
Bouw - HANDLEIDING 

 
 
Inhoudsopgave 
 
A.  HANDLEIDING ....................................... ................................................................... 3 

1.1. WAT IS DE MAANDSTATISTIEK 50M BOUW ? .................................................................................................... 3 

1.2. INHOUD ................................................................................................................................................................. 3 

1.2.1. Objectief ................................................................................................................................................. 3 

1.2.2. Welke ondernemingen moeten antwoorden ? ........................................................................................ 3 

1.2.3. E-mailadres ............................................................................................................................................ 3 

1.2.4. Timing .................................................................................................................................................... 4 

1.3. ONDERRICHTINGEN BIJ HET INVULLEN VAN DE AANGIFTE .......................................................................... 5 

1.3.1. KADER II – Activiteiten uitgeoefend door de onderneming .................................................................... 5 

1.3.2. KADER III – Gepresteerde uren ............................................................................................................. 5 

1.4. JAARLIJKSE AANGIFTE VAN DE GEPRESTEERDE UREN ................................................................................ 6 

B.  LIJST VAN DE NACE-BEL-CODES ....................... .................................................. 7 

C. KONINKLIJK BESLUIT ................................ .......................................................... 22 



Bouw - HANDLEIDING 



Bouw - HANDLEIDING 

 

HANDLEIDING 

1.1.  WAT IS DE MAANDSTATISTIEK 50M VAN DE BOUW ? 
De statistiek 50M is de maandstatistiek betreffende de bedrijvigheid in de burgerlijke en 
utiliteitsbouw, inclusief grond-, water- en wegenbouw. 

De bouwnijverheid omvat zowel de algemene en gespecialiseerde bouwkundige als de 
civieltechnische werken, de bouwinstallatie en de afwerking van gebouwen.  

Zij omvat de nieuwe werven, de herstellingen, de aan- en verbouwwerkzaamheden, het optrekken 
van geprefabriceerde gebouwen of constructies ter plaatse en van tijdelijke bouwwerken. 

1.2.  INHOUD 
De meeste ondernemingen (zie verder) die een bouwactiviteit uitoefenen, moeten maandelijks een 
aantal gegevens overmaken aan de “Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie”. 

Het betreft de gepresteerde uren en de nieuwe orders, ingedeeld per regio, die tijdens de maand 
ontvangen werden. 

Deze maandstatistiek is verplicht . Het juridisch kader is vastgelegd in de EG-verordening 
1165/98 van 19 mei 1998 en het Koninklijk besluit van 17 december 1998 waarbij het opmaken van 
een maandelijkse statistiek van de bedrijvigheid in de burgerlijke en utiliteitsbouw en de grond-, 
water- en wegenbouw wordt voorgeschreven (laatste wijziging: Ministerieel besluit van 22 
september 2014), waarvan u een kopie vindt aan het einde van deze handleiding. 

1.2.1. Objectief 

Het objectief van deze enquête is het opstellen van statistieken over de economische situatie in de 
sector van de bouwnijverheid in België. Bovendien kan er aan de hand van deze enquête precieze 
informatie aangaande de conjunctuur aan de ondernemingen, beroepsfederaties, regionale en 
federale autoriteiten en Europese instanties geleverd worden. 

1.2.2. Welke ondernemingen moeten antwoorden ? 

- Ondernemingen die een activiteit uitoefenen die behoort tot de sector “Bouw” (Nace 41.10 tot 
43.99) 

- Ondernemingen die minimaal 5 personen tewerkstellen en die tot de steekproef behoren dienen 
te antwoorden voor een periode van 3 jaar. 

- Ondernemingen die minimum 20 personen tewerkstellen, worden permanent ondervraagd 

Deze criteria worden vastgesteld aan de hand van de RSZ-aangiften van het voorgaande jaar of het 
lopende jaar ! 

Voorbeelden : 

- Een onderneming die een bepaald jaar minstens 1 keer 5 personen (arbeiders + bedienden) in 
dienst heeft gehad, zou het volgend jaar (kalenderjaar) tot de steekproef kunnen behoren om 
dan gedurende 1 tot 3 jaar te moeten antwoorden, zelfs indien zij ondertussen geen 5 personen 
meer tewerkstelt. 

- Een onderneming die in de loop van het jaar de drempel van 20 personen overschrijdt, kan 
onmiddellijk worden ondervraagd. 

1.2.3. Contact 

info.building@economie.fgov.be 

Dit e-mailadres kunt u gebruiken voor al uw vragen in verband met de maandstatistiek 50M. 
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1.2.4. Timing 

De enquête wordt maandelijks  gehouden, u moet de gegevens over een verslagmaand doorsturen 
tegen de 8 ste van de volgende maand . 
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1.3. ONDERRICHTINGEN BIJ HET INVULLEN VAN DE AANGIF TE 

1.3.1. KADER II – Activiteiten uitgeoefend door de onderne ming 

1.3.1.1 Activiteiten uitgeoefend door de onderneming 

Gelieve hier alle activiteiten aan te kruisen die de onderneming uitoefent. 

Een omschrijving van de activiteiten die tot de bouw horen, vindt u onder punt B (NACE-BEL). 

Opgelet : Nace-code 41.20 Burgerlijke en utiliteitsbouw betreft de “algemene” constructie van 
gebouwen, waarbij de firma verantwoordelijk is voor de volledige constructie van het gebouw, 
inclusief afwerking (bvb. sleutel op de deur).  Indien een firma deze activiteit uitoefent, dient zij niet 
alle activiteiten aan te kruisen, maar uitsluitend code 41.20. 

1.3.1.2 Hoofdactiviteit 

Indien u meerdere activiteiten heeft aangekruist, dient u hier de voornaamste NACE-code te 
vermelden. 

1.3.2. KADER III – Gepresteerde uren  

1.3.2.1 Gepresteerde uren 

U dient voor de referentiemaand het totaal van de gepresteerde uren te vermelden van de 
arbeiders en bedienden, inbegrepen overuren. 

Het arbeidsvolume komt overeen met het aantal daadwerkelijk gepresteerde uren: conventionele 
arbeidstijd plus niet gecompenseerde overuren , na aftrek van afwezigheden (vakantie en 
feestdagen, compensatiedagen, ziekte, gedeeltelijke werkloosheid, staking of een andere tijdelijke 
afwezigheid). 

Dit houdt in dat u de gepresteerde uren van volgende personen dient te vermelden: 
- alle arbeiders en bedienden; 
- handelsvertegenwoordigers (behalve zelfstandigen); 
- leerlingen (leerjongens onder leercontract); 
- huisarbeiders; 
- gesubsidieerde contractuelen; 
- dienstboden (kuisvrouwen) die ofwel 4u/dag bij de werkgever werken ofwel in totaal 24u/week bij 

verschillende werkgevers. 

De gepresteerde uren van volgende personen dient u niet  te vermelden : 
- niet bezoldigde stagiairs; 
- uitzendkrachten (interims); 
- jobstudenten (maximale tewerkstelling 1 maand per jaar); 
- gehuurd personeel. 
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1.3.2.2 Welke kolom ? 

Afhankelijk van de uitgeoefende activiteit van de onderneming dient u de kolom te bepalen waarin u 
de gegevens dient in te vullen. 

U kunt de lijst met de NACE-codes (economische activiteitennomenclatuur) raadplegen op pagina 7 
om na te gaan in welke kolom uw gegevens moeten worden genoteerd.  

• Kolom A: « Gebouwen » 

Gelieve in deze kolom de gegevens te willen vermelden voor alle activiteiten met betrekking tot 
het slopen van gebouwen, de constructie van woningen en andere gebouwen, alsook de 
dakwerken, de betonwerken, het metselwerk en de verhuur van machines voor de bouw met 
operator. 
De lijst met de NACE-codes vindt u verder in deze handleiding, waarbij alle gegevens met 
betrekking tot de activiteiten die in het blauw  staan aangegeven, in kolom A  dienen te worden 
vermeld. 

• Kolom B: « Grond-, Water- en Wegenwerken »  

In deze kolom geeft u de gegevens aan voor volgende activiteiten : grondverzet, proefboren en 
boren, de waterbouw, de bouw van tunnels en bruggen, de aanleg van pijpleidingen, 
hoogspanningsleidingen en rioleringen, de bouw van wegen, spoorwegen en sportfaciliteiten, de 
bouw van schoorstenen en ovens, de installatie van verlichtings- en signalisatiesystemen voor 
wegen en spoorwegen, enz… 
De gegevens met betrekking tot deze activiteiten die in de lijst met de NACE-codes staan 
aangegeven in het groen , vermeldt u in kolom B . 

• Kolom C: « Voltooiingswerken » 

De derde kolom heeft betrekking op de sector van de installatie- en voltooiingswerken. 
Bedrijven met activiteiten die in de lijst met de NACE-codes in het rood  staan aangegeven, 
dienen hun gegevens in deze 3e kolom, kolom C  te vermelden. 

 

Indien de onderneming meerdere activiteiten uitoefent, is het mogelijk dat u meer dan 1 kolom moet 
gebruiken. 

1.4. JAARLIJKSE AANGIFTE VAN DE GEPRESTEERDE UREN 

Alle ondernemingen die voor de eerste keer ondervraagd worden in het kader van deze statistiek, 
moeten vooreerst het totaal opgeven van de gepresteerde uren van het vorige jaar. 

Voor de definitie van de gepresteerde uren, zie punt 1.3.2.1. 

Voor meer toelichtingen aangaande de te gebruiken kolom, zie punt 1.3.2.2. 
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LIJST VAN DE NACE-Bel-CODES 

De activiteiten die vermeld staan in het BLAUW  dienen te worden aangegeven in 
kolom A  Gebouwen   

 
De activiteiten die vermeld staan in het GROEN dienen te worden aangegeven in 
kolom B  Grond-, Water- en Wegenbouw   

 
De activiteiten die vermeld staan in het ROOD dienen te worden aangegeven in 
kolom C  Voltooiingswerken  

 
 
 
SECTIE 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 projectontwikkeling 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.) . 
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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 verbouwwerkzaamheden, 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, 
landbouwgebouwen, enz.  
Deze afdeling omvat eveneens de ontwikkeling van residentiële en niet-residentiële 
bouwprojecten  
 

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. 41.2 
- de activiteiten van architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs - cfr. 
71.1 

 
41.102  Ontwikkeling van niet-residentiële bouwproj ecten 
 

Deze subklasse omvat: 
- de ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten 
 

Deze subklasse omvat niet: 
- de burgerlijke en utiliteitsbouw - cfr. 41.2 
- de activiteiten van architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs - cfr. 

71.1 
 

41.2  BURGERLIJKE EN UTILITEITSBOUW  
 
Deze groep omvat de bouw van residentiële gebouwen, kantoorgebouwen en andere niet-
residentiële gebouwen voor eigen rekening met het oog om later verkocht te worden voor 
een vast bedrag of op contractbasis. Een deel van de werkzaamheden of soms zelfs alle 
uitvoerende werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan onderaannemers. Wanneer 
de werkzaamheden enkel maar een gedeelte van het hele bouwproces omvatten, worden 
deze bouwactiviteiten geplaatst onder afdeling 43.  
 



Bouw - HANDLEIDING 

 
41.20 Burgerlijke en utiliteitsbouw 
 
  41.201   Algemene bouw van residentiële gebouwen 
 

  Deze subklasse omvat: 
- algemene bouw van alle soorten residentiële gebou wen, 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. 
71.1 

 
  41.202   Algemene bouw van kantoorgebouwen 
 

  Deze subklasse omvat: 
- 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. 

71.1 
 

  41.203   Algemene bouw van andere niet-residentië le gebouwen 
 

  Deze subklasse omvat o.a.: 
- algemene bouw van andere soorten niet-residentiële gebouwen: 

• gebouwen voor industrieel gebuik zoals fabrieken, werkplaatsen, ateliers, 
assemblagefabrieken, 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. 

71.1 
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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 geprefabriceerde 
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, telecommunicatielijnen, pipelines 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. 
 

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. 

71.1 
 
42.12 Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen 
 
  42.120   Bouw van boven- en ondergrondse spoorweg en 
 

  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. 
71.1 
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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. 

71.1 
 

42.2 BOUW VAN CIVIELTECHNISCHE WERKEN TEN BEHOEVE VAN NUT SBEDRIJVEN  
 
42.21 Bouw van civieltechnische werken voor vloeist offen  

 
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 vloeis toffen, 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. 
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42.22 Bouw van civieltechnische werken voor elektri citeit en telecommunicatie 
 

Deze klasse omvat de bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en 
telecommunicatie alsook de gebouwen en structuren die noodzakelijkerwijze deel 
uitmaken van deze constructies. 

 
  42.220   Bouw van civieltechnische werken voor el ektriciteit 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 
 
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 
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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 nutsinfrastructuur, 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 

nutsinfrastructuur, enz. cfr. 68.100 
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43  GESPECIALISEERDE BOUWWERKZAAMHEDEN 
 

Deze afdeling omvat de gespecialiseerde bouwwerkzaamheden. Gespecialiseerde 
bouwwerkzaamheden omvatten de bouw of aanleg van een gedeelte van bouwwerken en 
van civieltechnische werken of de hiervoor vereiste voorbereidende werkzaamheden. Er is 
gewoonlijk sprake van gespecialiseerde werkzaamheden ten behoeve van diverse 
bouwwerken, waarvoor specifieke ervaring of een 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 vervullen. 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, 
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 gebouwen 
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 werkzaamheden, 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 werktuigen 
voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel 
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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 bouwwerken. 

 
43.11 Slopen 
 
  43.110   Slopen 
 

  Deze subklasse omvat: 
- het slopen van gebouwen en andere bouwwerken. 

 
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 
geofysische, 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 
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43.2 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overig bouwinstallatie  

 
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.  

 
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 op elektrische 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, uit gezonderd 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 electriciteitskabels over 
lange afstand of in de bebouwde kom - cfr. 42.220 

- het toezicht op elektrische beveiligingsapparatuur zoals apparatuur voor brandalarm 
en alarminstallaties tegen diefstal, ook indien gecombineerd met de installatie en het 
onderhoud daarvan - cfr. 80.200 
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43.22 Loodgieterswerk, installatie van verwarming e n klimaatregeling 
 
Deze klasse omvat het loodgieterswerk, de installatie van verwarming, klimaatregeling en 
ventilatie. Deze klasse omvat ook het onderhoud, de reparatie en de aan- en 
verbouwwerkzaamheden. 

 
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 

verwarmingssystemen 
• waterleidingen 
• stoomverdeelbuisleidingen 
• brandblusinstallaties en dergelijke sprinklerinstallaties 
• beregeningsinstallaties voor grasvelden 

- de reiniging en onstopping van afvoerbuizen in gebouwen 
 
  Deze subklasse omvat niet: 

- de installatie van verwarmingssystemen op gas - cfr. 43.222 
 
  43.222   Installatie van verwarming, klimaatregel ing 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 

installatie 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 
hechtgrond) 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 
materialen 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 wandbekle ding 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 parkeerplaatsen - 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 afwer king van gebouwen 
 
43.390 Overige werkzaamheden in verband met de afwe rking 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 
- algemene reiniging van het interieur van gebouwen - cfr.  81.210 
- 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. 
 
  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 
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  43.995   Restaureren van bouwwerken 

 
  Deze subklasse omvat: 

- het restaureren van bouwwerken 
 
  43.996   Chapewerken 

 
  Deze subklasse omvat: 

- chapewerken 
 

  43.999   Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamhed en 
 
  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 gebouwen;  

- 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 bedieningspersoneel 
 
  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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