
Bedrijfsgegevens per branche, 2006
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Bedrijfstakken (SBI'93)
01411 Hoveniersbedrijven 5.165 355 10 772 694 249 1.715 45% 40% 15% 1% 0%
0141a Agrarische dienstverlening 7.580 555 15 1.599 1.359 296 3.254 49% 42% 9% 1% 0%
C  Winning van delfstoffen 270 75 15 6.023 1.246 23.749 31.019 19% 4% 77% 5% 1%
CA Winning van energiehoudende delfst. 155 25 10 5.850 766 23.250 29.866 20% 3% 78% 8% 2%
10 Turfwinning 10 0 0 . . . . . . . . .
11 Aardolie- en -gaswinning en dienstver 145 25 10 5.848 766 23.250 29.864 20% 3% 78% 8% 2%
111 Aardolie- en aardgaswinning 60 5 5 2.868 191 24.418 27.478 10% 1% 89% 18% 9%
112 Dienstverl aardolie- en -gaswinning 85 20 5 1.553 283 549 2.385 65% 12% 23% 5% 1%
CB Winning v niet-energiehoudende delfst 115 50 5 147 709 297 1.154 13% 61% 26% 5% 2%
D Industrie (excl. 36631 sociale werkv.) 35.735 9.430 1.400 28.203 52.473 200.246 280.922 10% 19% 71% 0% 0%
DA  Vervaardiging van voedings- en.. 2.775 1.235 215 1.948 10.858 43.986 56.792 3% 19% 77% 0% 0%
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen.. 2.770 1.230 205 1.941 10.526 38.525 50.991 4% 21% 76% 0% 0%
16 Verwerking van tabak 5 5 5 2 309 5.490 5.801 0% 5% 95% 19% 10%
DB Vervaardiging van textiel en.. 2.350 265 35 461 1.305 1.515 3.281 14% 40% 46% 1% 0%
17 Vervaardiging van textiel 1.090 195 30 264 946 1.490 2.701 10% 35% 55% 2% 0%
18 Vervaardiging van kleding; bereiden.. 1.260 65 5 193 354 34 580 33% 61% 6% 1% 1%
DC Vervaardiging van leer en.. 280 30 5 x x x x x x x x x
19  Vervaardiging van leer en.. 280 30 5 x x x x x x x x x
DD Houtindustrie en vervaardiging van.. 1.510 375 25 x x x x x x x x x
20 Houtindustrie en vervaardiging van.. 1.510 375 25 x x x x x x x x x
DE Vervaardiging van papier, karton en.. 5.950 1.250 165 1.910 4.911 11.999 18.820 10% 26% 64% 0% 0%
21 Vervaardiging van papier, karton en.. 200 160 70 193 1.267 4.639 6.099 3% 21% 76% 1% 0%
22 Uitgeverijen, drukkerijen en.. 5.750 1.095 95 1.726 3.651 7.344 12.721 14% 29% 58% 1% 0%
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende.. 15 10 10 x x x x x x x x x
23 Aardolie- en steenkoolverwerkende.. 15 10 10 x x x x x x x x x
DG Vervaardiging van chemische producten 470 305 140 11.203 4.943 35.421 51.567 22% 10% 69% 0% 0%
24 Vervaardiging van chemische producten 470 305 140 11.203 4.943 35.421 51.567 22% 10% 69% 0% 0%
DH Vervaardiging van producten van.. 710 450 75 551 2.684 3.953 7.188 8% 37% 55% 1% 0%
25  Vervaardiging van producten van.. 710 450 75 551 2.684 3.953 7.188 8% 37% 55% 1% 0%
DI Vervaardiging van glas, aardewerk,.. 1.365 320 60 705 2.040 3.904 6.649 11% 31% 59% 1% 0%
26 Vervaardiging van glas, aardewerk,.. 1.365 320 60 705 2.040 3.904 6.649 11% 31% 59% 1% 0%
DJ Vervaardiging van metalen in.. 5.755 2.010 180 2.402 9.184 14.454 26.040 9% 35% 56% 0% 0%
27 Vervaardiging van metalen in.. 175 90 30 163 552 7.612 8.326 2% 7% 91% 3% 1%
28 Vervaardiging van producten van.. 5.580 1.920 145 2.269 8.750 6.694 17.713 13% 49% 38% 0% 0%
DK Vervaardiging van machines en.. 3.150 1.330 195 1.912 6.776 13.532 22.220 9% 30% 61% 0% 0%
29 Vervaardiging van machines en.. 2.985 1.305 185 1.781 7.050 13.389 22.220 8% 32% 60% 0% 0%
30 Vervaardiging van kantoormachines.. 165 30 5 268 201 1.102 1.571 17% 13% 70% 14% 2%
DL Vervaardiging van elektrische en.. 3.185 920 125 1.645 3.298 17.162 22.105 7% 15% 78% 1% 0%
31 Vervaardiging van overige.. 675 230 35 140 422 3.601 4.163 3% 10% 87% 2% 0%
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32 Vervaardiging van audio-, video- en.. 315 95 15 x x x x x x x x x
33 Vervaardiging van medische.. 1.750 380 45 x x x x x x x x x
34 Vervaardiging van auto's,.. 445 215 30 588 1.256 8.023 9.867 6% 13% 81% 3% 0%
DM Vervaardiging van transportmiddelen 1.535 265 40 2.442 4.667 9.010 16.120 15% 29% 56% 1% 0%
35 Vervaardiging van transportmiddelen.. 1.535 265 40 947 1.810 3.495 6.253 15% 29% 56% 1% 0%
DN  Vervaardiging van meubels;.. 6.680 665 140 1.357 2.346 2.445 6.148 22% 38% 40% 0% 0%
36 Vervaardiging van meubels;.. 6.505 595 35 1.262 1.984 1.391 4.637 27% 43% 30% 1% 0%
366310 Sociale werkvoorziening 5 5 100 11 14 1.277 1.302 1% 1% 98% 1% 1%
37 Voorbereiding tot recycling 170 65 5 x x x . . . . . .
E Energie- en waterleidingbedrijven 495 30 40 1.474 6.568 28.328 36.370 4% 18% 78% 2% 1%
40 Energiebedrijven 475 25 30 1.433 6.554 26.891 34.878 4% 19% 77% 3% 2%
41 Waterleidingbedrijven 20 0 10 42 38 1.412 1.492 3% 3% 95% 9% 10%
45 Bouwnijverheid 77.200 7.690 400 20.451 28.466 26.600 75.518 27% 38% 35% 0% 0%
451 Bouwrijp maken van terreinen 10.780 1.370 30 621 847 531 1.998 31% 42% 27% 1% 0%
452 B&U en GWW (geen grondverzet) 29.190 2.775 200 11.372 17.285 20.067 48.724 23% 35% 41% 0% 0%
4521 Alg B&U;bouw kunstwerken,kabelleg. 27.470 2.545 195 7.926 12.118 14.698 34.742 23% 35% 42% 0% 0%
45211 Alg. burgerlijke en utiliteitsbouw 26.995 2.425 165 7.424 11.586 12.169 31.179 24% 37% 39% 0% 0%
4521c Bouwen kunstwerken; kabels/buizen 475 120 30 519 569 2.475 3.563 15% 16% 69% 2% 1%
4522 Dakdekken, bouw van dakconstructies 1.720 230 5 463 633 102 1.198 39% 53% 9% 2% 0%
4511a Burgerlijke/utiliteitsbouw 5.195 590 15 15.386 15.017 3.619 34.022 45% 44% 11% 1% 0%
4511b Grond-, water- en wegenbouw 4.920 725 45 2.539 4.229 7.091 13.858 18% 31% 51% 1% 0%
4525a Bouw, geen B&U en GWW 40.090 3.945 180 8.513 11.004 8.121 27.638 31% 40% 29% 0% 0%
453 Bouwinstallatiebedrijven 9.020 2.040 140 2.811 5.663 7.168 15.643 18% 36% 46% 0% 0%
454 Afwerken van gebouwen 27.445 1.370 20 4.470 3.104 368 7.942 56% 39% 5% 0% 0%
455 Verhuur bouwmachines met personeel 765 135 10 225 734 252 1.211 19% 61% 21% 2% 1%
50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen 20.435 2.430 110 16.119 24.193 27.766 68.077 24% 36% 41% 0% 0%
501 Handel in en reparatie van auto's 13.240 1.560 80 11.731 18.908 18.585 49.224 24% 38% 38% 0% 0%
5010135 Handel/reparatie v. bedr.sauto's 910 165 15 1.163 1.801 1.744 4.708 25% 38% 37% 2% 0%
5010200 Import van nieuwe personenauto's 45 20 10 1.245 3.881 8.725 13.852 9% 28% 63% 6% 3%
5010400 Handel, rep. v personenauto's 12.290 1.380 60 9.643 13.457 7.563 30.663 31% 44% 25% 0% 0%
502 Handel in en reparatie van auto's 3.450 410 10 816 774 568 2.159 38% 36% 26% 3% 0%
503 Handel in auto-onderd. en -access. 1.805 260 10 938 2.633 3.011 6.582 14% 40% 46% 5% 0%
5030a Grooth. auto-onderd/access, ... 485 20 0 804 2.569 2.876 6.249 13% 41% 46% - 4%
5030300 Detailhandel in auto-onderdelen 1.320 240 10 131 67 134 332 39% 20% 41% 4% 0%
504 Handel in, reparatie v.motorfietsen 980 50 5 185 157 1.043 1.385 13% 11% 75% 15% 2%
505 Benzineservicestations 955 140 10 2.683 2.133 3.911 8.727 31% 24% 45% 4% 0%
51 Groothandel en handelsbemiddeling 34.770 4.745 275 74.972 121.157 107.544 303.674 25% 40% 35% 0% 0%
511 Handelsbemiddeling 6.335 230 15 . . . . . . . . .
512 Grooth landbouwprod,levende dieren 4.540 560 35 8.476 8.556 3.527 20.559 41% 42% 17% 0% 0%
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5121 Groothandel in granen,zaden,veevoer 1.120 135 15 4.010 2.972 1.986 8.968 45% 33% 22% 1% 0%
5122  Groothandel in bloemen en planten 2.010 375 20 2.381 4.582 1.315 8.278 29% 55% 16% 1% 0%
5123a Gh dieren,huiden,leder,ruwe tabak 1.410 50 0 1.985 1.236 92 3.313 60% 37% 3% - 1%
513 Groothand. voedings- & genotmiddelen 5.025 840 70 9.170 22.811 23.393 55.373 17% 41% 42% 1% 0%
5131 Grooth.aardappelen, groenten, fruit 840 230 15 2.778 6.111 2.504 11.393 24% 54% 22% 1% 0%
5132a Gh in rest voedings+genotmiddelen 3.170 525 35 5.465 14.811 9.320 29.595 18% 50% 31% 1% 0%
5139 Groothand.voedingsmiddelen alg ass. 1.015 85 20 1.144 2.697 10.544 14.385 8% 19% 73% 4% 1%
514 Groothand.in ov.consumentenartikelen 9.835 1.425 95 9.573 25.397 26.797 61.766 15% 41% 43% 0% 0%
5141a Gh in rest ov.consumentenartikelen 5.945 760 35 6.335 15.695 5.101 27.131 23% 58% 19% 1% 0%
5142 Groothand.kleding,schoeisel,modeart 2.570 310 15 2.053 3.362 5.819 11.234 18% 30% 52% 3% 0%
5146 Groothandel in farmaceutische prod. 1.320 355 45 1.965 7.962 13.473 23.400 8% 34% 58% 1% 0%
515 Groothand.niet-agrar. intermed.goed. 4.605 1.095 45 24.293 32.486 20.579 77.358 31% 42% 27% 1% 0%
5151 Groothand.minerale olieprod/brandst 305 105 10 6.136 15.516 7.412 29.064 21% 53% 26% 3% 1%
5152a Gh in rest intermediaire goederen 510 135 10 1.843 4.648 6.215 12.706 15% 37% 49% 5% 1%
5153 Groothand.in hout en bouwmaterialen 3.550 790 40 3.619 7.263 4.830 15.712 23% 46% 31% 1% 0%
5155 Groothandel in chemische producten 705 230 20 8.022 2.858 4.058 14.937 54% 19% 27% 1% 0%
5157 Groothandel in afval en schroot 855 190 10 1.002 3.653 284 4.939 20% 74% 6% 1% 0%
518 Groothand.machines,apparaten,toebeh. 925 160 0 13.137 25.795 36.530 75.462 17% 34% 48% - 1%
5181a Gh in rest machines en apparaten 1.590 425 15 1.944 3.020 1.576 6.540 30% 46% 24% 2% 0%
5184a Gh kantoormeub,computers,randapp. 3.600 585 55 4.182 12.343 24.716 41.241 10% 30% 60% 1% 0%
5186 Grthnd.elektro-instrumenten,onderd. 1.550 385 35 3.519 4.467 2.997 10.983 32% 41% 27% 1% 0%
5187 Groothand.ov machines v.ind/handel 3.200 975 65 3.646 7.878 5.174 16.698 22% 47% 31% 0% 0%
5187a Gh pompen en technische apparaten 1.320 455 35 1.730 4.027 1.742 7.499 23% 54% 23% 1% 0%
5187b Gh in rest mach+app vr ind/handel 1.875 520 35 1.918 3.862 3.419 9.199 21% 42% 37% 1% 0%
519 Groothand.alg assortiment+ov gespec. 3.515 435 15 2.842 3.145 2.286 8.274 34% 38% 28% 2% 0%
52 Detailhandel (incl. reparatie) 73.255 5.260 280 21.807 21.006 41.172 83.985 26% 25% 49% 0% 0%
521 Supermarkten, warenhuizen e.d. 2.075 1.150 55 x x x x x x x x x
5211 Supermarkten e.d. 1.870 1.025 50 1.046 6.050 18.204 25.300 4% 24% 72% 1% 0%
5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen 10.750 1.445 55 3.929 7.373 18.823 30.125 13% 24% 62% 1% 0%
5212 Warenhuizen e.d. 35.305 3.155 190 x x x x x x x x x
5212b  Winkels in non-food artikelen 205 130 5 827 5.482 43.391 49.700 2% 11% 87% 17% 1%
522 Winkels in spec. voedingsmiddelen 8.885 420 5 2.807 1.319 699 4.825 58% 27% 14% 3% 0%
523 Apotheek, drogisterij, parfumerie 2.095 820 25 989 3.577 4.020 8.586 12% 42% 47% 2% 0%
5231 Apotheken 595 670 10 424 3.076 1.292 4.792 9% 64% 27% 3% 0%
5232 Winkels in drogisterij,medische art 1.255 130 10 505 479 2.333 3.317 15% 14% 70% 7% 1%
5233 Winkels in parfums en cosmetica 250 20 5 57 63 357 476 12% 13% 75% 15% 4%
524 winkels gespecialiseerd overige art 39.700 2.640 180 x x x x x x x x x
5241 Winkels in stoffen, huishoudtextiel 595 10 0 72 35 6 113 64% 31% 5% - 4%
5242 Winkels in kleding, modeartikelen 8.030 530 60 2.180 1.762 3.985 7.926 28% 22% 50% 1% 0%
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5243 Winkels in schoeisel en lederwaren 1.420 140 15 484 455 909 1.848 26% 25% 49% 3% 0%
5244 Winkels in meubels, huishoud art. 4.830 355 25 1.899 1.300 3.089 6.289 30% 21% 49% 2% 0%
5245 Winkels in huish. apparaten e.d. 2.760 150 20 1.262 527 2.792 4.580 28% 11% 61% 3% 0%
5246 Winkels in ijzerwaren, DHZ-art e.d. 3.310 500 20 1.727 1.691 2.482 5.900 29% 29% 42% 2% 0%
5247 Winkels in boeken,schoolbenodigdhdn 1.560 120 5 591 558 449 1.598 37% 35% 28% 6% 1%
5248 Overige winkels (1) 7.680 355 10 2.635 1.297 689 4.621 57% 28% 15% 1% 0%
5249 Overige winkels (2) 9.515 480 20 x x x x x x x x x
525 Winkels in tweedehands art en antiek 2.815 50 0 301 84 5 390 77% 22% 1% - 0%
526 Detailhandel niet in winkel 14.325 135 10 1.737 769 1.153 3.658 47% 21% 32% 3% 0%
5260a Overige detailhandel 17.685 185 15 2.120 863 1.178 4.161 51% 21% 28% 2% 0%
5261 Postorderbedrijven 2.950 35 10 316 304 1.102 1.722 18% 18% 64% 6% 2%
5262 Markthandel 7.470 50 0 919 161 0 1.080 85% 15% 0% - 0%
5263 Straathandel, colportage e.d. 3.910 50 0 496 278 82 856 58% 33% 10% - 1%
527 Rep. v. consumentenart (geen auto's) 3.355 50 5 384 94 25 503 76% 19% 5% 1% 0%
55  Horeca 31.840 3.685 90 4.875 6.310 4.136 15.321 32% 41% 27% 0% 0%
551 Hotels, pensions,conferentie-oorden 1.535 690 50 336 1.412 1.502 3.250 10% 43% 46% 1% 0%
552 Campings,jeugdherb.,bungalowparken 2.820 155 10 459 295 612 1.366 34% 22% 45% 4% 0%
553 Restaurants, cafetaria's e.d. 15.350 1.920 15 2.380 2.967 614 5.961 40% 50% 10% 1% 0%
55301 Restaurants 7.940 1.425 10 1.295 2.155 412 3.862 34% 56% 11% 1% 0%
5530b Cafetaria's e.d., ijssalons 7.410 495 5 1.093 805 201 2.099 52% 38% 10% 2% 0%
554 Cafés e.d. 8.850 750 0 1.329 1.220 35 2.584 51% 47% 1% - 0%
555  Kantines en catering 3.285 175 20 341 464 1.355 2.160 16% 21% 63% 3% 0%
I Vervoer, opslag en communicatie 13.545 1.565 235 15.038 21.599 52.286 88.923 17% 24% 59% 0% 0%
60  Vervoer over land 115 20 20 3.673 9.529 9.399 22.601 16% 42% 42% 2% 2%
601 Spoorwegen 10 5 5 x x x x x x x x x
602 Vervoer over de weg 10.155 2.625 220 3.639 9.169 7.571 20.379 18% 45% 37% 0% 0%
6022 Taxibedrijven 3.260 440 25 289 641 507 1.436 20% 45% 35% 1% 0%
6024 Goederenwegvervoerbedrijven, totaal 175 105 5 3.348 8.293 5.933 17.574 19% 47% 34% 7% 1%
6021a Tram- en autobusvervoer 6.620 2.070 175 58 321 991 1.369 4% 23% 72% 0% 0%
603 Pijpleidingbedrijven 0 5 0 x x x x x x x x x
61  Vervoer over water 4.110 195 25 2.458 1.319 3.181 6.958 35% 19% 46% 2% 0%
611  Zeevaartbedrijven 620 55 20 1.233 935 2.911 5.079 24% 18% 57% 3% 1%
612 Binnenvaartbedrijven 3.490 140 5 1.260 386 233 1.879 67% 21% 12% 2% 0%
62 Vervoer door de lucht 210 20 5 153 68 9.099 9.320 2% 1% 98% 20% 4%
63 Dienstverlening voor het vervoer 5.445 1.085 135 5.948 9.390 11.044 26.382 23% 36% 42% 0% 0%
631 Laad-, los-, over- en opslagbedr. 700 275 45 941 1.845 2.046 4.832 19% 38% 42% 1% 0%
6311 Laad-, los- en overslagbedrijven 240 110 20 227 549 1.293 2.069 11% 27% 63% 3% 1%
6312 Opslagbedrijven 460 165 25 656 1.217 889 2.762 24% 44% 32% 1% 0%
632 Overige diensten voor het vervoer 860 55 15 299 354 2.253 2.906 10% 12% 78% 5% 1%
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6321 Ov. diensten voor vervoer over land 555 20 5 215 110 391 716 30% 15% 55% 11% 3%
6322 Ov. diensten v. vervoer over water 265 20 5 79 214 689 982 8% 22% 70% 14% 4%
6323 Luchthavens,diensten tbv luchtvaart 40 15 5 8 52 1.147 1.207 1% 4% 95% 19% 5%
633  Reis/informatiebureaus tbv toerisme 2.155 285 25 1.137 1.995 2.495 5.627 20% 35% 44% 2% 0%
634 Expediteurs,bevrachters; weging e.d. 1.725 475 50 3.542 5.074 4.400 13.017 27% 39% 34% 1% 0%
64 Post en telecommunicatie 3.670 245 45 2.624 1.446 19.592 23.662 11% 6% 83% 2% 0%
641 Post- en koeriersdiensten 2.565 135 10 x x x x x x x x x
6411 Nationale postdiensten 55 5 5 x x x x x x x x x
6412 Lokale post- en koeriersdiensten 2.510 130 5 283 255 1.513 2.052 14% 12% 74% 15% 1%
642 Telecommunicatiebedrijven 1.100 110 35 x x x x x x x x x
71 Verhuur van roerende goederen 4.075 370 25 1.816 2.567 3.505 7.889 23% 33% 44% 2% 0%
7110a Verhuur van transportmiddelen 700 100 15 851 1.563 2.949 5.363 16% 29% 55% 4% 1%
713 Verhuur van machines en werktuigen 1.285 105 5 536 396 458 1.390 39% 28% 33% 7% 1%
714 Verhuur v. overige roerende goederen 2.090 160 5 421 595 122 1.137 37% 52% 11% 2% 0%
72 Computerservice,informatietechnologie 19.145 1.740 140 3.671 5.524 9.126 18.321 20% 30% 50% 0% 0%
73 Speur- en ontwikkelingswerk 1.750 245 45 326 666 1.955 2.947 11% 23% 66% 1% 0%
74 Overige zakelijke dienstverlening 125.915 9.465 900 24.288 21.440 25.827 71.555 34% 30% 36% 0% 0%
7412 Accountants,boekhoudbur,belast.adv 15.710 925 65 2.606 1.975 3.707 8.288 31% 24% 45% 1% 0%
7413 Markt- en opinieonderzoekbureaus 2.695 220 20 529 661 189 1.379 38% 48% 14% 1% 0%
7413a Econom.adviesverl., marktonderz. 37.540 1.420 70 6.474 3.087 1.311 10.872 60% 28% 12% 0% 0%
7414 Econ. onderz-, adv.- en pr-bureaus 34.850 1.200 50 5.950 2.421 1.122 9.493 63% 25% 12% 0% 0%
742 Architecten-, ingenieursbureaus e.d. 17.265 1.510 100 3.930 4.009 4.082 12.021 33% 33% 34% 0% 0%
743 Keuring en controle 615 85 20 189 382 573 1.144 17% 33% 50% 3% 1%
744 Reclamebureaus e.d 14.825 600 20 2.433 2.917 1.431 6.782 36% 43% 21% 1% 0%
7450b Uitzend-,  uitleenbedrijven en arbeidsbemiddeling 4.830 1.910 370 1.029 2.995 9.959 13.983 7% 21% 71% 0% 0%
7450a  Uitzend- en uitleenbedrijven 2.565 1.615 355 710 3.122 11.612 15.444 5% 20% 75% 0% 0%
74503 Arbeidsbemiddeling 2.260 290 15 462 468 532 1.461 32% 32% 36% 2% 0%
746 Beveiliging en opsporing 1.080 195 25 161 325 1.073 1.558 10% 21% 69% 3% 0%
747 Reiniging van gebouwen en transp.. 5.860 910 80 629 1.179 2.144 3.952 16% 30% 54% 1% 0%
74701 Reiniging van gebouwen 5.225 815 70 498 942 1.973 3.412 15% 28% 58% 1% 0%
74702  Reiniging (niet van gebouwen) 635 90 10 130 236 173 539 24% 44% 32% 3% 1%
748 Overige zak. dienstverlening n.e.g. 19.010 685 70 2.682 2.348 1.630 6.660 40% 35% 24% 0% 0%
7481 Fotografie;ontwikkelen v films 4.525 35 5 288 62 41 391 74% 16% 10% 2% 1%
7484a Overige zakelijke dienstverlening 14.465 640 65 2.332 2.224 1.195 5.751 41% 39% 21% 0% 0%
74873 Veilingen van landbouw-, .. 20 10 5 56 49 413 518 11% 9% 80% 16% 6%
90 Milieudienstverlening 615 245 60 . . . . . . . . .
93  Overige dienstverlening 30.155 710 20 . . . . . . . . .
9301 Reinigen van kleding en textiel 820 115 10 103 212 453 767 13% 28% 59% 6% 1%
9302 Kappers en schoonheidsverzorging 22.810 295 0 1.099 292 3 1.394 79% 21% 0% - 0%
9303 Uitvaartwezen,crematoria,mortuaria 725 90 5 110 240 434 784 14% 31% 55% 11% 1%
9304 Fitnesscentra, sauna's, solaria ed. 2.080 175 5 179 282 88 549 33% 51% 16% 3% 0%
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1. TOELICHTING

Deze tabel bevat gegevens over aantallen werkzame personen en 
werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel 
resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat van een groot 
aantal SBI-bedrijfstakken en -branches. 

De gegevens zijn ontleend aan meer gedetailleerde branchespecifieke 
tabellen (zie paragraaf 3) en maken het mogelijk de branches onderling te 
vergelijken. 
Het gaat om de volgende bedrijfstakken en branches.
0141  Hoveniers en agrarische dienstverlening;
10 - 14  Winning van delfstoffen;
15 - 37  Industrie (met uitzondering van 3663.1);
3663.1 Sociale werkvoorziening;
40 Productie en distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en warm 
water;
41 Winning en distributie van water;
45 Bouwnijverheid;
50  Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen; 
benzineservicestations;
51 Groothandel en handelsbemiddeling;
52 Detailhandel en reparatie ten behoeve van particulieren;
55 Horeca;
60 - 64 Vervoer, opslag en communicatie;
71 Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder 
bedienend personeel en van overige roerende goederen;
72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus en dergelijke;
73 Speur- en ontwikkelingswerk;
74 Overige zakelijke dienstverlening;
90 Milieudienstverlening; 
93 Overige dienstverlening.
Voor een verklaring van de SBI zie paragraaf 2.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006.

Frequentie: per jaar.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
De SBI-indeling in de tabel is anders gestructureerd.
Wijzigingen per 11 november 2008:
Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten in deze 
tabel heeft voor het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan ten
opzichte van voorafgaande jaren. Zo is de vragenlijst die bedrijven in 
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. 
Tevens is de populatie van bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk
gewijzigd als gevolg van een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister
van het CBS. Door onder meer deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het 
jaar 2006 niet vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. Daarom heeft
het CBS ervoor gekozen te starten met deze nieuwe tabel met uitkomsten 
vanaf het verslagjaar 2006.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De uitkomsten komen doorgaans 18 maanden na afloop van het verslagjaar 



beschikbaar.
Na publicatie worden de cijfers alleen nog herzien als mocht blijken dat 
aanzienlijke bijstellingen noodzakelijk zijn.

2. DEFINITIES EN VERKLARING VAN SYMBOLEN
 
Bedrijfstakken en branches zijn groepen van bedrijven ingedeeld naar 
voornaamste activiteit. Voor de indeling hanteert het CBS de zogenoemde 
Standaardbedrijfsindeling 1993 (SBI '93). De SBI '93 kent zes niveaus, 
waarvan de beide hoogste niveaus (secties en subsecties) door letters en 
de lagere niveaus (afdelingen, groepen, klassen en subklassen) door 
cijfers worden aangeduid. In de volgende paragraaf treft u een 
snelkoppeling aan naar meer informatie over de SBI '93.

De indeling naar voornaamste activiteit (hoofdactiviteit) betekent dat er 
in een bepaalde categorie bedrijven, bijvoorbeeld productie en 
distributie van energie en water, bedrijven kunnen voorkomen die naast 
deze activiteiten ook andere activiteiten (nevenactiviteiten) uitvoeren.

Verklaring van de in de tabel gebruikte symbolen: 
 
lege cel : een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen 
.   : onbekend; het CBS heeft hier geen cijfers over 
x   : geheim; het CBS heeft hier wel cijfers over maar kan 
    deze om geheimhoudingsredenen niet publiceren 
 
-   : nihil (het cijfer is echt '0') 
0 (0,0)  : het cijfer komt na afronding uit op 0 (0,0). Het cijfer 
    is dus kleiner dan de helft van de gekozen eenheid 
 
*   : voorlopige cijfers 
**   : nader voorlopige cijfers (deze hebben een meer 
    definitieve status dan voorlopige cijfers) 

3. KOPPELINGEN NAAR RELEVANTE TABELLEN EN ARTIKELEN

Meer informatie over de SBI '93 treft u aan op de pagina Home/Methoden/Classificaties/SBI - Standaard Bedrijfsindeling

Gegevens over aantallen bedrijven en de mutaties hierin (onder andere 
oprichtingen en faillissementen) naar een aantal gezichtspunten zoals 
SBI, rechtsvorm, provincie en COROP-gebied zijn opgenomen onder de 
rubriek "Demografie bedrijven" op de pagina:
Home/Thema's/Bedrijven/Cijfers/Overzicht

De StatLine tabel Bedrijfsleven vormt in feite een 'verzameltabel'. 
Onderstaande tabellen of themapagina's geven vaak meer uitgebreide 
informatie.
* Industrie; arbeids- en financiële gegevens, per branche
* Delfstoffenwinning; arbeids- en financiële gegevens, per branche
* Energie- en waterleidingbedrijven; arbeids- en financiële gegevens
* Bouwnijverheid; arbeids- en financiële gegevens, per branche
* Transport; arbeids- en financiële gegevens, per branche
* Dienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, per branche
* Groothandel en handelsbemiddeling; arbeids- en financiële gegevens
* Detailhandel; arbeids- en financiële gegevens, per branche
* Speur- en ontwikkelingswerk; arbeids- en financiële gegevens
* Milieudienstverlening <| diverse publicaties>.
* Dienstverlening landbouw; arbeids- en financiële gegevens
* Hoveniersbedrijven; arbeids- en financiële gegevens

De cijfers van de apotheken 1994-2001 staan in een aparte publicatie: 
* Apotheken; algemene-, exploitatie- en investeringsgegevens, 1994-2001.
Van de Beveiligings- en opsporingsbedrijven en de Rechtskundige diensten 
zijn cijfers over de periode 1997-2001 beschikbaar in de tabellen: 
* Beveiligings- en opsporingsbedrijven
* Rechtskundige diensten



De uitkomsten van de arbeids- en financiële gegevens van de 
bedrijfstakken en branches tot en met 2005 zijn opgenomen in de 
StatLine tabel: 
Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, per branche, 2000-2005.

4. BRONNEN EN METHODENBESCHRIJVING
 
De cijfers van deze tabel zijn afkomstig uit de Productiestatistieken. 
De beschrijving van het onderzoek is te vinden bij: 
Onderzoeksbeschrijving Productiestatistieken

5. MEER INFORMATIE

Infoservice: http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen

Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde van
de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.

Netto omzet
Opbrengst, exclusief btw, uit verkoop van goederen en diensten aan derden
na aftrek van kortingen, bonussen, statiegeld en doorberekende
vrachtkosten. Derden zijn particulieren dan wel bedrijven buiten het
(Nederlandse deel van het) eigen concernverband.

01411 Hoveniersbedrijven
01411 Hoveniersbedrijven
Deze subklasse omvat:
- aanleg en onderhoud van tuinen, plantsoenen en parken;
- aanleg en onderhoud van bermen;
- aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen van sportaccommodaties;
- aanleg en onderhoud van tuinvijvers en aanplantingen hiervoor;
- aanbrengen en onderhoud van interieurbeplanting.
Deze subklasse omvat niet:
- ontwerpen van tuinen en groenvoorzieningen (7420.2);
- aanleg en onderhoud van sportaccommodaties voor zover niet uitsluitend
de groenvoorziening (4523.1).

0141a Agrarische dienstverlening
0141a Agrarische dienstverlening
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
01412 Dienstverlening van de akker- en tuinbouw
0142 Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren (geen
veterinaire
diensten)

C  Winning van delfstoffen
C Winning van delfstoffen
Het begrip "winning van delfstoffen" omvat de winning van in de natuur
voorkomende mineralen in vaste vorm (steenkool, turf en erts), in
vloeibare vorm (aardolie) of in de vorm van een gas (aardgas). Winning
vindt plaats door middel van ondergrondse mijnbouw, dagbouw of boringen.
Deze sectie omvat voorts 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.
Deze sectie omvat ook:
- de vervaardiging van steenkool- en bruinkoolbriketten, het sinteren van
ertsen;
- het vergruizen, malen of op andere wijze behandelen van bepaalde soorten
aarde, steen en mineralen.
Deze sectie omvat niet:
- de verwerking van delfstoffen (sectie D);
- de productie aan de bron van natuurlijk bron- of mineraalwater (1598);
- de winning, zuivering en distributie van water (4100);
- de exploratie van mineralen (7420).
De winningsactiviteiten worden aan de hand van de belangrijkste
geproduceerde mineralen ingedeeld in afdelingen, groepen en klassen.
Subsectie CA omvat de winning van energiehoudende delfstoffen (steenkool,
bruinkool en turf).
Subsectie CB omvat niet-energiehoudende delfstoffen.

CA Winning van energiehoudende delfst.
CA Winning van energiehoudende delfstoffen
Deze subsectie omvat:
10 Turfwinning
11 Aardolie- en aardgaswinning en dienstverlening voor de aardolie- en
aardgaswinning

10 Turfwinning
10 Turfwinning
Deze afdeling omvat:
- winning van turf;
- vervaardiging van turfstrooisel, turfbriketten en overige
turfaggregaten.
Deze afdeling omvat niet:
- vervaardiging van overige producten van turf (2682).

11 Aardolie- en -gaswinning en dienstver
11 Aardolie- en aardgaswinning en dienstverlening voor de aardolie- en
aardgaswinning
Deze afdeling omvat de exploitatie en ontwikkeling van aardolie- en
aardgasvelden. Daaronder vallen ook activiteiten als het slaan en
uitrusten van (boor)putten, het gebruik van separatoren, demulgatoren,
ontziltingsinstallaties en verzamelleidingen voor ruwe aardolie en alle
overige activiteiten in verband met het voorbereiden van olie en gas tot
het punt waar het transport vanaf de winningsplaats begint.
Deze afdeling omvat naast de productie van aardolie en aardgas ook:
- de winning van aardolie uit bitumineuze leisteen en bitumineus zand;
- de terugwinning van vloeibare koolwaterstoffen;
- het voor een vast bedrag of op contractbasis verrichten van diensten in
verband met het boren of de exploitatie van olie- en gasputten valt onder
klasse 1120.
Deze afdeling omvat niet:
- de raffinage van aardolieproducten (2320.1);
- proefboringen (4512);
- geofysisch onderzoek en geofysische cartografie (7420.8).

111 Aardolie- en aardgaswinning
111 Aardolie- en aardgaswinning
Deze groep omvat:
- winning van aardolie;
- winning van ruwe gasvormige koolwaterstoffen (aardgas);
- winning van condensaten;
- verwijderen en scheiden van vloeibare koolwaterstoffracties;
- vloeibaar maken en opnieuw vergassen van aardgas met het oog op het
vervoer;
- ontzwavelen van gas.

112 Dienstverl aardolie- en -gaswinning
112 Dienstverlening voor de aardolie- en aardgaswinning
Deze groep omvat:



- proefboren voor de aardolie- en aardgaswinning;
- specifieke diensten zoals:
* het opbouwen, repareren, ontmantelen van boortorens;
* cementeren, afdichten en dergelijke van olie- en gasputten.

CB Winning v niet-energiehoudende delfst
CB Winning van niet-energiehoudende delfstoffen
Deze subsectie omvat naast de winning van steensoorten en zout ook het
baggeren van alluviale sedimenten, het malen van stenen. De producten
worden vooral in de bouw gebruikt (bijvoorbeeld zand, steen enzovoort) en
bij de vervaardiging van bouwmaterialen (bijvoorbeeld klei, gips, kalk),
van chemicaliën enzovoort
De zoutproductie omvat ook de raffinage van zout voor de menselijke
consumptie.
Deze subsectie omvat niet:
- de verwerking van delfstoffen (behalve vergruizen, malen, wassen,
drogen, sorteren en mengen).

D Industrie (excl. 36631 sociale werkv.)
D Industrie
Onder industrie wordt de mechanische, fysische of chemische verwerking van
materialen, stoffen of onderdelen tot nieuwe producten verstaan. De
verwerkte materialen, stoffen of onderdelen zijn grondstoffen uit de
landbouw, bosbouw, visserij en mijnbouw, alsmede (half)fabricaten uit de
industrie.
Bij de eenheden in deze sectie gaat het vaak om fabrieken waar gewoonlijk
machines met motoraandrijving en apparaten worden gebruikt. Eenheden waar
materialen of stoffen met de hand of in de eigen woning tot nieuwe
producten worden verwerkt en die welke producten op de plaats waar deze
zijn gemaakt, zelf verkopen, zoals bakkerijen en kleermakerijen, vallen
echter ook onder deze sectie.

DA  Vervaardiging van voedings- en..
DA Vervaardiging van voedings- en genotmiddelen
De voedingsindustrie verwerkt producten uit de landbouw, veeteelt en
visserij tot voedsel en dranken voor mens en dier en omvat ook de
productie van diverse intermediaire producten die niet rechtstreeks voor
consumptie zijn geschikt. Vaak ontstaan ook bijproducten met een bepaalde
waarde (bijvoorbeeld huiden bij de slacht of perskoeken bij de
olieproductie).
Iedere afdeling is ingedeeld naar activiteiten in verband met de
verschillende soorten producten: vlees, vis, fruit en groenten, oliën en
vetten, melkproducten, maalderijproducten, diervoeders en overige
voedings- en genotmiddelen.  De productie kan voor eigen rekening worden
uitgevoerd of in opdracht van derden, zoals bij de slachterijen.
Een aantal activiteiten wordt als industrie beschouwd, bijvoorbeeld
bakkerijen, slagerijen met kant-en-klare vleesproducten enzovoort, 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 (bijvoorbeeld slagers, vishandelaren enzovoort),
wordt de desbetreffende eenheid bij sectie G (Groothandel en detailhandel)
ingedeeld).
De behandeling van slachtafval voor de productie van diervoeders wordt bij
157 ingedeeld terwijl de verwerking van afval van voedings- en
genotmiddelen tot secundaire grondstoffen bij 3720 wordt ingedeeld en de
verwijdering van het afval ervan bij 90.

15 Vervaardiging van voedingsmiddelen..
15 Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken
Deze afdeling omvat:
151 Slachterijen en vleesverwerking
152 Visverwerking
153 Groente- en fruitverwerking
154 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
155 Vervaardiging van zuivelproducten
156 Vervaardiging van meel
157 Vervaardiging van diervoeder
158 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen



159 Vervaardiging van dranken

16 Verwerking van tabak
16 Verwerking van tabak
Deze afdeling omvat:
- vervaardiging van sigaretten, shag, sigaren, pijptabak, pruimtabak,
snuif;
- vervaardiging van gehomogeniseerde en gereconstitueerde tabak.

DB Vervaardiging van textiel en..
DB Vervaardiging van textiel en textielproducten
Deze subsectie omvat:
17 Vervaardiging van textiel
18 Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont

17 Vervaardiging van textiel
17 Vervaardiging van textiel
Deze afdeling omvat:
-  het bewerken en spinnen van textielvezels;
- het weven van textiel;
- het veredelen van textiel en kleding;
- de vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel:
* huishoudlinnen, dekens, vloerkleden, koorden;
- de vervaardiging van brei- en haakwerk en artikelen daarvan
(bijvoorbeeld sokken en truien).
Deze afdeling omvat niet:
- vervaardiging van kleding (afdeling 18);
- vervaardiging van synthetische vezels (klasse 2470).

18 Vervaardiging van kleding; bereiden..
18 Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont
Deze afdeling omvat:
- de vervaardiging van alle soorten confectie- of maatkleding
(bijvoorbeeld bovenkleding, onderkleding voor heren, dames of kinderen,
werkkleding, zakelijke kleding, vrijetijdskleding en toebehoren) van alle
soorten materiaal (bijvoorbeeld leer, weefsel, gebreide of gehaakte
stoffen enzovoort). Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen kleding voor
volwassenen en kinderen of tussen moderne en traditionele kleding;
- bereiden van bont en vervaardigen van artikelen van bont.
Deze afdeling omvat niet:
- de vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding (1772).

DC Vervaardiging van leer en..
DC Vervaardiging van leer en lederwaren (geen kleding)
Deze subsectie omvat:
191 Looien en bewerken van leer
192 Vervaardiging van lederwaren (geen kleding en schoeisel)
193 Vervaardiging van schoeisel

19  Vervaardiging van leer en..
19  Vervaardiging van leer en lederwaren (geen kleding)
Deze subsectie omvat:
191 Looien en bewerken van leer
192 Vervaardiging van lederwaren (geen kleding en schoeisel)
193 Vervaardiging van schoeisel

DD Houtindustrie en vervaardiging van..
DD Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout
Deze subsectie 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 gezaagd hout of
gezaagd hout dat daarna met een draaibank of ander gereedschap kan worden
verzaagd. Het gezaagd of anderszins bewerkt hout kan vervolgens ook worden
geschaafd of geschuurd en ineen worden gezet tot eindproducten, zoals
houten emballage.
Deze subsectie omvat niet:



- de vervaardiging van meubelen (361);
- het plaatsen van niet zelf vervaardigde houten kozijnen en dergelijke
(4542).

20 Houtindustrie en vervaardiging van..
20 Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout
Deze subsectie 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 gezaagd hout of
gezaagd hout dat daarna met een draaibank of ander gereedschap kan worden
verzaagd. Het gezaagd of anderszins bewerkt hout kan vervolgens ook worden
geschaafd of geschuurd en ineen worden gezet tot eindproducten, zoals
houten emballage.
Deze subsectie omvat niet:
- de vervaardiging van meubelen (361);
- het plaatsen van niet zelf vervaardigde houten kozijnen en dergelijke
(4542).

DE Vervaardiging van papier, karton en..
DE Vervaardiging van pulp, papier en papierwaren; uitgeverijen en
drukkerijen
Deze subsectie omvat:
21 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren
22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media

21 Vervaardiging van papier, karton en..
21 Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren
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 activiteiten. In hoofdzaak zijn er drie
activiteiten. Bij de vervaardiging van pulp moeten de cellulosevezels van
andere ongerechtigheden in hout of oud papier worden gescheiden.  Bij de
vervaardiging van papier moeten van deze vezels vezelstofmatten worden
gemaakt. Bewerkte papierproducten zijn gemaakt van papier en andere
materialen door middel van diverse snij- en vormgevingstechnieken,
inclusief coaten en lamineren. De papierwaren kunnen worden bedrukt
(bijvoorbeeld behangselpapier, cadeaupapier enzovoort), maar het
drukprocédé mag op zich niet de hoofdactiviteit zijn.

22 Uitgeverijen, drukkerijen en..
22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media
Deze afdeling omvat uitgeverijen van kranten, tijdschriften of boeken.
Over het algemeen brengen eenheden, die als uitgeverij bekend zijn, werken
uit waarvan zij gewoonlijk de auteursrechten bezitten.  De werken kunnen
in één of meer formaten worden uitgegeven, waaronder de traditionele
drukvorm, audiobanden, cd-rom of on line. Uitgevers kunnen werken van
anderen publiceren waarvan zij de rechten hebben verworven en/of werken
die zij binnen het eigen bedrijf hebben laten maken.
Drukkerijen drukken producten als kranten, boeken, tijdschriften,
handelsformulieren, wenskaarten en ander materiaal en verrichten
ondersteunende activiteiten als boekbinden, het maken van galvano's en
data imaging. Deze ondersteunende activiteiten zijn een integrerend deel
van de grafische industrie en leveren bijna altijd een product (een
galvano, een gebonden boek of een computerschijf of -bestand) op dat een
integrerend deel is van de grafische industrie.
De bij het drukken toegepaste procédés 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, gravure, zeefdruk en flexografie).  Een
nieuwe technologie wint snel terrein. Daarbij 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 (bijvoorbeeld een krant)



vaak door één eenheid worden verzorgd, is er toch een tendens tot
specialisatie.
Deze afdeling omvat niet;
- de uitgeverijen van software (7221);
- uitgeverijen die uitsluitend on line publiceren (7240).

DF Aardolie- en steenkoolverwerkende..
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie; bewerking van splijt- en
kweekstoffen
Deze subsectie heeft betrekking op de verwerking van aardolie en steenkool
tot bruikbare producten en omvat ook de nucleaire industrie. Zij omvat het
verwerkende deel van de energiesector die bij sectie C begint (Winning van
delfstoffen) en ook onder sectie E (Distributie van elektriciteit, gas en
water) valt.  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 (bijvoorbeeld cokes, butaan, propaan,
benzine, kerosine, huisbrandolie, splijt- en kweekstoffen enzovoort),
alsmede diensten in verband met de verwerking ervan (bijvoorbeeld
raffinage voor verkoop, behandeling van kernafval).
Deze subsectie omvat alleen de vervaardiging van gassen met een tamelijk
lage zuiverheidsgraad (minder dan 95% voor ethaan, ethyleen en butaan,
minder dan 90% voor propaan (propeen), buteen (butyleen) en butadieen).
Niet inbegrepen is de vervaardiging van gassen met een tamelijk hoge
zuiverheidsgraad (2414), de vervaardiging van industriële gassen (2411),
de winning van aardgas (methaan, ethaan, butaan of propaan) (1110) en de
vervaardiging van gasvormige brandstoffen, behalve petroleumgassen
(bijvoorbeeld steenkolengas, watergas, generatorgas, fabrieksgas) (400).

23 Aardolie- en steenkoolverwerkende..
23 Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie; bewerking van splijt- en
kweekstoffen
Deze subsectie heeft betrekking op de verwerking van aardolie en steenkool
tot bruikbare producten en omvat ook de nucleaire industrie. Zij omvat het
verwerkende deel van de energiesector die bij sectie C begint (Winning van
delfstoffen) en ook onder sectie E (Distributie van elektriciteit, gas en
water) valt.  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 (bijvoorbeeld cokes, butaan, propaan,
benzine, kerosine, huisbrandolie, splijt- en kweekstoffen enzovoort),
alsmede diensten in verband met de verwerking ervan (bijvoorbeeld
raffinage voor verkoop, behandeling van kernafval).
Deze subsectie omvat alleen de vervaardiging van gassen met een tamelijk
lage zuiverheidsgraad (minder dan 95% voor ethaan, ethyleen en butaan,
minder dan 90% voor propaan (propeen), buteen (butyleen) en butadieen).
Niet inbegrepen is de vervaardiging van gassen met een tamelijk hoge
zuiverheidsgraad (2414), de vervaardiging van industriële gassen (2411),
de winning van aardgas (methaan, ethaan, butaan of propaan) (1110) en de
vervaardiging van gasvormige brandstoffen, behalve petroleumgassen
(bijvoorbeeld steenkolengas, watergas, generatorgas, fabrieksgas) (400).

DG Vervaardiging van chemische producten
DG Vervaardiging van chemische producten
Deze subsectie heeft betrekking op de bewerking van organische en
anorganische grondstoffen door middel van een chemisch procédé en de
formulering 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 groepen.

24 Vervaardiging van chemische producten
24 Vervaardiging van chemische producten
Deze subsectie heeft betrekking op de bewerking van organische en
anorganische grondstoffen door middel van een chemisch procédé en de
formulering 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 groepen.

DH Vervaardiging van producten van..
DH Vervaardiging van producten van rubber en kunststof
Kenmerkend voor de rubber- en kunststofindustrie zijn de gebruikte
grondstoffen.  Niet alle producten die van deze materialen zijn gemaakt,
vallen echter noodzakelijkerwijs onder deze subsectie.

25  Vervaardiging van producten van..
25 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof
Kenmerkend voor de rubber- en kunststofindustrie zijn de gebruikte
grondstoffen.  Niet alle producten die van deze materialen zijn gemaakt,
vallen echter noodzakelijkerwijs onder deze subsectie.

DI Vervaardiging van glas, aardewerk,..
DI Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten
Deze subsectie omvat verschillende gebieden die steeds betrekking hebben
op één stof van minerale oorsprong: eerst glas en glaswerk (bijvoorbeeld
vlakglas, holglas, glasvezels, technisch glaswerk enzovoort),  vervolgens
keramische producten, tegels en producten van gebakken klei en daarna
cement en gips, van grondstof tot eindproduct. Bewerkt en afgewerkt
natuursteen en andere delfstoffen sluiten de rij.

26 Vervaardiging van glas, aardewerk,..
26 Vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten
Deze subsectie omvat verschillende gebieden die steeds betrekking hebben
op één stof van minerale oorsprong: eerst glas en glaswerk (bijvoorbeeld
vlakglas, holglas, glasvezels, technisch glaswerk enzovoort),  vervolgens
keramische producten, tegels en producten van gebakken klei en daarna
cement en gips, van grondstof tot eindproduct. Bewerkt en afgewerkt
natuursteen en andere delfstoffen sluiten de rij.

DJ Vervaardiging van metalen in..
DJ Vervaardiging van metalen in primaire vorm en van producten van metaal
Deze subsectie omvat:
27 Vervaardiging van metalen in primaire vorm
28 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en
transportmiddelen)

27 Vervaardiging van metalen in..
27 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 procestechnieken op het gebied van de
metallurgie. Deze afdeling omvat ook de vervaardiging van legeringen en
superlegeringen door chemische elementen aan zuivere metalen toe te
voegen.  Het uitsmelten en raffineren leveren 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
vloeibaar metaal dat voor de vervaardiging van gietstukken en andere
producten van metaal in primaire vorm wordt gebruikt.

28 Vervaardiging van producten van..
28 Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en
transportmiddelen)
Deze afdeling omvat:
281 Vervaardiging van metalen constructiewerken, ramen, deuren en kozijnen
282 Vervaardiging van tanks en reservoirs en van ketels en radiatoren voor
de centrale verwarming
283 Vervaardiging van stoomketels
284 Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
285 Oppervlaktebehandeling en overige metaalbewerking
286 Vervaardiging van scharen en bestek, gereedschap en hang- en sluitwerk
287 Vervaardiging van overige producten van metaal (geen machines en
transportmiddelen)

DK Vervaardiging van machines en..
DK Vervaardiging van machines en apparaten



De subsectie 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 alsook mobiele of handbediende toestellen voor de
industrie, burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en waterbouw, landbouw, het
leger of thuis.  De vervaardiging van wapens en speciale apparaten en
werktuigen voor het vervoer van passagiers of vracht binnen een
afgebakende ruimte valt ook onder deze subsectie.
In subsectie DK wordt een onderscheid gemaakt tussen de vervaardiging van
machines, apparaten en onderdelen voor algemeen gebruik enerzijds en die
voor speciale toepassingen anderzijds. De volgende rubrieken worden
onderscheiden:
- motoren en krachtmachines (met uitzondering van elektrische motoren),
turbines, pompen, compressoren, kranen en overbrengingsmechanismen;
- ovens, branders, hijs-, hef- en transportwerktuigen, machines en
apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling,
- machines en apparaten voor algemeen gebruik (bijvoorbeeld
verpakkingsmachines, weegtoestellen en -inrichtingen en toestellen voor
het zuiveren van water);
- machines en werktuigen voor de landbouw;
- gereedschapswerktuigen;
- machines, apparaten en werktuigen voor overige specifieke, industriële
doeleinden (bijvoorbeeld de productie van metaal, burgerlijke en
utiliteitsbouw, weg- en waterbouw, de mijnbouw of de productie van
levensmiddelen, textiel, papier, drukwerk en producten van kunststof of
rubber);
- wapens en munitie;
- huishoudapparaten (elektrisch en niet-elektrisch).
De subsectie omvat niet:
- vervaardiging van producten van metaal voor algemeen gebruik (28);
- controle- en bewakingsapparaten, computers, meet- en regelapparaten,
schakel- en verdeelinrichtingen (30-33);
- transportmiddelen (34 en 35).
Reparatieactiviteiten:
Voor het indelen van reparatieactiviteiten gelden de volgende regels:
- reparatie van machines en apparaten wordt tot de industrie gerekend
indien deze activiteiten worden uitgeoefend door de producenten van die
machines of door gespecialiseerde reparatiebedrijven.
- reparatie van industriële machines en apparaten worden in die subklasse
ingedeeld waar ook de vervaardiging van die machines plaatsvindt.
- reparatie door groothandelsbedrijven of importeurs van machines en
apparaten zijn groothandelsgebruikelijke activiteiten en worden tot
dezelfde klasse in de groothandel gerekend waar de machines worden
ingedeeld.
- reparatie van consumentengoederen wordt ingedeeld in SBI 527x.

29 Vervaardiging van machines en..
29 Vervaardiging van machines en apparaten
De subsectie 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 alsook mobiele of handbediende toestellen voor de
industrie, burgerlijke en utiliteitsbouw, weg- en waterbouw, landbouw, het
leger of thuis.  De vervaardiging van wapens en speciale apparaten en
werktuigen voor het vervoer van passagiers of vracht binnen een
afgebakende ruimte valt ook onder deze subsectie.
In subsectie DK wordt een onderscheid gemaakt tussen de vervaardiging van
machines, apparaten en onderdelen voor algemeen gebruik enerzijds en die
voor speciale toepassingen anderzijds. De volgende rubrieken worden
onderscheiden:
- motoren en krachtmachines (met uitzondering van elektrische motoren),
turbines, pompen, compressoren, kranen en overbrengingsmechanismen;



- ovens, branders, hijs-, hef- en transportwerktuigen, machines en
apparaten voor de koeltechniek en klimaatregeling,
- machines en apparaten voor algemeen gebruik (bijvoorbeeld
verpakkingsmachines, weegtoestellen en -inrichtingen en toestellen voor
het zuiveren van water);
- machines en werktuigen voor de landbouw;
- gereedschapswerktuigen;
- machines, apparaten en werktuigen voor overige specifieke, industriële
doeleinden (bijvoorbeeld de productie van metaal, burgerlijke en
utiliteitsbouw, weg- en waterbouw, de mijnbouw of de productie van
levensmiddelen, textiel, papier, drukwerk en producten van kunststof of
rubber);
- wapens en munitie;
- huishoudapparaten (elektrisch en niet-elektrisch).
De subsectie omvat niet:
- vervaardiging van producten van metaal voor algemeen gebruik (28);
- controle- en bewakingsapparaten, computers, meet- en regelapparaten,
schakel- en verdeelinrichtingen (30-33);
- transportmiddelen (34 en 35).
Reparatieactiviteiten:
Voor het indelen van reparatieactiviteiten gelden de volgende regels:
- reparatie van machines en apparaten wordt tot de industrie gerekend
indien deze activiteiten worden uitgeoefend door de producenten van die
machines of door gespecialiseerde reparatiebedrijven.
- reparatie van industriële machines en apparaten worden in die subklasse
ingedeeld waar ook de vervaardiging van die machines plaatsvindt.
- reparatie door groothandelsbedrijven of importeurs van machines en
apparaten zijn groothandelsgebruikelijke activiteiten en worden tot
dezelfde klasse in de groothandel gerekend waar de machines worden
ingedeeld.
- reparatie van consumentengoederen wordt ingedeeld in SBI 527x.

30 Vervaardiging van kantoormachines..
30 Vervaardiging van kantoormachines en computers
Deze afdeling omvat de vervaardiging van kantoormachines (bijvoorbeeld
fotokopieerapparaten, kasregisters enzovoort) en computerapparatuur
(bijvoorbeeld computers, tekstverwerkers en randapparatuur).
Deze afdeling omvat niet:
- de vervaardiging van elektronische onderdelen (321);
- het onderhoud en de reparatie van computers en kantoormachines (7250);
- de ontwikkeling van maatwerk software (7222);
- de ontwikkeling van standaard software (7221).

DL Vervaardiging van elektrische en..
DL Vervaardiging van elektrische en optische apparaten en instrumenten
Deze subsectie omvat:
30 Vervaardiging van kantoormachines en computers
31 Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en
benodigdheden
32 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparaten en
-benodigdheden
33 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten, orthopedische
artikelen en dergelijke, precisie- en optische instrumenten en uurwerken

31 Vervaardiging van overige..
31 Vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en
benodigdheden
Deze afdeling omvat:
311 Vervaardiging van elektromotoren en elektrische generatoren en
transformatoren
312 Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
313 Vervaardiging van geïsoleerde kabel en draad
314 Vervaardiging van accumulatoren, elektrische elementen en batterijen
315 Vervaardiging van elektrische lampen en buizen en van
verlichtingsbenodigdheden
316 Vervaardiging van overige elektrische benodigdheden niet elders
genoemd



32 Vervaardiging van audio-, video- en..
32 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparaten en
- benodigdheden
Deze afdeling omvat de vervaardiging van zendtoestellen, ontvangtoestellen
en toestellen voor het opnemen en weergeven van beeld en geluid. Deze
afdeling omvat alle intermediaire producten, van apparatuur voor
professioneel gebruik tot toestellen voor huishoudelijk gebruik.
De installatie en reparatie van apparatuur voor professioneel gebruik valt
ook onder deze afdeling.
De reparatie van huishoudelijke apparatuur valt daarentegen onder 527
(Reparatie van consumentenartikelen) en de installatie van bedrading,
antennes of alarmsystemen valt onder bouwnijverheid (453: Installatie).

33 Vervaardiging van medische..
33 Vervaardiging van medische apparaten en instrumenten, orthopedische
artikelen en dergelijke, precisie- en optische instrumenten en uurwerken
Afdeling 33 omvat naast instrumenten voor wetenschappelijke of technisch
gebruik (bijvoorbeeld apparaten en toestellen voor elektrodiagnose,
vliegtuigelektronische apparaten enzovoort) ook foto- en filmapparaten,
apparaten voor de bewaking van industriële processen en persoonlijke
artikelen (bijvoorbeeld horloges, brillen enzovoort).
Afdeling 33 omvat ook de installatie en reparatie van dergelijke apparaten
voor industrieel gebruik.
De afdeling omvat niet:
- de reparatie van consumentenartikelen (527).

34 Vervaardiging van auto's,..
34 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers
Deze afdeling omvat:
341 Vervaardiging van auto's
342 Carrosseriebouw en vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
343 Vervaardiging van auto-onderdelen en -accessoires

DM Vervaardiging van transportmiddelen
DM Vervaardiging van transportmiddelen
Deze subsectie omvat:
34 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers
35 Vervaardiging van transportmiddelen (geen auto's, aanhangwagens en
opleggers)

35 Vervaardiging van transportmiddelen..
35 Vervaardiging van transportmiddelen (geen auto's, aanhangwagens en
opleggers)
Deze afdeling omvat:
351 Scheepsbouw en -reparatie
352 Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel
353 Vervaardiging van vlieg- en ruimtevaartuigen
354 Vervaardiging van fietsen, motor- en bromfietsen en invalidenwagens
355 Vervaardiging van overige transportmiddelen niet elders genoemd

DN  Vervaardiging van meubels;..
DN Vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen niet
elders genoemd
Deze subsectie omvat:
36 Vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen niet
elders genoemd
37 Voorbereiding tot recycling

36 Vervaardiging van meubels;..
36 Vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen niet
elders genoemd
Deze afdeling omvat:
361 Vervaardiging van meubels
362 Vervaardiging van sieraden en dergelijke (geen imitatie-)
363 Vervaardiging van muziekinstrumenten
364 Vervaardiging van sportartikelen
365 Vervaardiging van spellen en speelgoed
366 Vervaardiging van overige goederen niet elders genoemd



366310 Sociale werkvoorziening
36631 Sociale werkvoorziening
Deze subklasse omvat:
- aanbieden van arbeid aan personen die vanwege een handicap slechte
kansen hebben op de reguliere arbeidsmarkt.

37 Voorbereiding tot recycling
37 Voorbereiding tot recycling
Deze afdeling omvat:
371 Voorbereiding tot recycling van metaalafval
372 Voorbereiding tot recycling van afval (geen metaalafval)

E Energie- en waterleidingbedrijven
E Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom
en warm water
Deze sectie omvat:
40 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en
warm water
41 Winning en distributie van water

40 Energiebedrijven
40 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en
warm water
Deze afdeling omvat:
- elektriciteitsproductie, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt, zoals
thermische centrales, kerncentrales, waterkrachtcentraler, gasturbines en
centrales op stookolie en duurzame energiebronnen;
- transport en distributie van elektriciteit;
- productie, winning en distributie van stoom en warm water voor
verwarming, aandrijving en andere doeleinden;
- transport en distributie van en bevoorrading met alle soorten gasvormige
brandstoffen via een leidingnet;
- vervaardiging van gasvormige brandstoffen met een specifieke calorische
waarde door het zuiveren, mengen of op andere wijze bewerken van gas;
- productie van gas ten behoeve van de gasvoorziening door de carbonisatie
van steenkool, als bijproduct van de landbouw of uit afval;
- productie en distributie van gekoeld water of ijs voor koeldoeleinden;
- mengen en overbrengen van gas in kleine verpakking voor huishoudens.
Deze afdeling omvat niet:
- exploitatie van cokesovens (2310);
- vervaardiging van industriële gassen (2411);
- transport van gasvormige brandstoffen via pipleidingen (niet via een
leidingnet) (6030).

41 Waterleidingbedrijven
41 Winning en distributie van water
Deze afdeling omvat ook:
- ontzouten van zeewater voor de productie van water
Deze afdeling omvat niet:
- bedrijven die naast water ook elektriciteit en/of aardgas en/of warmte
distribueren (4000);
- behandeling van afvalwater uitsluitend ter voorkoming van
verontreinigingen (9000.1).

45 Bouwnijverheid
45 Bouwnijverheid
Deze afdeling omvat algemene en gespecialiseerde bouwkundige en
civieltechnische werken, de bouwinstallatie en de afwerking van gebouwen.
Zij omvat ook nieuwbouw, reparatie, aan- en verbouwwerkzaamheden, het
optrekken van geprefabriceerde gebouwen of constructies ter plaatse en van
tijdelijke bouwwerken.
Onder algemene bouwkundige werken valt de bouw van woningen, kantoren,
winkels en andere vormen van burgerlijke- en utiliteitsbouw,
boerderijgebouwen enzovoort of de bouw of aanleg van zware constructies
als autowegen, straten, bruggen, tunnels, spoorwegen, vliegvelden, havens
en andere waterbouwkundige projecten, irrigatiesystemen, rioleringen,
industriële installaties, pijpleidingen en elektriciteitsleidingen,



sportvoorzieningen enzovoort. 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.

451 Bouwrijp maken van terreinen
451 Bouwrijp maken van terreinen
Deze groep omvat:
4511 Slopen van bouwwerken; grondverzet
4512 Proefboren

452 B&U en GWW (geen grondverzet)
452 Burgerlijke en utiliteitsbouw; grond-, water- en wegenbouw (geen
grondverzet)
Deze groep omvat:
4521 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw; bouwen van kunstwerken en
leggen van kabels en buizen
4522 Dakdekken en bouwen van dakconstructies
4523 Aanleggen van wegen, luchthavens, spoorwegen en sportterreinen
4524 Natte waterbouw
4525 Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

4521 Alg B&U;bouw kunstwerken,kabelleg.
4521 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw; bouwen van kunstwerken en
leggen van kabels en buizen

45211 Alg. burgerlijke en utiliteitsbouw
45211 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

4521c Bouwen kunstwerken; kabels/buizen
Deze omvat:- bouwen van kunstwerken, zoals bruggen, viaducten, tunnels
e.d.;- aanleg, renovatie en reparatie van rioleringen;- leggen en
repareren van ondergrondse kabels, pijpleidingen;- aanleg van
bovengrondse hoogspanningen; - aanleg van bovengrondse pijpleidingen voor
transport, afvoer van vloeistoffen, gassen, (afval)water e.d. Deze omvat
niet: - aanleg van kunststof pijpleidingen voor industriële installaties
(2521);- aanleg van metalen pijpleidingen aan boord van schepen of voor
industriële installaties (2811); - schoonmaken e.d. van rioleringen
(9001).

4522 Dakdekken, bouw van dakconstructies
4522 Dakdekken en bouwen van dakconstructies

4511a Burgerlijke/utiliteitsbouw
4511a Burgerlijke en utiliteitsbouw, slopen
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
45111 Slopen van bouwwerken
45211 Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
4522 Dakdekken en bouwen van dakconstructies
45253 Metselen en voegen

4511b Grond-, water- en wegenbouw
4511b Grond-, water- en wegenbouw
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
45112 Grondverzet
4512 Proefboren
45212 Bouwen van kunstwerken (bruggen, tunnels en dergelijke)
45213 Leggen van kabels en buizen
4523 Aanleggen van wegen, luchthavens, spoorwegen en sportterreinen
4524 Natte waterbouw

4525a Bouw, geen B&U en GWW
4525a Bouw, geen burgerlijke en utiliteitsbouw en grond-, water- en
wegenbouw
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
45251 Heien en anderen funderingswerkzaamheden
45252 Vlechten van betonstaal
45254 Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw niet elders



genoemd
453 Bouwinstallatie
454 Afwerken van gebouwen
455 Verhuur van bouw- en sloopmachines met bedienend personeel

453 Bouwinstallatiebedrijven
453 Bouwinstallatie
Deze groep 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, 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.

454 Afwerken van gebouwen
454 Afwerken van gebouwen
Deze groep omvat:
4541 Stukadoren
4542 Timmeren
4543 Afwerken van vloeren en wanden
4544 Schilderen en glaszetten
4545 Overige afwerking van gebouwen

455 Verhuur bouwmachines met personeel
455 Verhuur van bouw- en sloopmachines met bedienend personeel
Deze groep omvat:
- Verhuur van machines met bedienend personeel die hoofdzakelijk in de
bouwnijverheid worden ingezet.
Deze groep omvat niet:
- verhuur, inclusief opbouwen, plaatsen, veranderen, uitbouwen, afbreken
van (een deel van) steigers (4525.4);
- verhuur van vrachtwagens met chauffeur (6024.2);
- verhuur van bouw- en sloopmachines zonder bedienend personeel (7132).

50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen
50 Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen;
benzineservicestations
Deze afdeling omvat:
- alle activiteiten, met uitzondering van productie en verhuur,
betreffende auto's en motorrijwielen, inclusief vrachtwagens:
* groot- en detailhandel in nieuwe en gebruikte auto's en motorrijwielen;
* onderhoud en reparatie;
* groot- en detailhandel in onderdelen en toebehoren;
* handelsbemiddeling in auto's en motorrijwielen;
* wassen, poetsen en slepen van auto's en motorrijwielen enzovoort;
- de detailhandel in motorbrandstoffen en smeer- en koelmiddelen.
Deze afdeling omvat niet:
- de verhuur van auto's (7110);
- de verhuur van motorrijwielen (7121).

501 Handel in en reparatie van auto's
501 Handel in en reparatie van auto's (1)
Deze groep omvat:
50101 Import van nieuwe bedrijfsauto's
50102 Import van nieuwe personenauto's
50103 Handel in en reparatie van bedrijfsauto's (geen import van nieuwe)
50104 Handel in en reparatie van personenauto's (geen import van nieuwe)
50105 Handel in aanhangwagens, opleggers en dergelijke

5010135 Handel/reparatie v. bedr.sauto's
50101, 50103, 50105 Import van nieuwe bedrijfsauto's, handel in en



reparatie van bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) en handel in
aanhangwagens, opleggers e.d..

5010200 Import van nieuwe personenauto's
50102 Import van nieuwe personenauto's
Deze subklasse omvat:
- import van nieuwe personenauto's.
Deze subklasse omvat niet:
- import van nieuwe bedrijfsauto's (5010.1);
- import van gebruikte personenauto's (5010.4);
- import van onderdelen en accessoires voor personenauto's (5030.1).

5010400 Handel, rep. v personenauto's
50104 Handel in en reparatie van personenauto's (geen import van nieuwe)
Deze subklasse omvat:
- groothandel in personenauto's (geen import van nieuwe);
- handelsbemiddeling in personenauto's;
- detailhandel in personenauto's;
- handel in schadeauto's;
- algemene reparatie en onderhoud van personenauto's;
- algemene restauratie van oude auto's, oldtimers en dergelijke.
Deze subklasse omvat niet:
- import van nieuwe personenauto's (5010.2);
- auto-onderdelenservicebedrijven (5020.1);
- reparatie en montage van banden (5020.2);
- gespecialiseerde reparatiebedrijven van auto-onderdelen (5020.3);
- carrosserieherstel van personenauto's (5020.4);
- handel in onderdelen en accessoires voor personenauto's (5030.1,
5030.3);
- benzineservicestations (5050);
- autoslopers en groothandel in sloopauto's en autosloopmateriaal
(5157.1);
- verrichten van autokeuringen (7430.2).

502 Handel in en reparatie van auto's
502 Handel in en reparatie van auto's (2)
Deze groep omvat:
50201 Auto-onderdelenservicebedrijven
50202 Bandenservicebedrijven
50203 Reparatie van specifieke auto-onderdelen
50204 Carrosserieherstel
50205 Overig onderhoud en slepen van auto's

503 Handel in auto-onderd. en -access.
503 Handel in auto-onderdelen en -accessoires
Deze groep omvat:
50301 Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires
50302 Groothandel en handelsbemiddeling in banden
50303 Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires

5030a Grooth. auto-onderd/access, ...
5030a Groothandel in auto-onderdelen, accessoires en banden
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
50301 Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires
50302 Groothandel en handelsbemiddeling in banden

5030300 Detailhandel in auto-onderdelen
50303 Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires
Deze subklasse omvat:
- detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires zonder montage daarvan.
Deze subklasse omvat niet:
- verkoop van autosloopmateriaal aan particulieren (5157.1);
- detailhandel in schokdempers, uitlaten, accu's en banden in combinatie
met montage daarvan (5020.1);
- detailhandel in banden combinatie met montage daarvan (5020.2);
- detailhandel in autolakken (5246.2).

504 Handel in, reparatie v.motorfietsen



504 Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen en accessoires
daarvan
Deze groep omvat:
50401 Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen en
accessoires daarvan
50402 Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen en
accessoires daarvan

505 Benzineservicestations
505 Benzineservicestations
Deze groep omvat:
- verkoop van motorbrandstoffen via benzineservicestations.
Deze groep omvat niet:
- groothandel in motorbrandstoffen (5151.2);
- detailhandel in huisbrandstoffen (5263.2).

51 Groothandel en handelsbemiddeling
51 Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)
Deze afdeling omvat:
- de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen) van
nieuwe en gebruikte goederen aan de detailhandel, aan industriële en
andere bedrijfsmatige gebruikers of aan andere groothandelaren, alsmede
de handelsbemiddeling bij de aankoop van goederen voor of de verkoop van
goederen aan dergelijke personen of bedrijven:
- activiteiten van groothandelaren, grossiers, dealers, exporteurs,
importeurs, coöperatieve inkooporganisaties,
- makelaars op goederenbeurzen, commissionairs en andere tussenpersonen,
coöperaties voor het op de markt brengen van landbouwproducten.
Groothandelsgebruikelijke handelingen en bewerkingen
Groothandelsgebruikelijke handelingen en bewerkingen zijn activiteiten
bij het uitoefenen van de groothandelsfunctie welke niet leiden tot een
andere indeling in de SBI. Groothandelsgebruikelijke handelingen en
bewerkingen zijn onder andere het samenvoegen en combineren van goederen,
het sorteren, het opsplitsen van partijen stukgoederen, het anders
verpakken en het bottelen, het verdelen van bijvoorbeeld geneesmiddelen
in kleinere partijen, het opslaan, koelen, afleveren en installeren van
goederen voor eigen rekening, het verpakken van goederen in vaste
toestand en het vullen van flessen met goederen in vloeibare of
gasvormige toestand, inclusief het mengen en filtreren voor eigen
rekening.
Deze afdeling omvat niet:
- de groothandel in auto's, caravans en motorrijwielen (5010, 5040);
- de groothandel in toebehoren van auto's (5030, 5040);
- de verhuur en de leasing van goederen (71);
- het verpakken van goederen in vaste toestand en het vullen van flessen
met goederen in vloeibare of gasvormige toestand, inclusief het mengen en
filtreren voor derden (7482).

511 Handelsbemiddeling
511 Handelsbemiddeling
Deze groep omvat:
- de activiteiten van commissionairs, makelaars op goederenbeurzen en
alle andere groothandelaren die handel drijven op naam en voor rekening
van anderen;
- het samenbrengen van verkopers en kopers en het verrichten van
handelstransacties namens een opdrachtgever, ook op internet.
Deze groep omvat niet:
- de groothandel op eigen naam (512-519);
- de detailhandel door commissionairs (5263);
- verzekeringsagenten, financiële intermediair (67);
- makelaars in onroerend goed (7031).

512 Grooth landbouwprod,levende dieren
512 Groothandel in landbouwproducten en levende dieren
Deze groep omvat:
5121 Groothandel in granen, zaden en veevoeder
5122 Groothandel in bloemen en planten
5123 Groothandel in levende dieren



5124 Groothandel in huiden, vellen en leder
5125 Groothandel in ruwe tabak

5121 Groothandel in granen,zaden,veevoer
5121 Groothandel in granen, zaden en veevoeders
Deze klasse omvat:
51211 Groothandel in granen
51212 Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten
51213 Groothandel in hooi, stro en ruwvoeder
51214 Groothandel in meng- en krachtvoeder
51215 Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder)
51216 Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en
oliehoudende grondstoffen
51217 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment
51218 Groothandel in overige akkerbouwproducten

5122  Groothandel in bloemen en planten
5122 Groothandel in bloemen en planten
Deze klasse omvat:
- groothandel in bloemen en planten;
- groothandel in bloembollen, -knollen;
- groothandel in boomkwekerijproducten;
- groothandel in graszoden, tuinaarde, potgrond en dergelijke
tuinbenodigdheden.
Eventueel in combinatie met:
- gedurende een beperkte periode verzorgen en/of doen opgroeien van
bloemen en planten.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in droog- en kunstbloemen (5148.7);
- groothandel in tuingereedschappen (5154.1).

5123a Gh dieren,huiden,leder,ruwe tabak
5123a Groothandel dieren, huiden, leder en ruwe tabak
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
5123 Groothandel in levende dieren
5124 Groothandel in huiden, vellen en leder
5125 Groothandel in ruwe tabak

513 Groothand. voedings- & genotmiddelen
513 Groothandel in voedings- en genotmiddelen
Deze groep omvat:
5131 Groothandel in groenten, fruit en consumptieaardappelen
5132 Groothandel in vlees en vleeswaren, pluimvee, wild en gevogelte
(geen levende dieren)
5133 Groothandel in zuivelproducten, eieren, spijsoliën en -vetten
5134 Groothandel in dranken
5135 Groothandel in tabaksproducten
5136 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
5137 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe
tropische producten)
5138 Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen
5139 Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

5131 Grooth.aardappelen, groenten, fruit
5131 Groothandel in groenten, fruit en consumptieaardappelen
Deze klasse omvat:
51311 Groothandel in groenten en fruit
51312 Groothandel in consumptieaardappelen

5132a Gh in rest voedings+genotmiddelen
5132a Groothandel in rest voedings- en genotmiddelen
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
5132 Groothandel in vlees en vleeswaren, pluimvee, wild en gevogelte
(niet levend)
5133 Groothandel in zuivelproducten, eieren, spijsoliën en -vetten
5134 Groothandel in dranken
5135 Groothandel in tabaksproducten
5136 Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk



5137 Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe
tropische producten)
51383 Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen
niet elders genoemd

5139 Groothand.voedingsmiddelen alg ass.
5139 Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment
Deze klasse omvat:
- groothandel in voedings- en genotmiddelen waarbij het omzetaandeel van
de artikelen of groepen van artikelen, overeenkomend met één van de
(sub)klassen uit groep 513 afzonderlijk, minder dan 50% uitmaakt van de
omzet;
- ship-chandling voor zover de proviand betreffend.

514 Groothand.in ov.consumentenartikelen
514 Groothandel in overige consumentenartikelen
Deze groep omvat:
5141 Groothandel in kledingstoffen, fournituren en huishoudtextiel
5142 Groothandel in kleding, schoeisel en modeartikelen
5143 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten, audio- en
videoapparaten, beeld- en geluidsdragers en verlichtingsartikelen
5144 Groothandel in glas-, porselein- en aardewerk, behang en
reinigingsmiddelen
5145 Groothandel in parfums en cosmetica
5146 Groothandel in farmaceutische producten, medische en tandheelkundige
instrumenten, verpleegartikelen en laboratoriumbenodigdheden

5141a Gh in rest ov.consumentenartikelen
5141a Groothandel in rest overige consumentenartikelen
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
5141 Groothandel in kledingstoffen, fournituren en huishoudtextiel
5143 Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en
videoapparaten, beeld- en geluidsdragers en verlichtingsartikelen
5144 Groothandel in glas-, porselein- en aardewerk, behang en
reinigingsmiddelen
5145 Groothandel in parfums en cosmetica
5147 Gespecialiseerde groothandel in overige non-food
consumentenartikelen niet elders genoemd (1)

5142 Groothand.kleding,schoeisel,modeart
5142 Groothandel in kleding, schoeisel en modeartikelen
Deze klasse omvat:
51421 Groothandel in bovenkleding
51422 Groothandel in werkkleding
51423 Groothandel in onderkleding
51424 Groothandel in schoeisel
51425 Groothandel in modeartikelen
51426 Groothandel in textielwaren algemeen assortiment

5146 Groothandel in farmaceutische prod.
5146 Groothandel in farmaceutische producten, medische en tandheelkundige
instrumenten, verpleegartikelen en laboratoriumbenodigdheden
Deze klasse omvat:
51461 Groothandel in farmaceutische producten
51462 Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg-
en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden

515 Groothand.niet-agrar. intermed.goed.
515 Groothandel in intermediaire goederen (geen agrarische), afval en
schroot
Deze groep omvat:
5151 Groothandel in brandstoffen en andere minerale olieproducten
5152 Groothandel in metalen en metaalertsen
5153 Groothandel in hout en bouwmaterialen
5154  Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparaten
5155 Groothandel in chemische producten
5156 Groothandel in overige intermediaire goederen
5157 Groothandel in afval en schroot



5151 Groothand.minerale olieprod/brandst
5151 Groothandel in brandstoffen en andere minerale olieproducten
Deze klasse omvat:
51511 Groothandel in vaste brandstoffen
51512 Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen
51513 Groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen)

5152a Gh in rest intermediaire goederen
5152a Groothandel in rest intermediaire goederen
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
5152 Groothandel in metalen en metaalertsen
5154 Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparaten
5146 Groothandel in farmaceutische producten, medische en tandheelkundige
instrumenten, verpleegartikelen en laboratoriumbenodigdheden

5153 Groothand.in hout en bouwmaterialen
5153 Groothandel in hout en bouwmaterialen
Deze klasse omvat:
51531 Groothandel in hout en plaatmateriaal
51532 Groothandel in verf en verfwaren
51533 Groothandel in vlakglas
51534 Groothandel in zand en grind
51535 Groothandel in tegels en plavuizen
51536 Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal
51537 Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen
51538 Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment

5155 Groothandel in chemische producten
5155 Groothandel in chemische producten
Deze klasse omvat:
51551 Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor
industriële toepassing
51552 Groothandel in bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen
51553 Groothandel in rubber en overige chemische producten

5157 Groothandel in afval en schroot
5157 Groothandel in afval en schroot
Deze klasse omvat:
51571 Groothandel in autosloopmateriaal
51572 Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen
51573 Groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen

518 Groothand.machines,apparaten,toebeh.
518 Groothandel in machines, apparaten en toebehoren
Deze groep omvat:
5181 Groothandel in gereedschapswerktuigen
5182 Groothandel in machines voor de bouw
5183 Groothandel in machines voor de productie van textiel; naai- en
breimachines
5184 Groothandel in computers, randapparatuur en software
5185 Groothandel in kantoormachines en -meubels
5186 Groothandel in elektromotoren, elektrotechnische en elektronische
instrumenten, schakelkasten en ander installatiemateriaal
5187 Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en handel

5181a Gh in rest machines en apparaten
5181a Groothandel in rest machines en apparaten
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
5181 Groothandel in gereedschapswerktuigen
5182 Groothandel in machines voor de bouw
5183 Groothandel in machines voor de productie van textiel; naai- en
breimachines
5188 Groothandel in landbouwmachines, -werktuigen en -tractoren

5184a Gh kantoormeub,computers,randapp.
5184a Groothandel in kantoormeubelen, computers en randapparatuur
Deze categorie is een samentelling van categorieën:



5184 Groothandel in computers, randapparatuur en software
5185 Groothandel in kantoormachines en -meubels

5186 Grthnd.elektro-instrumenten,onderd.
5186 Groothandel in elektromotoren, elektrotechnische en elektronische
instrumenten, schakelkasten en ander installatiemateriaal
Deze klasse omvat:
- groothandel in elektromotoren;
- groothandel in accumulatoren, generatoren, dynamo's, batterijen en
dergelijke;
- groothandel in telecommunicatie- en signaalapparaten;
- groothandel in industriële verlichting, projectverlichting,
elektrotechnisch installatiemateriaal, schakelkasten en dergelijke;
- groothandel in windmolens voor stroomopwekking;
- groothandel in elektronische componenten.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in accumulatoren, dynamo's en elektrische onderdelen voor
motorvoertuigen (5030.1);
- groothandel in verlichtingsartikelen voor huishoudelijk gebruik
(5143.4);
- groothandel in elektrotechnisch installatiemateriaal voor huishoudelijk
gebruik (5143.5);
- groothandel in elektrische meet- en regelapparaten (5165.8; vanaf 2003
5187.7).

5187 Groothand.ov machines v.ind/handel
5187 Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en handel
Deze klasse omvat:
51871 Groothandel in machines voor de grafische industrie
51872 Groothandel in machines voor de productie van voedings- en
genotmiddelen (geen verpakkingsmachines)
51873 Groothandel in intern transportmaterieel
51874 Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en
vriestechniek
51875 Groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren
51876 Groothandel in appendages, technische toebehoren en dergelijke
51877 Groothandel in meet- en regelapparaten
51878 Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en
handel

5187a Gh pompen en technische apparaten
5187a Groothandel in pompen en technische apparaten
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
51875 Groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren
51876 Groothandel in appendages, technische toebehoren en dergelijke
51877 Groothandel in meet- en regelapparaten

5187b Gh in rest mach+app vr ind/handel
5187b Groothandel in rest machines en apparaten voor industrie en handel
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
51871 Groothandel in machines voor de grafische industrie
51872 Groothandel in machines voor de productie van voedings- en
genotmiddelen (geen verpakkingsmachines)
51873 Groothandel in intern transportmaterieel
51874 Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en
vriestechniek
51878 Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en
handel

519 Groothand.alg assortiment+ov gespec.
519 Overige gespecialiseerde groothandel en groothandel met een algemeen
assortiment
Deze groep omvat:
5191 Overige gespecialiseerde groothandel
5192 Groothandel met een algemeen assortiment

52 Detailhandel (incl. reparatie)
52 Detailhandel en reparatie voor particulieren (geen auto's, motorfietsen



en motorbrandstoffen)
Tot de detailhandel wordt gerekend:
De verkoop van niet zelfvervaardigde goederen, zowel nieuw als
tweedehands, aan consumenten.
Onderscheiden detailhandelsvormen:
- winkelverkoop (521 - 525);
- postorderverkoop, telefonische verkoop, verkoop via radio en televisie,
verkoop via internet (5261);
- markthandel (5262);
- colportage, verkoop via huisparty's (5263.1);
- straathandel (5263.2);
- automatenverkoop, verkoop vanuit woonhuis, magazijn, werkplaats
(5263.3).

521 Supermarkten, warenhuizen e.d.
521 Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen
assortiment
Deze groep omvat:
5211 Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment
voedings- en genotmiddelen
5212 Warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment

5211 Supermarkten e.d.
5211 Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment
voedings- en genotmiddelen
Deze klasse omvat:
- detailhandel in winkel die voldoet aan de volgende eisen:
* groep 522, voedings- en genotmiddelen heeft een omzetaandeel van 50% of
meer;
* geen enkele (sub)klasse van de groep 522 heeft een omzetaandeel van 50%
of meer;
* voedings- en genotmiddelen behoren tot 5 of meer (sub)klassen van de
groep 522 en minimaal 5 daarvan
maken 5% of meer van de omzet uit.
Deze klasse omvat niet:
- detailhandel in winkel in diepvriesartikelen algemeen assortiment
(5227.4).

5211a Winkels in voedings-/genotmiddelen
5211a Winkels in voedings- en genotmiddelen
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
5211 Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment
voedings- en genotmiddelen
522 Winkels gespecialiseerd in voedings- en genotmiddelen

5212 Warenhuizen e.d.
5212 Warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment
Deze klasse omvat:
52121 Warenhuizen
52122 Winkels met een algemeen assortiment (geen warenhuizen)

5212b  Winkels in non-food artikelen
5212b Winkels in non-food artikelen
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
5212 Warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment
523 Winkels in farmaceutische en medische artikelen, parfums en cosmetica
524 Winkels gespecialiseerd in overige artikelen
525 Winkels in tweedehands goederen en antiek

522 Winkels in spec. voedingsmiddelen
522 Winkels gespecialiseerd in voedings- en genotmiddelen
Deze groep omvat:
5221 Winkels in aardappelen, groenten en fruit
5222 Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte
5223 Winkels in vis
5224 Winkels in brood en banket, chocolade en suikerwerk
5225 Winkels in dranken
5226 Winkels in tabaksproducten



5227 Overige gespecialiseerde detailhandel in voedings- en genotmiddelen

523 Apotheek, drogisterij, parfumerie
523 Winkels in farmaceutische en medische artikelen, parfums en cosmetica
Deze groep omvat:
5231 Apotheken
5232 Winkels in drogisterij- en medische artikelen
5233 Winkels in parfums en cosmetica

5231 Apotheken
5231 Apotheken
Deze klasse omvat:
- verkoop van in hoofdzaak UR-(Uitsluitend op Recept) en UA-(Uitsluitend
door Apotheekhoudende) geneesmiddelen.
Eventueel in combinatie met:
- verkoop van zelfzorggeneesmiddelen;
- vervaardiging van geneesmiddelen.
Deze klasse omvat niet:
- farmaceutische thuiszorg, voorlichting en begeleiding van thuiswonende
zieken, bejaarden op het gebied van medicijngebruik (8514.5; vanaf 2003
8516.2).

5232 Winkels in drogisterij,medische art
5232 Winkels in drogisterij- en medische artikelen
Deze klasse omvat:
52321 Detailhandel in drogisterijartikelen
52322 Winkels in medische en orthopedische artikelen

5233 Winkels in parfums en cosmetica
5233 Winkels in parfums en cosmetica
Deze klasse omvat:
- detailhandel in winkel in:
* parfums, decoratieve cosmetica, lichaams-, haar- en
mondverzorgingsproducten.

524 winkels gespecialiseerd overige art
524 Winkels gespecialiseerd in overige artikelen
Deze groep omvat:
5241 Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel, breiwol, handwerken en
fournituren
5242 Detailhandel in kleding en modeartikelen
5243 Winkels in schoeisel, lederwaren en reisartikelen
5244 Winkels in meubels, woningtextiel, verlichtings- en
huishoudelijke artikelen
5245 Winkels in witgoed, bruingoed, telecommunicatieapparaten,
geluidsdragers en muziekinstrumenten
5246 Winkels in ijzerwaren, gereedschappen, verf en bouwmaterialen
(doe-het-zelfartikelen)
5247 Winkels in boeken, tijdschriften, kantoor- en
schoolbenodigdheden
5248 Overige winkels (1)
5249 Overige winkels (2)

5241 Winkels in stoffen, huishoudtextiel
5241 Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel, breiwol, handwerken en
fournituren
Deze klasse omvat:
52411 Winkels in kledingstoffen
52412 Winkels in huishoudtextiel
52413 Winkels in breiwol, handwerken en fournituren

5242 Winkels in kleding, modeartikelen
5242 Winkels in kleding en modeartikelen
Deze klasse omvat:
52421 Winkels in herenbovenkleding
52422 Winkels in damesbovenkleding
52423 Winkels in baby- en kinderkleding
52424 Winkels in bovenkleding algemeen assortiment



52425 Winkels in onderkleding, foundations en dergelijke
52426 Winkels in modeartikelen en bijouterieën
52427 Textielsupermarkten en andere winkels in textiel algemeen
assortiment

5243 Winkels in schoeisel en lederwaren
5243 Winkels in schoeisel, lederwaren en reisartikelen
Deze klasse omvat:
52431 Winkels in schoeisel
52432 Winkels in lederwaren en reisartikelen

5244 Winkels in meubels, huishoud art.
5244 Winkels in meubels, woningtextiel, verlichtings- en
huishoudelijke artikelen
Deze klasse omvat:
52441 Winkels in meubels
52442 Winkels in woningtextiel
52443 Winkels in verlichtingsartikelen
52444 Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment
52445 Winkels in glas-, porselein- en aardewerk
52446 Winkels gespecialiseerd in huishoudelijke artikelen niet
elders genoemd
52447 Winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment

5245 Winkels in huish. apparaten e.d.
5245 Detailhandel in witgoed, bruingoed, telecommunicatieapparaten,
geluidsdragers en muziekinstrumenten
Deze klasse omvat:
52451 Winkels in witgoed
52452 Winkels in bruingoed
52453 Winkels in geluidsdragers
52454 Winkels in telecommunicatieapparaten en overige elektrische
huishoudelijke apparaten
52455 Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparaten
52456 Winkels in witgoed, bruingoed en geluidsdragers algemeen
assortiment
52457 Winkels in muziekinstrumenten
52458 Winkels in naai- en breimachines

5246 Winkels in ijzerwaren, DHZ-art e.d.
5246 Winkels in ijzerwaren, gereedschappen, verf en bouwmaterialen
(doe-het-zelfartikelen)
Deze klasse omvat tot 1997:
52461 Winkels in ijzerwaren en gereedschappen
52462 Winkels in verf en verfwaren
52463 Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen
52464 Winkels in tegels
52465 Winkels in keukens
52466 Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren
52467 Winkels gespecialiseerd in overige bouwmaterialen
52468 Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen algemeen assortiment

5247 Winkels in boeken,schoolbenodigdhdn
5247 Winkels in boeken, tijdschriften, kantoor- en schoolbenodigdheden
Deze klasse omvat:
52471 Winkels in boeken, tijdschriften en kranten
52472 Winkels in kantoor- en schoolbenodigdheden
52473 Winkels in boeken, tijdschriften, kantoor- en
schoolbenodigdheden algemeen assortiment

5248 Overige winkels (1)
5248 Overige winkels (1)
Deze klasse omvat:
52481 Winkels in fotografische artikelen
52482 Winkels in optische artikelen
52483 Winkels in juweliersartikelen en uurwerken
52484 Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en
religieuze artikelen



52485 Winkels in fietsen
52486 Winkels in watersportartikelen (geen hengelsportartikelen)
52487 Winkels in sportartikelen (geen watersportartikelen)
52488 Winkels in kampeerartikelen
52489 Detailhandel in caravans

5249 Overige winkels (2)
5249 Overige winkels (2)
Deze klasse omvat tot 1997:
52491 Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden
52492 Tuincentra
52493 Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen
52494 Winkels in computers
52495 Winkels in speelgoed
52496 Winkels in baby-artikelen algemeen assortiment
52497 Winkels in vloerbedekking
52498 Winkels in behang
52499 Winkels gespecialiseerd in overige artikelen niet elders genoemd
Deze klasse omvat vanaf 1997:
52491 Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden
52492 Tuincentra
52493 Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen
52494 Winkels in computers
52495 Winkels in speelgoed
52496 Winkels in baby-artikelen algemeen assortiment
52497 Winkels in vloerbedekking
52499 Winkels gespecialiseerd in overige artikelen niet elders genoemd

525 Winkels in tweedehands art en antiek
525 Winkels in tweedehands goederen en antiek
Tweedehands goederen:
Tot de detailhandel in winkel in tweedehands goederen wordt gerekend:
- verkoop van gebruikte consumentengoederen, behalve auto's en motoren;
- verkoop van wisselende assortimenten nieuwe consumentengoederen;
- consumentengoederen verkregen via dumppartijen, brandschades,
faillissementen en dergelijke. Hierbij moet wel sprake zijn van
wisselende assortimenten. Een eenheid gespecialiseerd in uitsluitend
één product of goederengroep behorende tot één klasse, bijvoorbeeld
kleding,
wordt ingedeeld in de code behorende bij dat product en/of goederengroep
namelijk de detailhandel in kleding.

526 Detailhandel niet in winkel
526 Detailhandel niet in winkel
Deze groep omvat vanaf 1997:
5261 Postorderbedrijven
5262 Markthandel

5260a Overige detailhandel
5260a Detailhandel niet in winkel en reparatie van consumenten artikelen
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
526 Detailhandel niet in winkel
527 Reparatie van consumentenartikelen (geen auto's en motorfietsen)

5261 Postorderbedrijven
5261 Postorderbedrijven
Deze klasse omvat:
- verkoop aan consumenten per postorder. De goederen worden naar de koper
gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van
advertenties, catalogi, showmodellen of een andere vorm van adverteren;
- verkoop aan consumenten via radio en televisie;
- verkoop aan consumenten via internet sites, siteshopping;
- verkoop aan consumenten via de telefoon.
Deze klasse omvat niet:
- verkoop aan consumenten via colportage, huisparty's en
dergelijke (5263);
- zogenaamd callcentra welke voor derden telefonische bestellingen van
consumenten opnemen, zoals naar aanleiding van een radio- en



tv-reclamespot (7483.1; vanaf 2003 7486).

5262 Markthandel
5262 Markthandel
Tot de markthandel wordt gerekend:
- De verkoop van goederen aan consumenten vanuit verplaatsbare
stallen/kramen op de markt.
Kenmerkend voor de markthandel is dat een standplaatsvergunning nodig is
en gewoonlijk dagelijks van standplaats wordt gewisseld. In elk geval
wordt de koopwaar elke dag na afloop van de verkoop meegenomen.
Naast de verkoop vanuit verplaatsbare stallen/kramen kan de verkoop ook
vanuit verkoopwagens of andere mobiele verkoopunits plaats vinden;
- de verkoop van goederen aan consumenten vanuit een verplaatsbare
stal/kraam langs de openbare weg, voor het woonhuis en dergelijke
- de verkoop van goederen op braderieën;
- de verkoop van goederen op kermissen zoals snoep, noten, ballonnen,
speelgoed mits niet verkregen via behendigheidsspel, touwtjetrekken en
dergelijke;
- de verkoop van goederen vanuit verplaatsbare stallen/kramen in
markthallen;
- de verkoop van goederen op zogenaamd zwarte markten zoals Beverwijk.
Verkoop van goederen aan consumenten vanuit kramen/stallen of andere
mobiele ruimtes waarbij de goederen uitsluitend bedoeld zijn voor
onmiddellijk gebruik te plekke wordt tot de horeca gerekend.
Voorbeelden hiervan zijn verkoop van snacks, gebakken vis, ijs,
suikerspin en dergelijke
Nota bene: Viskramen op de markt die naast warme vis ook rauwe of
anderszins

5263 Straathandel, colportage e.d.
5263 Straathandel, colportage en dergelijke
De klasse omvat tot 1997:
52631 Straathandel, colportage en dergelijke in boeken en tijdschriften
52632 Straathandel, colportage en dergelijke (geen boeken en
tijdschriften)
Deze klasse omvat vanaf 1997
52631 Colportage
52632 Straathandel
52633 Overige vormen van detailhandel

527 Rep. v. consumentenart (geen auto's)
527 Reparatie van consumentenartikelen (geen auto's en motorfietsen)
Deze groep omvat:
5271 Reparatie van schoeisel en lederwaren
5272 Reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten
5273 Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen
5274 Reparatie van consumentenartikelen niet elders genoemd

55  Horeca
55 Logies-, maaltijden- en drankenverstrekking
In deze afdeling worden aan gasten logies en/of bereide maaltijden, snacks
en dranken voor onmiddellijke consumptie verschaft. Deze afdeling omvat
zowel het verschaffen van accommodatie als verstrekken van maaltijden,
omdat deze twee activiteiten vaak in dezelfde eenheid worden gecombineerd.
De verschillende activiteiten in afdeling 55 overlappen elkaar in zekere
mate, omdat bijvoorbeeld de verkoop van dranken een activiteit op zich is,
maar ook deel uitmaakt van de activiteiten van een restaurant (waar bij de
maaltijden dranken worden verstrekt) en dan met de verkoop van maaltijden
bij 55.3 (Restaurants) wordt ingedeeld. Evenzo vormt de exploitatie van
een restaurant een aparte activiteit, maar kan zij ook deel uitmaken van
een bedrijf dat logies verschaft.

551 Hotels, pensions,conferentie-oorden
551 Hotels, pensions en conferentieoorden
Deze groep omvat:
5510 Hotels, pensions en restaurants
5511 Hotel-restaurants
5512 Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden



552 Campings,jeugdherb.,bungalowparken
552 Kampeerterreinen en overige voorzieningen voor recreatief verblijf
niet elders genoemd
Deze groep omvat:
5521 Jeugdherbergen, kamphuizen en dergelijke
5522 Kampeerterreinen
5523 Vakantiehuisjes, -bungalowparken en overige voorzieningen voor
recreatief verblijf

553 Restaurants, cafetaria's e.d.
553 Restaurants, cafetaria's, snackbars en dergelijke
Deze groep omvat:
55301 Restaurants
55302 Cafetaria's, lunchrooms, snackbars, eetkramen en dergelijke
55303 Ijssalons

55301 Restaurants
55301 Restaurants
Deze subklasse omvat:
- verstrekken van maaltijden voor directe consumptie ter plekke met al
dan niet daarnaast afzonderlijk verstrekken van dranken of kleine eetwaren
voor directe consumptie ter plekke
- restaurants in combinatie met afhaalrestaurant.
Deze subklasse omvat niet:
- exploitatie van restaurant in combinatie met verschaffen van logies voor
kortstondig verblijf (5511);
- verstrekken van bereide maaltijden uitsluitend via afhaalrestaurants
(5530.2);
- verstrekken van kleine eetwaren inclusief "fast food restaurants"
(5530.2);
- verstrekken van bereide maaltijden in school- en bedrijfskantines en
dergelijke (5551);
- verstrekken van bereide maaltijden welke uitsluitend geleverd worden via
bezorgdienst (5552);
- verstrekken van bereide maaltijden via partycatering (5552).

5530b Cafetaria's e.d., ijssalons
5530b Cafetaria's en dergelijke en ijssalons
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
55302 Cafetaria's, lunchrooms, snackbars, eetkramen en dergelijke
55303 Ijssalons

554 Cafés e.d.
554 Cafés en dergelijke
Deze groep omvat:
- verstrekken van dranken voor consumptie ter plekke, eventueel in
combinatie met enigerlei vorm van amusement en verkoop van kleine eetwaren
in:
* cafés, bars, discotheken, nachtclubs, bierhallen, koffieshops, buffetten
in schouwburgen enzovoort;
- exploitatie van zalen voor feesten en partijen met horecaverstrekkingen.
Deze klasse omvat niet:
- verstrekken van dranken in koffieshops in combinatie met verkoop van
softdrugs (5227.4);
- verstrekken van dranken in combinatie met het verschaffen van logies
(551);
- verstrekken van dranken in sport-, school- en bedrijfskantines (5551);
- exploitatie van zalen voor feesten en partijen zonder horecaverstrekking
(7020.4);
- seksclubs (9305).

555  Kantines en catering
555 Kantines en catering
Deze groep omvat:
5551 Kantines
5552 Catering



I Vervoer, opslag en communicatie
I Vervoer, opslag en communicatie
Deze sectie omvat:
- het vervoer van personen of goederen, al dan niet volgens een
dienstregeling, per spoor, via een pijpleiding, over de weg, over water
of door de lucht;
- de ondersteunende activiteiten als terminal- en parkeerfaciliteiten,
vrachtbehandeling, opslag enzovoort;
- de posterijen en de telecommunicatie;
- de verhuur van transportmiddelen met bestuurder of bedienend personeel.
Deze sectie omvat niet:
- grote reparaties of verbouwing van transportmiddelen met uitzondering
van auto's (35);
- de bouw, het onderhoud en de reparatie van wegen, spoorwegen, havens,
vliegvelden (452);
- het onderhoud en de reparatie van auto's (50.20);
- de verhuur van transportmiddelen zonder bestuurder of bedienend
personeel
(711, 712).

60  Vervoer over land
60 Vervoer over land
Deze afdeling bevat:
601 Vervoer per spoor
602 Vervoer over de weg
603 Vervoer via pijpleidingen

601 Spoorwegen
601 Vervoer per spoor
Deze groep omvat:
- vervoer van personen en goederen per spoor.
Deze klasse omvat niet:
- vervoer per tram en metro (6021.1);
- exploitatie van toeristische spoorlijnen (9233.2).

602 Vervoer over de weg
602 Vervoer over de weg
Deze groep omvat:
6021 Geregeld personenvervoer over de weg
6022 Ongeregeld personenvervoer per taxi
6023 Ongeregeld personenvervoer per autobus
6024 Goederenvervoer over de weg

6022 Taxibedrijven
6022 Ongeregeld personenvervoer per taxi
Deze klasse omvat:
- vervoer van personen met taxi's;
- vervoer met personenauto's, inclusief minibussen, van een besloten groep
personen zoals werknemers en scholieren;
- zittend ziekenvervoer met taxi's;
- rolstoelvervoer: vervoer van gehandicapten met hun rolstoel in daarvoor
speciaal ingerichte personenauto's, inclusief minibussen;
- rouw- en trouwrijden met personenauto's;
- rouw- en trouwrijden en ander personenvervoer met koetsen;
- verhuur van personenauto's, inclusief minibussen, met chauffeur.
Deze klasse omvat niet:
- vervoer van personen met huifkarren, paardetrams en dergelijke
toeristisch vervoer (6023);
- verhuur van personenauto's zonder chauffeur (7110.1);
- ziekenvervoer met ambulances (8515.1; vanaf 2003 8517.2).

6024 Goederenwegvervoerbedrijven, totaal
6024 Goederenvervoer over de weg
Deze klasse omvat:
60241 Verhuisvervoer
60242 Goederenvervoer over de weg (geen verhuisvervoer)

6021a Tram- en autobusvervoer



6021a Tram- en autobusvervoer
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
6021 Geregeld personenvervoer over de weg
6023 Ongeregeld personenvervoer per autobus

603 Pijpleidingbedrijven
603 Vervoer via pijpleidingen
Deze groep omvat:
- transporteren van vloeistoffen, gassen, slurry en andere goederen via
pijpleidingen;
- exploitatie van pompstations ten behoeve van vervoer via pijpleidingen.
Deze klasse omvat niet:
- exploitatie van distributienetten voor aardgas en water naar de
eindverbruiker (4000 en 4100);
- exploitatie van leidingnetten, riolen en dergelijke voor de inzameling
van afvalwater (9000.1; vanaf 2003 9001).

61  Vervoer over water
61 Vervoer over water
Deze afdeling omvat:
611 Zeevaart
612 Binnenvaart

611  Zeevaartbedrijven
611 Zeevaart
Deze groep omvat:
61101 Vracht- en tankvaart (zeevaart)
61102 Sleepvaart en veerdiensten (zeevaart)

612 Binnenvaartbedrijven
612 Binnenvaart
Deze groep omvat:
61201 Vrachtvaart (binnenvaart)
61202 Tankvaart (binnenvaart)
61203 Sleep- en duwvaart (binnenvaart)
61204 Passagiersvaart en veerdiensten (binnenvaart)

62 Vervoer door de lucht
62 Vervoer door de lucht
Deze afdeling omvat:
- vervoer van personen en goederen met luchtvaartuigen, zowel via
lijnvluchten (geregeld) als via charters (ongeregeld);
- verhuur van luchtvaartuigen, luchtballonnen met bemanning;
- houden van rondvluchten met vliegtuigen en luchtballonnen;
- vervoer door de ruimte.
Deze klasse omvat niet:
- besproeien van landbouwgewassen met vliegtuigen (0141.2);
- exploitatie van luchthavens en anderen dienstverlening voor vervoer door
de lucht (6323);
- verhuur van luchtvaartuigen, luchtballonnen zonder bemanning (7123);
- uitvoeren van reclamevluchten (7440);
- luchtfotografie (7481.1);
- militaire luchtvaart (7522).

63 Dienstverlening voor het vervoer
63 Dienstverlening voor het vervoer
Deze afdeling bevat:
631 Laad-, los- en overslagactiviteiten en opslag
632 Overige dienstverlening voor het vervoer niet elders genoemd
633 Reisorganisatie en -bemiddeling; informatieverstrekking op het gebied
van toerisme
634 Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting

631 Laad-, los-, over- en opslagbedr.
631 Laad-, los- en overslagactiviteiten en opslag
Deze groep omvat:
6311 Laad-, los- en overslagactiviteiten
6312 Opslag



6311 Laad-, los- en overslagbedrijven
6311 Laad-, los- en overslagactiviteiten
Deze klasse omvat:
63111 Laad-, los- en overslagactiviteiten voor zeeschepen
63112 Laad-, los- en overslagactiviteiten (niet voor zeeschepen)

6312 Opslagbedrijven
6312 Opslag
Deze klasse omvat:
63121 Opslag in tanks
63122 Opslag in koelhuizen en dergelijke
63123 Opslag (niet in tanks, koelhuizen en dergelijke)

632 Overige diensten voor het vervoer
632 Overige dienstverlening voor het vervoer niet elders genoemd
Deze groep omvat:
6321 Overige dienstverlening voor het vervoer over land niet elders
genoemd
6322 Overige dienstverlening voor het vervoer over water niet elders
genoemd
6323 Luchthavens en overige dienstverlening voor het vervoer door de lucht
niet elders genoemd

6321 Ov. diensten voor vervoer over land
6321 Overige dienstverlening voor het vervoer over land niet elders
genoemd
Deze klasse omvat:
- exploitatie van:
* fietsenstallingen;
* autoparkeerterreinen en -garages;
* winterstallingen voor caravans;
* toltunnels, tolwegen en tolbruggen;
- exploitatie van terreinen voor het opslaan en stallen van aanhangwagens,
containers en opleggers;
- advies en begeleiding van (speciale) transporten over land;
- begeleiden, regelen van het spoorwegverkeer.
Deze klasse omvat niet:
- slepen en bergen van auto's (5020.5).

6322 Ov. diensten v. vervoer over water
6322 Overige dienstverlening voor het vervoer over water niet elders
genoemd
Deze klasse omvat:
- ter beschikking stellen van sluis- en havenfaciliteiten;
- verhuur van kaden en havenloodsen voor korte opslag;
- reddings-, bergings- en duikwerk voor zee- en binnenvaart;
- meren en ontmeren van schepen;
- roeiers- en rapportagediensten;
- beloodsen van schepen;
- betonning en bebakening van wateren;
- winterstalling van pleziervaartuigen;
- advies en begeleiding van (speciale) transporten over water.

6323 Luchthavens,diensten tbv luchtvaart
6323 Luchthavens en overige dienstverlening voor het vervoer door de lucht
niet elders genoemd
Deze klasse omvat:
- exploitatie van luchthavens en vliegvelden;
- beschikbaar stellen van luchthavenfaciliteiten:
* hangars, platforms, terreinen en dergelijke;
- begeleiden van het luchtverkeer;
- afhandeling van passagiers en hun bagage op luchthavens;
- stalling van luchtvaartuigen;
- vliegscholen voor beroepsvliegers.
Deze klasse omvat niet:
- laden en lossen van vrachten op luchthavens (6311.2);
- verhuur van luchtvaartuigen zonder bemanning (7123);



- vliegscholen voor niet-beroepsvliegers (8041).

633  Reis/informatiebureaus tbv toerisme
633 Reisorganisatie en -bemiddeling; informatieverstrekking op het gebied
van toerisme
Deze groep omvat:
63301 Reisorganisatie
63302 Reisbemiddeling
63303 Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en dienstverlening
voor het personenvervoer niet elders genoemd

634 Expediteurs,bevrachters; weging e.d.
634 Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting
Deze groep omvat:
63401 Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het
goederenvervoer
63402 Weging en meting

64 Post en telecommunicatie
64 Post en telecommunicatie
Deze afdeling omvat:
641 Post- en koeriersdiensten
642 Telecommunicatie

641 Post- en koeriersdiensten
641 Post- en koeriersdiensten
Deze groep omvat:
6411 Nationale postdiensten
6412 Lokale post- en koeriersdiensten

6411 Nationale postdiensten
6411 Nationale postdiensten
Deze klasse omvat:
- verzamelen van post en pakketten via brievenbus of postkantoor, vervoer
en bezorgen van post en pakketten (nationaal en internationaal);
- postale loketdiensten;
- postagentschappen van de nationale postdiensten.
Deze klasse omvat niet:
- lokale postdiensten (6412.1).

6412 Lokale post- en koeriersdiensten
6412 Lokale postdiensten en koeriersdiensten
Deze klasse omvat:
64121 Lokale postdiensten
64122 Koeriersdiensten

642 Telecommunicatiebedrijven
642 Telecommunicatie
Deze groep omvat:
- doorgeven van berichten via telefoon, telegraaf en telex;
- doorgeven van radio- en televisie-uitzendingen met behulp van
straalzenders of kabel;
- exploitatie van elektronische communicatie- en navigatiezendmiddelen;
- exploitatie van computernetwerken, elektronische snelwegen,
internetproviding en dergelijke
Deze groep omvat niet:
- verzorgen van radio- en televisieprogramma's (9220);
- exploitatie van 06-lijnen (9305);
- verenigingen tot exploitatie van gemeenschappelijke antenne-inrichtingen
(9133.6).

71 Verhuur van roerende goederen
71 Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder bedienend
personeel en van overige roerende goederen
Deze afdeling omvat:
711 Verhuur van personenauto's
712 Verhuur van transportmiddelen (geen personenauto's)
713 Verhuur van machines en werktuigen



714 Verhuur van overige roerende goederen

7110a Verhuur van transportmiddelen
7110a Verhuur van transportmiddelen
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
711 Verhuur van personenauto's
712 Verhuur van transportmiddelen (geen personenauto's)

713 Verhuur van machines en werktuigen
713 Verhuur van machines en werktuigen
Deze groep omvat:
7131 Verhuur van landbouw- en bosbouwmachines en -werktuigen
7132 Verhuur van bouwmachines en -werktuigen
7133 Verhuur van computers en kantoormachines
7134 Verhuur van overige machines en werktuigen

714 Verhuur v. overige roerende goederen
714 Verhuur van overige roerende goederen
Deze groep omvat:
71401 Videotheken
71402 Verhuur van sport- en recreatieartikelen
71403 Verhuur van leesportefeuilles
71404 Verhuur van kleding, huisraad en dergelijke
71405 Verhuur van overige roerende goederen niet elders genoemd

72 Computerservice,informatietechnologie
72 Computerservice- en informatietechnologie
Deze afdeling bevat:
721 Hardware consultancy
722 Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software; software consultancy
723 Computercentra en data-entry; webhosting
724 Exploitatie van databanken, zoekmachines, startpagina's en dergelijke
725 Onderhoud en reparatie van computers en kantoormachines
726 Netwerkbeheer, computerbeveiliging, automatiseringsdiensten niet
elders genoemd

73 Speur- en ontwikkelingswerk
73 Speur- en ontwikkelingswerk
Deze afdeling omvat drie soorten speur- en ontwikkelingswerk:
- zuiver wetenschappelijk onderzoek:
experimenteel of theoretisch werk dat vooral ten doel heeft nieuwe kennis
te vergaren over de grondslagen van verschijnselen en waarneembare feiten,
zonder hierbij gericht te zijn op speciale toepassingen;
- toegepast wetenschappelijk onderzoek:
oorspronkelijk onderzoek ter verkrijging van nieuwe kennis, 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 enzovoort.

74 Overige zakelijke dienstverlening
74 Overige zakelijke dienstverlening
Deze afdeling omvat:
741 Rechtskundige dienstverlening, accountants, boekhoudbureaus,
belastingconsulenten, markt- en opinieonderzoekbureaus, economische
adviesbureaus en holdings
742 Architecten-, ingenieurs- en overige technische ontwerp-, teken- en
adviesbureaus
743 Keuring en controle
744 Reclamebureaus en dergelijke
745 Uitzendbureaus, uitleenbedrijven, arbeidsbemiddeling, testen, werven
en selecteren van personeel
746 Beveiliging en opsporing
747 Reiniging van gebouwen en transportmiddelen en dergelijke
748 Fotografie, pakken en sorteren in loon, secretariaats- en vertaalwerk,



zakelijke dienstverlening niet elders genoemd

7412 Accountants,boekhoudbur,belast.adv
7412 Accountants, boekhoudbureaus, belastingconsulenten en
administratiekantoren
Deze klasse omvat:
74121 Registeraccountants
74122 Accountants-administratieconsulenten
74123 Administratiekantoren (boekhouden)
74124 Belastingconsulenten
74125 Overige administratiekantoren

7413 Markt- en opinieonderzoekbureaus
7413 Markt- en opinieonderzoekbureaus
Deze klasse omvat:
- onderzoek naar marktstructuren en marktontwikkeling;
- onderzoek naar consumentengedrag en gebruikersgewoonten;
- onderzoek naar grootverbruikersmarkten;
- onderzoek naar bevolkingsstructuur, personeels- en arbeidsmarkt;
- uitvoeren van opiniepeilingen;
- imago-onderzoek van producten en bedrijven.
Deze klasse omvat niet:
- speur- en ontwikkelingswerk met betrekking tot marktonderzoek en
marktanalyse (7320);
- reclameadviesbureaus (7440.1).

7413a Econom.adviesverl., marktonderz.
7413a Economische adviesverlening en marktonderzoek
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
7413 Markt- en opinieonderzoekbureaus
7414 Economische onderzoek-, advies- en public relationsbureaus

7414 Econ. onderz-, adv.- en pr-bureaus
7414 Economische onderzoek-, advies- en public relationsbureaus
Deze klasse omvat:
74141 Organisatieadviesbureaus
74142 Public relationsbureaus
74143 Overige economische onderzoek- en adviesbureaus

742 Architecten-, ingenieursbureaus e.d.
742 Architecten-, ingenieurs- en overige technische ontwerp-, teken- en
adviesbureaus
Deze groep omvat:
74201 Architecten- en technische ontwerp- en adviesbureaus voor
burgerlijke en utiliteitsbouw
74202 Technisch ontwerp en advies voor stedenbouw-, verkeers-, tuin- en
landschapskunde, ruimtelijke ordening en planologie
74203 Technisch ontwerp en advies voor grond-, water- en wegenbouw
74204 Technisch ontwerp en advies voor elektro-, installatietechniek en
telematica
74205 Technisch ontwerp en advies voor werktuig-, machine- en
apparatenbouw
74206 Technisch ontwerp en advies voor de procestechniek
74207 Technisch ontwerp en advies niet gespecialiseerd
74208 Overig technisch ontwerp en advies

743 Keuring en controle
743 Keuring en controle
Deze groep bevat:
74301 Keuring en controle van agrarische producten en voedingsmiddelen
74302 Keuring en controle van machines, apparaten en materialen
74303 Overige keuring en controle

744 Reclamebureaus e.d
744 Reclamebureaus en dergelijke
Deze groep omvat:
74401 Reclame-, reclameontwerp- en -adviesbureaus
74402 Overige reclamediensten



7450b Uitzend-, uitleenbedrijven en arbeidsbemiddeling
7450b Uitzend-,  uitleenbedrijven en arbeidsbemiddeling
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
74501 Uitzendbureaus
74502 Uitleenbedrijven
74503 Arbeidsbemiddeling, testen, werven en selecteren van personeel

7450a Uitzend- en uitleenbedrijven
7450a Uitzend- en uitleenbedrijven
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
74501 Uitzendbureaus
74502 Uitleenbedrijven

74503 Arbeidsbemiddeling
74503 Arbeidsbemiddeling, testen, werven en selecteren van personeel
Deze subklasse omvat:
- zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van
de latere werkgever of werknemer:
* formulering van taakomschrijvingen;
* op geschiktheid testen van sollicitanten;
* natrekken van referenties, enzovoort;
- zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters).
Deze subklasse omvat niet:
- loonbedrijven in de landbouw (014);
- impressariaten (7484.6).

746 Beveiliging en opsporing
746 Beveiliging en opsporing
Deze groep omvat:
- opsporingsdiensten;
- privédetectives;
- bewaken, houden van toezicht en andere activiteiten ter bescherming van
personen of eigendommen:
* vervoer van voorwerpen van waarde;
* lijfwachten;
* straatpatrouilles, bewaking van woningen, kantoren, fabrieken,
bouwterreinen, hotels, theaters, discotheken enzovoort;
* portiers- en andere toegangscontrolediensten;
* winkeldetectives;
* brandwachten;
* toezicht op mechanische en elektrische beveiligingsapparaten;
* exploitatie van meldkamers voor bewaking en beveiliging;
- africhting van honden voor bewakingsdoeleinden.
Eventueel in combinatie met:
- geven van adviezen op het gebied van alarm- en inbraakbeveiliging.
Deze groep omvat niet:
- installatie van alarmsystemen (4531);
- bewaking, beveiliging en opsporing door politie (7524);
- brandweer (7525);
- exploitatie van meldkamers voor de gezondheidszorg (7487.6);
- alarmcentrales voor persoonlijke hulp in het buitenland (9305).

747 Reiniging van gebouwen en transp..
747 Reiniging van gebouwen en transportmiddelen en dergelijke
Deze groep omvat:
74701 Reiniging van gebouwen
74702 Reiniging van transportmiddelen en overige reiniging

74701 Reiniging van gebouwen
74701 Reiniging van gebouwen
Deze subklasse omvat:
- reinigen van interieurs van gebouwen of gedeelten daarvan;
- glazenwassen;
- schoonmaken van toiletten inclusief verversen handdoeken, toiletpapier,
zeepautomaat en dergelijke;
- schoorsteenvegen en schoonmaken van rookkanalen;
- brand- en roetreiniging (niet met behulp van zandstralen of stoom);



- gevelreiniging met behulp van het onder hoge druk spuiten van water;
- verwijdering van graffiti.
Deze subklasse omvat niet:
- reinigen van gevels met stoom, door zandstralen en dergelijke (4545);
- reinigen van gebouwen en opruimen van bouwplaatsen na de bouw (4545);
- verwijderen van asbest (9000.4; vanaf 2003 9003);
- particuliere huishoudens met schoonmaakpersoneel in dienst (9500).

74702  Reiniging (niet van gebouwen)
74702 Reiniging van transportmiddelen en overige reiniging
Deze subklasse omvat:
- schoonmaken van tanks van schepen en vrachtwagens;
- reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen enzovoort;
- schoonmaken van vuilcontainers;
- schoonmaken van verpakkingsmiddelen flessen, kratten, pallets en
dergelijke;
- reinigen van industriële installaties;
- de gaswacht (schoonmaken en controle van gastoestellen);
- de bierwacht (schoonmaken en controle van bierleidingen);
- steriliseren van medische instrumenten en hulpmiddelen;
- schoonmaken van graven en grafmonumenten;
- schoonmaken van kachels, ovens, heetwaterketels en dergelijke;
- bestrijden van vogeloverlast bij vliegvelden, gebouwen en dergelijke;
- desinfecteren en bestrijden van ongedierte (niet ten behoeve van de
landbouw).
Deze subklasse omvat niet:
- desinfecteren en bestrijden van ongedierte ten behoeve van de landbouw
(0141.2);
- wassen van auto's (5020.5);
- reinigen van straten (9000.2; vanaf 2003 9002.1);
- tankercleaning: inname en verwerking van milieubelastende stoffen uit
tankers (9000.3; vanaf 2003 9002.2);
- reinigen van kleding en textiel (9301.1, 9301.2);
- particuliere huishoudens met schoonmaakpersoneel in dienst (9500).

748 Overige zak. dienstverlening n.e.g.
748 Fotografie, pakken en sorteren in loon, secretariaats- en vertaalwerk,
zakelijke dienstverlening niet elders genoemd
Deze groep omvat tot 1998:
7481 Fotografie en ontwikkelen van foto's en films
7482 Pakken, sorteren en dergelijke in loon
7483 Secretariaats- en vertaalwerk
7484 Kredietinformatie en incasso, organiseren van beurzen,
tentoonstellingen en dergelijke, veilingen, interieur- en mode-ontwerp,
overige zakelijke dienstverlening niet elders genoemd
Deze groep omvat vanaf 1998 tot 2003:
7481 Fotografie en ontwikkelen van foto's en films
7482 Pakken, sorteren en dergelijke in loon
7483 Call centers, secretariaats- en vertaalwerk
7484 Kredietinformatie en incasso, organiseren van beurzen,
tentoonstellingen en dergelijke, veilingen, interieur- en mode-ontwerp,
overige zakelijke dienstverlening niet elders genoemd
Deze groep omvat vanaf 2003:
7481 Fotografie en ontwikkelen van foto's en films
7482 Pakken, sorteren en dergelijke in loon
7485 Secretariaats- en vertaalwerk
7486 Call centers
7487 Kredietinformatie en incasso, organiseren van beurzen en
tentoonstellingen en dergelijke, veilingen, interieur- en mode-ontwerp,
overige zakelijke dienstverlening niet elders genoemd

7481 Fotografie;ontwikkelen v films
7481 Fotografie en ontwikkelen van foto's en films
Deze klasse omvat:
74811 Fotografie
74812 Ontwikkelwinkels
74813 Ontwikkelcentrales



7484a Overige zakelijke dienstverlening
7484a Overige zakelijke dienstverlening
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
7482 Pakken, sorteren, schillen en dergelijke in loon
7485 Secretariaats- en vertaalwerk
7486 Call centers
74871 Kredietinformatie- en incassobureaus
74872 Organiseren van beurzen, tentoonstellingen, braderieën en dergelijke
74874 Veilingen van huisraad, kunst, antiek, machines en dergelijke
roerende goederen
74875 Interieur-, mode-ontwerpers en dergelijke
74876 Overige zakelijke dienstverlening niet elders genoemd

74873 Veilingen van landbouw-, ..
74873 Veilingen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten
Deze subklasse omvat:
- het voor derden veilen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten:
* groente en fruit;
* bloemen en bloembollen;
* akkerbouwproducten, granen, aardappelen enzovoort;
* eieren;
* vis;
- het organiseren van veemarkten.
Eventueel in combinatie met:
- sorteren, schoonmaken, inpakken, tijdelijk opslaan en taxeren van
landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten.

90 Milieudienstverlening
90 Milieudienstverlening
Deze afdeling omvat:
- de inzameling en behandeling van huishoudelijk en industrieel afval dat
niet voor verder gebruik in een industrieel proces is bestemd, maar voor
verwijdering met als resultaat een product dat weinig of geen waarde
heeft.
Deze afdeling omvat ook:
- straatvegen, sneeuwruimen en dergelijke.
Deze afdeling omvat niet:
- de verwerking van afval en schroot en van artikelen tot secundaire
grondstoffen. Er moet sprake zijn van een feitelijk verwerkingsproces. De
verkregen secundaire grondstof moet geschikt zijn voor direct gebruik in
een industrieel proces en is geen eindproduct (3710 en 3720);
- verwijderen van asbest in woningen en gebouwen(4511.1);
- groothandel (in  en verkoop) in afval en schroot, inclusief het
verzamelen, sorteren, verpakken, verhandelen enzovoort,  zonder dat er
sprake is van een  feitelijke verwerking (5157).

93  Overige dienstverlening
93 Overige dienstverlening
Deze afdeling omvat:
9301 Reinigen van kleding en textiel
9302 Kappers en schoonheidsverzorging
9303 Uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen
9304 Fitnesscentra, sauna's, zonnebanken, massagesalons, bronnenbaden en
dergelijke
9305 Overige dienstverlening niet elders genoemd

9301 Reinigen van kleding en textiel
9301 Reinigen van kleding en textiel
Deze klasse omvat:
93011 Wasserijen en linnenverhuur
93012 Chemische wasserijen en ververijen
93013 Wassalons en -verzendinrichtingen

9302 Kappers en schoonheidsverzorging
9302 Kappers en schoonheidsverzorging
Deze klasse omvat:
93021 Kappers
93022 Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures



9303 Uitvaartwezen,crematoria,mortuaria
9303 Uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen
Deze klasse omvat:
93031 Uitvaartverzorging
93032 Crematoria, mortuaria en begraafplaatsen

9304 Fitnesscentra, sauna's, solaria ed.
9304 Fitnesscentra, sauna's, zonnebanken, massagesalons, bronnenbaden en
dergelijke
Deze klasse omvat:
- verrichten van diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals:
* sauna's, Turkse baden, stoombaden;
* fitness- en aerobiccentra, lichaamsmassage en dergelijke;
* figuurcorrectie, afslanken, kuuroorden;
- exploitatie van zonnebanken, -hemels en dergelijke
Deze klasse omvat niet:
- verhuur van zonnebanken en -hemels en dergelijke (7140.4);
- diëtisten (8514.2);
- verrichten van diensten in verband met lichamelijke schoonheid zoals
gezichtsmassage, pedicure, manicure en dergelijke (9302.2).
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