deze subklasse omvat:  
- de diensten van gepantserde voertuigen  
- de diensten van lijfwachten en bodyguards  
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- het gebruikmaken van leugendetectors  
- het gebruikmaken van dactyloscopie  
- de activiteiten van veiligheidsagenten  
- de activiteiten van winkeldetectives (controleren van mensen)  
- het versnipperen van informatie uit veiligheidsoverwegingen, ongeacht de drager 
- het africhten van honden voor bewakingsdoeleinden 

Deze subklasse omvat niet: 
- de openbare orde en de civiele veiligheid - cfr. klasse 84.24  
- het africhten en de training van huisdieren - cfr. 96. 094 
 

        80.2 Diensten in verband met beveiligingssystemen 
 

            80.20 Diensten in verband met beveiligingssystemen 
 

                80.200 Diensten in verband met beveiligingssystemen 

Deze subklasse omvat:  
- het op afstand uitgevoerd toezicht op elektronische beveiligings- en alarmsystemen zoals 

antidiefstalsystemen en brandalarmapparatuur, met inbegrip van de installatie en de repa-
ratie van deze apparatuur  

- de installatie, de reparatie, het vervangen en het aanpassen van mechanische of elektro-
nische vergrendelingsystemen en van brandkasten en kluizen, met inbegrip van de bewaking 
of van het op afstand uitgevoerd toezicht op deze systemen en apparatuur 

De ondernemingen die dergelijke activiteiten uitvoeren, kunnen eveneens deze beveiligings-
systemen, mechanische of elektronische vergrendelingsystemen en brandkasten en kluizen 
verkopen. 

Deze subklasse omvat niet: 
- de installatie van elektronische beveiligings- en alarmsystemen, zonder toezicht op deze 

systemen - cfr. klasse 43.21 
- de detailhandel in elektrische bewakingssystemen, zoals apparatuur voor brandalarm en 

alarminstallaties tegen diefstal, in vergrendelapparatuur en in brandkasten en kluizen, 
zonder installatie of reparatie daarvan - cfr. 47.599  

- het verlenen van advies op het gebied van veiligheid - cfr. 74.909 
- de openbare orde en de civiele veiligheid - cfr. klasse 84.24  
- het dupliceren van sleutels - cfr. 95.290 
 

        80.3 Opsporingsdiensten 
 

            80.30 Opsporingsdiensten 
 

                80.300 Opsporingsdiensten 

Deze subklasse omvat: 

- de opsporingsdiensten  
- de activiteiten van privédetectives, ongeacht het type klant en het opsporingsdoel 

Deze subklasse omvat niet:  

- de opsporingsdiensten ten behoeve van de openbare veiligheid - cfr. klasse 84.24 
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    81 Diensten in verband met gebouwen; landschapsverzor-

ging 
Deze afdeling omvat het voorzien van een zeker aantal algemene ondersteunende 
diensten in verband met gebouwen, de algemene en overige reiniging van allerlei 
soorten gebouwen, de reiniging van industriële machines, de reiniging van treinen, 
autobussen, vliegtuigen, enz., de reiniging van de binnenzijde van tankwagens en 
tankschepen, het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, sche-
pen, treinen, enz., de reiniging van flessen, de straatreiniging en het sneeuwruimen 
en de landschapsverzorging in combinatie met het ontwerp van landschapsplannen 
en/of de aanleg van voetpaden, steunmuren, terrassen, omheiningen, vijvers en 
dergelijke structuren. 

        81.1 Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van 
voorzieningen 
 

            81.10 Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen 
 

                81.100 Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen 

Deze subklasse omvat: 

- het aanbieden van een vrij uitgebreid pakket van diensten in opdracht van de klant. Deze 
diensten omvatten het reinigen van het interieur van gebouwen, het onderhoud, het verwij-
deren van afval, het bewaken en het garanderen van de veiligheid, het verdelen van de post, 
het voorzien van wassalons en overige aanverwante diensten met betrekking tot het goed 
functioneren van gebouwen. Deze ondersteunende diensten worden uitgevoerd door perso-
nen die niet tussenkomen in of belast worden met de essentiële activiteiten van de klant. 

- het beheer van gebouwen die in het bezit van de overheid zijn of door haar worden gebruikt 

Deze subklasse omvat niet: 

- het leveren van één afzonderlijke dienstverlening (bijv. de algemene reiniging van gebou-
wen) of één afzonderlijke ondersteunende dienst (bijv. onderhoud van een verwarmings-
installatie) - cfr. overeenstemmende klasse van de geleverde dienst 

- het systeem- en netwerkbeheer of -management van computersystemen en/of gegevens-
verwerkende apparatuur bij klanten - cfr. 62.030 

 
        81.2 Reiniging 

Deze groep omvat de reiniging van het interieur van alle soorten gebouwen, de 
reiniging van de buitenzijde van gebouwen, de gespecialiseerde reiniging van 
gebouwen en overige gespecialiseerde reinigingsactiviteiten, de reiniging van 
industriële machines, de reiniging van de binnenzijde van tankwagens en tank-
schepen, het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen en indu-
striële installaties, de flessenreiniging, de straatreiniging en het sneeuwruimen en de 
gladheidbestrijding. 

Deze groep omvat niet:  

- de ongediertebestrijding met betrekking tot de landbouw - cfr. 01.610 
- het reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden - 

cfr. 43.390 
- de gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. cfr. 

43.992 
- het reinigen van tapijten en gordijnen - cfr. klasse 96.01 
- de activiteiten van het huishoudpersoneel - cfr. 97.000 
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            81.21 Algemene reiniging van gebouwen 

 
                81.210 Algemene reiniging van gebouwen 

Deze subklasse omvat hoofdzakelijk het reinigen van het interieur van gebouwen, 
zelfs indien eventueel externe delen en ruimten die verbonden zijn met de gebouwen, 
zoals ramen en gangen, gereinigd worden. 

Deze subklasse omvat:  
- de algemene reiniging van allerlei soorten gebouwen zoals: 

• kantoren 
• woningen of appartementen  
• fabrieken  
• winkels  
 
• instellingen  
• overige lokalen die voor commerciële of professionele doeleinden worden gebruikt 

Deze subklasse omvat niet:  
- de gespecialiseerde reiniging zoals het reinigen van ramen, het schoorsteenvegen, het 

schoonmaken van kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en 
uitlaatsystemen - cfr. 81.220 

- het reinigen van tapijten en gordijnen - cfr. klasse 96.01 
- de activiteiten van het huishoudpersoneel - cfr. 97.000 
 

            81.22 Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging 
 

                81.220 Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging 

Deze subklasse omvat:  
- de reiniging van de buitenzijde van alle soorten gebouwen, met inbegrip van kantoren, 

fabrieken, winkels, lokalen van instellingen, overige lokalen die voor commerciële of 
professionele doeleinden worden gebruikt en appartementsgebouwen  

- de gespecialiseerde reiniging van gebouwen, zoals het reinigen van ramen, het schoorsteen-
vegen, het schoonmaken van kachels, ovens, ketels van centrale verwarming, ventilatie-
kanalen en uitlaatsystemen 

- het reinigen van industriële machines 
- de overige reiniging van gebouwen en industriële reiniging, n.e.g. 

Deze subklasse omvat niet:  
- de gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoom, enz. cfr. 43.992 
 

            81.29 Andere reinigingsactiviteiten 
 

                81.290 Andere reinigingsactiviteiten 

Deze subklasse omvat:  

- het reinigen en het onderhoud van zwembaden 
- het reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, schepen, enz. 
- het reinigen van de binnenzijde van tankwagens en tankschepen 
- het desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen, treinen, enz. 
- de flessenreiniging 
- het vegen en schoonspuiten van straten, pleinen, markten, openbare tuinen, parken, enz. 
- het sneeuwruimen en de gladheidbestrijding op hoofdwegen en landingsbanen, met inbegrip 

van het strooien van zout of zand, enz. 
- de verhuur van verplaatsbare toiletten 
- de andere reinigingsactiviteiten, n.e.g. 
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Deze subklasse omvat niet:  

- de ongediertebestrijding met betrekking tot de landbouw - cfr. 01.610 
- het wassen, poetsen, polieren, simoniseren en de interieurreiniging van motorvoertuigen - 

cfr. 45.206 
 

        81.3 Landschapsverzorging 
 

            81.30 Landschapsverzorging 
 

                81.300 Landschapsverzorging 

Deze subklasse omvat:  

- de aanleg, de verzorging en het onderhoud van parken en tuinen voor: 
• particuliere en openbare woningbouw 
• openbare en semi-openbare gebouwen (scholen, ziekenhuizen, administratieve 

gebouwen, kerken, enz.  
• gemeentelijke terreinen (parken, groenvoorzieningen, kerkhoven, enz.) 
• wegbeplanting (straten, trein- en tramspoorbanen, waterwegen, havens) 
• industriële en commerciële gebouwen  

- de beplanting voor:  
• gebouwen (daktuinen, gevelbeplanting, binnentuinen, enz.)  
• sportvelden (voetbalterreinen, golfterreinen, enz.) speelplaatsen, grasvelden om te 

zonnebaden en andere recreatieve parken  
• plaatsen met stilstaand en stromend water (bekkens, regelmatig droogvallende 

gebieden, vijvers, zwemplaatsen, sloten, zuiveringsinstallaties)  
- de beplanting en vormgeving van het landschap tegen lawaai, wind, erosie, zichtbaarheid en 

verblinding  
- de boomchirurgie, met inbegrip van het snoeien van bomen, knippen van heggen en 

overplanten van grote bomen 
- andere landschapsmaatregelen ter bescherming van milieu en natuur, alsmede het land-

schapsonderhoud (in natuurlijke staat terugbrengen, opnieuw in cultuur brengen, land-
verbetering, stuwgebieden, regenwateropvangbekkens, enz.) 

 
Deze subklasse omvat niet:  

- de exploitatie van boomkwekerijen, m.u.v. bosboomkwekerijen - cfr. 01.301 
- het duurzaam en milieubewust onderhouden van landbouwgronden - cfr. 01.610 
- de exploitatie van bosboomkwekerijen - cfr. 02.100 
- de activiteiten van stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten - cfr. 71.113 
- de organisatie van landbouwcongressen, -beurzen en -tentoonstellingen - cfr. 82.300 
 

    82 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten be-
hoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten 
Deze afdeling omvat het voorzien van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienst-
verlening, alsook secretariële dienstverlening en gespecialiseerde dienstverlening 
aan kantoren voor een vast bedrag of op contractbasis. 

Deze afdeling omvat eveneens alle ondersteunende dienstverlening hoofdzakelijk aan 
bedrijven, die niet elders genoemd wordt. 
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        82.1 Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve 

van kantoren 

Deze groep omvat het voorzien van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienst-
verlening, zoals de financiële planning, de facturatie, de boekhouding bijhouden, 
activiteiten met betrekking tot personeelszaken, de behandeling van post, de logis-
tiek, enz. voor een vast bedrag of op contractbasis. 

Deze groep omvat eveneens alle ondersteunende activiteiten ten behoeve van kan-
toren voor een vast bedrag of op contractbasis. 

Deze groep omvat niet de eenheden die slechts één afzonderlijke dienstverlening 
aanbieden. Deze eenheden worden geklasseerd volgens hun geleverde dienst. 

            82.11 Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren 
 

                82.110 Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren 

Deze subklasse omvat: 

- het voorzien van een gans gamma aan dagelijkse kantoordienstverlening, zoals de financiële 
planning, de facturatie, de boekhouding bijhouden, activiteiten met betrekking tot perso-
neelszaken, de behandeling van post, de logistiek, enz. voor een vast bedrag of op contract-
basis 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de activiteiten van de sociale secretariaten 
- de activiteiten van de erkende ondernemingsloketten 

Deze subklasse omvat niet: 

- het leveren van één afzonderlijke dienstverlening - cfr. overeenstemmende klasse van de 
geleverde dienst 

 
            82.19 Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde 

ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren 
 

                82.190 Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende 
activiteiten ten behoeve van kantoren 

Deze subklasse omvat diverse activiteiten zoals het fotokopiëren, het voorbereiden 
van documenten en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve 
van kantoren. Onder het fotokopiëren of drukken van documenten wordt in deze sub-
klasse enkel maar het drukken in beperkte oplage verstaan. 

Deze subklasse omvat: 

- het voorbereiden van documenten 
- het nakijken en verbeteren van documenten 
- het uitvoeren van dactylografiewerk en het uittikken van banden of disks 
- secretariële dienstverlening 
- het uitschrijven van documenten en andere secretariële dienstverlening 
- het opstellen van brieven en van curriculum vitae 
- de verhuur van postbussen en het voorzien van andere postdienstverlening zoals het voor-

sorteren, het adresseren, enz. (met uitzondering van geadresseerde reclame) 
- het fotokopiëren 
- het stencilen 
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- het maken van blauwdrukken 
- andere kopieerdiensten (met uitzondering van de eenheden die ook offsetdrukwerk, snel-

drukwerk, digitaal drukwerk of prepressdiensten aanbieden)  
- de niet-gespecialiseerde stenografie 

Deze subklasse omvat niet: 

- het drukken van documenten (offsetdrukwerk, sneldrukwerk, enz.) - cfr. 18.120 
- de prepressdiensten - cfr. 18.130 
- de geadresseerde reclame - cfr. 73.110 
- de gespecialiseerde stenografie zoals het uitschrijven van beraadslagingen en uitspraken van 

rechtbanken - cfr. 82.990 
- de openbare stenografie - cfr. 82.990 
 

        82.2 Callcenters 
 

            82.20 Callcenters 
 

                82.200 Callcenters 

Deze subklasse omvat: 

- callcenters voor inkomende telefoongesprekken van klanten met gebruikmaking van sys-
temen voor automatische gesprekkendistributie, computertelefoonintegratie of vocale bean-
twoording: 

• bestellingen 
• verstrekking van productinformatie 
• klachtenbehandeling 

- callcenters voor uitgaande telefoongesprekken in verband met klantgerichte verkoop- en 
marketingactiviteiten: 

• marktonderzoek 
• direct marketing 
• adressencontrole 

 
        82.3 Organisatie van congressen en beurzen 

 
            82.30 Organisatie van congressen en beurzen 

 
                82.300 Organisatie van congressen en beurzen 

Deze subklasse omvat: 
- de organisatie, de promotie en/of het beheer van evenementen zoals salons, tentoonstel-

lingen, commerciële beurzen, congressen, conferenties en seminaries, al dan niet met inbe-
grip van het beheer en het ter beschikking stellen van personeel dat moet instaan voor de 
exploitatie van de installaties waar deze evenementen plaatsvinden 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de organisatie van modeshows 
- de organisatie van dierententoonstellingen en dierenshows 

Deze subklasse omvat niet: 
- het ontwerpen van tentoonstellingsstanden - cfr. 74.109 
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        82.9 Zakelijke dienstverlening, n.e.g. 

Deze groep omvat de activiteiten van incassobureaus alsook het onderzoek naar de 
kredietwaardigheid van particulieren of bedrijven. Deze groep omvat eveneens alle 
ondersteunende dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, die niet elders genoemd 
wordt. 

            82.91 Incasso- en kredietbureaus 
 

                82.910 Incasso- en kredietbureaus 

Deze subklasse omvat: 
- de activiteiten van incassobureaus 
- het verschaffen van informatie en advies aan financiële instellingen, detailhandelaren en 

derden omtrent de kredietwaardigheid, de solvabiliteit en de verhaalbaarheid bij vorde-
ringen van particulieren, bedrijven of instellingen 

 
            82.92 Verpakkingsbedrijven 

 
                82.920 Verpakkingsbedrijven 

Deze subklasse omvat: 
- het verpakken (inclusief automatisch verpakken) van diverse goederen en waren voor een 

vast bedrag of op contractbasis: 
• het vullen van flessen en blikjes met vloeistoffen, met inbegrip van dranken en voe-

dingsmiddelen 
• het verpakken van diverse producten (blisterverpakking, folie, enz.) 
• het verpakken van farmaceutische preparaten in een veiligheidverpakking 
• het etiketteren, zegelen en stempelen 
• het inpakken van pakjes en geschenken 
• het vullen van spuitbussen 
• het verpakken van vlees 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water - 

cfr. 11.070 
- het bottelen van wijn voor eigen rekening door de groothandel - cfr. 46.341 
- het bottelen van wijn voor eigen rekening door de detailhandel - cfr. 47.251 
- het tijdelijk verpakken om de goederen tijdens het transport te beschermen - cfr. 52.290 
 

            82.99 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 
 

                82.990 Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g. 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- het maken van tekstuele verslagen of van stenografische opnamen met betrekking tot 
beraadslagingen en uitspraken van rechtbanken en het verder uitschrijven van het opge-
nomen materiaal, zoals: 

• de gespecialiseerde stenografie: het uitschrijven van beraadslagingen en uitspraken 
van rechtbanken 

• de openbare stenografie 
- het voorzien van real time gecodeerde ondertiteling (simultaan) van rechtstreekse televisie-

uitzendingen, vergaderingen en seminaries 
- het coderen van adressen via barcodes  
- het drukken van barcodes 
- het inzamelen van fondsen voor rekening van derden 
- het inzamelen van muntstukken uit parkeerautomaten 
- de activiteiten van zelfstandige veilingmeesters 
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- de activiteiten in verband met waardebonnen, korting- en premiezegels 
- het verlenen van hulp voor een beperkte periode aan jonge bedrijven tijdens hun startfase 

(ter beschikking stellen van aangepaste bedrijfsruimte en overige dienstverlening tegen een 
relatief lage prijs, ...) 

- de overige ondersteunende dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven, n.e.g. 

Deze subklasse omvat niet: 

- het voorzien van ondertiteling, met uitzondering van real time ondertiteling cfr. 59.120 
- het ontwerpen van tentoonstellingsstanden - cfr. 74.109 
- het uitschrijven van documenten - cfr. 82.190 
- het organiseren van modeshows - cfr. 82.300 
- het organiseren van dierententoonstellingen en dierenshows - cfr. 82.300 
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O    OPENBAAR BESTUUR EN DEFENSIE; 
VERPLICHTE SOCIALE VERZEKERINGEN 

 Deze sectie omvat de activiteiten die gewoonlijk door het openbaar bestuur worden 
verricht. Ze omvat de activiteiten van rechtbanken en strafinrichtingen, de wetge-
vende, uitvoerende en financiële taken, de openbare orde en civiele veiligheid, de 
immigratiediensten, buitenlandse zaken en de administratie van openbare diensten. 
Deze sectie omvat eveneens het beheer van het stelsel van de verplichte sociale 
verzekeringen.  

De rechtspositie en de institutionele vorm zijn niet de beslissende factor om een 
activiteit in deze sectie onder te brengen. Indien activiteiten elders in de NACE zijn 
ingedeeld, vallen deze niet onder deze sectie, ook al worden ze door de overheid 
uitgevoerd. Bijvoorbeeld het beheer van het onderwijsstelsel (d.w.z. regelgeving, 
inspecties, onderwijsprogramma's) behoort tot de sectie O, maar het onderwijs zelf 
valt onder sectie P; militaire en penitentiaire ziekenhuizen worden ingedeeld onder 
sectie Q (menselijke gezondheidszorg). Evenzo kunnen bepaalde activiteiten van 
deze sectie uitgevoerd worden door niet-gouvernementele organisaties. 

    84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale ver-zekeringen 
 

        84.1 Openbaar bestuur 
Deze groep omvat het algemeen openbaar bestuur (uitvoerende, wetgevende, finan-
ciële taken, enz. op alle bestuursniveaus) en het toezicht op het economische en 
sociale leven. 

            84.11 Algemeen overheidsbestuur 
Deze klasse omvat: 
- de uitvoerende en wetgevende werkzaamheden van de centrale, regionale, provinciale en 

lokale openbare bestuurslichamen 
- het beleid inzake en het toezicht op fiscale zaken: 

• uitvoering van de belastingwetgeving 
• inzameling van accijnzen en belastingen op goederen en het opsporen van 

belastingontduiking 
• de douane 

- de uitvoering van de begroting en het beheer van overheidsfondsen en overheidsschuld: 
• inning en ontvangst van gelden en toezicht op de uitgaven 

- het beheer van het algemene beleid omtrent onderzoek en burgerlijke ontwikkeling en het 
beheer van fondsen in verband daarmee 

- het beleid inzake en de uitvoering van algemene economische en sociale programma's en 
statistische diensten op de verschillende overheidsniveaus 

- de administratie en het beheer van de algemene personeelsdiensten, met inbegrip van de 
uitwerking en het in werking stellen van algemene beleidsmaatregelen en procedures in 
verband met personeel en organisatie 

Deze klasse omvat niet: 
- de verhuur en de exploitatie van eigen of gehuurde onroerende goederen - cfr. klasse 68.20 
- het beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis cfr. groep 68.3 
- de ondersteunende activiteiten met betrekking tot gebouwen - cfr. 81.100 
- het beheer van het speur- en ontwikkelingswerkbeleid gericht op de verbetering van het 

persoonlijk welzijn, met inbegrip van het beheer van de fondsen in verband daarmee -  
cfr. 84.120 

- het beheer van het speur- en ontwikkelingswerkbeleid inzake het verbeteren van de econo-
mische concurrentiekracht - cfr. 84.130 

- het beheer van het speur- en ontwikkelingswerkbeleid inzake defensie, met inbegrip van het 
beheer van de fondsen in verband daarmee - cfr. 84.220 

- het beheer van de overheidsarchieven - cfr. 91.012 
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                84.111 

 
Federale overheid 

Deze subklasse omvat: 

- de algemene administratie van de federale overheid 
 

                84.112 Overheden van gemeenschappen en gewesten 

Deze subklasse omvat: 

- de algemene administratie van de overheden van de gemeenschappen en gewesten 
 

                84.113 Provinciale overheid 

Deze subklasse omvat: 

- de algemene administratie van de provinciale overheid 
 

                84.114 Gemeentelijke overheid, met uitzondering van het O.C.M.W. 

Deze subklasse omvat: 

- de algemene administratie van de gemeentelijke overheid 

Deze subklasse omvat niet: 

- de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - cfr. 84.115 
 

                84.115 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (O.C.M.W.) 

Deze subklasse omvat: 

- de algemene administratie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 
(O.C.M.W.) 

 
                84.119 Overig algemeen overheidsbestuur 

Deze subklasse omvat: 

- de algemene administratie van overig algemeen overheidsbestuur 
 

            84.12 Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur 
en andere sociale dienstverlening, exclusief sociale verzekeringen 
 

                84.120 Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en andere 
sociale dienstverlening, m.u.v. sociale verzekeringen 

Deze subklasse omvat: 
- de activiteiten van openbare besturen die gericht zijn op de verbetering van het persoonlijk 

welzijn: 
• gezondheid 
• onderwijs 
• cultuur 
• sport 
• recreatie 
• milieu 
• huisvesting 
• sociale voorzieningen, ...  
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- de activiteiten van openbare besturen die gericht zijn op speur- en ontwikkelingswerk en 
de daarmee verbonden fondsen 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- het sponsoren van recreatieve en culturele activiteiten 
- het verlenen van openbare subsidies aan artiesten 
- de administratie inzake programma's voor het voorzien van drinkbaar water 
- de administratie inzake de inzameling en verwijdering van afval 
- de administratie inzake programma's voor het beschermen van het milieu 
- de administratie inzake huisvestingsprogramma's 

Deze subklasse omvat niet: 
- afvalwaterafvoer, inzameling, verwerking en verwijdering van afval, sanering en ander 

afvalbeheer - cfr. afdelingen 37, 38 en 39 
- de verplichte sociale verzekeringen - cfr. klasse 84.30 
- het onderwijs - cfr. afdeling 85 
- de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening - cfr. afdelingen 86, 87 en 88 
- de musea en de andere culturele instellingen - cfr. afdeling 91 
- de bibliotheken en de openbare archieven - cfr. klasse 91.01 
- de sport en de andere vormen van recreatie - cfr. afdeling 93 
 

            84.13 Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van 
het bedrijfsleven 
 

                84.130 Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven; stimuleren van het bedrijfsleven 

Deze subklasse omvat: 
- het beleid en het openbaar bestuur inzake diverse economische sectoren, met inbegrip van 

het verlenen van subsidies: 
• landbouw 
• bodemgebruik  
• energie en mijnbouw 
• infrastructuur 
• vervoer 
• communicatie 
• hotels en toerisme 
• groot- en detailhandel 

- het beheer van het speur- en ontwikkelingswerkbeleid inzake het verbeteren van de 
economische concurrentiekracht en de daarmee verbonden fondsen 

- het beleid inzake algemene arbeidszaken 
- de tenuitvoerlegging van maatregelen in verband met het regionaal ontwikkelingsbeleid, 

bijvoorbeeld om de werkloosheid te doen dalen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de verhuur en de exploitatie van sociale woningen - cfr. 68.202 
- speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied - cfr. afdeling 72 
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        84.2 Algemene overheidsdiensten 

Deze groep omvat de activiteiten met betrekking tot buitenlandse zaken, defensie, 
openbare orde en veiligheid. 

            84.21 Buitenlandse zaken 
 

                84.210 Buitenlandse zaken 

Deze subklasse omvat: 

- de administratie en het beheer van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse zaken en de 
diplomatische en de consulaire vertegenwoordiging in het buitenland of bij internationale 
organisaties 

- de administratie, het beheer en de steun van culturele diensten en voorlichtingsdiensten 
gericht op het buitenland 

- het bieden van hulp aan het buitenland, al dan niet via internationale organisaties 
- het bieden van militaire hulp aan het buitenland 
- het beleid van de buitenlandse handel en internationale zaken van financiële en technische 

aard 

Deze subklasse omvat niet: 

- de internationale hulp, bijvoorbeeld hulp aan vluchtelingen of de strijd tegen hongersnood - 
cfr. 88.999 

 
            84.22 Defensie 

 
                84.220 Defensie 

Deze subklasse omvat: 

- het uitstippelen van het beleid inzake het uitoefenen van toezicht op en het zorgen voor de 
goede werking van de land-, zee- en luchtmacht en de militaire aanwezigheid in de ruimte 
zoals: 

• strijdkrachten van land-, zee-, en luchtmacht 
• genie, vervoer, verbindingen, inlichtingsdiensten, materieel, personeel en overige 

niet-gevechtstroepen 
• reserve- en hulptroepen die deel uitmaken van het militair apparaat 
• verschaffen van apparatuur, constructies, voorraden, enz. 
• gezondheidszorg voor militairen te velde  

- het beleid inzake het functioneren en de ondersteuning ter bescherming van de bevolking 
- de steun bij de uitwerking van rampenplannen en de uitvoering van oefeningen waarbij 

civiele instellingen en bevolkingsgroepen zijn betrokken 
- het beheer van het speur- en ontwikkelingswerkbeleid inzake defensie, met inbegrip van het 

beheer van de fondsen in verband daarmee 

Deze subklasse omvat niet: 

- speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied - cfr. afdeling 72 
- de militaire hulp aan het buitenland - cfr. 84.210 
- de militaire rechtbanken - cfr. 84.231 
- het aanleggen van voorraden voor binnenlands gebruik in geval van rampen in vredestijd - 

cfr. klasse 84.24 
- de militaire scholen en academies - cfr. afdeling 85  
- de militaire ziekenhuizen - cfr. 86.109 
- de civiele bescherming - cfr. 84.249 
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            84.23 Justitie 

 
                84.231 Rechtbanken 

Deze subklasse omvat: 

- de administratieve, burgerlijke en militaire rechtspraak, de straf- en tuchtrechtspraak, de 
hoven van assisen en het rechtswezen, met inbegrip van het juridisch advies namens de 
administratie of door de administratie 

- het doen van juridische uitspraken en de interpretatie van de wetgeving 

Deze subklasse omvat niet: 

- het verlenen van advies en de vertegenwoordiging in strafzaken, civiele zaken en andere 
zaken - cfr. klasse 69.10 

 
                84.232 Strafinrichtingen 

Deze subklasse omvat: 

- het gevangenisbeleid en de tenuitvoerlegging van strafvonnissen 

Deze subklasse omvat niet: 

- de penitentiaire ziekenhuizen - cfr. klasse 86.10 
 

                84.239 Overige activiteiten met betrekking tot justitie 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten op het gebied van reclassering, ongeacht het feit of deze diensten door 
openbare instellingen of door privé-organisaties voor rekening van deze openbare 
instellingen uitgevoerd worden 

Deze subklasse omvat niet: 

- de gevangenisscholen - cfr. afdeling 85 
- de instituten voor minderjarigen die geplaatst werden door een beslissing van de 

jeugdrechtbank - cfr. 87.901 
 

            84.24 Openbare orde en civiele veiligheid 

Deze klasse omvat: 

- het beleid en het zorgen voor de goede werking van de federale politie, de lokale politie en 
de overige openbare orde en civiele veiligheid. Onder meer het toezicht op het verkeer, de 
registratie van vreemdelingen en het bijhouden van strafregisters behoren tot de taken van 
bovenvermelde diensten. 

- het aanleggen van voorraden voor binnenlands gebruik in geval van rampen in vredestijd. 

Deze klasse omvat niet: 

- de diensten van de gerechtelijke laboratoria - cfr. 71.209 
- het beheer en het functioneren van de strijdkrachten - cfr. 84.220 
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                84.241 Federale Politie 

Deze subklasse omvat: 
- de activiteiten van de federale politie 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de diensten van de scheepvaartpolitie 
 

                84.242 Lokale Politie 

Deze subklasse omvat: 
- de activiteiten van de lokale politie 
 

                84.249 Overige openbare orde en civiele veiligheid 

Deze subklasse omvat:  
- de activiteiten van de civiele bescherming 
- de overige openbare orde en civiele veiligheid 
 

            84.25 Brandweer 
 

                84.250 Brandweer 

Deze subklasse omvat: 
- de brandpreventie en brandbestrijding: 

• het beleid en het zorgen voor de goede werking van de brandweerkorpsen die belast 
zijn met de brandbestrijding, de brandpreventie, het redden van mensen en van die-
ren en het verlenen van hulp bij natuurrampen, overstromingen, verkeersongevallen, 
enz. 

Deze subklasse omvat niet:  
- brandbeveiliging en -bestrijding in de bosbouw - cfr. 02.400 
- brandbestrijding van olieputten - cfr. 09.100 
- brandbeveiliging en -bestrijding op luchthavens door niet-gespecialiseerde eenheden - cfr. 

52.230 
 

        84.3 Verplichte sociale verzekeringen 
 

            84.30 Verplichte sociale verzekeringen 
 

                84.301 Verplichte sociale verzekeringen, met uitzondering van ziekenfondsen 

Deze subklasse omvat:  
- de financiering en het beheer van het stelsel van de verplichte sociale verzekeringen: 

• ziekteverzekering, arbeidsongevallenverzekering, werkloosheidsverzekering 
• wettelijke pensioenen 
• stelsels die het inkomensverlies dekken in geval van bevalling, tijdelijke invaliditeit, 

weduwschap, enz. 

Deze subklasse omvat niet:  
- de niet-verplichte sociale verzekeringen, de pensioenfondsen en de particuliere maatschap-

pijen die ziekteverzekeringscontracten aanbieden - cfr. afdeling 65 
- de activiteiten van ziekenfondsen en zorgkassen - cfr. 84.302 
- de maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting - cfr. afdeling 88 
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                84.302 Ziekenfondsen en zorgkassen 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van ziekenfondsen en zorgkassen 
 

                84.309 Overige instellingen van de sociale zekerheid 

Deze subklasse omvat:  

- de activiteiten van de gemeenschappelijke kassen voor werkongevallen 
- het Fonds voor Bestaanszekerheid 
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P    ONDERWIJS 
  

Deze sectie omvat alle vormen van onderwijs, op elk niveau en voor elk beroep. 
Het onderricht kan zowel oraal als schriftelijk zijn en kan via radio, televisie, 
internet of schriftelijk worden gegeven. 
Ze omvat zowel het onderwijs dat aangeboden wordt door de instellingen van het 
normale schoolstelsel met verschillende niveaus als de volwasseneneducatie, alfa-
betiseringsprogramma's, enz. Ook militaire scholen en academies, gevangenis-
scholen, enz., met hun respectievelijke niveaus, vallen onder deze sectie. Deze sectie 
omvat zowel openbaar als privaat onderwijs. 
Het buitengewoon basis- en secundair onderwijs voor mensen met leerstoornissen, 
personen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen en lichamelijk of gees-
telijk gehandicapte personen valt eveneens onder deze sectie.  
De uitsplitsing van de verschillende categoriëen in deze sectie berust op de verschil-
lende onderwijsniveaus die gedefinieerd worden in ISCED 1997.  
Om de vergelijking van onderwijsstatistieken tussen de verschillende landen en op 
internationaal vlak eenvoudiger en meer valide te maken, ontwikkelde de UNESCO 
begin de jaren 70 een internationaal standaardclassificatiesysteem (ISCED). 
De ISCED werd voor het laatst herzien in 1997, vandaar de benaming ISCED 1997. 
De onderwijsinstellingen die onderwijs aanbieden op het ISCED 0-niveau worden 
geklasseerd onder de klasse 85.10, op het ISCED 1-niveau onder de klasse 85.20, op 
het ISCED 2 en 3-niveau onder de groep 85.3, op het ISCED 4-niveau onder de 
klasse 85.41 en op het ISCED 5 en 6-niveau onder de klasse 85.42. 

Deze afdeling omvat eveneens het sport- en recreatieonderwijs, het cultureel onder-
wijs, de autorijscholen, het overig onderwijs, alsook de onderwijsondersteunende 
activiteiten. 

    85 Onderwijs 
 

        85.1 Kleuteronderwijs 
 

            85.10 Kleuteronderwijs 

Deze klasse omvat het kleuteronderwijs. Het kleuteronderwijs kan gedefinieerd wor-
den als zijnde de eerste georganiseerde onderwijsfase en heeft hoofdzakelijk tot doel 
om zeer jonge kinderen vertrouwd te maken met een schoolomgeving, d.w.z. het zor-
gen voor de overgang tussen thuis en de school. 

Deze klasse omvat niet: 

- de activiteiten van kinderdagverblijven en crèches - cfr. 88.911 
 

                85.101 Gewoon kleuteronderwijs ingericht door de Gemeenschappen 

Deze subklasse omvat: 

- het gewoon kleuteronderwijs ingericht door de gemeenschappen 
 

                85.102 Provinciaal gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het provinciaal gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 
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                85.103 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het gemeentelijk gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 
 

                85.104 Vrij gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het vrij gesubsidieerd gewoon kleuteronderwijs 
 

                85.105 Buitengewoon officieel kleuteronderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het buitengewoon officieel kleuteronderwijs ingericht door de gemeenschappen, provincies 
of gemeenten 

 
                85.106 Vrij gesubsidieerd buitengewoon kleuteronderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het vrij gesubsidieerd buitengewoon kleuteronderwijs 
 

                85.109 Kleuteronderwijs, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- het kleuteronderwijs ingericht door andere inrichtende machten: 
• internationaal kleuteronderwijs, … 

 
        85.2 Lager onderwijs 

 
            85.20 Lager onderwijs 

Deze klasse omvat het lager onderwijs: het geven van lessen en taken met de bedo-
eling de leerlingen een stevige basis te laten verwerven in lezen, schrijven en wis-
kunde, alsook een elementaire kennis te laten opdoen op andere domeinen zoals 
geschiedenis, aardrijkskunde, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, kunst 
en muziek. 

Dit soort onderwijs wordt normaal aan kinderen gegeven. 

Deze klasse omvat eveneens de alfabetiseringsprogramma’s die binnen of buiten het 
reguliere onderwijssysteem worden opgezet en die inhoudelijk vergelijkbaar zijn met 
de programma’s van het basisonderwijs. Deze alfabetiseringsprogramma's zijn ge-
richt op personen die als te oud worden beschouwd, om in het basisonderwijs les te 
volgen (bijvoorbeeld alfabetiseringsprogramma’s voor volwassenen). 

Deze klasse omvat eveneens het buitengewoon lager onderwijs dat bestemd is voor 
kinderen die nood hebben aan een aangepaste onderwijsvorm omwille van hun spe-
cifieke behoeften of pedagogische mogelijkheden. 

Deze klasse omvat niet: 

- de activiteiten van kinderdagverblijven en crèches - cfr. 88.911 
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                85.201 

 
Gewoon lager onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 

Deze subklasse omvat: 

- het gewoon lager onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 
 

                85.202 Provinciaal gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het provinciaal gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 
 

                85.203 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het gemeentelijk gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 
 

                85.204 Vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het vrij gesubsidieerd gewoon lager onderwijs 
 

                85.205 Buitengewoon officieel lager onderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het buitengewoon officieel lager onderwijs ingericht door de gemeenschappen, provincies 
of gemeenten 

 
                85.206 Vrij gesubsidieerd buitengewoon lager onderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het vrij gesubsidieerd buitengewoon lager onderwijs 
 

                85.207 Alfabetiseringsprogramma's ten behoeve van volwassenen 

Deze subklasse omvat: 

- de alfabetiseringsprogramma's voor volwassenen (lezen, schrijven, rekenen). Deze program-
ma's hebben tot doel om volwassenen vaardigheden aan te leren die ze nodig hebben om te 
kunnen deelnemen aan het sociale leven. 

Deze subklasse omvat niet: 

- het levenslang leren voor volwassenen ten behoeve van professionele doeleinden, recreatie 
of persoonlijke ontwikkeling - cfr. groep 85.5 

 
                85.209 Gewoon lager onderwijs, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- het gewone lager onderwijs ingericht door andere inrichtende machten: 
• internationaal lager onderwijs,… 
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        85.3 

 
Secundair onderwijs 

Deze groep omvat het algemeen, technisch, beroeps- en buitengewoon secundair 
onderwijs. 

Deze subklasse omvat niet: 

- het levenslang leren voor volwassenen ten behoeve van professionele doeleinden, 
recreatie of persoonlijke ontwikkeling - cfr. groep 85.5 

 
            85.31 Algemeen secundair onderwijs 

Deze klasse omvat het type onderwijs dat de basis legt voor het levenslang leren en 
de menselijke ontwikkeling en waarbij mogelijkheden worden geboden om verder te 
studeren. De onderwijsinstellingen bieden leerprogramma’s aan volgens een onder-
werpsgericht patroon en stellen leerkrachten te werk die gespecialiseerd zijn in hun 
studiegebied. 

De leerstof op dit niveau houdt dikwijls al een zekere vorm van specialisatie in, 
waardoor de latere oriëntering van de leerlingen al in zekere mate bepaald wordt, 
zelfs voor leerlingen die algemeen secundair onderwijs volgen. Dergelijke leer-
programma's zijn bestemd voor studenten die zich willen kwalificeren in het tech-
nisch of beroepsgericht onderwijs of die later hoger onderwijs willen aanvatten, 
maar nu nog geen bepaalde vakrichting willen kiezen. 

                85.311 Gewoon algemeen secundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 

Deze subklasse omvat: 

- het gewoon algemeen secundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 
 

                85.312 Provinciaal gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het provinciaal gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 
 

                85.313 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het gemeentelijk gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 
 

                85.314 Vrij gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het vrij gesubsidieerd gewoon algemeen secundair onderwijs 
 

                85.319 Gewoon algemeen secundair onderwijs, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- het gewone algemene secundair onderwijs ingericht door andere inrichtende machten: 
• het internationaal gewoon algemeen secundair onderwijs 
• het gewoon algemeen secundair onderwijs ingericht door de gewapende machten, 

enz. 



Toelichtingen  Nace-Bel 2008 

 

 
            85.32 Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs 

Deze klasse omvat het onderwijs waarbij de nadruk wordt gelegd op beroepsgerichte 
specialisatie en waarbij zowel de theoretische basiskennis als de praktische kennis 
gericht zijn op de huidige of toekomstige job. De opleidingen bereiden de leerlingen 
zowel voor op een brede waaier aan beroepen als op een specifieke job. 

Deze klasse omvat eveneens: 

- het buitengewoon secundair onderwijs 
- het alternerend beroepssecundair onderwijs  
- het voltijds kunstsecundair onderwijs 
- de opleiding van koks, hotelhouders en restaurateurs 
- de kappers- en schoonheidszorgopleidingen  
- het rij-, vlieg- en vaaronderricht hoofdzakelijk bestemd voor beroepsdoeleinden 

Deze klasse omvat niet: 

- het cultureel onderwijs - cfr. 85.520 
- het rij-, vlieg- en vaaronderricht, niet bestemd voor beroepsdoeleinden - cfr. klasse 

85.53 
- de omscholing en ondersteuning van personen in het kader van de 

maatschappelijke dienstverlening, zonder huisvesting en voor zover de factor 
onderwijs beperkt blijft - cfr. klassen 88.10 en 88.99 

 
                85.321 Gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs ingericht door de Gemeenschappen 

Deze subklasse omvat: 

- het gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs ingericht door de gemeenschappen 
 

                85.322 Provinciaal gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het provinciaal gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 
 

                85.323 Gemeentelijk gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het gemeentelijk gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 
 

                85.324 Vrij gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het vrij gesubsidieerd gewoon technisch en beroepssecundair onderwijs 
 

                85.325 Buitengewoon officieel secundair onderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het buitengewoon officieel secundair onderwijs ingericht door de gemeenschappen, 
provincies of gemeenten 
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                85.326 

 
Vrij gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het vrij gesubsidieerd buitengewoon secundair onderwijs 
 

                85.329 Technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- het technisch, beroeps- en buitengewoon secundair onderwijs ingericht door andere 
inrichtende machten: 

• het internationaal technisch en beroepssecundair onderwijs 
• het technisch en beroepssecundair onderwijs ingericht door de gewapende machten, 

enz. 
 

        85.4 Hoger onderwijs en post-secundair niet-hoger onderwijs 

Deze groep omvat het hoger onderwijs en het post-secundair niet-hoger onderwijs. 

            85.41 Post-secundair niet-hoger onderwijs 
 

                85.410 Post-secundair niet-hoger onderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het organiseren van een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs 
- het organiseren van een aanvullend jaar in het technisch en beroepssecundair onderwijs 
- de vierde graad in het beroepssecundair onderwijs 
- het aanvullend jaar in beroepssecundair onderwijs van sociale promotie 
- de ondernemersopleiding 
 

            85.42 Hoger onderwijs 
 

                85.421 Officieel hoger onderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het officieel hoger onderwijs ingericht door de overheid: universiteiten, hogescholen, 
hogere kunstacademies, architectuurscholen 

Deze klasse omvat eveneens: 

- de Hogere Zeevaartschool 
- de Koninklijke Militaire School 
 

                85.422 Vrij gesubsidieerd hoger onderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het vrij gesubsidieerde hoger onderwijs: universiteiten, hogescholen, hogere kunst-
academies, architectuurscholen 

 
                85.429 Hoger onderwijs, n.e.g. 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- het hoger onderwijs n.e.g.: 
• het internationaal hoger onderwijs 
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        85.5 

 
Overig onderwijs 

Deze groep omvat het levenslang leren voor volwassenen ten behoeve van profes-
sionele doeleinden, recreatie of persoonlijke ontwikkeling. 

Deze groep omvat niet het onderwijs dat gedefinieerd wordt in de groepen 85.1 tot 
en met 85.4, zoals het kleuteronderwijs, het lager onderwijs, het secundair onderwijs 
en het hoger onderwijs. Deze groep omvat de activiteiten van centra en sportkampen 
die een sportvorming aanbieden aan groepen of individuen, het geven van taalonder-
richt, het onderwijs met betrekking tot plastische en uitvoerende kunsten, zoals 
toneel, dans, muziek en voordracht of overig onderwijs of gespecialiseerde trai-
ningen die niet vergelijkbaar zijn met het onderwijs van de groepen 85.1 tot en met 
85.4. 

            85.51 Sport- en recreatieonderwijs 

Deze klasse omvat de activiteiten van centra en sportkampen, die sportopleidingen 
geven aan groepen of individuen. Het sport- en recreatieonderwijs kan zowel in 
vormingsinstellingen, bij de klant zelf of in onderwijsinstellingen worden gegeven. 
De vormingen in deze klasse zijn formeel georganiseerd. Deze klasse omvat zowel 
het dagsport- en recreatieonderricht als het onderricht dat gegeven wordt door 
instellingen met overnachtingfaciliteiten. 

In ieder geval omvat deze klasse niet het sportonderwijs dat beschreven wordt in de 
groepen 85.1 tot en met 85.4. 

                85.510 Sport- en recreatieonderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het geven van sportopleidingen (voetbal, tennis, wielersport, vechtsporten, enz.) 
- de activiteiten van centra en sportkampen die sportvormingen geven 
- het geven van gymnastieklessen 
- het geven van paardrijlessen  
- het geven van zwemlessen 
- het geven van cursussen in gevechtsporten 
- het kaartonderricht (zoals bridge) 
- het yogaonderricht 
- de activiteiten van sportinstructeurs, sportleraars en beroepstrainers 

Deze subklasse omvat niet: 

- het cultureel onderwijs - cfr. 85.520 
- het sociaal-cultureel vormingswerk - cfr. 85.593 
- de exploitatie van sportaccommodaties - cfr. 93.110 
- de activiteiten van sportclubs - cfr. klasse 93.12 
- de activiteiten van fitnesscentra - cfr. 93.130 
 

            85.52 Cultureel onderwijs 

Deze klasse omvat het onderricht op het gebied van kunst, drama en muziek. 
Instellingen die dergelijk onderricht aanbieden, kunnen de naam van "scholen", 
"studio's", "klassen", "academies", enz. dragen. Het onderricht is formeel geor-
ganiseerd en is hoofdzakelijk gericht op het beoefenen van hobby's of het realiseren 
van recreatieve of zelfontwikkelingsdoelstellingen. Bij dit soort onderwijs kunnen 
geen professionele diploma's behaald worden. 
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                85.520 Cultureel onderwijs 

Deze subklasse omvat: 

- het onderwijs met betrekking tot plastische kunsten: beeldhouwen, fotografie, lithografie, 
etsen, tekenen, ... (met uitzondering van hogeronderwijsinstellingen) 

- het onderwijs met betrekking tot uitvoerende kunsten: toneel, dans, muziek, voordracht, 
kermiskunsten, circuskunsten, straattheater (met uitzondering van de hogeronderwijsinstel-
lingen) 

- de activiteiten van pianoleraars en ander muziekonderricht 
- de schrijfateliers 
- de fotografiescholen, waar geen beroepsdiploma's kunnen behaald worden 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het deeltijds kunstonderwijs dat niet naar niveau (secundair of hoger) kan worden ingedeeld 

Deze subklasse omvat niet: 

- het geven van taalonderricht - cfr. klasse 85.59 
- de fotografiescholen waar beroepsdiploma's kunnen behaald worden - cfr. klassen 85.32 en 

85.42 
 

            85.53 Autorijscholen en vlieg- en vaaronderricht 
 

                85.531 Autorijscholen 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van auto- en motorrijscholen, niet bestemd voor beroepsdoeleinden 

Deze subklasse omvat niet: 

- het rijonderricht hoofdzakelijk bestemd voor beroepsdoeleinden - cfr. klasse 85.32 
 

                85.532 Vlieg- en vaaronderricht 

Deze subklasse omvat: 

- het vlieg- en vaaronderricht, met uitzondering van het onderricht voor het behalen van 
vliegbrevetten en vaarbewijzen voor beroepsdoeleinden 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de opleidingen van piloten van sportvliegtuigen en het vaaronderricht voor zeilers en be-
stuurders van pleziervaartuigen, met uitzondering van het onderricht voor het behalen van 
vliegbrevetten en vaarbewijzen voor beroepsdoeleinden 

Deze subklasse omvat niet: 

- het vlieg- en vaaronderricht hoofdzakelijk bestemd voor beroepsdoeleinden cfr. klasse 
85.32 

 
 
 
 
 



Toelichtingen  Nace-Bel 2008 

 

 
            85.59 Overig onderwijs, n.e.g. 

 
                85.591 Onderwijs voor sociale promotie 

Deze subklasse omvat: 
- het volwassenonderwijs of het tweedekansonderwijs, dat voortbouwt op een initiële vor-

ming en de mogelijkheid biedt om een studiebewijs te behalen op secundair of hoger niveau 
(korte type)) dat men initieel niet heeft kunnen verwerven. De vorming kan van algemene 
en/of beroepsgerichte aard zijn. 

Deze subklasse omvat niet: 
- de alfabetiseringsprogramma's ten behoeve van volwassenen - cfr. 85.207 
- het algemeen secundair onderwijs - cfr. klasse 85.31 
- het beroepssecundair of hoger onderwijs - cfr. klasse 85.32 en groep 85.4 
 

                85.592 Beroepsopleiding 

Deze subklasse omvat: 
- de voortgezette vorming of training voor volwassenen (werklozen, werknemers, zelfstan-

digen) in het kader van hun beroepsloopbaan en georganiseerd door gespecialiseerde orga-
nisaties 

Deze subklasse omvat niet: 
- het beroepssecundair of hoger onderwijs - cfr. klasse 85.32 en groep 85.4 
- de arbeidsbemiddeling - cfr. 78.100 
 

                85.593 Sociaal-cultureel vormingswerk 

Deze subklasse omvat: 
- de formele of informele socio-culturele vorming op persoonlijk vlak (sociale en culturele 

ontwikkeling), dat eventueel gericht is op specifieke thema's of groepen. Het doel van deze 
vorming, waarvoor bovendien geen diploma of getuigschrift wordt uitgereikt, is namelijk 
het promoveren van de persoonlijke emancipatie en het actieve burgerschap. 

Deze subklasse omvat niet: 
- de alfabetiseringsprogramma's ten behoeve van volwassenen - cfr. 85.207 
- het sport- en recreatieonderwijs - cfr. 85.510 
- het cultureel onderwijs - cfr. 85.520 
 

                85.599 Overige vormen van onderwijs 

Deze subklasse omvat: 
- de overige vormen van onderwijs die niet naar niveau kunnen worden ingedeeld 
- het universitair tutoraat 
- de studie- en huiswerkbegeleiding 
- de leercentra die inhaallessen aanbieden 
- het geven van herhalingslessen met het oog op professionele examens 
- het geven van taalonderricht en trainingen op het gebied van communicatie 
- het geven van informaticaopleidingen die buiten het normale schoolstelsel georganiseerd 

worden 
- het godsdienstonderwijs dat verstrekt wordt door seminaries en dergelijke 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de redersopleidingen 
- de survivalopleidingen 
- de trainingen met betrekking tot snellezen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding - cfr. 85.601 
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        85.6 Onderwijsondersteunende activiteiten 

 
            85.60 Onderwijsondersteunende activiteiten 

 
                85.601 Activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.) 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding (C.L.B.) 
 

                85.609 Overige onderwijsondersteunende dienstverlening 

Deze subklasse omvat: 

- de overige onderwijsondersteunende dienstverlening: 
• het geven van advies op pedagogisch vlak 
• het geven van advies in verband met de schooloriëntatie 
• het evalueren van kennistesten 
• het testen van kennis 
• het organiseren van studentenuitwisselingsprogramma's 

Deze subklasse omvat niet: 

- het speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en 
geesteswetenschappen - cfr. 72.200 

- de activiteiten van Centra voor Leerlingbegeleiding - cfr. 85.601 
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Q    MENSELIJKE GEZONDHEIDSZORG EN 
MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 

 
Deze sectie omvat de activiteiten met betrekking tot de menselijke gezondheidszorg 
en de maatschappelijke dienstverlening. Deze sectie omvat een brede waaier aan 
activiteiten, zoals de behandelingen op het gebied van de algemene of gespeciali-
seerde geneeskunde door artsen en specialisten in ziekenhuizen of andere instel-
lingen, de verpleeginstellingen met huisvesting, alsook de maatschappelijke 
dienstverlening met of zonder huisvesting. 

    86 Menselijke gezondheidszorg 
Deze afdeling omvat de al dan niet langdurige verzorging die verstrekt wordt in 
algemene, geriatrische, gespecialiseerde, psychiatrische, openbare, private, univer-
sitaire of niet-universitaire ziekenhuizen. De dienstverlening bestaat voornamelijk in 
het verschaffen van accommodatie aan de patiënten en het verzekeren van medische 
en chirurgische verzorging. Deze sectie omvat eveneens de huisartspraktijken, de 
praktijken van specialisten en de tandartspraktijken. Deze sectie omvat bovendien de 
activiteiten in verband met de menselijke gezondheid die niet door ziekenhuizen of 
door praktiserende artsen worden uitgevoerd: de medische laboratoria, de bloed-
transfusiecentra, het ziekenvervoer, de activiteiten op het vlak van de geestelijke 
gezondheidszorg, de ambulante revalidatieactiviteiten, de verpleegkundige acti-
viteiten, de activiteiten van vroedvrouwen, enz. 

        86.1 Ziekenhuizen 
 

            86.10 Ziekenhuizen 

Deze klasse omvat: 

- de dienstverlening van ziekenhuizen die al dan niet langdurige verzorging verstrek-
ken: diagnoses, medische behandelingen en operaties in algemene, acute, gespecia-
liseerde, geriatrische, psychiatrische, lokale, regionale, private, openbare, univer-
sitaire of militaire ziekenhuizen.  

De al dan niet langdurige verzorging is vooral gericht op in de instelling opgenomen 
patiënten en wordt altijd onder rechtstreeks toezicht van artsen uitgevoerd. Deze 
klasse omvat o.a.: 

• de dienstverlening door medisch en paramedisch personeel 
• de dienstverlening door laboratoria, met inbegrip van de diensten radiologie 

en anesthesie  
• de spoeddiensten 
• het voorzien van operatiekamers, apotheken, maaltijden en andere hospitali-

satiediensten 
• de centra van gezinsplanning met huisvesting die medische behandelingen 

zoals sterilisaties en zwangerschapsonderbrekingen voorzien 

Deze klasse omvat niet: 

- de veterinaire diensten - cfr. 75.000 
- de gezondheidszorgen voor militairen te velde - cfr. 84.220 
- de tandartspraktijken - cfr. 86.230  
- de privé- raadplegingen door artsen bij intramuraal verzorgde patiënten - cfr. 

groep 86.2 
- de activiteiten van de medische laboratoria - cfr. 86.901 
- het ziekenvervoer - cfr. 86.903 
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                86.101 Algemene ziekenhuizen, m.u.v. geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen 

Deze subklasse omvat:  

- ziekenhuizen die een hele waaier van pathologieën behandelen. Deze instellingen werden 
door de bevoegde instanties erkend als "algemene ziekenhuizen", "algemene ziekenhuizen 
met universitair karakter" of "universitaire ziekenhuizen". 

 
                86.102 Geriatrische ziekenhuizen 

Deze subklasse omvat: 

- de geriatrische ziekenhuizen. Deze instellingen werden door de bevoegde instanties erkend 
als geriatrische ziekenhuizen. 

 
                86.103 Gespecialiseerde ziekenhuizen 

Deze subklasse omvat: 

- ziekenhuizen die zich richten tot personen met zeer specifieke ziektebeelden, zoals intra-
murale revalidatiecentra voor personen met neurologische, locomotorische of chronische 
aandoeningen, met uitzondering van geriatrische en psychiatrische ziekenhuizen. Deze 
instellingen werden door de bevoegde instanties erkend als gespecialiseerde ziekenhuizen. 

 
                86.104 Psychiatrische ziekenhuizen 

Deze subklasse omvat: 

- de psychiatrische ziekenhuizen. Deze instellingen werden door de bevoegde instanties 
erkend als psychiatrische ziekenhuizen. 

 
                86.109 Overige hospitalisatiediensten 

Deze subklasse omvat: 

- de militaire ziekenhuizen 
- de overige hospitalisatiediensten die onder het rechtstreeks toezicht van artsen worden 

uitgevoerd, zoals instellingen voor plastische chirurgie en esthetische geneeskunde, 
wellnessklinieken, ... 

 
        86.2 Praktijken van artsen en tandartsen 

Deze groep omvat de medische consulten en behandelingen op het gebied van de 
algemene en gespecialiseerde geneeskunde door huisartsen, specialisten en chirur-
gen, alsook de algemene tandheelkunde en de gespecialiseerde tandheelkunde 
(orthodontie, parodontologie, ...). Deze activiteiten kunnen worden verstrekt in 
particuliere praktijken, groepspraktijken en dagziekenhuizen of in praktijken die 
verbonden zijn aan bedrijven, scholen, bejaardentehuizen en beroepsorganisaties 
alsook bij de patiënten thuis. 

Deze groep omvat eveneens: 

- de privé- raadplegingen door artsen bij intramuraal verzorgde patiënten 
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            86.21 

 
Huisartspraktijken 
 

                86.210 Huisartspraktijken 

Deze subklasse omvat:  

- de medische consulten en behandelingen op het gebied van de algemene geneeskunde door 
huisartsen  

- de medische activiteiten die worden uitgeoefend in gezondheidscentra, medische huizen, 
enz.  

- het medisch schooltoezicht 
- de arbeidsgeneeskundige diensten 
- de niet-conventionele activiteiten op het gebied van de geneeskunde: homeopathie, 

chiropraxie, osteopathie, acupunctuur 

Deze subklasse omvat niet:  

- de activiteiten van ziekenhuizen - cfr. klasse 86.10  
- de activiteiten van vroedvrouwen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, enz. cfr. klasse 

86.90 
 

            86.22 Praktijken van specialisten 
 

                86.220 Praktijken van specialisten 

Deze subklasse omvat:  

- de medische consulten en behandelingen op het gebied van de gespecialiseerde genees-
kunde door specialisten en chirurgen  

- de activiteiten van dagziekenhuizen (ambulante verzorging) 

Deze subklasse omvat niet:  

- de activiteiten van ziekenhuizen - cfr. klasse 86.10  
- de activiteiten van vroedvrouwen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, enz. cfr. klasse 

86.90 
 

            86.23 Tandartspraktijken 
 

                86.230 Tandartspraktijken 

Deze subklasse omvat:  

- de algemene tandheelkunde  
- de gespecialiseerde tandheelkunde (orthodontie, parodontologie,…), met inbegrip van 

tandheelkundige zorgen in operatiekamers 

Deze subklasse omvat niet:  

- de vervaardiging van tandprothesen, tandbruggen, enz. gemaakt in tandheelkundige 
laboratoria - cfr. 32.500  

- de activiteiten van ziekenhuizen - cfr. klasse 86.10 
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        86.9 Overige menselijke gezondheidszorg 

 
            86.90 Overige menselijke gezondheidszorg 

Deze klasse omvat: 

- de activiteiten in verband met de menselijke gezondheid die niet door ziekenhuizen 
of door praktiserende artsen worden uitgevoerd. Deze menselijke gezondheidszorg 
kan worden verstrekt in poliklinieken, eerstehulpposten, in praktijken die verbonden 
zijn aan bedrijven, scholen, bejaardentehuizen en beroepsorganisaties, in gezond-
heidsinstellingen (andere dan ziekenhuizen), in particuliere praktijken, bij de 
patiënten thuis of ergens anders. 

Deze klasse omvat niet: 

- de ziekenhuizen - cfr. klasse 86.10 
- de praktijken van artsen en tandartsen - cfr. groep 86.2 
- de overige verpleeginstellingen met huisvesting - cfr. 87.109 
 

                86.901 Activiteiten van medische laboratoria 

Deze subklasse omvat: 
- de activiteiten van laboratoria voor medische analyses, zoals:  

• laboratoria voor radiologie en beelddiagnose 
• laboratoria voor bloedanalyse 

Deze subklasse omvat niet: 
- de activiteiten van laboratoria voor niet-medische analyses - cfr. 71.209 
- het uitvoeren van testen en analyses op het gebied van de voedselhygiëne cfr. 71.209 
 

                86.902 Activiteiten van bloedtransfusiecentra en bloed- en organenbanken 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van bloedtransfusiecentra, bloedbanken, spermabanken, organenbanken en 
dergelijke 

 
                86.903 Ziekenvervoer 

Deze subklasse omvat:  

- het vervoer van zieken, ongeacht de wijze van vervoer, met inbegrip van vervoer via ambu-
lancevliegtuigen. Van deze diensten wordt dikwijls gebruik gemaakt tijdens medische nood-
gevallen. 

Deze subklasse omvat niet: 

- het vervoer van zieken, zonder tussenkomst van een medisch interventieteam of ander 
medisch personeel - cfr. afdelingen 49, 50 en 51 

 
                86.904 Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische zieken-

huizen en verzorgingstehuizen 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten op het gebied van psychologie 
- de activiteiten op het gebied van psychotherapie  
- de activiteiten op het gebied van psychoanalyse 
- de activiteiten van centra voor geestelijke gezondheidszorg 
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                86.905 

 
Ambulante revalidatieactiviteiten 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten op het gebied van kinesitherapie 
- de activiteiten op het gebied van logopedie 
- de activiteiten op het gebied van ergotherapie 
- de activiteiten op het gebied van orthoptie 
- de activiteiten op het gebied van podologie  
- de activiteiten op het gebied van medische pedicure en manicure  
- de activiteiten van extramurale revalidatiecentra: autonome centra voor personen met 

ontwikkelings- en sensoriële stoornissen, die niet verbonden zijn met ziekenhuizen en 
bovendien geen huisvesting bieden 

Deze subklasse omvat niet:  

- de activiteiten op het gebied van esthetische pedicure - cfr. 96.022 
 

                86.906 Verpleegkundige activiteiten 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van verpleegkundigen 
 

                86.907 Activiteiten van vroedvrouwen 

Deze subklasse omvat:  

- de activiteiten van vroedvrouwen 
 

                86.909 Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. 

Deze subklasse omvat:  

- overige activiteiten i.v.m. de gezondheidszorg, n.e.g.: 
• de activiteiten van diëtisten 
• de activiteiten van optometristen 
• de activiteiten van genezers, krakers, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van tandprothesen, tandbruggen, enz. gemaakt in tandheelkundige 
laboratoria - cfr. 32.500 

 
    87 Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting 

Deze afdeling omvat de activiteiten van verpleeginstellingen met huisvesting, zoals 
de rust- en verzorgingstehuizen, de instellingen met huisvesting voor personen met 
een mentale handicap of psychiatrische problemen en de instellingen met huisvesting 
voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap. Deze afdeling omvat 
eveneens de overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, zoals 
integrale jeugdhulp en algemeen welzijnswerk. 
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        87.1 Verpleeginstellingen met huisvesting 

 
            87.10 Verpleeginstellingen met huisvesting 

 
                87.101 Rust- en verzorgingstehuizen (R.V.T.) 

Deze subklasse omvat: 
- de activiteiten van rust- en verzorgingstehuizen voor zwaar zorgbehoevende ouderen die 

intensieve zorg nodig hebben. Deze instellingen beschikken over R.V.T.-bedden. 

Deze subklasse omvat niet: 
- rusthuizen voor ouderen (R.O.B) - cfr. 87.301 
- serviceflats voor ouderen - cfr. 87.302 
 

                87.109 Overige verpleeginstellingen met huisvesting 

Deze subklasse omvat: 
- de overige verpleeginstellingen met huisvesting 

Deze subklasse omvat niet: 
- de overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting - cfr. klasse 87.90 
 

        87.2 Instellingen met huisvesting voor personen met een mentale 
handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en 
alcoholverslaafden 
 

            87.20 Instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of 
psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden 

Deze klasse omvat de instellingen met huisvesting (met uitzondering van al dan niet 
langdurige verzorging door ziekenhuizen) voor personen met een mentale handicap 
of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden. De desbetref-
fende instellingen verschaffen huisvesting, maaltijden, toezicht, advies, alsook be-
paalde gezondheidszorgen. 

Deze klasse omvat niet: 

- de psychiatrische ziekenhuizen - cfr. 86.104 
- de verpleeginstellingen met huisvesting - cfr. klasse 87.10 
- de instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke 

handicap - cfr. klasse 87.30 
 

                87.201 Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap 

Deze subklasse omvat: 

- instellingen met huisvesting voor jongeren (tot 18 of eventueel tot 21 jaar) met een mentale 
handicap 

Deze subklasse omvat niet: 

- de psychiatrische ziekenhuizen - cfr. 86.104 
- de instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen - cfr. 87.203 
- activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen cfr. 87.205 
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                87.202 

 
Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap 

Deze subklasse omvat: 

- instellingen met huisvesting voor volwassenen (18 jaar of ouder) met een mentale handicap 

Deze subklasse omvat niet: 

- de psychiatrische ziekenhuizen - cfr. 86.104 
- de instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen - cfr. 87.203 
- activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen cfr. 87.205 
 

                87.203 Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen 

Deze subklasse omvat: 

- instellingen met huisvesting voor personen met chronische psychiatrische problemen en 
voor wie geen ziekenhuisopname vereist is 

Deze subklasse omvat niet: 

- de psychiatrische ziekenhuizen - cfr. 86.104 
- activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen cfr. 87.205 
 

                87.204 Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden 

Deze subklasse omvat: 

- instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden 
 

                87.205 Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen 

Deze subklasse omvat: 

- activiteiten van individueel of collectief beschut wonen voor personen met psychiatrische 
problemen (met uitzondering van drugs- en alcoholverslaafden) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de psychiatrische ziekenhuizen - cfr. 86.104 
- instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen - cfr. 87.203 
 

                87.209 Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of 
psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden 

Deze subklasse omvat: 

- andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of 
psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden, n.e.g. 
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        87.3 Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen 

met een lichamelijke handicap 
 

            87.30 Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een 
lichamelijke handicap 

Deze klasse omvat de instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen 
met een lichamelijke handicap die hulpbehoevend zijn en/of die niet meer autonoom 
wensen te leven. De desbetreffende instellingen verschaffen huisvesting, maaltijden, 
toezicht en hulp in de dagelijkse activiteiten, zoals huishoudelijk werk. In sommige 
gevallen verstrekken deze instellingen ook deskundige verpleegkundige activiteiten 
aan ouderen die in serviceflats wonen. 

Deze klasse omvat niet: 

- de activiteiten van rust- en verzorgingstehuizen voor zwaar zorgbehoevende oude-
ren die intensieve zorg nodig hebben - cfr. 87.101 - de instellingen met huisvesting 
voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor 
drugs- en alcoholverslaafden - cfr. klasse 87.20 

 
                87.301 Rusthuizen voor ouderen (R.O.B.) 

Deze subklasse omvat: 

- rusthuizen voor ouderen (R.O.B), die enkel over R.O.B.- bedden of andere bedden 
beschikken en die niet bestemd zijn voor zwaar zorgbehoevende ouderen, die intensieve 
zorg nodig hebben. Het zijn collectieve residenties, met de mogelijkheid geheel of gedeel-
telijk gebruik te maken van de aangeboden gezins- en huishoudelijke zorg en met beperkte 
of lichte verpleegkundige verzorging. 

Opmerking: 
Het is echter niet omdat een rusthuis niet over R.V.T.-bedden beschikt, dat er geen zwaar 
zorgbehoevenden kunnen opgenomen en verzorgd worden. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de activiteiten van rust- en verzorgingstehuizen voor zwaar zorgbehoevende ouderen die 
intensieve zorg nodig hebben - cfr. 87.101 

 
                87.302 Serviceflats voor ouderen 

Deze subklasse omvat: 

- de serviceflats voor ouderen. Het zijn individuele woongelegenheden waar ouderen zelf-
standig wonen en waar zij een beroep kunnen doen op de dienstverlening die gemeen-
schappelijk is en facultatief ter beschikking staat. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de rust- en verzorgingstehuizen (RVT) - cfr. 87.101 
- de rusthuizen voor ouderen - cfr. 87.301 
- activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging cfr. 88.101 
- activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen - cfr. 88.102 
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                87.303 Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap 

Deze subklasse omvat: 

- instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap 

Deze subklasse omvat niet: 

- de instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap - cfr. 87.201 
 

                87.304 Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap 

Deze subklasse omvat: 

- instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap 

Deze subklasse omvat niet: 

- de instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap cfr. 87.202 
 

                87.309 Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke 
handicap, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- instellingen met huisvesting voor niet zwaar zorgbehoevende ouderen en voor personen met 
een lichamelijke handicap, n.e.g. 

 
        87.9 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting 

 
            87.90 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting 

Deze klasse omvat de maatschappelijke dienstverlening met huisvesting voor bepaal-
de personen, met uitzondering van ouderen en personen met een handicap, die niet 
volledig voor zichzelf kunnen zorgen of die niet op een autonome manier willen 
leven. Deze dienstverlening moet dag en nacht worden verleend en heeft als doel het 
verschaffen van maatschappelijke hulp aan kinderen, jongeren en bepaalde groepen 
personen. Medische behandeling, onderwijs of opleiding mag niet voorop staan. 
Zowel openbare als private organismen kunnen deze dienstverlening verstrekken. 

Deze klasse omvat niet: 

- de financiering en het beheer van het stelsel van de verplichte sociale verzekerin-
gen - cfr. 84.301 

- de verpleeginstellingen met huisvesting - cfr. klasse 87.10 
- de instellingen voor ouderen en personen met een handicap - cfr. klassen 87.10, 

87.20 en 87.30 
- activiteiten in verband met adoptie van kinderen - cfr. 88.999 
 

                87.901 Integrale jeugdhulp met huisvesting 

Deze subklasse omvat: 
- de gespecialiseerde hulp aan kinderen en jongeren die met opvoedingsproblemen of andere 

probleemsituaties te maken hebben, met voorziening van huisvesting: 
• gemeenschapsinstellingen bijzondere jeugdbijstand 
• begeleidings- en gezinstehuizen 
• opvang-, oriëntatie- en observatiecentra  
• opvang en huisvesting door pleeggezinnen 
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                87.902 Algemeen welzijnswerk met huisvesting 

Deze subklasse omvat: 
- de laagdrempelige opvang en de begeleiding in eerste lijn voor zeer kwetsbare personen of 

groepen. Het gaat dus om algemeen welzijnswerk met huisvesting voor iedereen die zich 
bedreigd voelt door een crisissituatie of een sociale uitsluiting: opvangcentra voor gezinnen 
die uit hun huis worden verdreven, opvangcentra voor mishandelde vrouwen en hun kin-
deren, opvangcentra voor volwassen mannen, opvangcentra voor (politieke) vluchtelingen, 
asielzoekers, enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de opvang, de huisvesting en de sociale begeleiding van daklozen, zwervers en landlopers 

Deze subklasse omvat niet: 
- de algemene administratie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 

(O.C.M.W.) - cfr. 84.115 
 

                87.909 Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 
- de overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting, n.e.g. 
 

    88 Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting 
Deze afdeling omvat het verstrekken van allerlei maatschappelijke hulp aan perso-
nen. Deze afdeling omvat enkel maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, 
tenzij de huisvesting op tijdelijke basis is. 

        88.1 Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor 
ouderen en lichamelijk gehandicapten 
 

            88.10 Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en 
lichamelijk gehandicapten 

Deze klasse omvat maatschappelijke adviesverlening, welzijnszorg en dergelijke 
dienstverlening voor ouderen en lichamelijk gehandicapten bij hun thuis of elders. 
Deze maatschappelijke dienstverlening kan verleend worden door openbare instel-
lingen of door particuliere organisaties, nationale of lokale zelfhulporganisaties of 
door deskundige adviseurs. 

Deze klasse omvat niet: 

- de financiering en het beheer van het stelsel van de verplichte sociale verzekerin-
gen - cfr. 84.301 

- de kinderdagverblijven voor kinderen met een handicap - cfr. klasse 88.91 
 

                88.101 Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging 

Deze subklasse omvat 
- de hulp- en dienstverlening aan ouderen of gezinnen, die bestaat uit persoonsverzorging, 

huishoudelijke hulp en schoonmaakhulp, alsook de daarmee verband houdende algemene 
psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding, die verleend wordt door 
openbare instellingen of particuliere organisaties.  

Deze subklasse omvat niet: 
- de algemene administratie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 

(O.C.M.W.) - cfr. 84.115 
- de verpleegkundige activiteiten - cfr. 86.906 
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                88.102 Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van lokale en regionale dag- en dienstencentra voor ouderen die enerzijds 
activiteiten van informatieve, recreatieve en educatieve aard aanbieden met het oog op het 
versterken van het sociale netwerk van de ouderen en anderzijds activiteiten van het dage-
lijks leven, in het bijzonder hygiënische zorgen, binnen het bereik van de gebruiker 
brengen. 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- lokale of regionale dienstencentra voor ouderen  
- lokale of regionale dagverzorgingscentra voor ouderen  
 

                88.103 Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met 
inbegrip van ambulante hulpverlening 

Deze subklasse omvat de activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een 
lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening: 

- het bieden van hulp bij de integratie in het maatschappelijk leven van minderjarigen met een 
lichamelijke handicap door het nemen van initiatieven op het vlak van toegankelijkheid van 
het onderwijs, opleiding, werkgelegenheid, wonen en vervoer  

- dagopvang voor al dan niet schoolgaande minderjarigen met een lichamelijke handicap 
 

                88.104 Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met 
inbegrip van ambulante hulpverlening 

Deze subklasse omvat de activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een 
lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening: 

- hulp bij het organiseren van het dagelijkse leven van volwassenen met een lichamelijke 
handicap 

- begeleiding van volwassenen met een lichamelijke handicap 
 

                88.109 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en 
lichamelijk gehandicapten 

Deze subklasse omvat: 

- het verlenen van hulp aan families met een lichamelijk gehandicapt gezinslid 
- sociale en inlichtingendiensten voor personen met een lichamelijke handicap 
- pleegzorg voor ouderen en lichamelijk gehandicapten 
- omscholing en ondersteuning van personen met een lichamelijke handicap, voor zover de 

factor onderwijs beperkt blijft 
- overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk 

gehandicapten, n.e.g. 
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        88.9 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting 

 
            88.91 Kinderopvang 

 
                88.911 Kinderdagverblijven en crèches 

Deze subklasse omvat alle vormen van collectieve kinderopvang, die buitenshuis 
georganiseerd wordt door gespecialiseerde organismen: 

- de gemeentelijke kinderopvangvoorzieningen 
- de activiteiten van kinderdagverblijven en van crèches, ook indien voor gehandicapte 

kinderen 
- de activiteiten van peutertuinen 
- de activiteiten van oudercrèches 
- de activiteiten van kinderhuizen 
- de overige kinderopvang: minicrèches, ... 
 

                88.912 Kinderopvang door onthaalmoeders 

Deze subklasse omvat de activiteiten van personen die bij hun thuis kinderopvang 
voorzien: 

- de activiteiten van onthaalmoeders en -vaders  
- de activiteiten van kinderverzorgsters en -verzorgers 
 

                88.919 Overige kinderopvang 

Deze subklasse omvat:  

- de overige kinderopvang, zonder huisvesting, n.e.g. 
 

            88.99 Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 

Deze klasse omvat de maatschappelijke adviesverlening, welzijnszorg, vluchtelingen-
hulp en dergelijke dienstverlening voor individuen en gezinnen bij hun thuis of op 
andere plaatsen. Deze diensten kunnen verleend worden door openbare instellingen 
of door particuliere organisaties, door organisaties voor slachtofferhulp bij rampen, 
door nationale of lokale zelfhulporganisaties of door deskundige adviseurs. 

Deze klasse omvat niet: 

- dergelijke maatschappelijke dienstverlening die omschreven is in deze klasse, maar 
met huisvesting - cfr. klasse 87.90 

- de kinderopvang - cfr. klasse 88.91 
 

                88.991 Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip 
van ambulante hulpverlening 

Deze subklasse omvat de activiteiten van dagcentra en andere ambulante hulpver-
lening, eventueel aan huis, voor minderjarigen met een mentale handicap: 

- hulp bij de integratie in het maatschappelijk leven van minderjarigen met een mentale 
handicap  

- preventieve hulp aan minderjarigen met een mentale handicap  
- dagopvang voor al dan niet schoolgaande minderjarigen met een mentale handicap 
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                88.992 

 
Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip 
van ambulante hulpverlening 

Deze subklasse omvat de activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een 
mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening: 

- hulp bij het organiseren van het dagelijkse leven van volwassenen met een mentale 
handicap 

- begeleiding van volwassenen met een mentale handicap 
 

                88.993 Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden 

Deze subklasse omvat: 

- de ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden, verstrekt door centra zonder 
huisvesting 

                88.994 Integrale jeugdhulp zonder huisvesting 

Deze subklasse omvat de activiteiten van dagcentra en de ambulante hulpverlening 
aan kinderen en jongeren die met opvoedingsproblemen of andere probleemsituaties 
te maken hebben: 

- het zoeken naar pleeggezinnen 
- de hulpverlening in open milieu voor kinderen en jongeren die met opvoedingsproblemen of 

andere probleemsituaties te maken hebben  
- de activiteiten van dagcentra 

Deze subklasse omvat niet: 

- de activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip 
van ambulante hulpverlening - cfr. 88.991 

 
                88.995 Beschutte en sociale werkplaatsen 

Deze subklasse omvat:  
- de activiteiten van beschutte werkplaatsen 

Deze subklasse omvat eveneens:  
- de activiteiten van sociale werkplaatsen 
 

                88.996 Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting 

Deze subklasse omvat algemeen welzijnwerk zonder huisvesting voor iedereen die 
zich bedreigd voelt door een crisissituatie of een sociale uitsluiting (partnergeweld, 
rampen, vluchtelingen, enz.): 

- teleonthaal 
- crisisopvang 
- schuldbemiddeling 
- bijstand aan personen die voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld of die onder toezicht 

staan 

Deze subklasse omvat eveneens:  
- de dagcentra die instaan voor de sociale begeleiding van daklozen, zwervers en landlopers 

Deze subklasse omvat niet: 
- de algemene administratie van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn 

(O.C.M.W.) - cfr. 84.115 
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                88.999 Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting, n.e.g. 

Deze subklasse omvat o.a.:  

- advies i.v.m. adoptie, kindermishandeling en dergelijke 
- advies i.v.m. de besteding van het huishoudgeld  
- advies bij huwelijks- en gezinsproblemen  
- buurt- en nabijheidsdiensten  
- het vaststellen van wie in aanmerking komt voor welzijnszorg, huursubsidies of voedsel-

bonnen  
- de omscholing en de ondersteuning van werklozen, voor zover de factor onderwijs beperkt 

blijft  
- liefdadigheidsactiviteiten, zoals geldinzamelingen of andere ondersteunende activiteiten ten 

behoeve van de maatschappelijke dienstverlening 
- de internationale hulp, bijvoorbeeld hulp aan vluchtelingen of de strijd tegen hongersnood 

Deze subklasse omvat niet:  

- de arbeidsbemiddeling - cfr. 78.100  
- de financiering en het beheer van het stelsel van de verplichte sociale verzekeringen - cfr. 

84.301  
- de beroepsopleiding - cfr. 85.592  
- de beschutte en sociale werkplaatsen - cfr. 88.995 
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R    KUNST, AMUSEMENT EN RECREATIE 
 

Deze sectie omvat een hele waaier aan activiteiten om tegemoet te komen aan de 
vragen van het publiek op het gebied van kunst, amusement en vrijetijd, met inbegrip 
van voorstellingen, musea, casino's en speelzalen, sport en recreatie. 

    90 Creatieve activiteiten, kunst en amusement 
Deze afdeling omvat het aanbieden van diensten en faciliteiten om tegemoet te 
komen aan de vragen van het publiek op gebied van cultuur en ontspanning. Zij 
omvat de productie, de promotie en de beoefening van uitvoerende en scheppende 
kunsten, het ontwerp en bouw van podia, gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en 
geluidstechnieken, alsook de exploitatie van schouwburgen, concertzalen, culturele 
centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten. 

Deze afdeling omvat niet:  

- de productie en de distributie van films en video- en televisieprogramma's - cfr. 
klassen 59.11, 59.12 en 59.13 

- de vertoning van films - cfr. 59.140 
- het uitzenden van radio- en televisieprogramma's - cfr. groepen 60.1 en 60.2  
- de exploitatie van bibliotheken, archieven, musea, monumenten en dergelijke 

toeristenattracties, botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten - cfr. 
afdeling 91 

- loterijen en geldspelen - cfr. afdeling 92 
- sport, ontspanning en recreatie - cfr. afdeling 93 
 

        90.0 Creatieve activiteiten, kunst en amusement 

Deze groep omvat de uitvoerende en scheppende kunsten, alsmede de ondersteunen-
de activiteiten in verband hiermee. 

            90.01 Uitvoerende kunsten 
 

                90.011 Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten 

Deze subklasse omvat:  

- de activiteiten die uitgeoefend worden door zelfstandig werkende kunstenaars op het gebied 
van de dramatische kunst en de muziek: acteurs, dansers, dichters, musici, personen die le-
zingen of redevoeringen houden, voordrachtkunstenaars en vertellers, music-hallartiesten en 
andere zelfstandig werkende artiesten 

Deze subklasse omvat niet:  

- de activiteiten van impresariaten en agenten ten behoeve van individuen, gewoonlijk met 
het oog op het aangaan van verplichtingen bij de film, bij theaterproducties of elders in de 
amusementswereld - cfr. 74.901 

- de activiteiten van modellenbureaus, agentschappen voor hostesses, castingagentschappen 
en -bureaus evenals de agentschappen die rollen verdelen (films, Tv-uitzendingen, 
theaterproducties of andere spektakels, ...) - cfr. 78.100 
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                90.012 Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles 

Deze subklasse omvat: 

- de productie van toneelstukken, concerten, opera's, balletten en andere vormen van po-
diumkunst door artistieke ensembles, circusgezelschappen, orkesten, bands en andere 
artistieke formaties 

Deze subklasse omvat niet:  

- de activiteiten van impresariaten en agenten ten behoeve van individuen, gewoonlijk met 
het oog op het aangaan van verplichtingen bij de film, bij theaterproducties of elders in de 
amusementswereld - cfr. 74.901 

- de activiteiten van modellenbureaus, agentschappen voor hostesses, castingagentschappen 
en -bureaus evenals de agentschappen die rollen verdelen (films, Tv-uitzendingen, theater-
producties of andere spektakels, ...) - cfr. 78.100 

 
            90.02 Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten 

Deze klasse omvat:  

- de ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten met betrekking tot de productie 
van spektakels, toneelstukken, concerten, opera's, balletten, dansvoorstellingen en dergelijke 
vormen van podiumkunst 

 
                90.021 Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van promotors, producenten of organisatoren van uitvoerende kunstevene-
menten, met inbegrip van alle soorten muziekfestivals, die al dan niet over hun eigen 
accommodatie beschikken 

Deze subklasse omvat niet:  

- de activiteiten van impresariaten en agenten ten behoeve van individuen, gewoonlijk met 
het oog op het aangaan van verplichtingen bij de film, bij theaterproducties of elders in de 
amusementswereld - cfr. 74.901 

- de activiteiten van modellenbureaus, agentschappen voor hostesses, castingagentschappen 
en -bureaus evenals de agentschappen die rollen verdelen (films, Tv-uitzendingen, theater-
producties of andere spektakels, ...) - cfr. 78.100 

 
                90.022 Ontwerp en bouw van podia 

Deze subklasse omvat: 

- het ontwerp en de bouw van podia en decors voor uitvoerende kunstevenementen 
 

                90.023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken 

Deze subklasse omvat: 

- de gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken voor uitvoerende kunst-
evenementen 
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                90.029 Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de activiteiten van regisseurs, choreografen, orkestleiders, enz. 
- de overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten: ontwerp van kostuums, 

enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het beheer van rechten die verbonden zijn aan literaire of andere kunstwerken, met uitzon-
dering van filmrechten, rechten op audiovisuele producten en rechten die verbonden zijn 
aan muzikale kunstwerken 

Deze subklasse omvat niet: 

- het beheer van filmrechten en rechten op audiovisuele producten - cfr. 59.130  
- het beheer van rechten die verbonden zijn aan muzikale kunstwerken - cfr. 59.203 
- de activiteiten van impresariaten en agenten ten behoeve van individuen, gewoonlijk met 

het oog op het aangaan van verplichtingen bij de film, bij theaterproducties of elders in de 
amusementswereld - cfr. 74.901 

- de activiteiten van modellenbureaus, agentschappen voor hostesses, castingagentschappen 
en -bureaus evenals de agentschappen die rollen verdelen (films, Tv-uitzendingen, theater-
producties of andere spektakels, ...) cfr. 78.100 

 
            90.03 Scheppende kunsten 

 
                90.031 Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten die uitgeoefend worden door zelfstandig werkende kunstenaars: beeldhou-
wers, schilders, tekenaars, karikaturisten, etsers, graveerders, enz. 

- de activiteiten van zelfstandig werkende auteurs van alle genres, met inbegrip van fictie, 
technische beschrijvingen, enz. 

- de activiteiten van zelfstandig werkende journalisten 
- de restauratie van kunstwerken zoals schilderijen, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de vervaardiging van beelden, die niet als originele kunstwerken kunnen worden beschouwd 
- cfr. 23.700 

- de restauratie van orgels en andere historische muziekinstrumenten - cfr. 33.190 
- het restaureren van bouwwerken - cfr. 43.995 
- de productie van bioscoopfilms en activiteiten in verband met films en video- en 

televisieprogramma's na de productie - cfr. 59.111 en 59.120 
- de activiteiten van impresariaten en agenten ten behoeve van individuen, gewoonlijk met 

het oog op het aangaan van verplichtingen bij de film, bij theaterproducties of elders in de 
amusementswereld - cfr. 74.901 

- de restauratie van meubelen - cfr. 95.240 
- restauratie van muziekinstrumenten - cfr. 95.290 
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                90.032 Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten 

Deze subklasse omvat: 
- de ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten. 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van beelden, die niet als originele kunstwerken kunnen beschouwd worden 

- cfr. 23.700 
- de productie van bioscoopfilms en activiteiten in verband met films en video- en 

televisieprogramma's na de productie - cfr. 59.111 en 59.120 
- de activiteiten van impresariaten en agenten ten behoeve van individuen, gewoonlijk met 

het oog op het aangaan van verplichtingen bij de film, bij theaterproducties of elders in de 
amusementswereld - cfr. 74.901 

 
            90.04 Exploitatie van zalen 

 
                90.041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 

Deze subklasse omvat: 
- de exploitatie van schouwburgen, concertzalen, music-halls, cabaretten en andere accom-

modaties voor podiumkunst 

Deze subklasse omvat niet:  
- de exploitatie van bioscopen - cfr. 59.140 
- de verkoop van tickets voor spektakels en overige ontspanningsevenementen - cfr. 79.909 
 

                90.042 Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele 
activiteiten 

Deze subklasse omvat: 
- het beheer en de exploitatie van culturele centra 
- het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra en evenementenhallen, overwegend 

ten behoeve van de scheppende en de uitvoerende kunsten 

Deze subklasse omvat niet: 
- de exploitatie van bioscopen - cfr. 59.140 
- de verkoop van tickets voor spektakels en overige ontspanningsevenementen - cfr. 79.909 
- de exploitatie van alle soorten musea - cfr. 91.020 
- de exploitatie van sportaccommodaties - cfr. 93.110 
 

    91 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele ac-
tiviteiten 
Deze afdeling omvat alle soorten bibliotheken, leeszalen, gehoorzalen, mediatheken 
en openbare archieven, die diensten verlenen aan het grote publiek in het algemeen 
of aan een speciaal cliënteel; de exploitatie van alle soorten musea, botanische tui-
nen, dierentuinen; de exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties 
en het beheer en de instandhouding van natuurgebieden.  

Deze afdeling omvat eveneens het instandhouden en tentoonstellen van monumenten 
en natuurlijke wereldwonderen met een historisch, cultureel of educatief belang 
(monumenten die behoren tot het wereldpatrimonium, enz.) 

Deze afdeling omvat niet: 

- sport, ontspanning en recreatie, zoals de exploitatie van strandfaciliteiten en pret- en 
themaparken - cfr. afdeling 93 



Toelichtingen  Nace-Bel 2008 

 

 
        91.0 Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele 

activiteiten 
 

            91.01 Bibliotheken en archieven 
 

                91.011 Bibliotheken, mediatheken en ludotheken 

Deze subklasse omvat: 

- alle soorten bibliotheken, leeszalen, gehoorzalen en mediatheken, die diensten verlenen aan 
het brede publiek in het algemeen of aan een speciaal cliënteel (studenten, wetenschappers, 
personeel, leden, enz.): 

• opzoeken en bijeenbrengen van al dan niet gespecialiseerde collecties 
• samenstellen van catalogi 
• uitlenen en opslaan van boeken, kaarten, tijdschriften, films, grammofoonplaten, 

cd's, banden, kunstwerken, enz. 
• opzoeken van informatie op verzoek 

- de foto- en filmarchieven en -bibliotheken 

Deze subklasse omvat niet:  

- de activiteiten van databanken - cfr. 63.110 
- de verhuur van videobanden en dvd's en cd's - cfr. 77.220 
- de openbare archieven - cfr. 91.012 
 

                91.012 Openbare archieven 

Deze subklasse omvat: 

- het bijeenbrengen, bijhouden en instandhouden van openbare en private archieven 
- het opzoeken van informatie op verzoek van het publiek: het publiceren van inventarissen, 

ter beschikking stellen van gegevens, leeszalen, enz. 
 

            91.02 Musea 
 

                91.020 Musea 

Deze subklasse omvat: 

- de exploitatie van alle soorten musea, met inbegrip van openluchtmusea: 
• kunstmusea, musea van sieraden, meubelen, kleding, aardewerk, zilverwerk, enz. 
• musea op het gebied van natuurlijke historie, wetenschappen en techniek, historische 

en militaire musea 
• andere gespecialiseerde musea 

Deze subklasse omvat niet: 

- de restauratie van monumenten - cfr. 43.995 
- activiteiten van commerciële kunstgalerijen - cfr. 47.787 
- de restauratie van kunstwerken - cfr. 90.031 
- de activiteiten van bibliotheken en archieven - cfr. klasse 91.01 
- de restauratie van meubelen - cfr. 95.240 
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            91.03 Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties 

 
                91.030 Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties 

Deze subklasse omvat: 
- de exploitatie en het instandhouden (met inbegrip van de opgravingswerken) van historische 

plaatsen en gebouwen 
- de monumentenzorg 

Deze subklasse omvat niet: 
- de restauratie van monumenten - cfr. 43.995 
 

            91.04 Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten 
 

                91.041 Botanische tuinen en dierentuinen 

Deze subklasse omvat: 
- de exploitatie van botanische tuinen, dierentuinen, en kinderboerderijen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de landschapsverzorging - cfr. 81.300 
- de exploitatie van visvijvers en jachtterreinen - cfr. 93.199 
 

                91.042 Beheer en instandhouding van natuurgebieden 

Deze subklasse omvat: 
- de exploitatie en het instandhouden van het natuurlijk patrimonium en van de natuur- en 

wildreservaten 
- de exploitatie en het instandhouden van natuurlijke sites (grotten en dergelijke) 

Deze subklasse omvat niet: 
- de landschapsverzorging - cfr. 81.300 
- de exploitatie van visvijvers en jachtterreinen - cfr. 93.199 
 

    92 Loterijen en kansspelen 
Deze afdeling omvat de exploitatie van goktenten, zoals casino's, bingospeelzalen en 
videospeelzalen en de organisatie van loterijen, pronostieken, weddenschappen, enz. 

        92.0 Loterijen en kansspelen 
 

            92.00 Loterijen en kansspelen 
 

                92.000 Loterijen en kansspelen 

Deze subklasse omvat: 
- de organisatie van loterijen, lotto's, pronostieken, sportieve weddenschappen, enz. 
- de exploitatie van gokautomaten en dergelijke, waarbij de winst onder de vorm van speciën 

uitgekeerd wordt 
- de exploitatie van websites voor virtuele kansspelen 
- de activiteiten i.v.m. de verkoop van loterijbriefjes, het afleveren en inzamelen van 

deelnemingsbulletins, enz. 
- de exploitatie van casino's, met inbegrip van "drijvende casino's" 

Deze subklasse omvat niet: 
- de verhuur van speelautomaten en al dan niet elektronische spelen voor cafés, casino's, enz. 

- cfr. 77.391 
- de exploitatie van al dan niet automatische spelen (flippers, elektronische spelen, enz.), 

waarbij in beginsel, geen winst onder de vorm van speciën uitgekeerd wordt - cfr. 93.299 
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    93 Sport, ontspanning en recreatie 

Deze afdeling omvat activiteiten in verband met sport, ontspanning en recreatie (met 
uitzondering van musea, de exploitatie van monumenten en dergelijke toeristen-
attracties, botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten en loterijen en 
kansspelen). 

Deze afdeling omvat niet de activiteiten op het gebied van de dramatische kunst, 
muziek, andere creatieve activiteiten en amusement, zoals theater- en toneelvoor-
stellingen, concerten, opera- en dansvoorstellingen en andere podiumkunsten - cfr. 
afdeling 90. 

        93.1 Sport 
Deze groep omvat het voorzien van sportfaciliteiten; de activiteiten van sportclubs 
die deelnemen aan wedstrijden of sportevenementen met een betalend publiek; 
zelfstandig werkende sportbeoefenaars die deelnemen aan sport- en racewedstrijden 
met een betalend publiek; de eigenaars van race- en renpaardenstallen, honden-
kennels, enz. die de intentie hebben om deel te nemen aan race-evenementen of 
andere sportevenementen met publiek; activiteiten van sporttrainers die specifieke 
diensten verstrekken aan deelnemers van sportevenementen of -competities; de 
exploitatie van sportaccommodaties en stadions; overige activiteiten i.v.m. de 
sportbeoefening zoals het beheren, organiseren en promoten van sportevenementen, 
n.e.g. 

            93.11 Exploitatie van sportaccommodaties 
 

                93.110 Exploitatie van sportaccommodaties 

Deze subklasse omvat: 
- de exploitatie van in- en outdoorsportaccommodaties (open, omheind, gesloten of overdekt), 

die al dan niet over voorzieningen voor toeschouwers beschikken 
- het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor sport-

beoefening: 
• voetbal-, atletiek-, hockey-, cricket- en rugbystadions 
• schaatsbanen 
• tennisvelden 
• gespecialiseerde zalen en arena's 
• schietstanden 
• racecircuits voor auto's en moto's, paardenrenbanen, hondencircuits en velodrooms 
• zwembaden 
• stadions en accommodaties voor wintersporten 
• boksarena's 
• golfterreinen 
• bowlingbanen  
• paardenmaneges 
• visvijvers 

- de organisatie en de exploitatie van in- en outdoorsportevenementen voor beroepssporters of 
amateurs, door organisaties, die over een eigen sportaccommodatie beschikken  

Deze subklasse omvat eveneens: 
- het beheer en het terbeschikking stellen van personeel voor de exploitatie van deze 

sportaccommodaties 

Deze subklasse omvat niet: 
- de exploitatie van stoeltjesliften - cfr. 49.390 
- de verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen - cfr. 77.210 
- de exploitatie van fitnesscentra - cfr. 93.130 
- de exploitatie van snooker- en biljartzalen - cfr. 93.291 
- de exploitatie van recreatiepark- en strandactiviteiten - cfr. klasse 93.29 
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            93.12 Sportclubs 

Deze klasse omvat de activiteiten van professionele, semi-professionele en ama-
teursportclubs, die hun leden de mogelijkheid bieden om sport te beoefenen. 

Deze subklasse omvat niet:  

- de activiteiten van zelfstandig werkende oefenmeesters, trainers, sportinstructeurs 
en coaches die sportonderricht of -instructies geven - cfr. 85.510 

- de exploitatie van sportaccommodaties - cfr. 93.110 
- de organisatie en de exploitatie van in- en outdoorsportevenementen voor beroeps-

sporters of amateurs, door organisaties die over een eigen sportaccommodatie 
beschikken - cfr. 93.110 

 
                93.121 Activiteiten van voetbalclubs 

Deze subklasse omvat: 
- de activiteiten van voetbalclubs, zaalvoetbalclubs inbegrepen 
 

                93.122 Activiteiten van tennisclubs 

Deze subklasse omvat: 
- de activiteiten van tennisclubs 
 

                93.123 Activiteiten van overige balsportclubs 

Deze subklasse omvat: 
- de activiteiten van overige balsportclubs, zoals o.a.: 

• basketbal 
• volleybal 
• rugby 
• handbal 
• golf 
• kaatsen 
 

                93.124 Activiteiten van wielerclubs 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van wielerclubs 
 

                93.125 Activiteiten van vechtsportclubs 

Deze subklasse omvat: 
- de activiteiten van vechtsportclubs: 

• boksen 
• worstelen 
• judo, karate, enz. 

 
                93.126 Activiteiten van watersportclubs 

Deze subklasse omvat: 
- de activiteiten van watersportclubs, zoals o.a.: 

• zwemmen 
• zeilen 
• roeien 
• waterskiën, jetskiën 
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                93.127 Activiteiten van paardensportclubs 

Deze subklasse omvat: 
- de activiteiten van paardensportclubs 
 

                93.128 Activiteiten van atletiekclubs 

Deze subklasse omvat: 
- de activiteiten van atletiekclubs 
 

                93.129 Activiteiten van overige sportclubs 

Deze subklasse omvat o.a.: 
- de activiteiten van overige sportclubs, zoals o.a.: 

• kaartclubs, schaakverenigingen, enz. 
• mechanische sporten ( auto's, moto's, karting, ….) 
• clubs voor deltavliegen, zweefvliegen, vliegen met ULM's, met sport- of 

toerismevliegtuigen, enz. 
• schermclubs, enz. 

 
            93.13 Fitnesscentra 

 
                93.130 Fitnesscentra 

Deze subklasse omvat: 
- de exploitatie van fitnesscentra en centra voor de beoefening van aerobic, bodybuilding, 

enz. 

Deze subklasse omvat niet: 
- activiteiten van sportinstructeurs, sportleraars en beroepstrainers - cfr. 85.510 
 

            93.19 Overige sport 
 

                93.191 Activiteiten van sportbonden en -federaties 

Deze subklasse omvat: 
- de activiteiten van sportbonden en -federaties 

Deze subklasse omvat niet: 

- het sport- en recreatieonderwijs - cfr. 85.510 
- activiteiten van sportinstructeurs, sportleraars en beroepstrainers - cfr. 85.510 
 

                93.192 Zelfstandig werkende sportbeoefenaars 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van zelfstandig werkende beroepssporters, scheidsrechters, juryleden, 
tijdopnemers, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- het sport- en recreatieonderwijs - cfr. 85.510 
- activiteiten van sportinstructeurs, sportleraars en beroepstrainers - cfr. 85.510 
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                93.199 Overige sportactiviteiten, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 
- de organisatie en promotie van sportevenementen, met of zonder eigen accommodatie 
- de activiteiten met betrekking tot de promotie van sportevenementen 
- de activiteiten van racestallen, renpaardenstallen en windhondenkennels 
- de exploitatie van visvijvers en jachtterreinen 
- de activiteiten van berggidsen 
- de ondersteunende activiteiten voor de sportvisserij of de sport- en recreatieve jacht 

Deze subklasse omvat niet: 
- de verhuur van sportmateriaal - cfr. 77.210 
- het sport- en recreatieonderwijs - cfr. 85.510 
- activiteiten van sportinstructeurs, sportleraars en beroepstrainers - cfr. 85.510 
- het organiseren en beheren van sportactiviteiten in zaal of in openlucht voor beroepssporters 

of amateurs door sportclubs die al dan niet over een eigen accommodatie beschikken - cfr. 
klassen 93.11 en 93.12  

- de exploitatie van recreatiepark- en strandactiviteiten - cfr. klasse 93.29 
 

        93.2 Ontspanning en recreatie 

Deze groep omvat een grote waaier aan instellingen die installaties beheren of 
diensten leveren, om aan de verschillende recreatiebehoeften van hun klanten 
tegemoet te komen. Deze groep omvat o.a. de exploitatie van verschillende attracties 
zoals draaimolens, waterpretparken, speeltuinen, themaparken, recreatiedomeinen 
en overige ontspanning en recreatie. 

Deze groep omvat niet de sportactiviteiten, de scheppende en uitvoerende kunsten en 
overige kunst en ontspanning. 
 

            93.21 Kermisattracties en pret- en themaparken 
 

                93.211 Exploitatie van kermisattracties 

Deze subklasse omvat: 
- de exploitatie van kermisattracties 
 

                93.212 Exploitatie van pret- en themaparken 

Deze subklasse omvat: 
- de activiteiten van pret- en themaparken. Zij omvat o.a. de exploitatie van een grote waaier 

aan attracties, zoals draaimolens, waterglijbanen, speeltuinen, voorstellingen, spektakels en 
shows, thematentoonstellingen en picknickplaatsen. 

- de exploitatie van toeristische spoorlijnen 

Deze subklasse omvat niet:  
- de exploitatie van recreatiedomeinen, zonder huisvesting - cfr. 93.292 
 

            93.29 Overige ontspanning en recreatie 

Deze klasse omvat de overige ontspanning en recreatie (met uitsluiting van kermis-
attracties en pret- en themaparken) die niet elders genoemd zijn. 

                93.291 Exploitatie van snooker- en biljartenzalen 

Deze subklasse omvat: 
- de exploitatie van snooker- en biljartenzalen 
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                93.292 Exploitatie van recreatiedomeinen 

Deze subklasse omvat: 

- de exploitatie van recreatiedomeinen, zonder huisvesting 

Deze subklasse omvat niet: 

- het verschaffen van accommodatie voor kortstondig verblijf in recreatiedomeinen, bossen, 
alsook op kampeerterreinen - cfr. 55.300 

- de exploitatie van kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen en jacht- en 
visserskampen - cfr. 55.300 

- de exploitatie van pret- en themaparken - cfr. 93.212 
 

                93.299 Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- de exploitatie van jachthavens 
- het terbeschikking stellen van faciliteiten voor recreatiedoeleinden, zoals de verhuur van 

waterfietsen, roeibootjes, fietsen, pony’s, enz. 
- de exploitatie van strandfaciliteiten (verhuur van kleedhokjes, windschermen, ligbedden, 

kluizen, stoelen, enz.) 
- de exploitatie van al dan niet automatische spelen (flippers, elektronische spelen, enz.), 

waarbij in beginsel, geen winst onder de vorm van speciën uitgekeerd wordt 
- de vakantie- en andere recreatiebeurzen en -salons 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het organiseren van evenementen, met uitzondering van sport- en kunstevenementen, met of 
zonder eigen accommodatie (rodeo's, licht- en klankspelen, vuurwerk, enz.) 

Deze subklasse omvat niet: 

- de exploitatie van kabelbanen, kabelspoorwegen en ski- en kabelliften - cfr. 49.390 
- de verhuur van pleziervaartuigen met bemanning, voor personenvervoer over zee- en kust- 

en binnenwateren (bv. viscruises) - cfr. 50.100 en 50.300 
- de productie van toneelstukken, concerten, opera's, balletten en andere vormen van 

podiumkunst door artistieke ensembles, circusgezelschappen, orkesten, bands en andere 
artistieke formaties - cfr. 90.012 
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S    OVERIGE DIENSTEN 
 Deze sectie omvat de verenigingen, reparaties van computers en van persoonlijke en 

huishoudelijke goederen alsook diverse persoonlijke diensten, nergens anders ge-
noemd in deze nomenclatuur. 

    94 Verenigingen 
Deze afdeling omvat de activiteiten van organisaties die de belangen van bepaalde 
groepen vertegenwoordigen of die hun ideeën publiekelijk bevorderen. Deze organi-
saties beschikken over het algemeen over leden, maar ook niet-leden kunnen van hun 
activiteiten genieten. Deze afdeling omvat de bedrijfs- en werkgeversorganisaties en 
de beroepsorganisaties (groep 94.1), de vakverenigingen (groep 94.2) en de reli-
gieuze en politieke organisaties, verenigingen op het vlak van jeugdwerk, vereni-
gingen voor volwassenen, verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezond-
heidsbevordering, milieu en mobiliteit, ontwikkelingssamenwerking en overige 
verenigingen, n.e.g. (groep 94.9). 

        94.1 Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties 
Deze groep omvat de bedrijfs- en werkgeversorganisaties alsook de beroepsorga-
nisaties. 

            94.11 Bedrijfs- en werkgeversorganisaties 
 

                94.110 Bedrijfs- en werkgeversorganisaties 

Deze subklasse omvat: 
- de organisaties waarvan de leden vooral geïnteresseerd zijn in de belangen van bedrijven in 

een bepaalde bedrijfstak, inclusief de landbouw, of de economische groei van, en het econo-
misch klimaat in een bepaald gebied (geografisch of staatskundig), zonder speciale aandacht 
voor een specifieke bedrijfstak. 

- de federaties van dergelijke verenigingen  
- de kamers van koophandel, corporaties en dergelijke organisaties 
- de verspreiding van informatie, de vertegenwoordiging tegenover de overheid, het verzor-

gen van de public relations en de vertegenwoordiging van de leden bij CAO-onderhande-
lingen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vakverenigingen - cfr. 94.200 
 

            94.12 Beroepsorganisaties 
 

                94.120 Beroepsorganisaties 

Deze subklasse omvat: 
- de organisaties waarvan de leden vooral geïnteresseerd zijn in de uitoefening van een 

bepaald beroep of discipline, zoals Orde van geneesheren, Orde van advocaten en notaris-
sen, ingenieurs, architecten, enz. 

- de verenigingen van specialisten die activiteiten uitoefenen van wetenschappelijke, acade-
mische of culturele aard, zoals schrijvers, schilders, artiesten en kunstenaars, journalisten, 
enz. 

- de activiteiten van filosofische organisaties 
- de verspreiding van informatie, de vaststelling van en het toezicht op deontologische 

praktijknormen, de vertegenwoordiging tegenover de overheid en het verzorgen van de 
public relations 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- de wetenschappelijke academies en verenigingen 
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Deze subklasse omvat niet: 
- educatieve activiteiten verzekerd door deze organisaties - cfr. afdeling 85 
 

        94.2 Vakverenigingen 
 

            94.20 Vakverenigingen 
 

                94.200 Vakverenigingen 

Deze subklasse omvat: 
- de activiteiten van organisaties waarvan de leden werknemers zijn die vooral geïnteresseerd 

zijn in de vertegenwoordiging van hun standpunten i.v.m. lonen en arbeidsvoorwaarden en 
in georganiseerde gezamenlijke acties: vakbonden voor een enkel bedrijf, een bedrijfstak of 
voor een aantal verwante bedrijfstakken volgens beroepsmatige, regionale, structurele en 
andere criteria 

Deze subklasse omvat niet: 

- door deze organisaties verstrekt onderwijs - cfr. afdeling 85 
 

        94.9 Overige verenigingen 
Deze groep omvat de activiteiten van organisaties die de belangen van hun leden 
bevorderen (met uitzondering van bedrijfs- en werkgeversorganisaties, beroepsorga-
nisaties en vakverenigingen). 
 

            94.91 Religieuze organisaties 
 

                94.910 Religieuze organisaties 

Deze subklasse omvat: 
- activiteiten van religieuze organisaties of personen die een directe dienst verlenen aan gelo-

vigen in kerken, synagogen, tempels en moskeeën of op andere plaatsen 
- de kloosters, abdijen, enz. 
- religieuze afzonderingsplaatsen 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- religieuze of vrijzinnige diensten i.v.m. begrafenissen 

Deze subklasse omvat niet: 

- door deze organisaties verstrekt onderwijs - cfr. afdeling 85 
- door deze organisaties verstrekte gezondheidszorg - cfr. afdeling 86 
- maatschappelijke dienstverlening door deze organisaties - cfr. afdeling 87 en 88 
 

            94.92 Politieke organisaties 
 

                94.920 Politieke organisaties 

Deze subklasse omvat: 
- politieke organisaties en gelijkaardige organisaties, zoals jongerenorganisaties en neven-

organisaties die rechtstreeks gelieerd zijn aan een politieke partij 
- de politieke partijen en organisaties die zich vooral bezighouden met het beïnvloeden van de 

besluitvorming in bestuursorganen van de overheid door het plaatsen van partijleden en 
geestverwanten in politieke ambten. Inbegrepen is de verspreiding van informatie, public 
relations, het houden van geldinzamelingen, enz. 
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            94.99 Overige verenigingen, n.e.g. 

Deze klasse omvat niet: 
- de liefdadigheidsactiviteiten zoals geldinzamelingen of andere ondersteunende activiteiten 

ten behoeve van de maatschappelijke dienstverlening - cfr. 88.999 
- de professionele kunstgenootschappen - cfr. groep 90.0 
- de sportclubs - cfr. klasse 93.12 
- de beroepsorganisaties - cfr. 94.120 
 

                94.991 Verenigingen op het vlak van jeugdwerk 

Deze subklasse omvat: 
- jongerenverenigingen, studentenverenigingen, clubs en sociëteiten voor jongeren, oud-

leerlingenbonden, enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 
- het verlenen van subsidies door dergelijke verenigingen 
 

                94.992 Verenigingen en bewegingen voor volwassenen 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- toeristenbonden 
- consumentenverenigingen 
- automobilistenclubs 
- verenigingen voor sociale contacten zoals Rotaryclubs, vrijmetselaarsloges, enz. 
- verenigingen voor patriottische doeleinden zoals die voor oorlogsveteranen 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het verlenen van subsidies door dergelijke verenigingen 
 

                94.993 Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering 

Deze subklasse omvat: 

- de verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het verlenen van subsidies door dergelijke verenigingen 

 
                94.994 Verenigingen op het vlak van milieu en mobiliteit 

Deze subklasse omvat: 

- milieubewegingen 
- verenigingen voor veilig verkeer 
- verenigingen op het vlak van mobiliteit voor de verschillende weggebruikers 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het verlenen van subsidies door dergelijke verenigingen 
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                94.995 Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking 

Deze subklasse omvat: 

- verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het verlenen van subsidies door dergelijke verenigingen 
 

                94.999 Overige verenigingen, n.e.g. 

Deze subklasse omvat: 

- verenigingen ter stimulering van een recreatief-culturele activiteit of hobby (m.u.v. sport en 
spel), bv. clubs op het gebied van de dichtkunst, literatuur, geschiedenis, tuinverzorging, 
film en fotografie, muziek en kunst, knutselen en verzamelen, gezelligheids- en carnaval-
verenigingen, enz. 

- verenigingen voor het beschermen van en het zorgen voor betere leefomstandigheden voor 
bepaalde groepen zoals etnische of minderheidgroepen 

- de dierenbescherming 
- verenigingen ter ondersteuning van gemeenschaps- en onderwijsvoorzieningen (bv. ouder-

comités, …), n.e.g.  
- burgerinitiatieven en protestbewegingen 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- het verlenen van subsidies door dergelijke verenigingen 
 

    95 Reparatie van computers en consumentenartikelen 
Deze afdeling omvat de reparatie en het onderhoud van computers en randappa-
ratuur, zoals desktop computers, laptop computers, specifieke computerterminals, 
opslagsystemen en printers. Zij omvat eveneens de reparatie van communicatie-
apparatuur, zoals faxapparaten, walkietalkies, consumentenelektronica, zoals 
radio's en televisies, huishoudapparaten en werktuigen voor gebruik in huis en tuin, 
zoals grasmaaiers en lokale klimaatregelaars, schoeisel en lederwaren, meubelen en 
stoffering, uurwerken en sieraden, kleding en kledingaccessoires, sportartikelen, 
muziekinstrumenten, vrijetijdsartikelen en andere consumentenartikelen. 

Deze afdeling omvat niet: 

- de reparatie en het onderhoud van toestellen voor medische beeldvorming en dia-
gnose, meet- en landmeettoestellen, laboratoria-instrumenten en radar- en sonar-
uitrusting - cfr. 33.130 

        95.1 Reparatie van computers en communicatieapparatuur 

Deze groep omvat de reparatie en het onderhoud van computers, randapparatuur en 
communicatieapparatuur. 
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            95.11 Reparatie van computers en randapparatuur 

 
                95.110 Reparatie van computers en randapparatuur 

Deze subklasse omvat de reparatie en het onderhoud van o.a.: 
- desktop computers 
- laptop computers 
- magnetische disk drives, flash drives en andere opslagsystemen 
- optische disk drives (cd-rw, cd-rom, dvd-rom, dvd-rw) 
- printers 
- monitors 
- klavieren 
- muizen, joysticks en trackball accessoires 
- interne en externe computer modems 
- specifieke computerterminals 
- computer servers 
- scanners, inclusief barcodescanners 
- chipkaartlezers 
- 'virtual reality' helmen 
- computerprojectors (video beamers) 

Deze subklasse omvat eveneens de reparatie en het onderhoud van: 
- computerterminals zoals de selfbankautomaten (ATM) of de geautomatiseerde, niet 

mechanisch gestuurde, terminalkassa's (POS) 
- persoonlijke multifunctionele handcomputers (PDA) 
- multifunctionele 'all-in-one'-kantoortoestellen (printer/scanner/kopieer/fax) 

Deze subklasse omvat niet: 
- de installatie, de reparatie en het onderhoud van mainframe computers - cfr. 33.200 
- de reparatie en het onderhoud van gegevenscommunicatieapparatuur (DCE), zoals ISDN-

modems - cfr. 95.120 
 

            95.12 Reparatie van communicatieapparatuur 
 

                95.120 Reparatie van communicatieapparatuur 

Deze subklasse omvat de reparatie en het onderhoud van communicatieapparatuur 
zoals: 
- draadloze telefoons 
- gsm's 
- gegevenscommunicatieapparatuur (DCE), zoals ISDN-modems 
- faxapparaten 
- communicatie-transmissietoestellen (routers, bruggen, modems, poorten) 
- walkietalkies 
- commerciële TV en videocamera's 
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        95.2 Reparatie van consumentenartikelen 

Deze groep omvat de reparatie en het onderhoud van consumentenartikelen. 

            95.21 Reparatie van consumentenelektronica 
 

                95.210 Reparatie van consumentenelektronica 

Deze subklasse omvat de reparatie en het onderhoud van consumentenelektronica, 
zoals: 

- televisies, radio's 
- videocassettespelers (VCR) 
- dvd-spelers 
- cd-spelers 
- videocamera's voor huishoudelijk gebruik 
 

            95.22 Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in 
huis en tuin 
 

                95.220 Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin 

Deze subklasse omvat: 

- de reparatie en het onderhoud van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in 
huis en tuin, zoals: 

• koelkasten, diepvriezers, kachels en andere verplaatsbare verwarmingstoestellen, 
(microgolf)ovens, kookplaten, wasmachines, droogkasten, lokale klimaatregelaars, 
afzuigkappen, enz. 

• grasmaaiers, graskantmaaiers, sneeuw- en bladblazers, trimmers, hakselaars, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de reparatie en het onderhoud van draagbaar handgereedschap dat door een ingebouwde (al 
dan niet elektrische) motor of pneumatisch wordt aangedreven (haagscharen, boormachines, 
enz.) - cfr. 33.120 

- de reparatie en het onderhoud van centraal gestuurde klimaatregelingsystemen - cfr. 43.222 
 

            95.23 Reparatie van schoeisel en lederwaren 
 

                95.230 Reparatie van schoeisel en lederwaren 

Deze subklasse omvat de reparatie en het onderhoud van schoeisel en lederwaren, 
zoals: 

- laarzen, schoenen, reis- en boekentassen, koffers en dergelijke artikelen 
- het plaatsen van hakken 
 

            95.24 Reparatie van meubelen en stoffering 
 

                95.240 Reparatie van meubelen en stoffering 

Deze subklasse omvat: 

- het herbekleden (stofferen), het opkalfateren (hervernissen, herlakken, herboenen), de 
reparatie en de restauratie van meubelen (zowel huismeubelen als kantoormeubelen) 
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            95.25 Reparatie van uurwerken en sieraden 

 
                95.250 Reparatie van uurwerken en sieraden 

Deze subklasse omvat: 

- de reparatie van uurwerken, horloges, klokken van alle soorten materialen en hun onder-
delen, zoals de behuizing, de wijzers, de wijzerplaten, de chronometers, enz.  

- de reparatie van juwelen en sieraden 

Deze subklasse omvat niet: 

- het industrieel graveren van metalen - cfr. 25.610 
- de reparatie van tijdcontroleapparaten en tijdmeters: parkeermeters, minuten- en 

secondetellers, schakelklokken of tijdschakelaars, prikklokken, tijdssloten en andere 
apparaten bestemd om een mechanisme op een bepaalde tijd te doen werken - cfr. 33.130 

- de reparatie van horlogeglazen - cfr. 33.190 
 

            95.29 Reparatie van andere consumentenartikelen 
 

                95.290 Reparatie van andere consumentenartikelen 

Deze subklasse omvat de reparatie van andere consumentenartikelen, zoals: 
- de reparatie van fietsen 
- de reparatie en aanpassing van kleding en huishoudtextiel: stoppen, hermazen, retoucheren, 

enz. 
- de reparatie van sportartikelen (m.u.v. reparatie van sportvuurwapens en vuurwapens voor 

recreatieve doeleinden) en kampeermateriaal 
- de reparatie van boeken 
- de reparatie van muziekinstrumenten (m.u.v. orgels en historische muziekinstrumenten) 
- de reparatie van speelgoed en dergelijke artikelen 
- het stemmen van piano's 
- de reparatie van diverse artikelen (sleutels, sloten, enz.), inclusief de expresreparaties aan 

huis 
- de reparatie van fotografische artikelen voor huishoudelijk gebruik  
- de reparatie van andere consumentenartikelen 

Deze subklasse omvat niet: 
- de reparatie en het onderhoud van draagbaar handgereedschap dat door een ingebouwde (al 

dan niet elektrische) motor of pneumatisch wordt aangedreven (haagscharen, boormachines, 
enz.) - cfr. 33.120 

- de reparatie van sportvuurwapens en van vuurwapens voor recreatieve doeleinden - cfr. 
33.110 

- de reparatie van fotografische materiaal voor commercieel of professioneel gebruik - cfr. 
33.130 

- de restauratie van orgels en historische muziekinstrumenten - cfr. 33.190 
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    96 Overige persoonlijke diensten 

Deze afdeling omvat alle (persoonlijke) diensten die nergens anders in de nomen-
clatuur zijn opgenomen. Ze omvat o.a. het wassen en (chemisch) reinigen van textiel 
en bontproducten, de haar- en schoonheidsverzorging, het begrafeniswezen en 
aanverwante diensten. 
 

        96.0 Overige persoonlijke diensten 
 

            96.01 Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten 
 

                96.011 Activiteiten van industriële wasserijen 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- het wassen, chemisch reinigen, persen, strijken, bleken, verven, enz., van alle soorten 
textielartikelen en kleding (met inbegrip van bontproducten) voor bedrijven, andere 
grootgebruikers of depothouders 

- het ophalen en bezorgen van de was 
- het reinigen van artikelen van leer  
- het reinigen van tapijten en gordijnen, al dan niet op locatie van de klant 

Deze subklasse omvat niet: 

- de verhuur van kleding en textiel, ook indien de reiniging van deze artikelen een integrerend 
deel van deze activiteit uitmaakt - cfr. 77.294 

- reparaties en kleine veranderingen aan kleding - cfr. 95.290 
 

                96.012 Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- de diensten die door wasserettes en automatische wassalons verleend worden 
- de behandeling (ophalen, wassen, strijken, thuisbezorgen, enz.) op niet-industriële schaal 

van wasgoed en de reiniging van kleding, overwegend ten behoeve van particulieren 
- de activiteiten van depothouders die zelf geen activiteiten op het gebied van wassen en 

reinigen uitoefenen, maar het wasgoed laten behandelen en de reiniging van kleding laten 
uitvoeren door overwegend industriële wasserijen 

Deze subklasse omvat niet: 

- reparaties en kleine veranderingen aan kleding - cfr. 95.290 
 

            96.02 Haar- en schoonheidsverzorging 
 

                96.021 Haarverzorging 

Deze subklasse omvat o.a.: 

- het wassen, knippen, verven, kleuren, golven, ontkrullen en dergelijke van haar bij mannen, 
vrouwen en kinderen 

- het scheren en het knippen van baarden 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van pruiken - cfr. 32.990 
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                96.022 Schoonheidsverzorging 

Deze subklasse omvat o.a.: 
 - het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichtsverzorging: 

• gezichtsmassages, antirimpelbehandeling, het aanbrengen van make-up, enz. 
- huidverzorging en epileren 
- manicure en pedicure 

Deze subklasse omvat niet: 
- de activiteiten van kinesitherapeuten - cfr. 86.905 
- de medische manicure en pedicure - cfr. 86.905 
- de exploitatie van gymnastiekzalen - cfr. 93.110 
- de exploitatie van fitnesscentra - cfr. 93.130 
- de overige diensten i.v.m. het lichamelijk welzijn (sauna's, solaria, baden, ...) - cfr. 96.040 
 

            96.03 Begrafeniswezen 
 

                96.031 Uitvaartverzorging 

Deze subklasse omvat o.a.: 
- de verzorging van overledenen: gereedmaken voor de begrafenis of de crematie, balsemen 

en diensten van lijkbezorgers 
- het verlenen van diensten rond de begrafenis of de crematie: verhuur van ingerichte ruimten 

in mortuaria, enz. 
- het verzorgen van de begrafenis of de crematie van overledenen 
- het verzorgen van de begrafenis of de crematie van dieren 

Deze subklasse omvat niet: 

- de religieuze en vrijzinnige diensten in verband met begrafenissen en crematies - cfr. 94.910 
 

                96.032 Beheer van kerkhoven en activiteiten van crematoria 

Deze subklasse omvat o.a.: 
- het beheer (verhuur of verkoop) van graven 
- het onderhoud van graven en mausolea 
- de diensten verleend door crematoria (cremeren, bijzetten of verstrooien van de as, enz.) 

Deze subklasse omvat niet: 
- de vervaardiging van grafstenen en -monumenten - cfr. 23.700 
- de aanleg, onderhoud en herinrichting van kerkhoven - cfr. 81.300 
 

            96.04 Sauna's, solaria, baden enz. 
 

                96.040 Sauna's, solaria, baden enz. 

Deze subklasse omvat: 
- de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor 

thalassotherapie, kuuroorden, afslankings- en vermageringsinstituten, Turkse baden, 
sauna's, stoombaden, solariums, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 
- de activiteiten die uitgeoefend worden door paramedici, op het gebied van hydrotherapie, 

medische massage, kinesitherapie, enz. - cfr. klasse 86.90 
- de activiteiten van fitnesscentra, centra voor de beoefening van aerobic, bodybuilding, enz. - 

cfr. 93.130 
- de schoonheidsverzorging - cfr. 96.022 
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            96.09 Overige persoonlijke diensten, n.e.g. 

 
                96.091 Contactbemiddelingsbureaus en dergelijke 

Deze subklasse omvat: 

- contactbemiddelingsbureaus, huwelijksbureaus, enz. 
 

                96.092 Plaatsen van tatoeages en piercings 

Deze subklasse omvat: 

- het plaatsen van tatoeages en piercings 
 

                96.093 Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten 

Deze subklasse omvat: 

- diensten i.v.m. de verzorging van huisdieren: vachtverzorging, enz. 

Deze subklasse omvat niet: 

- de veterinaire diensten - cfr. 75.000 
 

                96.094 Africhten van huisdieren 

Deze subklasse omvat: 

- africhten van huisdieren 
 

                96.095 Pensions voor huisdieren 

Deze subklasse omvat: 

- pensions voor huisdieren 
 

                96.099 Overige persoonlijke diensten 

Deze subklasse omvat: 

- grafologen, astrologen, helderzienden, wichelaars, spiritisten en dergelijke 
- genealogische organisaties 
- prostituees en escort services 
- diverse concessies op de openbare weg (schoenpoetsers, kruiers, parkeerwachters, enz. ) of 

in gebouwen die voor het publiek toegankelijk zijn (vestiaires, toiletten, enz.) 
- de exploitatie van fotoautomaten, muntweegschalen, muntbloeddrukmeters en dergelijke 

Deze subklasse omvat niet:  

- de exploitatie van spelen die werken met muntinworp - cfr. 92.000  
- wassen en (chemisch )reinigen van textiel en bontproducten - cfr. klasse 96.01 
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T    HUISHOUDENS ALS WERKGEVER; NIET-

GEDIFFERENTIEERDE PRODUCTIE VAN 
GOEDEREN EN DIENSTEN DOOR HUIS-
HOUDENS VOOR EIGEN GEBRUIK 

 
    97 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk perso-

neel 
 

        97.0 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 
 

            97.00 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 
 

                97.000 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel 

Deze subklasse omvat: 

- de activiteiten van gezinnen die huishoudelijk personeel tewerkstellen: dienstmeisjes, koks, 
huisknechten, butlers, wasvrouwen, tuinlieden, conciërges, staljongens, chauffeurs, huis-
meesters, gouvernantes, babysitters, huisonderwijzers, secretarissen, enz. 

Deze subklasse laat het huishoudpersoneel toe om bij volkstelling of bij enquêtes de activiteit 
van hun werkgever aan te duiden, hoewel hun werkgever een particulier is. 
 

    98 Niet-gedifferentieerde productie van goederen en 
diensten door particuliere huishoudens voor eigen 
gebruik 
Deze afdeling omvat de niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten 
door particuliere huishoudens voor eigen gebruik. 

Alleen huishoudens waarvan de hoofdactiviteit moeilijk te identificeren is, moeten 
onder deze rubriek geklasseerd worden. Wanneer huishoudens zich bezig houden 
met handelsactiviteiten, moeten ze geklasseerd worden volgens hun hoofdactiviteit. 

        98.1 Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particu-
liere huishoudens voor eigen gebruik 
 

            98.10 Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishou-
dens voor eigen gebruik 
 

                98.100 Niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens voor eigen 
gebruik 

Deze subklasse omvat: 

- de niet-gedifferentieerde productie van goederen door particuliere huishoudens, d.w.z. 
diverse goederen bestemd voor eigen gebruik. Deze activiteiten omvatten het jagen en het 
verzamelen, akkerbouw en veeteelt, het voorzien van onderdak en kleding en andere goede-
ren voor eigen gebruik. 

Wanneer huishoudens ook goederen produceren die bestemd zijn voor de verkoop, worden 
deze geklasseerd onder de desbetreffende nacebel-code. 
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        98.2 

 
Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere 
huishoudens voor eigen gebruik 
 

            98.20 Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishou-
dens voor eigen gebruik 
 

                98.200 Niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens voor eigen 
gebruik 

Deze subklasse omvat: 

- de niet-gedifferentieerde productie van diensten door particuliere huishoudens. Deze 
activiteiten omvatten het koken, het voorzien van onderwijsactiviteiten, de verzorging van 
de leden van het huishouden en dergelijke activiteiten om te voorzien in het eigen levens-
onderhoud. 

Wanneer huishoudens meerdere goederen produceren bestemd voor eigen gebruik, worden 
hun activiteiten geklasseerd onder de niet-gedifferentieerde productie van goederen door par-
ticuliere huishoudens voor eigen gebruik. 
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U    EXTRATERRITORIALE ORGANISATIES EN 

LICHAMEN 
 

    99 Extraterritoriale organisaties en lichamen 
 

        99.0 Extraterritoriale organisaties en lichamen 
 

            99.00 Extraterritoriale organisaties en lichamen 
 

                99.000 Extraterritoriale organisaties en lichamen 

Deze subklasse omvat: 

- de internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties en hun gespecialiseerde en 
regionale organisaties, enz., het internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, de Inter-
nationale Douaneraad, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, 
de Organisatie van Olie Producerende en Exporterende Landen, de Europese Unie, de Euro-
pese Vrijhandelsassociatie, enz. 

Deze subklasse omvat eveneens: 

- de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen wanneer zij waargenomen worden 
door het land van vestiging en niet door het land dat zij vertegenwoordigen 

Deze subklasse omvat niet:  

- de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland of bij internationale 
organisaties - cfr. 84.210 
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VERORDENING (EG) Nr. 1893/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

 
van 20 december 2006 

 
tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging 

van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele  
EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden 

 
Publicatieblad van de Europese Unie L 393 van 30.12.2006  blz. 0001- 0039 

 
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

 
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 285,  
lid 1, 
 

Gezien het voorstel van de Commissie, 
 

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (1), 
 

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (2), 
 

Overwegende hetgeen volgt: 
 

1) Bij Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad (3) is de statistische nomenclatuur van de 
economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (hierna „NACE Rev. 1” of „NACE Rev. 1.1” 
genoemd) vastgesteld. 

 

2) In verband met de technische ontwikkeling van en structurele veranderingen in de economie moet 
een actuele versie van deze classificatie, de NACE Revisie 2 (hierna „NACE Rev. 2” genoemd), 
worden vastgesteld. 

 

3) Een actuele classificatie als de NACE Rev. 2 is een pijler voor de voortdurende inspanningen van de 
Commissie om de productie van Gemeenschapsstatistiek te moderniseren. Verwacht wordt dat zij zal 
leiden tot beter vergelijkbare en relevantere gegevens en aldus zal bijdragen tot een betere 
economische governance door de EG en de lidstaten. 

 

4) Wil de interne markt goed kunnen functioneren, dan zijn statistische normen nodig voor de 
verzameling, indiening en publicatie van nationale en communautaire statistieken, zodat 
ondernemingen, financiële instellingen, regeringen en alle andere marktdeelnemers aan de interne 
markt toegang hebben tot betrouwbare en vergelijkbare statistische gegevens. In dit verband is het 
van essentieel belang dat de verschillende categorieën voor de classificatie van activiteiten in de 
Gemeenschap in alle lidstaten op dezelfde wijze worden geïnterpreteerd. 

 

5) Ondernemingen hebben betrouwbare en vergelijkbare statistieken nodig om hun 
concurrentievermogen te beoordelen. Voor de instellingen van de Gemeenschap zijn deze van nut 
om concurrentieverstoringen te voorkomen. 

  

6) De vaststelling van een herziene gemeenschappelijke statistische classificatie van economische 
activiteiten verplicht de lidstaten niet tot het verzamelen, publiceren of leveren van gegevens. Alleen 
wanneer de lidstaten activiteitenclassificaties gebruiken die aan de Gemeenschapsclassificatie 
gekoppeld zijn, is het mogelijk geïntegreerde informatie te verschaffen met de betrouwbaarheid, 
snelheid, flexibiliteit en gedetailleerdheid die voor het beheer van de interne markt nodig zijn. 

 

7) De lidstaten moeten de mogelijkheid krijgen om met het oog op hun nationale eisen op basis van de 
statistische classificatie van economische activiteiten in de Gemeenschap extra categorieën in hun 
nationale classificatie in te voegen. 

 

8) In verband met de internationale vergelijkbaarheid van de economische statistieken moeten de 
lidstaten en de instellingen van de Gemeenschap classificaties van de economische activiteiten 
gebruiken die rechtstreeks gekoppeld zijn aan de International Standard Industrial Classification of 

 
 

(1) PB C 79 van 1.4.2006, blz. 31. 
 

(2) Advies van het Europees Parlement van 12 oktober 2006 (nog niet bekendgemaakt in het PB) en besluit van de Raad van 19 december 2006. 
 

(3) PB L 293 van 24.10.1990, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 284 van 
31.10.2003, blz. 1). 
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all economic activities (ISIC) Rev. 4, zoals goedgekeurd door de Statistische commissie van de 
Verenigde Naties. 

 
9) Voor het gebruik van de classificatie van economische activiteiten in de Gemeenschap moet de 

Commissie worden bijgestaan door het Comité statistisch programma, dat is opgericht bij Besluit 
89/382/EEG, Euratom van de Raad (PB L 181 van 28.6.1989, blz. 47), met name wat betreft het 
onderzoek van problemen bij de implementatie van de NACE Rev. 2, het zorgen voor de volledig 
gecoördineerde overgang van de NACE Rev. 1 naar de NACE Rev. 2 en de voorbereiding van 
toekomstige wijzigingen in de NACE Rev. 2. 

 
10) Bij Verordening (EEG) nr. 2186/93 van de Raad (1) is een gemeenschappelijk kader voor de 

invoering van statistische ondernemingsregisters met geharmoniseerde definities, kenmerken en 
bijwerkingsprocedures en een geharmoniseerd toepassingsgebied vastgesteld. 

  
11) De vaststelling van een herziene statistische classificatie van economische activiteiten heeft tot 

gevolg dat diverse referenties naar de NACE Rev. 1 moeten worden gewijzigd en dat een aantal 
instrumenten ter zake moeten worden geamendeerd. Het is daarom noodzakelijk wijzigingen aan te 
brengen in Verordening (EEG) nr. 3037/90, Verordening (EEG) nr. 3924/91 van de Raad van 19 
december 1991 betreffende de totstandbrenging van een communautaire enquête naar de industriële 
productie (2), Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 van de Raad van 20 december 1996 inzake 
structurele bedrijfsstatistieken (3), Veror-dening (EG) nr. 1165/98 van de Raad van 19 mei 1998 
inzake kortetermijnstatistieken (4), Verordening (EG) nr. 1172/98 van de Raad van 25 mei 1998 
betreffende de statistische registratie van het goederenvervoer over de weg (5), Verordening (EG) nr. 
530/1999 van de Raad van 9 maart 1999 betreffende structuurstatistieken van lonen en loonkosten 
(6), Verordening (EG) nr. 2150/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2002 
betreffende afvalstoffenstatistieken (7), Verordening (EG) nr. 450/2003 van het Europees Parlement 
en de Raad van 27 februari 2003 betreffende de loonkostenindex (8), Veror-dening (EG) nr. 48/2004 
van het Europees Parlementen de Raad van 5 december 2003 betreffende de productie van jaarlĳkse 
communautaire statistieken over de staalindustrie voor de referentiejaren 2003-2009 (9), 
Verordening (EG) nr. 808/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 
betreffende communautaire statistieken over de informatiemaatschappij (10) en Verordening(EG) nr. 
1552/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de statistiek 
van bij- en nascholing in ondernemingen (11). 

 
12) Een aantal communautaire instrumenten moet volgens de speciale procedures die op deze 

instrumenten van toepassing zijn, worden gewijzigd vóór de overgang naar de NACE Rev. 2, 
namelijk: Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 inzake het Europees systeem 
van nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap (12), Verordening (EG) nr. 138/2004 van 
het Europees Parlement en de Raad van 5 december 2003 betreffende de landbouwrekeningen in de 
Gemeenschap (13) en Verordening (EG) nr. 184/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 
12 januari 2005 betreffende de communautaire statistiek inzake de betalingsbalans, de internationale 
handel in diensten en buitenlandse directe investeringen (14). 

 
 
(1) PB L 196 van 5.8.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003. 
 

(2) PB L 374 van 31.12.1991, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003. 
 

(3) PB L 14 van 17.1.1997, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003; 
 

(4) PB L 162 van 5.6.1998, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1503/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 281 van 12.10.2006, blz. 15). 
 

(5) PB L 163 van 6.6.1998, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003. 
 

(6) PB L 63 van 12.3.1999, blz. 6. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1882/2003. 
 

(7) PB L 332 van 9.12.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 783/2005 van de Commissie (PB L 131 van25.5.2005, blz. 38). 
 

(8) PB L 69 van 13.3.2003, blz. 1. 
 

(9) PB L 7 van 13.1.2004, blz. 1. 
 

(10) PB L 143 van 30.4.2004, blz. 49. 
 

(11) PB L 255 van 30.9.2005, blz. 1 
 

(12) PB L 310 van 30.11.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1267/2003 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 180 van 18.7.2003, blz. 1). 
 

(13) PB L 33 van 5.2.2004, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening(EG) nr. 909/2006 van de Commissie (PB L 168 van 21.6.2006, blz. 14). 
 
(14) PB L 35 van 8.2.2005, blz. 23. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 602/2006 van de Commissie (PB L 106 van 19.4.2006, blz. 10). 
 
 
 



Verordening (EG) Nr. 1893/2006 Nace-Bel 2008 

 

13) De voor de uitvoering van deze verordening vereiste maatregelen worden vastgesteld 
overeenkomstig Besluit1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden 
(15). 

 
14) Met name dient aan de Commissie de bevoegdheid te worden verleend om NACE Rev. 2 te wijzigen 

of aan te vullen om rekening te houden met technologische of economische ontwikkelingen of om 
NACE Rev. 2 in lijn te brengen met andere economische en sociale classificaties. Aangezien deze 
maatregelen een algemene strekking hebben en tot doel hebben niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening te wijzigen of om deze verordening aan te vullen met nieuwe niet-essentiële onderdelen, 
dienen zij te worden vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure met toetsing van artikel 5 bis van 
Besluit 1999/468/EG. 

 
15) Aangezien de doelstelling van deze Verordening, met name de creatie van gemeenschappelijke 

statistische normen voor de productie van geharmoniseerde gegevens, niet voldoende kan worden 
verwezenlijkt door de lidstaten en derhalve beter kan worden verwezenlijkt door de Gemeenschap, 
kan de Gemeenschap maatregelen nemen overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel neergelegd in 
artikel 5 van het Verdrag. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel, gaat deze verordening niet verder dan nodig is om dit doel te 
verwezenlijken. 

 
16) Het Comité statistisch programma is geraadpleegd, 

 
        HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 
 

SECTIE I 
 
ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 
 
Onderwerp en werkingssfeer 
 

1) Bij deze verordening wordt een gemeenschappelijke statistische classificatie van economische 
activiteiten in de Europese Gemeenschap, hierna „NACE Rev. 2” genoemd, vastgesteld. Deze 
classificatie waarborgt dat communautaire classificaties relevant zijn voor de economische realiteit 
en vergroot de vergelijkbaarheid tussen de nationale, communautaire en internationale classificaties 
en vandaar tussen de nationale, communautaire en internationale statistieken. 

 
2) Deze verordening is alleen van toepassing op het gebruik van de classificatie voor statistische 

doeleinden. 
 
Artikel 2 
 
NACE Rev. 2 
 

1) De NACE Rev. 2 omvat: 
 

a) een eerste niveau bestaande uit rubrieken met een lettercode (secties), 
 

b) een tweede niveau bestaande uit rubrieken met een code van twee cijfers (afdelingen), 
 

c) een derde niveau bestaande uit rubrieken met een code van drie cijfers (groepen), 
 

d) een vierde niveau bestaande uit rubrieken met een code van vier cijfers (klassen). 
 
2) De NACE Rev. 2 is opgenomen in bijlage I. 
 

(15) PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23. Besluit gewijzigd bij Besluit 2006/512/EG (PB L 200 van 22.7.2006, blz. 11). 
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Artikel 3 
 
Gebruik van de NACE Rev. 2 
 
De Commissie gebruikt de NACE Rev. 2 voor alle statistieken met een indeling naar economische activiteit. 
 
Artikel 4 
 
Nationale classificaties van economische activiteiten 
 

1) De lidstaten gebruiken voor hun statistieken met een indeling naar economische activiteit de NACE 
Rev. 2 of een hiervan afgeleide nationale classificatie. 

 
2) De nationale classificatie mag extra rubrieken en niveaus bevatten en ook mag een afwijkende 

codering worden gebruikt. Elk niveau, behalve het hoogste, bestaat hetzij uit dezelfde rubrieken als 
het overeenkomstige niveau van de NACE Rev. 2, hetzij uit rubrieken die hiervan een exacte 
uitsplitsing zijn. 

 
3) De lidstaten leggen de Commissie ontwerpen waarbij hun nationale classificatie wordt vastgesteld of 

gewijzigd, vóór de publicatie ervan ter goedkeuring voor. De Commissie gaat binnen twee maanden 
na of deze ontwerpen in overeenstemming zijn met lid 2. De Commissie stuurt goedgekeurde 
nationale classificaties ter informatie naar de andere lidstaten. De nationale classificatie van de 
lidstaten bevat een correlatietabel tussen die classificatie en de NACE Rev. 2. 

 
4) In geval van onverenigbaarheid tussen bepaalde rubrieken van de NACE Rev. 2 en de nationale 

economische structuur, kan de Commissie een lidstaat machtigen om voor een specifieke sector 
NACE Rev. 2-rubrieken te aggregeren. Om een machtiging te verkrijgen, moet de betrokken lidstaat 
de Commissie alle inlichtingen verstrekken die zij voor een beoordeling van het verzoek nodig heeft. 
De Commissie neemt binnen drie maanden een beslissing. Niettegenstaande lid 2 geeft deze 
machtiging de betrokken lidstaat niet het recht om de geaggregeerde rubriek anders onder te 
verdelen dan in de NACE Rev. 2. 

 
5) Samen met de betrokken lidstaat toetst de Commissie op gezette tijden de ingevolge lid 4 verleende 

machtiging om na te gaan of deze nog steeds gerechtvaardigd is. 
 
Artikel 5 
 
Activiteiten van de Commissie 
 
De Commissie draagt in samenwerking met de lidstaten zorg voor de verspreiding, het onderhoud en de 
bevordering van de NACE Rev. 2, met name door: 
 

a) een toelichting op de NACE Rev. 2 op te stellen, bij te werken en te publiceren; 
 

b) richtsnoeren voor de classificatie van statistische eenheden overeenkomstig de NACE Rev. 2 op 
te stellen en te publiceren; 

 
c) correlatietabellen tussen de NACE Rev. 1.1 en de NACE Rev2 en tussen de NACE Rev. 2 en de 

NACE Rev. 1.1 te publiceren; en 
 

d) te streven naar een betere samenhang met andere sociale en economische classificaties. 
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Artikel 6 
 
Uitvoeringsmaatregelen 
 

1) De onderstaande maatregelen in verband met de tenuitvoerlegging van de NACE Rev. 2 worden 
goedgekeurd volgens de regelgevingsprocedure van artikel 7, lid 2: 

 
a) besluiten die nodig zijn bij problemen als gevolg van de tenuitvoerlegging van de NACE Rev. 2, 

zoals de toebedeling van economische activiteiten aan bepaalde klassen; en 
 

b) technische maatregelen die zorgen voor een volledig gecoördineerde overgang van de NACE 
Rev. 1.1 naar de NACE Rev. 2, met name ten aanzien van kwesties in verband met de 
onderbreking van tijdreeksen, zoals dubbele registratie en retrospectieve gegevens. 

 
2) Maatregelen met betrekking tot NACE Rev. 2, die tot doel hebben niet-essentiële onderdelen van 

deze verordening te wijzigen of aan te vullen, en die de onderstaande doelstellingen beogen, worden 
vastgesteld volgens de regelgevingsprocedure met toetsing bedoeld in artikel 7, lid 3: 

 
a) rekening houden met technologische of economische ontwikkelingen; of 

b) deze in lijn brengen met andere economische en sociale classificaties. 
 

3) Rekening dient te worden gehouden met het beginsel dat de baten van de bijwerking van NACE 
Rev. 2 de kosten ervan moeten overstijgen en met het beginsel dat de extra kosten en lasten binnen 
een redelijke limiet blijven. 

 
Artikel 7 
 
Comité 
 

1) De Commissie wordt bijgestaan door het Comité statistisch programma, dat is opgericht bij Besluit 
89/382/EEG, Euratom. 

 
2) Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is de procedure van de artikelen 5 en 7 van Besluit 

1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit. 
 

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden. 
 

3) Wanneer naar dit lid verwezen wordt, is de procedure van artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4 en 
artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit. 

 
Artikel 8 
 
Tenuitvoerlegging van de NACE Rev. 2 
 

1) De in de overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 2186/93 ingevoerde ondernemingsregisters 
bedoelde statistische eenheden worden ingedeeld aan de hand van de NACE Rev. 2. 

 
2) Voor de productie van statistieken die betrekking hebben op na 1 januari 2008 uitgevoerde 

economische activiteiten, maken de lidstaten gebruik van de NACE Rev. 2 of van een nationale 
classificatie die overeenkomstig artikel 4 daarvan is afgeleid. 

 
3) In afwijking van lid 2 worden vanaf 1 januari 2009 kortetermijnstatistieken geregeld in Verordening 

(EG) nr. 1165/98 en de loonkostenindex geregeld in Verordening (EG) nr. 450/2003 geproduceerd 
met gebruikmaking van NACE Rev. 2. 
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4) Lid 2 is niet van toepassing op de productie van de volgende statistieken: 
 

a) statistieken van de nationale rekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2223/96; 
 
b) landbouwrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 138/2004; en 
 
c) statistieken inzake de betalingsbalans, de internationale handel in diensten en buitenlandse 

directe investeringen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 184/2005. 
 
 

SECTIE II 
 
WIJZIGINGEN IN VERWANTE VERORDENINGEN 
 
Artikel 9 
 
Wijzigingen van Verordening (EEG) nr. 3037/90 
 
De artikelen 3, 10 en 12 van Verordening (EEG) nr. 3037/90 worden geschrapt. 
 
Artikel 10 
 
Wijzigingen van Verordening (EEG) nr. 3924/91 
 
Verordening (EEG) nr. 3924/91 wordt als volgt gewijzigd: 
 

1) In de gehele tekst wordt „NACE Rev. 1” vervangen door „NACE Rev. 2”. 
 

2) Artikel 2, lid 1, wordt vervangen door: 
 

•  De in artikel 1 bedoelde enquête omvat de activiteiten die zijn vermeld in de secties B en C van de 
classificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, (NACE Rev. 2) 

 
Artikel 11 
 
Wijzigingen van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 
 
Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 wordt als volgt gewijzigd: 
 

1)  In de gehele tekst en in de bijlagen, met uitzondering van bijlage 1, sectie 10 „Verslagen en 
modelstudies”, bijlage 3, sectie 5 „Eerste referentiejaar”, en bijlage 3, sectie 9„ Verslagen en 
modelstudies”, waar de verwijzing naar„NACE Rev. 1” wordt behouden, wordt „NACE Rev. 1” 
vervangen door „NACE Rev. 2”. 

 
2)  Artikel 3, lid 1, wordt vervangen door: 

 
•  Deze verordening heeft betrekking op alle marktactiviteiten in de secties B tot en met N en P tot en 

met S van de statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap 
(NACE Rev. 2). 

 
3)  De bijlagen worden gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening. 

 
 
 
 
 



Verordening (EG) Nr. 1893/2006 Nace-Bel 2008 

 

 
Artikel 12 
 
Wijziging van Verordening (EG) nr. 1165/98 
 
Verordening (EG) nr. 1165/98 wordt als volgt gewijzigd: 
 

1)  Artikel 2, lid 1, wordt vervangen door: 
 

•  Deze verordening heeft betrekking op alle marktactiviteiten in de secties B tot en met N en P tot en 
met S van de statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap 
(NACE Rev. 2). 

 
2)  Aan artikel 17 worden de volgende punten toegevoegd: 

 
•  het eerste basisjaar voor de tijdreeksen in de NACE Rev. 2, 

 
•  voor tijdreeksen vroeger dan 2009 die overeenkomstig de NACE Rev. 2 moeten worden ingediend, 

de mate van gedetailleerdheid, de vorm, de eerste referentieperiode en de referentieperiode. 
 

3)  De bijlagen worden gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening. 
 
Artikel 13 
 
Wijziging van Verordening (EG) nr. 1172/98 
 
In de gehele tekst en in de bijlagen van Verordening (EG) nr. 1172/98 worden „NACE Rev. 1” en „NACE 
Rev. 1.1” vervangen door „NACE Rev. 2”. 
 
Artikel 14 
 
Wijziging van Verordening (EG) nr. 530/1999 
 
Verordening (EEG) nr. 530/1999 wordt als volgt gewijzigd: 
 
      1)  In de gehele tekst wordt „NACE Rev. 1” vervangen door„NACE Rev. 2”. 
 
      2)  In artikel 3: 
 

a)     wordt lid 1 vervangen door: 
 

•  De statistieken omvatten alle economische activiteiten die vallen onder de secties B (Winning 
van delfstoffen), C (Industrie), D (Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en 
gekoelde lucht), E (Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering), F 
(Bouwnijverheid), G (Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen), H (Vervoer 
en opslag), I (Verschaffen van accommodatie en maaltijden), J (Informatie en communicatie), K 
(Financiële activiteiten en verzekeringen), L (Exploitatie van en handel in onroerend goed), M 
(Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten), N (Administratieve en 
ondersteunende diensten), P (Onderwijs), Q (Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke 
dienstverlening), R (Kunst, amusement en recreatie) en S (Overige diensten) van de statistische 
classificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE Rev. 2).”; 

 
b)     wordt lid 2 geschrapt. 
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Artikel 15 
 
Wijziging van Verordening (EG) nr. 2150/2002 
 
Verordening (EG) nr. 2150/2002 wordt als volgt gewijzigd: 
 

1) In de gehele tekst en in de bijlagen worden „NACE Rev. 1” en „NACE Rev. 1.1” vervangen door 
„NACE Rev. 2”. 

 
2) Bijlage 1 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage IV bij deze verordening. 

 
Artikel 16 
 
Wijziging van Verordening (EG) nr. 450/2003 
 
Verordening (EG) nr. 450/2003 wordt als volgt gewijzigd: 
 

1)  In de gehele tekst wordt „NACE Rev. 1” vervangen door „NACE Rev. 2”. 
 
2)  Artikel 3 wordt vervangen door: 

 
Artikel 3 
 
 Toepassingsgebied 
 

1) Deze verordening is van toepassing op alle activiteiten die vallen onder de secties B tot en met S van 
de NACE Rev. 2. 

 
2) Opname van de in secties O tot en met S van de NACE Rev. 2 gedefinieerde economische 

activiteiten in het toepassingsgebied van deze verordening geschiedt volgens de procedure van 
artikel 12, lid 2, rekening houdend met de in artikel 10 bedoelde haalbaarheidsstudies. 

 
3) Artikel 5 wordt vervangen door: 

 
Artikel 5 

 
 Frequentie en retrospectieve gegevens 
 

•  De LKI-gegevens worden voor het eerst aan de hand van de NACE Rev. 2 opgesteld voor het 
eerste kwartaal van 2009 en vervolgens voor ieder kwartaal (eindigend op 31 maart, 30 juni, 30 
september en 31 december van ieder jaar). 

 
•  De lidstaten stellen retrospectieve gegevens voor de periode van het eerste kwartaal van 2000 tot 

en met het vierde kwartaal van 2008 beschikbaar. Zij verstrekken deze gegevens voor elk van de 
secties B tot en met N van de NACE Rev. 2 en voor de elementen van de loonkosten die worden 
genoemd in artikel 4, lid 1. 

 
4)  Artikel 6, lid 3, wordt vervangen door: 
 

•  De in artikel 5 bedoelde retrospectieve gegevens worden tegelijk met de LKI-gegevens voor het 
eerste kwartaal van 2009 aan de Commissie (Eurostat) geleverd. 

 
5)  Artikel 11, onder c), wordt vervangen door: 
 

•  opname van de secties O tot en met S van de NACE Rev. 2 (artikel 3); 
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Artikel 17 
 
Wijziging van Verordening (EG) nr. 48/2004 
 
Artikel 3, eerste alinea, van Verordening (EG) nr. 48/2004 wordt vervangen door: 
 

•  „Deze verordening heeft betrekking op gegevens over de staalindustrie, gedefinieerd als groep 
24.1 van de statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap 
(NACE Rev. 2).” 

 
Artikel 18 
 
Wijziging van Verordening (EG) nr. 808/2004 
 
Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 808/2004 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage V bij deze verordening. 
 
Artikel 19 
 
Wijziging van Verordening (EG) nr. 1552/2005 
 
Verordening (EG) nr. 1552/2005 wordt als volgt gewijzigd: 
 

1)  In de gehele tekst wordt „NACE Rev. 1.1” vervangen door„NACE Rev. 2”. 
 
2)  Artikel 2, lid 2, wordt geschrapt. 

 
3)  Artikel 4 komt als volgt te luiden: 

 
 Artikel 4 
 

Statistisch toepassingsgebied 
 

De statistieken over bij- en nascholing in ondernemingen hebben ten minste betrekking op alle 
economische activiteiten die vallen onder de secties B tot en met N en R en S van de NACE Rev.2. 

 
 

SECTIE III 
 
SLOTBEPALINGEN 
 
Artikel 20 
 
Overgangsbepalingen 
 
Bij de naleving van de eisen van Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 verstrekken de lidstaten de 
Commissie (Eurostat) structurele bedrijfsstatistieken voor het kalenderjaar 2008 volgens zowel de NACE 
Rev. 1.1 als de NACE Rev. 2.  
 
Voor elke bijlage bij Verordening (EG, Euratom) nr. 58/97 worden de lijst van kenmerken en de vereiste 
uitsplitsingen die aan de hand van de NACE Rev. 1.1 moeten worden ingediend, volgens de procedure van 
artikel 13 van die verordening vastgesteld. 
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Artikel 21 
 
Inwerkingtreding 
 
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het 
Publicatieblad van de Europese Unie. 
 
Zij is van toepassing vanaf 1 januari 2008. 
 
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat. 
 
 
 
 
 

Gedaan te Brussel, 20 december 2006 
 
 
 
Voor het Europees Parlement                                                                                                 Voor de Raad 
 
           De voorzitter                                                                                                                 De voorzitter 
 
   J. BORRELL FONTELLES                                                                                               J. KORKEAOJA 
 



Informatie



Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie 
 

De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Economie, 
KMO, Middenstand en Energie. We hebben de opdracht om aan de informatiebehoeften van zowel overheid, 
bedrijfswereld als burgers te voldoen, en dit door hen allerlei actuele cijfers over de toestand van het land aan te bieden. 
Waar vindt u de statistische en economische informatie ? 
Op onze websites http://statbel.fgov.be (statistieken) en http://economie.fgov.be  (economie) 
In vijf grote steden van het land heeft het publiek toegang tot : 

◊ Jaarboeken, gespecialiseerde publicaties en een selectie van diskettes en cd-rom’s. 
◊  Een leeszaal, waar men onze publicaties maar ook statistische publicaties van andere FOD en Belgische en 

internationale instellingen kan raadplegen. 

Al onze bibliotheken zijn op werkdagen open van 8u30 tot 16u30 (Brussel) en van 9 tot 12 en van 13 tot 16 uur (andere). 

Brussel City Atrium C 
Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel 
tel. 02/277.55.03 – 02/277.55.04  fax 02/277.55.19 
e-mail : info@economie.fgov.be 
Trein (B) : Noord station 
Metro (M) :  lijn 2, station Rogier 
Trams : 3, 52, 55, 56, 81, 90 

halte Rogier of Noord 
Bus STIB : 38, 58, 61 

halte Rogier of Noord  
Bus De Lijn :  318, 351, 358, 410, 526, 554  

halte Noord 

Antwerpen 
Italiëlei 124 - bus 85, 2000 Antwerpen 
tel. 03/229 07 00  fax 03/233 28 30 
e-mail : info.antwerpen@economie.fgov.be 
Trein (B) : Centraal Station 
Metro (M) : halte Opera 
Tram-Bus : vlakbij (Fr. Rooseveltplaats) 

Charleroi 
Tour Biarent, Bd Audent 14/5., 6000 Charleroi 
tel. 02/ 277.80.37  fax 02/ 277.57.03
e-mail : info.charleroi@economie.fgov.be 
Trein (B) : Charleroi Sud, 20 min van het station (Place Buisset,

Bus : halte Tirou 
Autoweg :  kleine ring van Charleroi - uitrit Gare du Sud 

 

Gent 
Gaston Crommenlaan 6 bus 901, 9050 Gent
tel. 02/277 86 96  fax 02/277 54 06
e-mail : info.gent@economie.fgov.be 
Trein (B):  Gent St.-Pieters 
Bus :     Lijn 9 Mariakerke Driesdreef - Gentbrugge Groeningewijk, halte Ledeberg Gaston Crommenlaan
Autoweg:  Gemakkelijk bereikbaar langs E17 (uitrit Gent-Centrum B401 / Ledeberg)


Luik 
Bd de la Sauvenière 73-75, 4000 Liège
tel. 02/277 55 78  fax 04/222 49 94
e-mail : info.liege@economie.fgov.be 
Trein (B):  station Guillemins of Palais 
Tram-Bus :  (Guillemins) 1 en 4 halte Sauvenière 
Parking (P): Neujean (op 20 m - zelfde straatkant) 

Mercure (tegenover) 

 
Rue du Collège, Place Charles II, Boulevard Tirou, Rue de la Montagne)

 



 Statistische publicaties  

We verspreiden tal van producten die de Belgische socio-economische realiteit in cijfers weergeven. 
Al deze producten, opgenomen in onze catalogus,  kunt u verkrijgen in onze regionale centra of 

bij onze dienst documentatie - verkoop in Brussel. Onze catalogus wordt u op eenvoudige aanvraag 
toegestuurd. (zie adressen hiernaast) . 

Een keuze uit onze gegevens en de lijst van onze publicaties vindt u eveneens op onze website: 
http://statbel.fgov.be 

Algemene publicaties  
Weekbericht 
Elke week bieden we u de primeur van de nieuwste statistieken over volgende gebieden : Grondgebied 
en leefmilieu ; Bevolking ; Samenleving ; Economie en financiën ; Landbouw ; Industrie ; Diensten, 
handel en vervoer. 

Kerncijfers 
De informatie in deze kleine publicatie, bestrijkt alle mogelijke thema's. Klimaat, leefmilieu, 
bevolking, vervoer en verkeer, economie, financiën, gezondheid, de informatiemaatschappij… ze 
komen allemaal aan bod. Kerncijfers is een gratis kleurenbrochure in een handig formaat die een 
samenvatting geeft van de rubriek Statistieken van onze website. Ze telt ± 50 pagina's en bevat tabellen, 
grafieken en cartogrammen.  

Enkele andere publicaties 
 

Algemene Publicaties 
Statistisch tijdschrift – Internet 
Weekbericht – Internet 

Grondgebied en leefmilieu 
Statistiek van de bodembezetting (cdrom) 
Overzicht Leefmilieu- Jaarlijks 

Bevolking 
Loop van de bevolking – jaarlijks 
Bevolkingsvoouitzichten – Te verschijnen 

Samenleving 
Huishoudbudgetenquête – jaarlijks 
Doodsoorzaken – jaarlijks 

Economie en financiën 
Verkoop van onroerende goederen – jaarlijks 
De conjunctuur - maandelijks 

Landbouw 
Land- en tuinbouwtelling op 15 mei - jaarlijks 

Industrie 
Industriële productie en bouwbedrijf - maandelijks 

Handel, diensten en vervoer 
Maandelijkse vervoerstatistieken – maandelijks 
Binnenlandse handel - jaarlijks 



 

        

 

Gedrukt door de 
drukkerij van de 

 Algemene Directie Statistiek 
En Economische Informatie 

B-1000 Brussel 

Januari 2011
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