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01

Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht

011

Teelt van eenjarige gewassen

0111

Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden
Deze klasse omvat:
- teelt van granen:
* harde en zachte tarwe, rogge, gerst, haver, maïs, gierst, enz.
- teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten:
* erwten en bonen;
- teelt van oliehoudende zaden:
* koolzaad, raapzaad, sesamzaad, maanzaad, lijnzaad, vlaszaad, mosterdzaad, enz.

0113

Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen
Deze klasse omvat:
- groenteteelt:
* teelt van blad- en stengel groenten: andijvie, prei, kool, sla, artisjokken, bloemkool, broccoli, asperges, spinazie etc.
en van vruchtgroenten: tomaten, komkommers, augurken, aubergines, courgettes, meloenen etc.
- teelt van champignons en andere paddenstoelen;
- teelt van groentezaden;
- teelt van aardappelen;
- teelt van suikerbieten en suikerbietzaden;
- teelt van overige wortel- en knolgewassen, bijvoorbeeld teelt van bos- en waspeen, winterpeen, uien, knolselderij,
rode bieten, radijs, schorseneren etc.
Deze klasse omvat niet:
- bloementeelt in de volle grond (01.19.1);

- bloementeelt onder glas (01.19.2);
- teelt van voederbieten (01.19.3).

01131

Teelt van groenten in de volle grond
Deze klasse omvat:
- groenteteelt in de volle grond, bijvoorbeeld teelt van blad- en stengelgroenten: andijvie, prei, kool, sla, artisjokken,
bloemkool, broccoli, asperges, spinazie etc. en van vruchtgroenten: tomaten, komkommers, augurken, aubergines,
courgettes, meloenen etc.
- teelt van groentezaden.

01132

Teelt van groenten onder glas
Deze klasse omvat:
- groenteteelt in kassen, bijvoorbeeld teelt van blad- en stengel groenten: andijvie, prei, sla, artisjokken, bloemkool,
broccoli, asperges, spinazie etc. en van vruchtgroenten: tomaten, komkommers, augurken, aubergines, courgettes,
meloenen etc. onder glas.

01133

Teelt van paddenstoelen
Deze klasse omvat:
- teelt van champignons en andere paddenstoelen.

01134

Teelt van aardappels en overige wortel- en knolgewassen
Deze klasse omvat:
- teelt van aardappels (ook pootaardappels);
- teelt van suikerbieten en suikerbietzaden;
- teelt van overige wortel- en knolgewassen, bijvoorbeeld teelt van bos- en waspeen, winterpeen, uien, knolselderij,
rode bieten, radijs, schorseneren etc.
Deze klasse omvat niet:
- teelt van voederbieten (01.19.3);
- bloembollenteelt (01.30.1).

0116

Teelt van vezelgewassen
Deze klasse omvat:
- teelt van hennep, jute, vlas, riet;
- roten van vezelgewassen.

0119

Teelt van overige eenjarige gewassen
Deze klasse omvat:
- teelt van bloemen en bloemenzaden;
- teelt van voederbieten, klaver, luzerne, voedermaïs, hooi, stro, grassen en andere fourageringsproducten;
- teelt van boekweit;
- teelt van zaden van bovengenoemde gewassen.

01191

Teelt van snijbloemen en snijheesters in de volle grond
Deze klasse omvat:
- teelt van snijbloemen en bloemenzaden in de volle grond;
- teelt van snijheesters in de volle grond, bijvoorbeeld skimmia’s, rozenbottel, sneeuwbes, pioenrozen.

01192

Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas
Deze klasse omvat:
- snijbloementeelt in kassen, bijvoorbeeld van chrysant, roos, cymbidium, lelie en gerbera;

- teelt van snijheesters in kassen, bijvoorbeeld van skimmia’s

01193

Teelt van voedergewassen
Deze klasse omvat:
- teelt van voederbieten, klaver, luzerne, voedermaïs, hooi, stro, grassen en andere fourageringsproducten.

01199

Teelt van overige eenjarige gewassen (rest)
Deze klasse omvat:
- teelt van boekweit en overige eenjarige gewassen;
- teelt van zaden van overige eenjarige gewassen (geen oliehoudende zaden en groentezaden).
Deze klasse omvat niet:
- teelt van oliehoudende zaden (01.11);
- teelt van drooggeoogste zaden van peulvruchten (01.11);
- teelt van groentezaden (01.13.1);
- teelt van suikerbietzaden (01.13.4).

012

Teelt van meerjarige gewassen

0121

Teelt van druiven
Deze klasse omvat:
- teelt van wijn- en tafeldruiven;
- vervaardiging van wijn van zelfgeteelde druiven.

0124

Teelt van appels, peren, pruimen, kersen en andere pit- en steenvruchten
Deze klasse omvat:
- teelt van pit- en steenvruchten, zoals van appels, peren, abrikozen, kersen, pruimen, perziken, nectarines.

01241

Teelt van appels en peren
Deze klasse omvat:
- teelt van appels en peren (ook wel “grootfruit” of “pitvruchten”).

01242

Teelt van steenvruchten
Deze klasse omvat:
- teelt van steenvruchten, zoals abrikozen, kersen, pruimen, perziken, nectarines.

0125

Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten
Deze klasse omvat:
- teelt van overige boomvruchten en kleinfruit, zoals van aardbeien, frambozen, kiwi’s en bessen;
- teelt van noten.

01251

Teelt van aardbeien in de volle grond
Deze klasse omvat:
- teelt van aardbeien in de volle grond, inclusief teelt op folie.

01252

Teelt van aardbeien onder glas
Deze klasse omvat:
- teelt van aardbeien in kassen of tunnels.

01253

Teelt van houtig kleinfruit in de volle grond (incl. overige boomvruchten en noten)
Deze klasse omvat:
- teelt van houtig kleinfruit in de volle grond, zoals van frambozen, bramen, kruisbessen, blauwe, rode en andere
bessen;

- teelt van overige boomvruchten en noten.

01254

Teelt van houtig kleinfruit onder glas
Deze klasse omvat:
- teelt van houtig kleinfruit onder glas, zoals van frambozen, kiwi’s en bessen.

0127

Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
Deze klasse omvat:
- teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken, zoals hop.

0128

Teelt van specerijgewassen en van aromatische en medicinale gewassen
Deze klasse omvat:
- kruidenteelt, zoals van peterselie, kervel, dragon, marjolein e.d.;
- teelt van venkel, paprika;
- teelt van medicinale gewassen zoals cannabis;
- teelt van gewassen voor insecten- of parasietenbestrijding.

0129

Teelt van overige meerjarige gewassen
Deze klasse omvat:
- teelt van overige meerjarige gewassen waaronder kerstbomen.

013

Teelt van bloembollen, sierplanten en sierbomen

0130

Teelt van bloembollen, sierplanten en sierbomen
Deze klasse omvat:
- teelt van planten (geen bomen) bestemd om te worden geplant of voor versiering, inclusief zoden om te verplanten;
- teelt van bloembollen, -stekken;
- teelt van graszoden;
- teelt van bomen bestemd om te worden geplant in plantsoenen en tuinen;
- teelt van sierheesters, coniferen, rozenstruiken enz.
Deze klasse omvat niet:
- teelt van kerstbomen (01.29).

01301

Teelt van bloembollen
Deze klasse omvat:
- teelt van bloembollen, zoals van narcissen, gladiolen, tulpen, hyacinten, lelies.

01302

Teelt van perkplanten in de volle grond
Deze klasse omvat:
- teelt van planten in de volle grond bestemd voor tijdelijke tuinversiering (geraniums, petunia’s, margriet, begonia’s,
hortensia’s etc.).

01303

Teelt van perkplanten onder glas
Deze klasse omvat:
- teelt van planten onder glas bestemd voor tijdelijke tuinversiering (geraniums, petunia’s, margriet, begonia’s etc.).

01304

Teelt van potplanten onder glas
Deze klasse omvat:
- teelt van potplanten onder glas (vooral kamerplanten).

01305

Teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond
Deze klasse omvat:

- teelt van bomen bestemd om te worden geplant in plantsoenen en tuinen of voor fruitteelt;
- teelt van sierheesters, coniferen, rozenstruiken enz.
Deze klasse omvat niet:
- teelt van kerstbomen (01.29)

01309

Teelt van overige sierplanten in de volle grond
Deze klasse omvat:
- teelt van overige planten bestemd voor versiering, inclusief zoden om te verplanten;
- teelt van stekken.
Deze klasse omvat niet:
- bloementeelt in de volle grond (01.19.1);
- bloementeelt onder glas (01.19.2);
- teelt van kerstbomen (01.29).

014

Fokken en houden van dieren

0141

Fokken en houden van melkvee
Deze klasse omvat:
- fokken en houden van melkvee.
Deze klasse omvat niet:
- verzorgen van melkvee voor derden (01.62).

01411

Houden van melkvee
Deze klasse omvat:
-houden van melkvee.
Eventueel in combinatie met:
- houden van jongvee.
Deze klasse omvat niet:
- verzorgen van melkvee voor derden (01.62).

01412

Opfokken van jongvee voor de melkveehouderij
Deze klasse omvat:
- het opfokken van jongvee voor de melkveehouderij (veelal uitbesteedt door de melkveehouder).

0142

Fokken en houden van runderen (geen melkvee)
Deze klasse omvat:
- fokken en houden van rundvee (geen melkvee);
- contractmesten van rundvee.
Deze klasse omvat niet:
- verzorgen van rundvee voor derden (01.62).

01421

Houden van vleeskalveren
Deze klasse omvat:
- het houden van vleeskalveren ( blankvleeskalveren en rosékalverenen).

01422

Overige vleesveehouderij en zoogkoeienbedrijven
Deze klasse omvat:
- fokken en houden van rundvee (geen melkvee);
- contractmesten van rundvee.
Deze klasse omvat niet:
- houden van vleeskalveren (01.42.1);
- verzorgen van rundvee voor derden (01.62).

0143

Fokken en houden van paarden en ezels
Deze klasse omvat:
- houden en fokken van paarden, ezels, muildieren en muilezels.
Deze klasse omvat niet:
- het verzorgen van paarden en ezels voor derden (01.62);
- exploitatie van renstallen en maneges (93.12.5).

0145

Fokken en houden van schapen en geiten
Deze klasse omvat:
- houden en fokken van schapen en geiten;
- vervaardiging van ruwe wol.
Deze klasse omvat niet:
- het verzorgen van schapen en geiten voor derden (01.62);
- scheren van schapen (01.62);
- vervaardiging van huidwol (10.11).

01451

Fokken en houden van schapen
Deze klasse omvat:
- fokken en houden van schapen;
- vervaardiging van ruwe wol.
Deze klasse omvat niet:
- het verzorgen van schapen voor derden (01.62):
- scheren van schapen (01.62);
- vervaardiging van huidwol (10.11).

01452

Fokken en houden van geiten
Deze klasse omvat:
- fokken en houden van geiten.
Deze klasse omvat niet:
- het verzorgen van geiten voor derden (01.62).

0146

Fokken en houden van varkens
Deze klasse omvat:
- fokken en houden van varkens;
- contractmesten van varkens.

Deze klasse omvat niet:
- verzorgen van varkens voor derden (01.62).

01461

Fokvarkens- en vermeerderingsbedrijven
Deze klasse omvat:
- bedrijven met minder dan 0.6 vleesvarken per zeug (ook wel zeugenbedrijven), waaronder vermeerderingsbedrijven.

01462

Vleesvarkensbedrijven
Deze klasse omvat:
- bedrijven alleen met vleesvarkens of met meer dan 8 vleesvarkens per zeug;
- contractmesten van varkens.
Deze klasse omvat niet:
- verzorgen van varkens voor derden (01.62).

01463

Gesloten en deels gesloten varkensbedrijven
Deze klasse omvat:
De combinatie van fokken en houden van varkens, te weten:
- bedrijven met 4 tot 8 vleesvarkens per zeug (gesloten bedrijven);
- bedrijven met 0,6 tot 4 vleesvarkens per zeug (deels gesloten bedrijven).
Deze klasse omvat niet:
- verzorgen van varkens voor derden (01.62).

0147

Opfokken en/of houden van pluimvee
Deze klasse omvat:
- opfokken en/of houden van kippen, eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenders;
- uitbroeden van eieren van pluimvee.
Deze klasse omvat niet:
- fokken en houden van struisvogels, emoes en overig gevogelte voor zover geen pluimvee (01.49.9).

01471

Opfokken en/of houden van leghennen
Deze klasse omvat:
- leghennenbedrijven;
- opfokbedrijven die kuikens opfokken tot legrijpe hennen;
- broederijen van leghennen.

01472

Opfokken en/of houden van vleeskuikens
Deze klasse omvat:
- opfokken en/of houden van vleeskuikens;
- broederijen van vleeskuikens.

01473

Opfokken en/of houden van ouderdieren van leghennen en vleeskuikens
Deze klasse omvat:
- opfokken en/of houden van ouderdieren en grootouderdieren van leghennen en vleeskuikens.

01479

Opfokken en/of houden van overig pluimvee
Deze klasse omvat:
- opfokken en/of houden van eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenders;
- uitbroeden van eieren van eenden, ganzen, kalkoenen en parelhoenders.

Deze klasse omvat niet:
- opfokken en/of houden van struisvogels, emoes en overig gevogelte voor zover geen pluimvee (01.49.9).

0149

Fokken en houden van overige dieren
Deze klasse omvat:
- fokken van konijnen;
- fokken van huisdieren;
- fokken van pelsdieren en de productie van ongelooide pelterijen;
- teelt van in het water levende reptielen en kikkers in bekkens;
- kweken van siervissen voor aquaria en vijvers;
- teelt van wormen;
- teelt van slakken, escargots;
- fokken en houden van struisvogels, emoes en overig gevogelte voor zover geen pluimvee;
- bijenteelt en de productie van honing en bijenwas.
Deze klasse omvat niet:
- het verzorgen van dieren voor derden (01.62);
- teelt van vissen voor consumptie (03.2x);
- africhten van honden voor bewakingsdoeleinden (80.10);
- trainen van huisdieren (93.29.9).

01491

Fokken en houden van edelpelsdieren
Deze klasse omvat:
- fokken en houden van nertsen en andere edelpelsdieren, en de productie van ongelooide pelterijen.

01499

Fokken en houden van overige dieren (rest)
Deze klasse omvat:
- fokken en houden van konijnen;
- fokken van huisdieren;
- fokken en houden van pelsdieren (behalve nertsen en andere edelpelsdieren) en de productie van ongelooide
pelterijen;
- teelt van in het water levende reptielen en kikkers in bekkens;
- kweken van siervissen voor aquaria en vijvers;
- teelt van wormen;
- teelt van slakken, escargots;
- fokken en houden van struisvogels, emoes en overig gevogelte voor zover geen pluimvee;
- bijenteelt en de productie van honing en bijenwas.
Deze klasse omvat niet:
- fokken en houden van nertsen (01.49.1);
- het verzorgen van dieren voor derden (01.62);
- teelt van vissen voor consumptie (03.2x);
- africhten van honden voor bewakingsdoeleinden (80.10);
- trainen van huisdieren (93.29.9).

015

Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren

0150

Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en houden van dieren
Deze klasse omvat:
- teelt van akkerbouwgewassen in combinatie met veeteelt als gemengd bedrijf, waarbij elk van beide activiteiten voor
niet meer dan 66% aan de toegevoegde waarde bijdraagt;
- teelt van tuinbouwgewassen in combinatie met veeteelt als gemengd bedrijf, waarbij elk van beide activiteiten voor
niet meer dan 66% aan de toegevoegde waarde bijdraagt.

016

Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van gewassen en zaden na de oogst

0161

Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw
Deze klasse omvat:
- bedrijfsverzorging: runnen van een akkerbouw- of tuindersbedrijf bij ziekte, vakantie;
- verhuur van landbouwmachines met bestuurders en personeel;
- in loon uitoefenen van delen van het productieproces in de akker- en tuinbouw:
* voorbewerking van de grond;
* opzetten van een teelt;
* besproeien van gewassen, ook vanuit de lucht;
* snoeien;
* oogsten;
- ongediertebestrijding voor de landbouw, ook voor de veeteelt;
- grondreiniging en -ontsmetting voor de akker- en tuinbouw;
- reinigen van sloten, drainagereiniging;
- advisering over bemesting, onkruidbestrijding, wisselteelten e.d. in de akker- en tuinbouw;
- stimulering en bevordering van de biologische landbouw.
Deze klasse omvat niet:
- reiniging en ontsmetting van verontreinigde grond niet ten behoeve van de landbouw (39.00);
- ongediertebestrijding niet ten behoeve van de landbouw (81.29).

0162

Dienstverlening voor het fokken en houden van dieren
Deze klasse omvat:
- bedrijfsverzorging: runnen van een veehouderijbedrijf bij ziekte, vakantie;
- kunstmatige inseminatie;
- activiteiten ter bevordering van het fokken en de opbrengst van dieren;
- verzorgen van dieren voor derden;
- sorteren, verpakken van eieren;
- hoefsmeden, veepedicures, scheren van schapen e.d.;
- advisering over het voeden, fokken en houden e.d. van vee.
Deze klasse omvat niet:
- het opfokken van jong melkvee voor derden (01.41.2);
- contractmesten van varkens, rundvee en andere dieren (01.4x);
- ongediertebestrijding voor de veeteelt (01.61);
- veterinaire dienstverlening (75.00).

0163

Behandeling van gewassen na de oogst
Deze klasse omvat:
- eerste behandeling van de gewassen:

* reinigen, afsnijden, sorteren, pellen, roten, koelen en de bulkverpakking van gewassen.
Deze klasse omvat niet:
- drogen van zaden (01.64.x).

0164

Behandeling van zaden voor vermeerdering
Deze klasse omvat:
- behandeling van akker- en tuinbouwzaden en zaden van boomkwekerijgewassen voor vermeerdering, bijvoorbeeld
door drogen, zaadverbetering.

017

Jacht

0170

Jacht
Deze klasse omvat:
- beroepsmatig uitoefenen van de jacht;
- fokken van wild.
Deze klasse omvat niet:
- fokken en houden van pelsdieren (01.49.x);
- jacht beoefend als sport of recreatie (93.19.2).

02

Bosbouw, exploitatie van bossen en dienstverlening voor de bosbouw

021

Bosbouw

0210

Bosbouw
Deze klasse omvat:
- houtteelt:
* aanplanten herplanten, verplanten, uitdunnen en in stand houden van bossen en andere houtopstanden;
- teelt van hakhout en vezelhout;
- teelt van bomen voor aanplantingen in bossen.

022

Exploitatie van bossen

0220

Exploitatie van bossen
Deze klasse omvat:
- exploitatie van bossen:
* houthakken en de productie van onbewerkt hout zoals gekloofde staken, palen en brandhout

024

Dienstverlening voor de bosbouw

0240

Dienstverlening voor de bosbouw
Deze klasse omvat:
- niet-stationaire boomzagerijen;
- vervoer van gekapt hout in het bos.
Deze klasse omvat niet:
- stationaire boomzagerijen (16.10.1).

03

Visserij en kweken van vis en schaaldieren

031

Visserij

0311

Zee- en kustvisserij

Deze klasse omvat:
- visserij op volle zee en in kustwateren;
- vangen van schaal- en schelpdieren in zee.
Eventueel in combinatie met:
- verwerken en conserveren van vis aan boord van vissersschepen.
Deze klasse omvat niet:
- verwerken en conserveren van vis voor zover niet aan boord van vissersschepen (10.20).

0312

Binnenvisserij
Deze klasse omvat:
- visserij in binnenwateren;
- vangen van schaal- en schelpdieren in zoet water.

032

Kweken van vis en schaaldieren

0321

Kweken van zeevis en -schaaldieren
Deze klasse omvat:
- kweken van oesterzaad, mossels, jonge zeekreeften, jonge garnalen, visbroed en pootvis voor zover zeevis;
- oesterteelt;
- teelt van porphyra en overige eetbare zeewieren;
- kweken van koraal;
- visteelt in zee.

0322

Kweken van zoetwatervis en -schaaldieren
Deze klasse omvat:
- forellenkwekerijen;
- kweken van visbroed en pootvis voor zover zoetwatervis;
- visteelt in zoet water;
- teelt van algen.
Deze klasse omvat niet:
- kweken van siervissen voor aquaria en vijvers (01.49.9);
- exploitatie van viswater voor de sportvisserij door hengelsportverenigingen (93.19.2).

06

Winning van aardolie en aardgas

061

Winning van aardolie

0610

Winning van aardolie
Deze klasse omvat:
- winning van aardolie.
Deze klasse omvat niet:
- proefboren (09.90);
- het opbouwen, repareren, ontmantelen van boortorens (09.90);
- cementeren, afdichten e.d. van olieputten (09.90).

062

Winning van aardgas

0620

Winning van aardgas
Deze klasse omvat:
- winning van ruwe gasvormige koolwaterstoffen (aardgas);
- ontzwavelen van gas;
- vloeibaar maken en opnieuw vergassen van aardgas met het oog op het vervoer.
Deze klasse omvat niet:
- proefboren (09.90);
- het opbouwen, repareren, ontmantelen van boortorens (09.90);
- cementeren, afdichten e.d. van olieputten (09.90).

08

Winning van delfstoffen (geen olie en gas)

081

Winning van zand, grind en klei

0812

Winning van zand, grind en klei
Deze klasse omvat:
- winning van industriezand, zand voor de bouw en grind;
- winning van zand en grind via opspuiten;
- breken, malen en mengen van steen, grind en zand;
- winning van klei (incl. vuurvaste).
Deze klasse omvat niet:
- breken, malen, zeven e.d. mechanische bewerkingen van bouwpuin (38.32);
- het opspuiten van zand en grind ter versterking van stranden en waterkanten (42.91).

089

Winning van overige delfstoffen

0892

Winning van turf
Deze klasse omvat:
- winning van turf;
- vervaardiging van turfstrooisel, turfbriketten en overige turfaggregaten.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van overige producten van turf (23.99).

0893

Winning van zout
Deze klasse omvat:
- zoutwinning uit onderaardse zoutafzettingen, ook indien door oplossen en oppompen;
- zoutproductie door het laten verdampen van zeewater of ander zout water;
- productie van brijn en andere zoutoplossingen.
Deze klasse omvat niet:
- breken, zuiveren en raffineren van zout (10.84.2):
- productie van drinkwater door het verdampen van zout water (36.00).

0899

Winning van overige delfstoffen (rest)
Deze klasse omvat:
- winning van mergel en kalksteen;
- winning van overige mineralen en materialen, zoals diatomeeënaarde, natuurlijk grafiet, speksteen (talk), veldspaat,

enz.;
- breken, malen, zeven, mengen van gips, krijt, mergel, kalksteen;
- breken, malen, zeven, mengen van overige mineralen;
- vervaardiging van potgrond;
- vervaardiging van steen- en bruinkoolbriketten en overige steen- en bruinkoolagglomeraten;
- sinteren van ertsen.

09

Dienstverlening voor de winning van delfstoffen

091

Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas

0910

Dienstverlening voor de winning van aardolie en aardgas
Deze klasse omvat:
- proefboren voor de aardolie- en aardgaswinning;
- specifieke diensten zoals het opbouwen, repareren, ontmantelen van boortorens en het cementeren, afdichten e.d.
van olie- en gasputten;
- tijdelijke ondergrondse opslag van aardgas.

099

Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas)

0990

Dienstverlening voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas)
Deze klasse omvat:
- proefboren voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas);
- exploratie via bodemmonsters en geologisch onderzoek;
- testboren voor de winning van delfstoffen (geen olie en gas).

10

Vervaardiging van voedingsmiddelen

101

Slachterijen en vleesverwerking

1011

Slachterijen (geen pluimvee)
Deze klasse omvat:
- slachten, al dan niet in loon, van dieren inclusief proportioneren, uitbenen e.d.;
- in loon proportioneren en uitbenen van vlees;
- smelten van dierlijke vetten geschikt voor menselijke consumptie;
- verwerking van slachtafvallen voor menselijke consumptie;
- vervaardiging van meel en poeder van vlees;
- vervaardiging van huidwol;
- vervaardiging van beendermeel.
Deze klasse omvat niet:
- slachten van pluimvee (10.12);
- vervaardiging van vleeswaren (10.13);
- proportioneren, uitbenen e.d. van ingekocht vlees c.q. ingekochte niet-zelfgeslachte dieren (46.32).

1012

Pluimveeslachterijen
Deze klasse omvat:
- slachten, al dan niet in loon, van gevogelte inclusief proportioneren, zoals van kippen, parelhoenders, kalkoenen,
eenden, ganzen e.d.;
- slachten van konijnen e.d.

Deze klasse omvat niet:
- bereiden, conserveren, vervaardiging van vlees en vleeswaren van pluimvee (10.13).

1013

Vleesverwerking (niet tot maaltijden)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van geconserveerd, gedroogd, gezouten of gerookt vlees;
- vervaardiging van producten van vlees en van vleeswaren, zoals worst, vleesextracten en vleessappen.
- vervaardiging van vlees en vleeswaren van pluimvee.
Bij de vervaardiging van vleeswaren kan worden uitgegaan van zelf slachten dan wel van ingekocht vlees.
Het verwerkte vlees is alleen bestemd voor verkoop aan andere bedrijfsmatige gebruikers (groothandelaren, winkeliers
of andere vleesverwerkende bedrijven)
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van vers, gekoeld of bevroren vlees als hele dieren of in delen (10.11);
- vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden, vleessnacks en vleessalades (10.85);
- vervaardiging van soepen die vlees bevatten (10.89);
- proportioneren, uitbenen e.d. van ingekocht vlees c.q. ingekochte niet-zelfgeslachte dieren (46.32);
- vervaardiging van vleeswaren en verwerking van vlees met rechtstreekse levering aan de consument wordt tot de
detailhandel (slagerijen) gerekend (47.22.1).

102

Visverwerking

1020

Visverwerking
Deze klasse omvat:
- verwerking en conservering van vis, schaal- en schelpdieren:
* bevriezen, diepvriezen, drogen, roken, zouten, pekelen, inblikken, enz.;
- vervaardiging van producten op basis van vis en schaal- en schelpdieren:
* gekookte vis, visfilets, kuit en hom, kaviaar, kaviaarsurrogaten, enz.;
- vervaardiging van vismeel voor veevoeder.
Deze klasse omvat niet:
- visverwerking aan boord van schepen (03.11);
- vervaardiging van oliën en vetten afkomstig van zeedieren en -planten (10.41);
- vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden, snacks en salades die vis bevatten (10.85);
- vervaardiging van vissoep (10.89).

103

Verwerking van aardappels, groente en fruit

1031

Vervaardiging van aardappelproducten
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van bereide, bevroren aardappelen;
- vervaardiging van gedehydreerde aardappelpuree;
- vervaardiging van chips;
- vervaardiging van voorgebakken frites en andere aardappelproducten;
- vervaardiging van aardappelsalades en -snacks;
- vervaardiging van meel en gries van aardappelen;
- industrieel schillen van aardappelen.

1032

Vervaardiging van fruit- en groentesap

Deze klasse omvat:
- vervaardiging van geconcentreerd groente- en vruchtensap en van vruchtennectar.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van vruchtensiroop (11.07).

1039

Verwerking van groente en fruit (niet tot sap en maaltijden)
Deze klasse omvat:
- conservering van groenten en fruit: bevriezen, drogen, inleggen in olie of azijn, inblikken, enz.;
- vervaardiging van uit groenten of fruit bestaande voedingsmiddelen;
- vervaardiging van jam, marmelade en gelei;
- roosteren van noten;
- in loon verrichten van allerlei deelbewerkingen aan groente en fruit, zoals: het wellen van rozijnen, industrieel schillen
van groente en fruit, het ontschillen en ontvliezen van pinda's.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van groente- en vruchtensap (10.32);
- vervaardiging van meel of gries van gedroogde peulvruchten (10.61);
- vervaardiging van konfijten van vruchten en vruchtenschillen (10.82.2);
- vervaardiging van tomatenketchup en andere sausen op basis van groente en fruit (10.84);
- vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden, snacks en salades die groente bevatten (10.85);
- vervaardiging van groentesoep (10.89).

104

Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten

1041

Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten (geen margarine en andere spijsvetten)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van ruwe plantaardige oliën:
* olijf-, soja-, palm-, zonnebloemzaad-, katoenzaadolie, raap-, kool- en mosterdzaadolie, lijnolie, enz.;
- vervaardiging van dierlijke oliën en vetten ongeschikt voor menselijke consumptie;
- extractie van olie uit vis en zeezoogdieren;
- raffinage van plantaardige oliën:
* olijfolie, sojaolie, palm-, zonnebloemzaad-, katoenzaadolie, raap-, kool- en mosterdzaadolie, lijnolie, enz.;
- behandeling van plantaardige oliën:
* blazen, koken, oxideren, polymeriseren, dehydreren, hydrogeneren, enz.;
- vervaardiging van margarine en halvarine;
- vervaardiging van mengsels van spijsvetten e.d.;
- vervaardiging van samengesteld braadvet.
Deze klasse omvat niet:
- smelten en raffineren van reuzel en andere dierlijke vetten geschikt voor menselijke consumptie (10.11);
- vervaardiging van margarine (10.42);
- natmaling van maïs (10.62);
- vervaardiging van etherische oliën (20.53);
- behandeling van plantaardige en dierlijke oliën en vetten via chemische processen (20.59).

1042

Vervaardiging van margarine en overige spijsvetten

Deze klasse omvat:
- vervaardiging van margarine en halvarine;
- vervaardiging van mengsels van spijsvetten e.d.;
- vervaardiging van samengesteld braadvet.

105

Vervaardiging van zuivelproducten

1051

Vervaardiging van zuivelproducten (geen consumptie-ijs)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van verse, vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd, gehomogeniseerd en/of ultrahoog verhit;
- vervaardiging van room van verse vloeibare melk, gepasteuriseerd, gesteriliseerd en/of gehomogeniseerd;
- vervaardiging van melkpoeder en ingedikte melk, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen;
- vervaardiging van melksuikers (lactose);
- vervaardiging van boter;
- vervaardiging van yoghurt;
- vervaardiging van kaas en wrongel.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van verse volle rauwe koemelk (01.41.1);
- bereiding van consumptie-ijs (10.52);
- vervaardiging van melk- en kaassubstituten (10.89).

1052

Vervaardiging van consumptie-ijs
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van roomijs en ander consumptie-ijs voor verkoop aan bedrijfsmatige gebruikers.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van consumptie-ijs voor gebruik ter plekke (56.10.2)

106

Vervaardiging van meel

1061

Vervaardiging van meel (geen zetmeel)
Deze klasse omvat:
- malen van granen tot:
* meel, gries, griesmeel en pellets van tarwe, rogge, haver, maïs en overige granen;
- malen van rijst tot:
* gepelde, geslepen, gepolijste, geglansde, voorgekookte (parboiled) of geconverteerde rijst;
- vervaardiging van rijstemeel;
- malen van groenten tot:
* meel en gries van gedroogde peulvruchten, wortels, knollen, noten, geschikt voor menselijke consumptie;
- vervaardiging van graanpreparaten voor het ontbijt;
- vervaardiging van bereide meelmengsels uit zelfgemalen meel voor brood, cake, biscuits of pannenkoeken.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van meel en gries van aardappelen (10.31);
- vervaardiging van meelmengsels uit ingekocht meel voor brood, cake, biscuits of pannenkoeken (10.89);
- natmaling van maïs (10.62).

1062

Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

Deze klasse omvat:
- vervaardiging van stijfsel en zetmeel uit rijst, aardappelen, maïs, enz.;
- vervaardiging van glucose (druivensuiker), glucosestroop, maltose, enz.;
- vervaardiging van gluten;
- vervaardiging van tapioca;
- vervaardiging van maïsolie;
- vervaardiging van verpakkingsmiddelen van aardappelzetmeel;
- natmaling van maïs.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van melksuikers (lactose) (10.51);
- vervaardiging van riet- of bietsuiker (10.81).

107

Vervaardiging van brood, banketbakkerswerk en deegwaren

1071

Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van brood, broodjes, croissants e.d.;
- vervaardiging van natgebak, dagvers of diepgevroren;
- vervaardiging van cakes, taarten en ander vers banket;
- vervaardiging van bake-off producten;
- vervaardiging van pannenkoeken (niet voor onmiddellijke consumptie).
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van ander houdbaar banket (10.72);
- vervaardiging van toast, geroosterd brood, beschuit (10.72);
- vervaardiging van deegwaren (pasta's) (10.73);
- koude bakkers met eigen opwarmoven (47.24.1);
- vervaardiging van pannenkoeken voor consumptie ter plekke (56.10.2);
- vervaardiging van banket voor afzet via eigen lunchroom (56.10.2).

1072

Vervaardiging van beschuit en koekjes en ander houdbaar banketbakkerswerk
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van koekjes, wafels, snijkoek, taaitaai en ander houdbaar banket;
- vervaardiging van beschuit, toast, geroosterd brood;
- vervaardiging van ouwel.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van natgebak en ander vers banket (10.71).

1073

Vervaardiging van deegwaren
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van pasta's als macaroni en noedels al dan niet gekookt of gevuld;
- vervaardiging van wraps en couscous.

108

Vervaardiging van overige voedingsmiddelen

1081

Vervaardiging van suiker

Deze klasse omvat:
- vervaardiging en raffinage van suiker uit het sap van suikerriet, suikerbieten en bepaalde ahornen en palmen;
- vervaardiging van sacharosesuiker.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van glucose, glucosestroop en maltose (10.62);
- vervaardiging van kunstmatige zoetstoffen (20.14.9).

1082

Verwerking van cacao en vervaardiging van chocolade en suikerwerk

10821

Verwerking van cacao
Deze klasse omvat:
- verwerking van cacaobonen, vervaardiging van cacaoboter, cacaovet en cacao-olie.
- vervaardiging van chocoladeproducten waarbij wordt uitgegaan van cacaobonen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van sacharosesuiker (10.81);
- vervaardiging van chocoladeproducten waarbij niet wordt uitgegaan van cacaobonen (10.82.2).

10822

Vervaardiging van chocolade en suikerwerk
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten niet uitgaande van cacaobonen;
- vervaardiging van suikerwerk;
- vervaardiging van kauwgom;
- vervaardiging van amandelspijs;
- konfijten van vruchten, noten, vruchtenschillen en andere plantendelen met suiker.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van chocolade en chocoladeproducten uitgaande van cacaobonen (10.82.1);
- vervaardiging van nicotine houdende kauwgom (10.89).

1083

Verwerking van koffie en thee
Deze klasse omvat:
- verwijderen van cafeïne uit en het branden van koffie;
- vervaardiging van koffieproducten:
* gemalen koffie, oploskoffie, extracten en concentraten van koffie;
- vervaardiging van koffiesurrogaten;
- mêleren van thee en maté;
- verpakken van thee, inclusief het verpakken in theezakjes;
- vervaardiging van kruiden- en vruchtenthee en geneeskrachtige thee.

1084

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen; zoutraffinage
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen;
- vervaardiging van plantaardige aroma's en smaakstoffen;
- vervaardiging van azijn;
- breken, zuiveren en raffineren van zout;
- vervaardiging van keuken- en tafelzout.

1085

Vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden en snacks
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van snacks en salades op basis van vlees en vis;
- vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden, pizza's, tortilla's e.d.;
- vervaardiging van belegde broodjes;
- vervaardiging van groentemaaltijden;
- vervaardigen van vleesvervangende snacks;
- vervaardiging van groente- en fruitsalades en -snacks.
Eventueel in combinatie met:
- vervaardiging van snacks en salades op basis van groente, vis, aardappelen e.d.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van voedingsmiddelen alleen op basis van vlees of vis (10.13, resp. 10.20);
- vervaardiging van voedingsmiddelen alleen op basis van groente (10.39);
- vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden voor catering (56.2).

1086

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van zuigelingen-, baby- en andere opvolgvoeding;
- vervaardiging van levensmiddelen met lage of gereduceerde energiewaarde;
- vervaardiging van dieetvoeding voor medisch gebruik;
- vervaardiging van natriumarme levensmiddelen, met inbegrip van natriumarm of natriumvrij dieetzout;
- vervaardiging van glutenvrije levensmiddelen;
- vervaardiging van voeding die is afgestemd op grote spierinspanning zoals sportbeoefenaars;
- vervaardiging van voeding voor personen bij wie de glucosestofwisseling is verstoord (diabetici).
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van druivensuiker (10.62);
- vervaardiging van sportdranken (11.07).

1089

Vervaardiging van overige voedingsmiddelen (rest)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van bakkerijgrondstoffen voor zover niet elders ingedeeld:
* gist;
* ei in poedervorm, gereconstitueerde eieren;
* zelfrijzend bakmeel, cakemeel, bakpoeders;
* kunstgelei, kunsthoning, bakkerijcrème, boterconcentraat, broodverbeteraars, plaatsmeermiddelen enz.;
- vervaardiging van kant-en-klare bakmixen, custardpoeder en puddingpoeders (instant mengsels);
- vervaardiging van kunstmatige zoetstoffen, samengestelde geur- en smaakstoffen;
- vervaardiging van soepen en bouillons;
- vervaardiging van melk- en kaassubstituten:
- vervaardiging van ijspoeder, ijsmix;
- vervaardiging van limonadesiroop, nicotine houdende kauwgom en andere niet elders in te delen voedingsmiddelen.
Deze klasse omvat niet:

- vervaardiging van bake-off producten (10.71);
- vervaardiging van plantaardige geur- en smaakstoffen (10.84).

109

Vervaardiging van diervoeders

1091

Vervaardiging van veevoeders
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van bereid veevoeder, inclusief toevoegingen aan het veevoeder;
- bereiding van niet samengesteld (enkelvoudig) veevoeder.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van vismeel voor veevoer (10.20);
- vervaardiging van perskoeken (10.41);
- vervaardiging van voer voor huisdieren (10.92);
- vernietiging van kadavers (38.21).

1092

Vervaardiging van voeders voor huisdieren
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van voer voor huisdieren: honden- en kattenvoer, vogelvoer enz.;
- verwerking van kadavers en afvalstoffen tot voer voor huisdieren.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van veevoer (10.91);
- vernietiging van kadavers (38.21).

11

Vervaardiging van dranken

110

Vervaardiging van dranken

1101

Vervaardiging van sterk alcoholische dranken door distilleren, rectificeren en mengen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van gedistilleerde alcoholische dranken:
* jenever, whisky, vieux, gin, likeuren, advocaat, enz. ;
- vervaardiging van drinkbare ethylalcohol door gisting.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van niet-gedistilleerde alcoholische dranken (11.03-11.05);
- vervaardiging van niet-drinkbare ethylalcohol door gisting (20.14);
- bottelen van eigen dranken of voor derden (46.34 resp. 82.92).

1102

Vervaardiging van wijn uit druiven
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van wijn van niet-zelfgeteelde druiven.
Deze klasse omvat niet:
- bottelen van eigen dranken of voor derden (46.34 resp. 82.92).

1103

Vervaardiging van cider en van overige vruchtenwijnen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van cider;

- vervaardiging van overige vruchtenwijn.
Deze klasse omvat niet:
- bottelen van eigen dranken of voor derden (46.34 resp. 82.92).

1104

Vervaardiging van overige niet-gedistilleerde gegiste dranken
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van vermout e.d.
Deze klasse omvat niet:
- bottelen van eigen dranken of voor derden (46.34 resp. 82.92).

1105

Vervaardiging van bier
Deze klasse omvat:
- brouwen van bier;
- vervaardiging van alcoholarm en alcoholvrij bier.

1106

Mouterijen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van grondstof, mout uit gerst, voor bierbrouwerijen.

1107

Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en overig gebotteld water
Deze klasse omvat:
- bottelen van water, inclusief de productie van natuurlijk mineraalwater;
- vervaardiging van frisdranken: limonade, sinas, cola, tonic, vruchtendranken, -siroop e.d. ;
- vervaardiging van sport- en energiedranken.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van groente- en fruitsappen (10.32);
- vervaardiging van zuiveldranken (10.51);
- vervaardiging van limonadesiroop (10.89);
- vervaardiging van alcoholhoudende dranken (11.01 -11.05);
- vervaardiging van alcoholvrij en alcoholarm bier (11.05);
- bottelen van eigen dranken of voor derden (46.34 resp. 82.92).

12

Vervaardiging van tabaksproducten

120

Vervaardiging van tabaksproducten

1200

Vervaardiging van tabaksproducten
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van sigaretten, shag, sigaren, pijptabak;
- vervaardiging van "gehomogeniseerde" en "gereconstitueerde" tabak.

13

Vervaardiging van textiel

131

Bewerken en spinnen van textielvezels

1310

Bewerken en spinnen van textielvezels
Deze klasse omvat:
- voorbewerking en spinnen van:
* katoen- of katoenachtige vezels;

* kaardwol- of kaardwolachtige vezels;
* halfkamwol- en halfkamwolachtige vezels (wel gekaard maar nog niet volledig gekamd);
* andere textielvezels, zoals jute- of bastvezels;
- kaarden en kammen van afval van zijde;
- afhaspelen, wassen en twijnen van zijde;
- ontvetten en carboniseren van wol;
- braken van vlas;
- vervaardiging van garens van:
* katoen- of katoenachtige kunstmatige of synthetische vezels voor weven, breien e.d.;
* kaardwol- of kaardwolachtige kunstmatige of synthetische vezels voor weven, breien enz.;
* kamwol- of kamwolachtige kunstmatige of synthetische vezels voor weven;
* katoen- of katoenachtige vlas- of vlasachtige kunstmatige of synthetische vezels voor het weven, breien e.d.;
* zijde- of zijdeachtige kunstmatige of synthetische vezels voor het weven, breien e.d.;
- vervaardiging van naaigarens ongeacht van welke textielstof, mengsels daaronder begrepen;
- textureren, twisten, twijnen, kabelen en dippen van synthetisch of kunstmatig vezelgarens;
- vervaardiging van papiergaren.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels en kabels (20.60);
- vervaardiging van synthetische of kunstmatige eendraadsgarens, inclusief garens met een hoge sterktegraad en
tapijtgarens (20.60);
- vervaardiging van glasvezels (23.14).

132

Weven van textiel

1320

Weven van textiel
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van brede weefsels van:
* katoen- of katoenachtige synthetische of kunstmatige garens;
* kaardwol- of kaardwolachtige synthetische en kunstmatige garens;
* kamwol- of kamwolachtige synthetische en kunstmatige garens;
* zijden of zijdeachtige synthetische en kunstmatige garens;
* vlas-, ramee-, hennep-, jute-, bastvezels of speciale garens.
- vervaardiging van fluweel, pluche en chenilleweefsel;
- vervaardiging van lussenweefsel (bad- of frotteerstof), van weefsel met gaasbinding enz.;
- vervaardiging van textielstoffen van polypropeen;
- vervaardiging van weefsels van glasvezels;
- vervaardiging van geweven imitaties van bont.

Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen (13.91);
- vervaardiging van vloerbedekking van textielstoffen (13.93);
- vervaardiging van gebonden textielvlies (13.95);
- vervaardiging van technisch en industrieel textiel (13.96):
- vervaardiging van lint (13.99).
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Textielveredeling

1330

Textielveredeling
Deze klasse omvat:
- bleken, verven en bedrukken (ook via thermische weg) van niet-zelfgeproduceerd textiel en kleding;
- appreteren, drogen, stomen, krimpen, repareren, sanforiseren, merceriseren enz. van niet-zelfgeproduceerd textiel en
kleding.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van textiel geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof, dan wel voorzien van inlagen van kunststof
(13.96);
- verven van gebruikte kleding en textiel (96.01.2).
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Vervaardiging van overige textielproducten

1391

Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen, waaronder:
* gebreide en gehaakte stoffen met pool of van lussenstof;
* filetweefsels, gordijnen en vitrages, gebreid op een Raschelmachine e.d.
- vervaardiging van gebreide imitaties van bont.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van filetweefsels, gordijnen en vitrages van kant, gebreid op een Raschelmachine e.d. (13.99);
- vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding (kousen en sokken: 14.31, overige kleding: 14.39).

1392

Vervaardiging van geconfectioneerde artikelen van textiel (geen kleding)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van geconfectioneerde artikelen ongeacht van welke textielstof, gebreide en gehaakte stoffen
daaronder begrepen:
* huishoudlinnen, vaatdoeken, tafellakens e.d. ook indien voorzien van borduurwerk;
* handdoeken, washandjes, zakdoeken, mondmaskers;
* dekens, dekbedden, gewatteerde dekens, kussens, peluws, slaapzakken e.d.;
* gordijnen, valletjes, rolgordijnen, beddenspreien;
* poefs, hoezen voor meubels e.d.;
* kussentjes en decoraties;
* dekzeilen, tenten, kampeerartikelen, zeilen, zonneschermen, losse hoezen voor auto's e.d.;
* vlaggen, vaandels, banieren e.d.;
* reddingsvesten, parachutes e.d.;
- vervaardiging van het uit textiel bestaande gedeelte van elektrische dekens.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van vloerkleden en tapijten (13.93);
- vervaardiging van artikelen van textiel voor technisch gebruik (13.96);
- vervaardiging van kleding en -kledingtoebehoren (14.12-14.19);
- vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding (kousen en sokken: 14.31, overige kleding: 14.39).

1393

Vervaardiging van vloerkleden en tapijt

Deze klasse omvat:
- vervaardiging van vloerbedekking van textielstoffen, die van naaldvilt daaronder begrepen, zoals tapijten, matten en
tegels.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van gevlochten matten (16.29);
- vervaardiging van vloerbedekking van kurk (16.29);
- vervaardiging van rubber of kunststof, ook indien met een rug van textiel (22.19 resp. 22.23);
- vervaardiging van linoleum vloerbedekking (22.23).

1394

Vervaardiging van koord, bindgaren, touw en netten
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van bindgaren, touw en kabel van textielvezels of -strippen e.d., ook indien geïmpregneerd, bekleed,
bedekt of ommanteld met rubber of kunststof;
- vervaardiging van geknoopte netten van bindgaren, touw of textielkabel;
- vervaardiging van producten van touw of netten:
* visnetten, stootkussens, wrijfkussens of -worsten, loskussens, hijsstroppen, touw of kabel voorzien van metalen
ringen, enz.

1395

Vervaardiging van gebonden textielvlies en artikelen daarvan (geen kleding)
Deze klasse omvat:
- Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies (geen kleding).
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van vilt (13.99).

1396

Vervaardiging van overig technisch en industrieel textiel
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met kunststof dan wel met inlagen van kunststof;
- vervaardiging van metaalgarens en omwoeld garen van draad of koord van rubber, omwoeld of omvlochten met
textiel, textielgarens of strippen, bekleed, geïmpregneerd, bedekt of ommanteld met rubber of kunststof;
- vervaardiging van overige weefsels:
* bandenkoordweefsel ("tyre cord fabric") van kunstmatige of synthetische garens, calqueer- en schildersdoek e.d.
gesteven weefsels en weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen;
- vervaardiging van overige artikelen van textiel:
* pitten en wieken, gloeikousjes en rond gebreide buisjes voor de vervaardiging van gloeikousjes;
* brandslangen, drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden, builgaas, persdoeken;
* etiketten, insignes enz.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van geweven metaaldoek (25.93).

1399

Vervaardiging van overige textielproducten (rest)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van lint, waaronder bolduclint;
- vervaardiging van vilt;
- vervaardiging van sierartikelen:
* vlechten, kwasten, pompons, enz.;

- vervaardiging van tule en filetweefsel van kant aan het stuk, in banden of als motieven;
- vervaardiging van filetweefsels, gordijnen en vitrages van kant, gebreid op een Raschelmachine e.d.;
- vervaardiging van borduurwerk aan het stuk, in banden of in de vorm van losse motieven;
- vervaardiging van watten van textielstof en artikelen daarvan.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van huishoudtextiel voorzien van borduurwerk (13.92);
- vervaardiging van vloerbedekking van naaldvilt (13.93);
- vervaardiging van viltvlies (13.95);
- vervaardiging van etiketten, insignes enz. (13.96).

14

Vervaardiging van kleding
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Vervaardiging van kleding (geen bontkleding)

1411

Vervaardiging van kleding van leer
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van kleding van leer of kunstleer.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van handschoenen en riemen van leer (14.19);
- vervaardiging van kleding van bont (14.20);
- vervaardiging van sporthandschoenen van leer (32.30).

1412

Vervaardiging van werkkleding
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van werk- en bedrijfskleding;
- vervaardiging van uniformkleding.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van werkschoenen (15.20);
- vervaardiging van werkkleding van rubber of kunststof, indien de delen niet zijn gestikt, maar alleen met een
oplosmiddel zijn verkleefd (22.19 resp. 22.29);
- vervaardiging van kunststof helmen (22.29);
- vervaardiging van metalen helmen (25.99);
- vervaardiging van veiligheidskleding en -accessoires (32.99.9);
- reparatie van kleding (95.29).

1413

Vervaardiging van overige bovenkleding
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van bovenkleding van weefsels, brei- en haakwerk, gebonden textielvlies e.d. voor heren, dames of
kinderen, zoals van mantels, kostuums, mantelpakken, colbertjassen, broeken, rokken;
- vervaardiging van maatkleding.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van werkkleding (14.12);
- vervaardiging van bontkleding (14.20);
- vervaardiging van gebreide en gehaakte truien, vesten en pullovers (14.39);

- vervaardiging van kleding van rubber of kunststof, indien de delen niet zijn gestikt, maar alleen met een oplosmiddel
zijn verkleefd (22.19 resp. 22.29);
- reparatie van kleding (95.29).

1414

Vervaardiging van onderkleding
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van onderkleding van weefsels, brei- en haakwerk, kant, enz. voor heren, dames en kinderen:
* overhemden, blouses, T-shirts, slips, onderbroeken en -jurken, pyjama's, nachthemden, kamerjassen, bh's, korsetten
enz.
Deze klasse omvat niet:
- reparatie van kleding (95.29).

1419

Vervaardiging van baby- en sportkleding en kledingaccessoires
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van babykleding
- vervaardiging van trainingspakken, skipakken, zwemkleding, enz.;
- vervaardiging van hoeden en petten;
- vervaardiging van overige kledingtoebehoren:
* handschoenen, riemen, sjaals, dassen, haarnetjes, enz.;
- vervaardiging van bontmutsen;
- aanbrengen van borduurwerk op kleding.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van gebreide en gehaakte truien, vesten en pullovers (14.39);
- vervaardiging van sporthandschoenen en sporthoofddeksels van leer (32.30);
- vervaardiging van veiligheidskleding en -accessoires (32.99.9);
- reparatie van kleding (95.29).
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Vervaardiging van artikelen van bont

1420

Vervaardiging van artikelen van bont
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van artikelen van pelterijen:
* bontkleding en kledingtoebehoren van bont;
* samenvoegingen van bont zoals uitgelaten vellen, banen, vierkanten, stroken enz.;
* vloerkleedjes, niet opgevulde poefs, poetsdoeken voor industrieel gebruik enz.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van pelterijen niet gelooid of anders bereid (01.49.1 of 01.49.9);
- vervaardiging van ruwe huiden en vellen (10.11);
- vervaardiging van geweven imitaties van bont (13.20);
- vervaardiging van gebreide imitaties van bont (13.91);
- vervaardiging van met bont afgezette bovenkleding (14.13);
- vervaardiging van bontmutsen (14.19);
- bereiden en verven van bont (15.11);
- vervaardiging van laarzen of schoenen met delen van bont (15.20).
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Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding

1431

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen en sokken
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen, sokken, panty's e.d.;
- vervaardiging van schoeisel van textielstoffen zonder aangezette zool.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van schoeisel van textielstoffen met aangezette zool (15.20).

1439

Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding (geen kousen en sokken)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van gebreide en -gehaakte truien, jumpers, pullovers, vesten e.d.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen (13.91);
- vervaardiging van gebreide en gehaakte kousen, sokken, panty's e.d. (14.31).

15

Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen
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Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk; bereiden en verven van bont

1511

Looien en bewerken van leer; bereiden en verven van bont
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van gelooid leer;
- vervaardiging van zeemleer, perkament, lakleer en gemetalliseerd leer;
- bereiding van kunstleer uit afval van huiden (cuir factice);
- bereiden en verven van pelterijen en van niet-onthaarde huiden en vellen:
* ontvlezen, touwen, looien, bleken, scheren, plukken en verven.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van pelterijen niet gelooid of anders bereid (01.49.1 of 01.49.9);
- vervaardiging van ruwe huiden en vellen (10.11);
- vervaardiging van geweven imitaties van bont (13.20);
- vervaardiging van gebreide imitaties van bont (13.91);
- vervaardiging van kleding van leer (14.11);
- vervaardiging van artikelen van bont (14.20);
- vervaardiging van imitaties van leer die niet uit natuurlijk leer zijn bereid (22.19, 22.29).

1512

Vervaardiging van koffers, tassen en dergelijke en van zadel- en tuigmakerswerk
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van koffers, tassen, etuis e.d. van leer, kunstleer of van ongeacht welk ander materiaal, zoals kunststof
in vellen, textiel, vulkanfiber of karton, indien dezelfde techniek is aangewend als voor leer;
- vervaardiging van niet-metalen horlogebandjes;
- vervaardiging van overige artikelen van leer of kunstleer:
* drijfriemen, V-snaren, pakkingen e.d.;
- vervaardiging van zadel- en tuigmakerswerk.
Deze klasse omvat niet:

- vervaardiging van kleding van leer (14.11);
- vervaardiging van kledingtoebehoren van leer:
* handschoenen, riemen, ceintuurs, hoeden e.d. (14.19);
- vervaardiging van schoeisel van leer (15.20);
- vervaardiging van metalen horlogebandjes (edelmetaal: 32.12, niet-edelmetaal: 32.13).

152

Vervaardiging van schoenen

1520

Vervaardiging van schoenen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van schoenen, ongeacht het gebruik, de grondstof of productieproces, ook via gieten;
- vervaardiging van klompen;
- vervaardiging van schoenen van textielstoffen met aangezette zool;
- vervaardiging van slobkousen, beenkappen e.d.;
- vervaardiging van delen van schoenen:
* bovendelen en delen daarvan, buiten- en binnenzolen, hakken enz.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van schoeisel van textielstoffen zonder aangezette zool (14.31);
- vervaardiging van hakken, zolen en andere schoenonderdelen (van hout: 16.29.01, van rubber: 22.19, van plastic:
22.29);
- vervaardiging van orthopedisch schoeisel (32.50.2).

16

Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en
vlechtwerk (geen meubels)

161

Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout

1610

Primaire houtbewerking en verduurzamen van hout

16101

Zagen en schaven en overige primaire houtbewerking
Deze klasse omvat:
- primaire houtbewerking: zagen, schaven en machinaal bewerken van hout;
- vervaardiging van houten dwarsliggers;
- vervaardiging van niet-ineengezette lamellen voor vloeren;
- vervaardiging van houtwol, houtmeel, chips en spanen.
Deze klasse omvat niet:
- niet-stationaire boomzagerijen (02.40);
- vervaardiging van dakspanen, staaflijsten van hout (16.23.9);
- zagen, schaven van zelf ingekocht hout (46.73.1).

16102

Verduurzamen van hout
Deze klasse omvat:
- drogen van hout;
- impregneren, creosoteren, kyaniseren, wolmaniseren en chemisch behandelen van hout van derden.
Deze klasse omvat niet:
- impregneren, creosoteren, wolmaniseren en chemisch behandelen van ingekocht hout.(46.73.1).

162

Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

1621

Vervaardiging van fineer en plaatmateriaal op basis van hout
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van houtfineer;
- vervaardiging van plaatmateriaal van hout al dan niet voorzien van kunststof bovenlaag:
* meubelplaat, triplexplaat, platen van hard- en zachtboard enz.;
* vezelplaat van hout, stro, vlas e.d. zonder minerale bindmiddelen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van vezelplaat gebonden met cement, gips e.d. minerale bindmiddelen (23.65).

1622

Vervaardiging van panelen voor parketvloeren
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van blokjes, plankjes enz., samengevoegd tot panelen voor parketvloeren.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van niet-ineengezette lamellen voor vloeren (16.10.1).

1623

Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

16231

Vervaardiging van deuren, ramen en kozijnen van hout
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van ramen, deuren, kozijnen en trappen van hout niet op de bouwplaats.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van ramen, deuren, kozijnen en trappen van hout op de bouwplaats (43.32).

16239

Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw (geen deuren, ramen en kozijnen)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van artikelen van hout die bestemd zijn voor de bouw:
* balken, liggers, kepers;
* houten scheidingswanden, staaflijsten, dakspanen e.d.;
- vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, keten, tuinhuisjes, kassen of delen daarvan van hout;
- vervaardiging van hokken voor huisdieren van hout;
- vervaardiging van geprefabriceerde decors, tentoonstellingselementen e.d. van hout;
- vervaardiging van geprefabriceerde sauna's.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van deuren, ramen, kozijnen en trappen (16.23.1);
- vervaardiging van kasten en losse scheidingswanden (31.0x):
- vervaardiging van timmerwerk op de bouwplaats (43.32);
- bouwen van stands (73.11).

1624

Vervaardiging van houten emballage
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van kisten, kratten e.d. verpakkingsmiddelen van hout;
- vervaardiging van pallets, laadkisten en andere laadplateaus van hout;
- vervaardiging van vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk van hout;

- vervaardiging van kabelhaspels van hout.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van rieten verpakkingsmiddelen (16.29).

1629

Vervaardiging van overige artikelen van hout en van artikelen van kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van:
* houten stelen voor gereedschap, borstelhouten en borstel- en bezemstelen;
* schoenleesten, schoenspanners en kleerhangers en kapstokken van hout;
* huishoudelijke artikelen en keukenartikelen van hout;
* schilderij-, foto-, spiegellijsten enz. incl. vergulderijen en inlijsterijen;
* beeldjes en andere siervoorwerpen en inlegwerk van hout;
* koffertjes en kistjes voor juwelen, couverts e.d. artikelen van hout;
* spoelen en klossen voor het spinnen of weven of klossen voor naaigaren van hout;
* speeltoestellen van hout voor speelplaatsen;
- verwerking van natuurkurk;
- vervaardiging van artikelen van geagglomereerde kurk;
- vervaardiging van vlechten en artikelen van vlechtstoffen:
* Chinamatten, grove stromatten, horden, enz.;
- vervaardiging van mandenmakerswerk.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van houten schoeisel (15.20);
- vervaardiging van lucifers (20.51);
- vervaardiging van kasten en kastjes voor klokken (26.52);
- vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten (27.40);
- vervaardiging van meubels (31.0x);
- vervaardiging van houten speelgoed (32.40);
- vervaardiging van borstelwaren (32.91);
- vervaardiging van doods-, lijk- en crematiekisten (32.99.9).

17

Vervaardiging van papier, karton en papier- en kartonwaren

171

Vervaardiging van papierpulp, papier en karton

1711

Vervaardiging van papierpulp
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van gebleekte, half gebleekte of ongebleekte papierstof;
- vervaardiging van papierstof door middel van mechanische, chemische ("dissolving" of "niet-dissolving") of half
chemische processen;
- recycling van oud papier tot pulp.

1712

Vervaardiging van papier en karton

17121

Vervaardiging van grafisch papier en karton
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van krantenpapier;
- vervaardiging van basispapier en -karton voor de vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier en karton.

Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier en karton (17.23).

17122

Vervaardiging van papier en karton voor verpakking
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van basispapier en -karton voor de vervaardiging van verpakking;
- strijken, voorzien van een deklaag of impregneren van papier en karton voor verpakking.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton (17.21.1);
- vervaardiging van golfpapier en -karton (17.21.2).

17129

Vervaardiging van papier en karton (geen grafisch en niet voor verpakking)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van basispapier en -karton voor de vervaardiging van sanitaire en huishoudelijke papier- en
kartonwaren, behangselpapier, etiketten, hulzen, klossen, spoelen e.d.;
- vervaardiging van vliezen van cellulose;
- strijken, voorzien van een deklaag of impregneren van papier en karton (niet voor verpakking).
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van golfpapier en -karton (17.21.2);
- vervaardiging van sanitaire en huishoudelijke papierwaren (17.22);
- vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier (17.23);
- vervaardiging van behangselpapier (17.24);
- vervaardiging van schuurpapier (23.91).

172

Vervaardiging van papier- en kartonwaren

1721

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton; vervaardiging van golfpapier

17211

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van papier en karton
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van verpakkingsmateriaal van papier of karton, zoals van vouwdozen, zakken, etuis;
- vervaardiging van verpakkingsmateriaal van homogeen karton;
- vervaardiging van ordners e.d.
Eventueel in combinatie met:
- bedrukken van de zelfvervaardigde verpakkingsmiddelen van papier en karton.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van enveloppen (17.23);
- vervaardiging van verpakkingsmateriaal van gevormd papierstof, zoals eierdozen (17.29).

17212

Vervaardiging van golfpapier en -karton
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van golfpapier en -karton;
- vervaardiging van verpakkingsmateriaal van golfpapier en -karton.

1722

Vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren

Deze klasse omvat:
- vervaardiging van huishoudelijke en sanitaire papierwaren en van cellulosewatten:
* zakdoeken, handdoeken, servetten, afschminkdoekjes e.d.;
* toiletpapier;
* luiers en inlegluiers;
- vervaardiging van bekers, borden en trays van papier of karton.

1723

Vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van gebruiksklaar schrijf- en drukpapier;
- vervaardiging van printerpapier;
- vervaardiging van gebruiksklaar zelfkopiërend papier;
- vervaardiging van gebruiksklare complete stencils en van gebruiksklaar carbonpapier;
- vervaardiging van gebruiksklaar, met een kleefmiddel bedekt, papier;
- vervaardiging van enveloppen en postpapier;
- vervaardiging van artikelen waarbij het drukwerk een nevengeschikte functie heeft, zoals van albums, hang- en
kantoormappen, briefordners en van schriften, schrijfblokken al dan niet gelinieerd.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van etiketten (17.29);
- vervaardiging van basispapier en -karton voor de vervaardiging van kantoorbenodigdheden van papier en karton
(17.12.1).

1724

Vervaardiging van behangselpapier
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van behangselpapier e.d. wandbekleding, incl. behangselpapier bekleed met vinyl;
- vervaardiging van wandbekleding van textiel.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van behangselpapier van plastic (22.29).

1729

Vervaardiging van overige papier- en kartonwaren
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van etiketten en stickers;
- vervaardiging van etalage- en reclamekartonnages van papier en karton;
- vervaardiging van filtreerpapier en filtreerkarton;
- vervaardiging van klossen, hulzen, buisjes en spoelen van papier of karton;
- vervaardiging van eierdozen en ander verpakkingsmateriaal van gevormd papierstof.
Eventueel in combinatie met:
- bedrukken van de zelfvervaardigde overige papier- en kartonwaren.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van niet op maat gesneden papier en karton (17.12.3);
- vervaardiging van speelkaarten (32.40);
- vervaardiging van spellen en speelgoed van papier of van karton (32.40).

18

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

181

Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

1811

Drukkerijen van dagbladen
Deze klasse omvat:
- drukken van dagbladen;
- drukken van kranten die 4 keer of meer per week verschijnen.
Deze klasse omvat niet:
- drukken van zelf uit te geven dagbladen (58.13).

1812

Overige drukkerijen

18121

Drukkerijen van boeken en dergelijke
Deze klasse omvat:
- drukken van boeken, brochures, pamfletten e.d.;
- drukken van woordenboeken en encyclopedieën;
- drukken van topografische kaarten en plattegronden.
Deze klasse omvat niet:
- drukken van tijdschriften, programma- en vakbladen (18.12.2);
- drukken van zelf uit te geven boeken (58.11).

18122

Drukkerijen van tijdschriften
Deze klasse omvat:
- drukken van tijdschriften, vakbladen, programmabladen e.d.;
- drukken van kranten die minder dan 4 keer per week verschijnen.
Deze klasse omvat niet:
- drukken van zelf uit te geven tijdschriften (58.14);
- drukken van boeken, gidsen e.d. (18.12.1).

18123

Drukkerijen van reclame
Deze klasse omvat:
- drukken van reclamedrukwerk, stickers, reisgidsen e.d.
Deze klasse omvat niet:
- drukken van zelfvervaardigde stickers (17.29);
- drukken van reclamekranten (18.11);
- drukken van zelf uit te geven reclamekranten (58.13).

18124

Drukkerijen van verpakkingen
Deze klasse omvat:
- drukken van verpakkingen ongeacht van welk materiaal.
Deze klasse omvat niet:
- bedrukken van zelfvervaardigde verpakkingen (17.21.1).

18125

Drukkerijen van formulieren

18129

Overige drukkerijen (rest)
Deze klasse omvat:
- drukken door middel van boekdruk, offset, fotogravure, flexografie, zeefdruk of met andere drukpersen, duplicators,
computerprinters, printinstallaties of foto- of thermokopieerapparaten van overig drukwerk::
* etiketten;
* bladmuziek en geschreven muziek;
* kaarten en posters;
* postzegels, belastingzegels, certificaten van effecten, cheques e.a. waardepapieren;
* albums, kalenders, persoonlijk briefpapier, familiedrukwerk e.d. drukwerk;
- bedrukken van metaal en kunststof zoals bankpasjes, toegangskaarten, smart cards e.d.;
- kopieerinrichtingen, copy-shops e.d.;
- het afdrukken van digitale foto's, samenstellen van digitale fotoalbums;
- kleine drukkerijen zonder zwaartepunt in drukwerk in bovengenoemde klassen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van artikelen waarbij het drukwerk een nevengeschikte functie heeft, zoals albums, hang- en
kantoormappen, schriften, schrijfblokken etc. (17.23);
- drukken van zelfvervaardigde etiketten (17.29);
- digitaliseren van gegevens op pasjes, toegangskaarten e.d. (18.20);
- vervaardiging van kunstvoorwerpen via drukprocedés (90.03).

1813

Prepress- en premedia-activiteiten
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van boekdrukvormen (bijvoorbeeld. flexografische, rubber of kunststof clichés, nylon drukplaten,
zinkplaten of fotopolymeerplaten, stereotypen en galvano's, preegmatrijzen);
- vervaardiging van offsetreproductie- en offsetdrukplaten (offsetlitho's, offsetplaten, zeefdruksjablonen,
filmassemblers);
- vervaardiging van diepdrukreproducties en diepdrukcilinders (bijvoorbeeld. halftoon-originelen en scannerfilms voor
cilindergravures);
- zetten van tekst en beeld op film-, fotografisch of normaal papier.
Deze klasse omvat niet:
- grafisch ontwerp (74.10.1).

1814

Grafische afwerking en overige activiteiten verwant aan de drukkerij
Deze klasse omvat:
- verwerken van bedrukte vellen tot boeken, brochures, tijdschriften, catalogi enz.:
* vouwen, vergaren, brocheren, lijmen, collationeren, naaien, garenloos binden, snijden, goudstempelen;
- verder bewerken van bedrukt papier of karton, bijvoorbeeld. voor handelsformulieren, smoutwerk, monsterkaarten,
labels, kalenders, reclamemateriaal voor verzending, prospectussen:
* vouwen, stempelen, boren, ponsen, perforeren, pregen, lijmen en lamineren;
- productie van overige reprografieproducten: bladen voor overheadprojectie, tekeningen, lay-outs, dummy's, enz.;
- bewerking van digitale gegevens: verrijking, selectie en koppeling van digitale gegevens op gegevensdragers.
Deze klasse omvat niet:

- het afwerken van drukwerk voor verzending door etiketteren, bundelen, omwikkelen, voorzien van postomslag e.d.
(82.19).

182

Reproductie van opgenomen media

1820

Reproductie van opgenomen media
Deze klasse omvat:
- reproductie van geluids-, video- en filmopnamen van een origineel op cd en andere geluids- of beelddragers.
- reproductie van computermedia van een origineel;
- digitaliseren van gegevens op pasjes, toegangskaarten e.d.
Deze klasse omvat niet:
- uitgeven van software (games: 58.21, overige software: 58.22);
- productie van video-opnamen en films (59.11.1);
- reproductie van video-opnamen en films voor vertoning in bioscopen (59.12);
- uitgeven van video-opnamen en films (59.13).
- productie van geluidsopnamen (59.20);
- uitgeven van geluidsopname (59.20);
- ontwikkelen van software (62.01);
- online voorziening van software via hosting (63.11).

19

Vervaardiging van cokesovenproducten en aardolieverwerking

191

Vervaardiging van cokesovenproducten

1910

Vervaardiging van cokesovenproducten
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van pek en pekcokes;
- vervaardiging van cokes;
- vervaardiging van cokesovengas.

192

Aardolieverwerking

1920

Aardolieverwerking

19201

Aardolieraffinage
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van motorbrandstoffen:
* benzine, kerosine, enz.;
- productie van overige brandstoffen:
* lichte en zware stookolie, raffinaderijgassen als ethaan, propaan, butaan, enz.;
- vervaardiging van producten voor de petrochemische industrie en voor de vervaardiging van wegdekken;
- vervaardiging van overige aardolieproducten:
* white spirit, vaseline, paraffine, enz.

19202

Aardolieverwerking (geen -raffinage)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van smeeroliën en vetten uit aardolie;
- recycling van afgewerkte olie;
- vervaardiging van aardolieproducten uit afvalolie.

20

Vervaardiging van chemische producten

201

Vervaardiging van basischemicaliën, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststof en synthetische rubber
in primaire vorm

2011

Vervaardiging van industriële gassen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van vloeibaar gemaakte of samengeperste industriële of in de geneeskunde gebruikte gassen:
* elementaire gassen;
* vloeibare lucht of perslucht;
* acetyleen;
* gasvormige koelmiddelen;
* mengsels van industriële gassen;
* inerte gassen, zoals koolzuur;
* isoleergassen.
Deze klasse omvat niet:
- winning van methaan, ethaan, butaan of propaan (06.20);
- productie van raffinaderijgassen als ethaan, propaan, butaan, enz. (19.20.1);
- winning van gas uit kolen of uit afval (35.20).

2012

Vervaardiging van kleur- en verfstoffen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van kleur- en verfstoffen en pigmenten, ongeacht de oorsprong, als basisstof of als concentraat daarvan;
- vervaardiging van producten voor gebruik als fluorescerende lichtgevende stoffen of als luminoforen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van bereide kleur- en verfstoffen (20.30).

2013

Vervaardiging van overige anorganische basischemicaliën
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van chemische elementen met uitzondering van metalen, industriële elementaire gassen en door de
kernbrandstoffenindustrie geproduceerde radioactieve elementen;
- vervaardiging van anorganische zuren met uitzondering van salpeterzuur;
- vervaardiging van alkaliën, logen en overige anorganische basen met uitzondering van ammoniak;
- vervaardiging van gedistilleerd water;
- vervaardiging van overige anorganische verbindingen;
- vervaardiging van verrijkt uranium en thorium.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van industriële gassen (20.11);
- vervaardiging van salpeterzuur en nitreerzuur, ammoniak, ammoniumchloride (20.15);
- vervaardiging van kaliumnitrieten en -nitraten, triammoniumfosfaten en ammoniumcarbonaten (20.15);
- vervaardiging van gedistilleerd aromatisch water (20.53);
- vervaardiging van chemische stoffen voor de vervaardiging van farmaceutische producten (21.10);
- vervaardiging van basismetalen (24.xx).

2014

Vervaardiging van organische basischemicaliën

20141

Vervaardiging van petrochemische producten
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van petrochemische producten:
* chloriden, fluoriden en polyfluoriden van koolwaterstoffen;
* benzeen, etheen, propeen, stureen e.d.
* methanol, chloroform, formaldehyde enz.;
- distillatie van koolteer.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van pek en pekcokes (19.10);
- vervaardiging van kunststof in primaire vorm (20.16);
- vervaardiging van synthetische rubber in primaire vorm (20.17).

20149

Vervaardiging van overige organische basischemicaliën (geen petrochemische producten)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van overige organische basischemicaliën:
* verzadigde en onverzadigde cyclische en acyclische koolwaterstoffen;
* acyclische en cyclische alcoholen, incl. synthetische ethylalcohol;
* eenwaardige en meerwaardige carbonzuren, incl. azijnzuur;
* andere verbindingen met zuurstofhoudende groepen, incl. aldehyden, ketonen, chinonen en verbindingen met twee
of meer zuurstofhoudende groepen;
* organische verbindingen met stikstofhoudende groepen, incl. aminoverbindingen;
* synthetische glycerol;
* niet-drinkbare ethylalcohol door gisting (bioethanol);
* overige organische verbindingen, incl. distillatieproducten van hout enz.;
- vervaardiging van houtskool;
- vervaardiging van synthetische aromatische producten;
- vervaardiging van kunstmatige zoetstoffen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van ruwe glycerol (20.41);
- vervaardiging van natuurlijke etherische oliën en natuurlijke aromatische producten (20.53);
- vervaardiging van chemische stoffen voor de vervaardiging van farmaceutische producten (21.10);
- vervaardiging van salicylzuur en 0-acetylsalicylzuur (21.10).

2015

Vervaardiging van meststoffen en stikstofverbindingen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van meststoffen:
* enkelvoudige of complexe stikstofhoudende, fosfaat- of kalimeststoffen;
* ureum, ruwe natuurlijke fosfaten en ruwe natuurlijke kalizouten;
- drogen van dierlijke mest:
* koemest, kippenmest e.d.
- vervaardiging van verwante stikstofhoudende producten:
* salpeterzuur en nitreerzuur, ammoniak, ammoniumchloride, kaliumnitrieten en -nitraten, triammoniumfosfaten en
ammoniumcarbonaten.

Deze klasse omvat ook:
- vervaardiging van potgrond met veen als hoofdbestanddeel;
- vervaardiging van potgrondmengsels van natuurlijke grond, zand, klei en mineralen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van chemische bestrijdingsmiddelen (20.20).

2016

Vervaardiging van kunststof in primaire vorm
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van:
* polymeren, inclusief die van ethyleen, propyleen, styreen, vinylchloride, vinylacetaat en acryl;
* polyamiden;
* fenol- en epoxyharsen en polyuretanen;
* alkyd- en polyesterharsen en polyethers;
* siliconen;
* op polymeren gebaseerde ionenwisselaars;
- vervaardiging van cellulose.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels (20.60);
- bewerking van kunststof afval tot granulaat (38.32).

2017

Vervaardiging van synthetische rubber in primaire vorm
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van synthetische rubber in primaire vorm, waaronder factis;
- vervaardiging van mengsels van synthetische en natuurlijke rubber of op rubber gelijkende gommen (bijvoorbeeld.
balata).

202

Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën

2020

Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en overige landbouwchemicaliën
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van insecten dodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen e.d.;
- vervaardiging van schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen tegen te gaan
of om de plantengroei te regelen;
- vervaardiging van desinfecterende middelen en overige chemische producten voor de landbouw.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen (20.15).

203

Vervaardiging van verf, vernis en dergelijke, drukinkt en mastiek

2030

Vervaardiging van verf, vernis en dergelijke, drukinkt en mastiek
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van verf en vernis;
- vervaardiging van bereide pigmenten, opacifieermiddelen en verf- en kleurstoffen;
- vervaardiging van verglaasbare samenstellingen, engobes (slips) enz.;
- vervaardiging van mastiek (kit);
- vervaardiging van plamuur e.d. niet vuurvaste preparaten voor het bestrijken of bepleisteren van metselwerk;

- vervaardiging van organische oplosmiddelen, verdunners en preparaten voor het verwijderen van verf en vernis;
- vervaardiging van drukinkten.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van kleurstoffen en pigmenten (20.12);
- vervaardiging van haarverf (20.42);
- vervaardiging van schrijf- of tekeninkt (20.59).

204

Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en cosmetica

2041

Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van niet-cosmetische zeep;
- vervaardiging van ruwe glycerol;
- vervaardiging van tensioactieve preparaten, waaronder ook organische, zoals van wasmiddelen in vaste of vloeibare
vorm en detergentia, van vaatwasmiddelen en van wasverzachters;
- vervaardiging van poets- en onderhoudsmiddelen, zoals van preparaten voor neutraliseren van geuren in vertrekken,
van kunstwas en bereide was, van poetsmiddelen voor leder, hout, glas en metaal en van schuur en -polijstpasta's en poeders.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van synthetische glycerol (20.14.9):
- vervaardiging van cosmetische zeep en shampoos (20.42).

2042

Vervaardiging van parfums en cosmetica
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van parfums en cosmetische artikelen:
* parfums en reuk- en toiletwater;
* cosmetische zeep;
* schoonheidsmiddelen en producten voor de huidverzorging;
* zonnebrandmiddelen;
* producten voor manicure en pedicure;
* shampoos, haarlak, haarverf, permanentpreparaten en preparaten voor het ontkrullen van het haar;
* tandpasta en producten voor mondhygiëne, incl. kleefmiddelen voor kunstgebitten;
* scheermiddelen;
* deodorantia en badzout;
* ontharingsmiddelen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van niet-cosmetische zeep (20.41);
- vervaardiging van etherische oliën (20.53).

205

Vervaardiging van overige chemische producten

2051

Vervaardiging van kruit en springstoffen en van lucifers
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van buskruit;
- vervaardiging van springstoffen;

- vervaardiging van pyrotechnische artikelen;
- vervaardiging van lucifers;
- vervaardiging van lonten, ontstekingspatronen e.d.

2052

Vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen, incl. lijm en kleefmiddelen op basis van rubber.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van gelatine en derivaten daarvan (20.59).

2053

Vervaardiging van etherische oliën
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van extracten van natuurlijke aromatische producten;
- vervaardiging van harsaroma's;
- vervaardiging van gedistilleerd aromatisch water;
- vervaardiging van mengsels van reukstoffen voor de vervaardiging van parfums of voedsel.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van synthetische aromatische producten (20.14.9);
- vervaardiging van parfums en cosmetische artikelen (20.42).

2059

Vervaardiging van overige chemische producten (rest)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van gelatine en derivaten daarvan;
- vervaardiging van fotochemische producten:
* fotografische platen en film, lichtgevoelig papier en ander lichtgevoelig, onbelicht materiaal;
* chemische preparaten zoals ontwikkelaars, fixeermiddelen e.d. voor fotografisch gebruik.
- vervaardiging van overige chemische producten:
* peptonen en derivaten daarvan;
* chemisch gewijzigde oliën en vetten;
* appreteermiddelen voor textiel en leder;
* soldeer- en laspoeder en -pasta's;
* middelen voor het beitsen van metalen;
* bereide additieven voor cement;
* actieve kool, additieven voor smeerolie, bereide rubbervulkanisatieversnellers, katalysatoren;
* antiklopmiddelen, antivriespreparaten, vloeistoffen voor hydraulische krachtoverbrenging;
* reageermiddelen van gemengde samenstelling voor diagnose of voor laboratoriumgebruik;
- vervaardiging van schrijf- en tekeninkt.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van gedistilleerd water (20.13);
- vervaardiging van overige organische basischemicaliën (20.14.9);
- vervaardiging van drukinkten (20.30);
- vervaardiging van lijm en bereide kleefmiddelen (20.52).

206

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

2060

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van kabel van synthetische of kunstmatige filamenten;
- vervaardiging van synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard, niet gekamd of anders bewerkt met het oog
op het spinnen;
- vervaardiging van synthetische of kunstmatige eendraadsgarens, incl. garens met een hoge sterktegraad;
- vervaardiging van synthetische of kunstmatige monofilamenten of strippen.
Deze klasse omvat niet:
- spinnen van kunstmatige of synthetische vezels (13.10.x).

21

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten

211

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen

2110

Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van actieve zelfstandigheden die voor de vervaardiging van geneesmiddelen worden gebruikt;
- verwerking van bloed;
- vervaardiging van chemisch zuivere suikers;
- verwerking van klieren en vervaardiging van extracten van klieren enz.;
- vervaardiging van insuline.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van farmaceutische eindproducten (21.20).

212

Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)

2120

Vervaardiging van farmaceutische producten (geen grondstoffen)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van geneesmiddelen:
* antisera en andere bloedfracties, vaccins;
* overige geneesmiddelen, incl. homeopathische;
* chemische contraceptieven voor uitwendig gebruik en anticonceptiemiddelen met hormonale werking;
- vervaardiging van geïmpregneerde watten voor medisch gebruik, gaas, verband, zwachtels, hechtdraad e.d.;
- vervaardiging van radioactieve elementen voor medisch gebruik.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van geneeskrachtige thee (10.83);
- vervaardiging van farmaceutische grondstoffen (21.10);
- vervaardiging van tandvullingen en cement voor de reconstructie van beenderen (32.50.2).

22

Vervaardiging van producten van rubber en kunststof

221

Vervaardiging van producten van rubber

2211

Vervaardiging van rubberbanden en loopvlakvernieuwing
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van rubberbanden voor voertuigen, vliegtuigen, werktuigen, mobiele machines en ander gebruik:
* binnen- en buitenbanden;

* massieve of half massieve banden;
- vervaardiging van verwisselbare loopvlakken, velglinten, loopvlakrubber enz.;
- vernieuwen van loopvlakken van afgesleten banden.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van reparatiemateriaal van rubber (22.19);
- repareren, monteren of vervangen van binnen- en buitenbanden (45.20.2).

2219

Vervaardiging van producten van rubber (geen banden)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van producten van natuurlijke of synthetische rubber, al dan niet gevulkaniseerd of gehard:
* platen, vellen, strippen, staven, profielen, enz. van rubber;
* verpakkingsmiddelen van rubber;
* buizen en slangen van rubber;
* drijfriemen, drijfsnaren en transportbanden van rubber;
* hygiënische artikelen van rubber;
* preservatieven, spenen, beddenwarmers enz.;
* kleding van rubber indien de delen zijn verkleefd;
* vloerbedekking van rubber en met rubber beklede textielproducten;
* draad en koord van rubber, gerubberde garens en weefsels;
* ringen, pakkingen en afdichtingen van rubber;
* cilinderbekledingen van rubber;
* luchtbedden van rubber;
* reparatiemateriaal van rubber.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van koordweefsel voor banden van transportmiddelen (13.96);
- vervaardiging van kleding van rubber indien de delen zijn gestikt (werkkleding: 14.12, overige bovenkleding: 14.13);
- vervaardiging van schoeisel van rubber (15.20);
- vervaardiging van lijmen en kleefmiddelen op basis van rubber (20.52);
- vervaardiging van rubber voor loopvlakken van banden (22.11);
- vervaardiging van opblaasbare vlotten en boten van rubber (voor pleziervaart: 30.12, niet voor plezier vaart 30.11);
- vervaardiging van matrassen van niet overtrokken rubber met celstructuur (31.03);
- vervaardiging van sportartikelen van rubber (32.30);
- vervaardiging van speelgoed van rubber: boten, zwembadjes, ballen etc. (32.40);
- bewerking van rubber afval tot granulaat (38.32).

222

Vervaardiging van producten van kunststof

2221

Vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van halffabrikaten van kunststof:
* platen, vellen, blokken, folie, stroken, strippen enz. van kunststof;
- vervaardiging van buizen, slangen en hulpstukken voor buisleidingen van kunststof;
- vervaardiging van filament voor 3D-printers.
Deze klasse omvat niet:

- vervaardiging van kunststof in primaire vormen (20.16);
- vervaardiging van producten van natuurlijke of synthetische rubber (22.1x);
- aanleg van pijpleiding in gebouwen of voor infrastructurele werken (42.21).

2222

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof, zoals van zakken, containers, kisten, dozen, flessen, capsules;
- vervaardiging van kunststof vaten, tanks, reservoirs e.d.;
- vervaardiging van stoppen, deksels, sluitingen e.d. voor verpakkingsmiddelen van kunststof;
- vervaardiging van spoelen, klossen e.d. opwindmiddelen van kunststof.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van reisartikelen van kunststof (15.12);
- vervaardiging van verpakkingsmiddelen van synthetische of natuurlijke rubber (22.19);
- vervaardiging van kunststof tanks, reservoirs e.a. bergingsmiddelen voor de bouw ≥ 300 liter (22.23).

2223

Vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van artikelen van kunststof voor de bouw:
* deuren, ramen, kozijnen, jaloezieën, plinten e.d. van kunststof;
* vloer-, wand- en plafondbedekking van kunststof op rollen of in de vorm van tegels e.d.;
- vervaardiging van sanitaire artikelen van kunststof:
* badkuipen, douches, wasbakken, closetpotten, spoelbakken, mobiele toiletten e.d.;
- vervaardiging van silo's van kunststof;
- vervaardiging van kunststof tanks, reservoirs e.a. bergingsmiddelen voor de bouw > 300 liter.
Deze klasse omvat ook:
- vervaardiging van linoleum en overige niet van kunststof vervaardigde harde vloerbedekkingen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van artikelen voor de bouw van synthetische of natuurlijke rubber (22.19);
- vervaardiging van kunststof tanks, reservoirs e.a. bergingsmiddelen < 300 liter (22.22).

2229

Vervaardiging van overige producten van kunststof
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van tafel- en keukengerei en toiletartikelen van kunststof;
- vervaardiging van onderdelen voor machines en apparaten van kunststof;
- vervaardiging van school- en kantoorbenodigdheden van kunststof;
- vervaardiging van hoofddeksels en van kleding van kunststof indien de delen zijn verkleefd;
- vervaardiging van etalage- en reclamemateriaal van kunststof;
- vervaardiging van kunstgras;
- graveren en andere oppervlaktebehandeling van kunststofartikelen;
- lassen van kunststof;
- vervaardiging van overige artikelen van kunststof:
* isolerende werkstukken, delen van verlichtingsartikelen, behangselpapier, beeldjes, drijfriemen en transportbanden,
enz.

Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van reisartikelen van kunststof (15.12);
- vervaardiging van schoeisel van kunststof (15.20);
- bedrukken van verpakkingsmateriaal van kunststof (18.12.4);
- bedrukken van kunststofartikelen uitgezonderd verpakkingsmateriaal (18.12.9);
- vervaardiging van platen, folie, buizen en profielen van kunststof (22.21);
- vervaardiging van verpakkingsmiddelen van kunststof (22.22);
- vervaardiging van kunststofproducten voor de bouw (22.23);
- vervaardiging van auto-onderdelen van kunststof (29.32);
- vervaardiging van meubels van kunststof (31.0x);
- vervaardiging van matrassen van niet overtrokken kunststof met celstructuur (31.03).
- vervaardiging van sportartikelen van kunststof (32.30);
- vervaardiging van spellen en speelgoed van kunststof (32.40);
- vervaardiging van artikelen voor geneeskunde en tandheelkunde van kunststof (32.50.2).

23

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

231

Vervaardiging van glas en glaswerk

2311

Vervaardiging van vlakglas
Deze klasse omvat ook:
- vervaardiging van gewapend of gekleurd glas.
Deze klasse omvat niet:
- vormen en bewerken van vlakglas (23.12).

2312

Vormen en bewerken van vlakglas
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeen gekitte glasplaten;
- vervaardiging van glas-in-lood- en glas-in-koperwerk;
- bewerken van vlakglas, zoals coaten, harden, thermisch of chemisch bewerken;
- vervaardiging van glazen spiegels;
- vervaardiging van meerwandig glas voor isolatiedoeleinden.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van spiegels voor medisch gebruik (32.50.2).

2313

Vervaardiging van holglas
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van verpakkingsmiddelen van glas of kristal:
* flessen, potten, accubakken enz.;
- vervaardiging van huishoudelijke artikelen van glas of kristal:
* drinkglazen, vazen, asbakken;
- glasblazerijen van sierglas.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van glaswerk voor laboratoria, apotheken of voor hygiënisch gebruik (23.19).

2314

Vervaardiging van glasvezels

Deze klasse omvat:
- vervaardiging van glasvezels, incl. niet-geweven producten;
- vervaardiging van glaswol en -watten en isolatiemateriaal van glaswol.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van weefsels van glasvezels (13.20);
- vervaardiging van optische vezels (27.31);
- vervaardiging van kabels van optische vezels voor data- en beeld overdracht (27.31).

2319

Vervaardiging en bewerking van overig glas, inclusief technisch glaswerk
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van glaswerk voor laboratoria, apotheken of voor hygiënisch gebruik;
- vervaardiging van horlogeglazen, optisch glas en niet optisch bewerkte optische elementen;
- vervaardiging van glaswerk voor gebruik in imitatiesieraden;
- vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van glas;
- vervaardiging van tegels van glas;
- vervaardiging van glas in staven, stengels en buizen;
- vervaardiging van glazen ballons, peren en buizen voor lampen;
- bewerken van overig glas, zoals slijpen, etsen, graveren, decoreren, harden, coaten.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van optisch bewerkte optische elementen (26.70);
- vervaardiging van injectiespuiten (32.50.2).

232

Vervaardiging van vuurvaste keramische producten

2320

Vervaardiging van vuurvaste keramische producten
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van vuurvaste mortel, beton enz.;
- vervaardiging van vuurvaste artikelen van keramische stoffen:
* vuurvaste stenen en tegels;
* vuurvaste retorten, smeltkroezen, moffels, mondstukken, buizen, pijpen enz. van keramische stoffen;
- vervaardiging van artikelen die magnesiet, dolomiet of chromiet bevatten.

233

Vervaardiging van producten van klei voor de bouw

2331

Vervaardiging van keramische tegels en plavuizen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van vloer- en wandtegels, plavuizen, blokjes voor mozaïeken enz. van niet-vuurvaste keramische stoffen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van vuurvaste keramische producten (23.20);
- vervaardiging van keramische bakstenen en dakpannen (23.32).

2332

Vervaardiging van producten van klei voor de bouw (geen tegels en plavuizen)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging en bewerken van niet-vuurvaste bouwmaterialen van klei:
* bakstenen, dakpannen, schoorsteenkappen, buizen, goten, geprefabriceerde elementen enz.;
- bewerken van baksteen, versnijden van baksteen tot steenstrips;

- vervaardiging van vloerstroken (hourdis) van gebakken klei.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van vuurvaste keramische producten (23.20);
- vervaardiging van keramische tegels en plavuizen (23.31);
- vervaardiging van sanitair aardewerk (23.42).

234

Vervaardiging van overige keramische producten

2341

Vervaardiging van huishoudelijk en sieraardewerk
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van vaatwerk en overige huishoudelijke en toiletartikelen van keramische stoffen;
- vervaardiging van vuurvast vaatwerk;
- vervaardiging van beeldjes, sierbloempotten en overige siervoorwerpen van keramische stoffen;
- decoreren, beschilderen van sieraardewerk.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van sanitair aardewerk (23.42);
- vervaardiging van imitatiesieraden van keramische stoffen (32.13);
- vervaardiging van keramische voorwerpen door kunstenaars (90.03).

2342

Vervaardiging van sanitair aardewerk
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van sanitair aardewerk:
* wasbakken, closetpotten, bidets, enz.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van vuurvaste keramische producten (23.20);
- vervaardiging van keramische producten voor de bouw (23.3x).

2343

Vervaardiging van elektrische isolatoren en isolerende fittingen van keramische stoffen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van elektrische isolatoren van keramiek;
- vervaardiging van isolerende fittingen voor elektrische machines of apparaten, van keramiek.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van vuurvaste keramische producten (23.20).

2344

Vervaardiging van overig technisch aardewerk
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van niet-vuurvaste artikelen van keramische stoffen voor chemisch of technisch gebruik.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van vuurvaste keramische producten (23.20);
- vervaardiging van keramische producten voor de bouw (23.3x).

2349

Vervaardiging van overige keramische producten (rest)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van bloempotten, kruiken e.d. bergingsmiddelen van keramische stoffen voor vervoer of verpakking.

Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van vuurvaste keramische producten (23.20);
- vervaardiging van tegels en plavuizen van vuurvaste keramische stoffen (23.20);
- vervaardiging van tegels en plavuizen van niet-vuurvaste keramische stoffen (23.31);
- vervaardiging van bouwmaterialen van niet-vuurvaste keramische stoffen (23.32);
- vervaardiging van sierbloempotten (23.41).

235

Vervaardiging van cement, kalk en gips

2351

Vervaardiging van cement
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van cementklinker en hydraulisch cement, inclusief portlandcement, aluminiumcement (smeltcement),
slakkencement en superfosfaatcement.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van vuurvaste mortel, beton enz. (23.20);
- vervaardiging van stortklare beton (23.63);
- vervaardiging van droge mortel (23.64).
- vervaardiging van artikelen van cement (23.69);
- vervaardiging van tandcement (32.50.2).

2352

Vervaardiging van kalk en gips
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van ongebluste, gebluste en hydraulische kalk;
- vervaardiging van droge gipsmortel.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van droge kalkmortel (23.64);
- vervaardiging van artikelen van gips (voor de bouw: 23.62, overig: 23.69);
- vervaardiging van tandgips (32.50.2).

236

Vervaardiging van producten van beton, gips en cement

2361

Vervaardiging van producten voor de bouw van beton, kalkzandsteen en van cellenbeton

23611

Vervaardiging van producten voor de bouw van beton
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van artikelen van voorgestort beton, cement of kunststeen voor gebruik in de bouw,
zoals dakpannen, tegels, bouwstenen, platen, panelen, buizen, palen, elementen;
- vervaardiging van geprefabriceerde bouwelementen voor de bouw van cement, beton of kunststeen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van producten voor de bouw van cellenbeton (23.61.2);
- vervaardiging van betonnen bouwelementen op de bouwplaats of samenstellen van niet-zelfgeprefabriceerde
betonnen bouwelementen op de bouwplaats (41xx, 42xx, 43xx).

23612

Vervaardiging van producten voor de bouw van kalkzandsteen en cellenbeton
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van blokken, elementen, stenen, (gewapende) panelen van kalkzandsteen en van cellenbeton.

2362

Vervaardiging van producten voor de bouw van gips
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van platen, panelen, blokken, elementen van gips voor gebruik in de bouw.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van sierartikelen van gips (23.69);
- vervaardiging van gips (23.52).

2363

Vervaardiging van stortklare beton
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van stortklare beton.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van vuurvast cement (23.20);
- vervaardiging van droge betonmortel (23.64).

2364

Vervaardiging van mortel in droge vorm
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van mortel in droge vorm.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van vuurvaste mortel (23.20);
- vervaardiging van stortklare beton (23.63).

2365

Vervaardiging van producten van vezelcement
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van bouwmaterialen van plantaardige stoffen (houtwol, stro, riet, bies) gebonden met cement, gips of
overige minerale bindmiddelen;
- vervaardiging van werken van cellulosecement e.d.:
* golfplaten, overige platen, panelen, dakpannen, buizen, tanks, bekkens, gootstenen, potten, meubels, kozijnen, enz.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van vezelplaat zonder minerale bindmiddelen (16.21).

2369

Vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van overige artikelen van beton, gips, cement of kunststeen:
* beeldjes, meubels, bas- en haut-reliëfs, vazen, ornamenten, bloempotten, grafmonumenten enz.

237

Natuursteenbewerking

2370

Natuursteenbewerking
Deze klasse omvat:
- bewerking van door steengroeven geleverde ruwe steen;
- houwen, bewerken en afwerken van natuursteen voor gebruik in de bouw en in tuinen (ook granieten
aanrechtbladen);
- bewerking van grafstenen.

239

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten

2391

Vervaardiging van schuur-, slijp- en polijstmiddelen

Deze klasse omvat:
- vervaardiging van molenstenen, slijp- en polijststenen;
- vervaardiging van natuurlijke of kunstmatige schuur-, slijp- of polijstmiddelen, inclusief zachte schuur-, slijp- en
polijstmiddelen op drager van papier of ander materiaal;
- vervaardiging van straalgrit.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van schoonmaakmiddelen: schuur-, slijp- en polijstpasta's en -poeders (20.41).

2399

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten (geen schuur-, slijp- en polijstmiddelen)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van niet metaalhoudende minerale garens en weefsels, kleding, hoofddeksels, schoeisel, koord, papier,
vilt, enz.;
- vervaardiging van wrijvingsmateriaal en niet gemonteerde artikelen daarvan samengesteld met minerale stoffen of
cellulose;
- vervaardiging van minerale stoffen voor warmte- en geluidsisolatie, zoals van slakkenwol, steenwol e.d. minerale wol;
geëxpandeerd vermiculiet, geëxpandeerde klei;
- vervaardiging van asfalt en bitumineuze dakbedekkingsmaterialen;
- vervaardiging van overige artikelen van mineralen, zoals van bewerkt mica en artikelen van mica, turf, grafiet;
- vervaardiging van kattenbakkorrels op minerale basis.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van glaswol en producten van glaswol (23.14);
- vervaardiging van isolatoren en isolatiemateriaal van keramische stoffen (23.43);
- vervaardiging van elektroden van grafiet (27.90);
- vervaardiging van pakkingen van grafiet en carbon (28.29).

24

Vervaardiging van metalen in primaire vorm

241

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

2410

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van ruwijzer en staal door de reductie van ijzererts en schroot:
* gieterijruwijzer en ruwijzer voor de vervaardiging van staal;
* ijzerhoudende producten door de directe reductie van ijzererts en van overige poreuze ijzerhoudende
producten in klompen, pellets en dergelijke vormen;
* staal in een staaloven, elektrische oven of andere oven;
* ferro-mangaan met een hoog koolstofgehalte en van spiegelijzer;
- vervaardiging van warm- of koudgewalste staalproducten (inclusief continu-gegoten producten):
* vertind blik, verchroomde plaat, onvertind blik;
* warmgewalste staven, zware en lichte profielen en van damwandprofielen;
* rails en ander warmgewalst spoorwegmateriaal;
* ingots, ander ijzer en staal in primaire vorm en halffabrikaten;
- vervaardiging en/of continu coating van warmgewalst:
* breedband, bandstaal, plaatstaal en breed platstaal;
- vervaardiging en/of continu coating van koudband en koudgewalst plaatstaal;

- vervaardiging van warmgewalste producten, koudband en koudgewalst plaatstaal, al dan niet bekleed, die meer dan
een oppervlaktebehandeling hebben ondergaan, maar daardoor niet onder een andere post vallen;
- vervaardiging van ijzerpoeder.
Deze klasse omvat niet:
- koudtrekken van staven (24.31);
- vervaardiging van al dan niet bekleed koudgewalst bandstaal met een breedte van niet meer dan 500 mm, verkregen
door het koud herwalsen van warmgewalste platte producten of door het slitten van al dan niet beklede koudgewalste
platte producten (24.32);
- maken van gietstukken van ijzer en staal (24.5x).

242

Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor

2420

Vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van naadloze buizen, warm of koud gewalst, warm geëxtrudeerd, warm of koud getrokken;
- vervaardiging van gelaste buizen, koud of warm vervormd en gelast of koud getrokken;
- vervaardiging van hulpstukken (fittings) van staal:
* platte flenzen en flenzen met een gesmede kraag van staal;
* door stomplassen te bevestigen fittings van staal;
* fittings met schroefdraad en overige fittings van staal.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van gietijzeren buizen (24.51).

243

Overige eerste verwerking van staal

2431

Koudtrekken van staven
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van staven en profielen van staal door koudtrekken, slijpen of rondschaven.
Deze klasse omvat niet:
- trekken of rekken van draad (24.34).

2432

Koudwalsen van bandstaal
Deze klasse omvat:
- door het koud herwalsen van warmgewalste platte producten vervaardigen van, al dan niet beklede, gewalste, platte
producten van staal, opgerold of in rechte stroken met een breedte van minder dan 500 mm.

2433

Koudvervormen en koudfelsen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van open profielen door gewalste platte producten van staal geleidelijk te vervormen op een wals of te
felsen op een pers;
- vervaardiging van stalen profielplaten;
- vervaardiging van gelaagde profielplaten met isolerende tussenlaag van staal.

2434

Koudtrekken van draad
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van staaldraad door koudtrekken of -rekken.

Deze klasse omvat niet:
- koudtrekken van staven (24.31);
- vervaardiging van artikelen van draad (25.93).

244

Vervaardiging van edelmetalen en overige non-ferrometalen

2441

Vervaardiging van edelmetalen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging en raffinage van niet bewerkte edele metalen;
- vervaardiging van legeringen van edele metalen;
- vervaardiging van halffabrikaten van edele metalen;
- vervaardiging van onedele metalen geplateerd met zilver;
- vervaardiging van onedele metalen of zilver geplateerd met goud;
- vervaardiging van goud, zilver of onedele metalen geplateerd met platina of met platina metalen;
- recycling van edele metalen via elektrolyse.
Deze klasse omvat niet:
- gieten van edelmetalen (24.54);
- vervaardiging van kasten voor horloges van edele metalen (26.52);
- vervaardiging van munten en medailles van edele metalen (32.11);
- vervaardiging van sieraden van edele metalen (32.12);
- recycling van edele metalen via ander proces dan elektrolyse (38.32).

2442

Vervaardiging van aluminium
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van aluminium uit aluminiumoxide;
- vervaardiging van aluminiumfolie;
- vervaardiging van aluminiumlegeringen;
- vervaardiging van halffabrikaten van aluminium;
- vervaardiging van aluminiumoxide;
- recycling van aluminium via elektrolyse.
Deze klasse omvat niet:
- gieten van aluminium (24.53);
- recycling van aluminium via een proces anders dan elektrolyse (38.32).

2443

Vervaardiging van lood, zink en tin
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van lood, zink en tin uit erts;
- vervaardiging van lood-, zink- en tinlegeringen;
- vervaardiging van halffabrikaten van lood, zink en tin;
- recycling van lood, zink en tin via elektrolyse.
Deze klasse omvat niet:
- gieten van lichte metalen (24.53);
- gieten van overige non-ferrometalen (24.54);
- recycling van lood, zink en tin via een mechanisch proces of chemisch proces anders dan elektrolyse (38.32).

2444

Vervaardiging van koper
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van koper uit erts;
- vervaardiging van koperlegeringen;
- vervaardiging van smeltdraden en smeltstrippen;
- vervaardiging van halffabrikaten van koper;
- recycling van koper via elektrolyse.
Deze klasse omvat niet:
- gieten van lichte metalen (24.53);
- gieten van overige non-ferrometalen (24.54);
- recycling van koper via een mechanisch proces of chemisch proces anders dan elektrolyse (38.32).

2445

Vervaardiging van overige non-ferrometalen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van chroom, mangaan, nikkel enz. uit erts of uit hun oxide;
- vervaardiging van legeringen met chroom, mangaan, nikkel enz.;
- vervaardiging van halffabrikaten van chroom, mangaan, nikkel enz.;
- vervaardiging van nikkelmatté;
- recycling van chroom, mangaan, nikkel e.d. via elektrolyse.
Deze klasse omvat niet:
- gieten van lichte metalen (24.53);
- gieten van overige non-ferrometalen (24.54);
- recycling van overige non-ferrometalen via een mechanisch proces of chemisch proces anders dan elektrolyse (38.32).

2446

Smelten en raffineren van uranium
.

245

Gieten van metalen

2451

Gieten van ijzer
Deze klasse omvat:
- gieten van onbewerkte eindproducten en halffabrikaten van ijzer;
- vervaardiging van producten van grijs gietijzer;
- gieten van producten van nodulair gietijzer;
- gieten van producten van smeedbaar gietijzer.
- vervaardiging van gietijzeren buizen en centrifugaal gegoten ijzeren of stalen buizen;
- vervaardiging van al dan niet smeedbare gietijzeren fittings en gegoten stalen fittings.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van stalen buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor (24.20).

2452

Gieten van staal
Deze klasse omvat:
- gieten van onbewerkte eindproducten en halffabrikaten van staal;
- maken van gietstukken van staal.

2453

Gieten van lichte metalen

Deze klasse omvat:
- gieten van onbewerkte eindproducten of halffabrikaten van lichte metalen;
- maken van gietstukken van lichte metalen.

2454

Gieten van overige non-ferrometalen
Deze klasse omvat:
- gieten van onbewerkte eindproducten of halffabrikaten van zware metalen of van edele metalen;
- maken van gietstukken van zware metalen of van edele metalen;
- gieten van klokken.

25

Vervaardiging van producten van metaal (geen machines en apparaten)

251

Vervaardiging van metalen producten voor de bouw

2511

Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van metalen constructiewerken en onderdelen daarvan voor de bouw:
* metalen overkappingen, dakconstructies, skeletten, brugelementen enz.;
* metalen scheidingswanden, vloeren, gevelbeplating, puien enz.;
- vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen van hoofdzakelijk metaal:
* bouwketen, modulaire (tentoonstelling)elementen, tuinderskassen enz.;
- vervaardiging van metalen hekwerken, relingen, magazijnstellingen en -rekken;
- vervaardiging van luchtkokers, licht-, antenne-, televisiemasten, masten voor windmolens enz.;
- vervaardiging van metalen bekistings-, steiger- en stutmateriaal;
- vervaardiging van niet drijvende secties van schepen, zoals van midden-, voor- en achterstukken, boegdeuren,
dekhuizen, bruggen.
Eventueel in combinatie met:
- montage op de bouwplaats van zelfvervaardigde stalen bouwelementen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van metalen ramen, deuren en kozijnen voor de bouw (25.12);
- maken van leidingen en leidingsystemen behorende bij stoomketels (25.30);
- vervaardiging van drijvende secties van schepen (30.11);
- montage op de bouwplaats van niet zelfvervaardigde kassen, hallen e.d. (41.20);
- montage op de bouwplaats van niet zelfvervaardigde stalen bouwelementen (41xx, 42xx, 43xx).

2512

Vervaardiging van metalen deuren, vensters en kozijnen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van metalen ramen, deuren en kozijnen voor de bouw;
- vervaardiging van metalen deuren voor grote openingen zoals voor hangars, garages, fabrieken.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van gepantserde deuren, kluisdeuren e.d. (25.99);
- vervaardiging van scheeps- en boegdeuren (25.11).

252

Vervaardiging van reservoirs van metaal en van ketels en radiatoren voor centrale verwarming

2521

Vervaardiging van ketels en radiatoren voor centrale verwarming

Deze klasse omvat:
- vervaardiging van centrale verwarmingsketels, -haarden;
- vervaardiging van centrale verwarmingsradiatoren, -convectoren.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van elektrische lokale verwarmingsapparaten (27.51);
- vervaardiging van niet-elektrische lokale verwarmingsapparaten (27.52).

2529

Vervaardiging van metalen tanks en reservoirs
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van tanks, reservoirs e.d. bergingsmiddelen van metaal met een inhoud > 300 liter;
- vervaardiging van metalen bergingsmiddelen voor gecomprimeerd of vloeibaar gemaakt gas.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van stalen vaten, fusten, transportkannen e.d. met een inhoud < 300 liter (25.91);
- vervaardiging van blikwaren (25.92);
- vervaardiging van tanks, containers e.d. laadkisten voor transport (29.20.2).

253

Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)

2530

Vervaardiging van stoomketels (geen ketels voor centrale verwarming)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van stoomketels (stoomgeneratoren);
- vervaardiging van hulpapparaten voor stoomketels, zoals van condensors, voorwarmers, oververhitters, bovenketels
en stoomaccumulatoren;
- vervaardiging van kernreactoren;
- vervaardiging van bijbehorende leidingen en leidingsystemen voor bovengenoemde installaties.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van centrale verwarmingsketels (25.21);
- vervaardiging van stoomturbines (28.11);
- vervaardiging van isotopenscheiders (28.99).

254

Vervaardiging van wapens en munitie

2540

Vervaardiging van wapens en munitie
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van artillerie en ballistische raketten;
- vervaardiging van lichte wapens;
- vervaardiging van munitie voor oorlogswapens;
- vervaardiging van explosieve wapens, zoals bommen, mijnen en torpedo's;
- vervaardiging van vuurwapens voor het jagen of de schietsport en munitie hiervoor.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van slaghoedjes, detonators en lichtgranaten (20.51);
- vervaardiging van degens, sabels, bajonetten enz. (25.71);
- vervaardiging van pantserauto's voor geld- en waardetransporten (29.10);
- vervaardiging van tanks, pantserauto's en overige gevechtswagens (30.40).

255

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

2550

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie
Deze klasse omvat:
- smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal;
- poedermetallurgie: door een hittebehandeling (sintering) of onder druk rechtstreeks uit metaalpoeder vervaardigen
van metalen voorwerpen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van metaalpoeder (ijzer: 24.10, overig: 24.4x).

256

Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal; algemene metaalbewerking

2561

Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal
Deze klasse omvat:
- bewerken van oppervlakten van metaal en -producten zowel in loon als van ingekochte producten door verschillende
processen:
* plateren, anodiseren, elektrolytisch verzinken enz.;
* harden, warmtebehandeling;
* afbramen, zandstralen, trommelpolijsten en reinigen;
* verven, graveren e.d. van metaal;
* bekleden met ander materiaal dan metaal zoals plastificeren, emailleren, verven, lakken enz.
Deze klasse omvat niet:
- bedrukken van metaal (18.12.9);
- oppervlaktebehandeling van kunststofproducten (22.29);
- bewerken van metalen waarbij materiaal wordt weggenomen door schaven, frezen, vlakken, boren, draaien enz.
(25.62);
- bewerken van edele metalen (32.12);
- oppervlaktebehandeling van metalen bouwconstructies, bruggen, masten e.d. (43.34).

2562

Algemene metaalbewerking
Deze klasse omvat:
- algemene toelevering van metalen halffabrikaten, werkstukken via verspanende bewerkingen zoals boren, draaien,
frezen, vonkerosief bewerken, schaven, lappen, trekfrezen, vlakken, zagen, slijpen enz.;
- loonlaswerk.
Deze klasse omvat niet:
- direct graveren van sieraden voor particulieren (95.25).

257

Vervaardiging van scharen, messen en bestek, hang- en sluitwerk en gereedschap

2571

Vervaardiging van scharen, messen en bestek
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van bestek;
- vervaardiging van allerlei snijgereedschap voor huishoudelijk gebruik, zoals scheermessen, lemmeten en mesjes voor
scheermessen en scharen, niet-elektrische tondeuses, pedicuresets, briefopeners enz.;
- vervaardiging van degens, sabels, bajonetten enz.

Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van messen en scharen die dienen als (machine)gereedschap:
* snoei-, heggen-, metaalscharen, messen, snijbladen e.d. voor machines, slagersmessen enz. (25.73);
- vervaardiging van bestek van edele metalen (32.12).

2572

Vervaardiging van hang- en sluitwerk
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van hang- en sluitwerk: hang- en grendelsloten e.a. sloten, sleutels, scharnieren e.d. voor gebouwen,
meubels, voertuigen enz.;
- vervaardiging van metalen beslag zoals voor sier- en lijkkisten-; meubel-, scheepsbeslag enz.;
- vervaardiging van deurdrangers, spanjoletten enz.

2573

Vervaardiging van gereedschap
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van messen en snijbladen voor machines en voor mechanische apparaten;
- vervaardiging van handgereedschap, zoals: tangen, hamers, schroevendraaiers, enz.; snoei- en heggenscharen; hak-,
kap- en knipmessen; zagen en zaagbladen, inclusief bladen voor cirkelzagen of kettingzagen;
- vervaardiging van verwisselbare gereedschappen voor al dan niet mechanisch of elektrisch handgereedschap of voor
gereedschapswerktuigen zoals boren, stempels, matrijzen, mallen, frezen, tappen, messen enz.;
- vervaardiging van smederijgereedschappen zoals smidsen, aambeelden enz.;
- vervaardiging van bankschroeven en lijmknechten.
Deze klasse omvat niet:
- de vervaardiging van handgereedschap dat pneumatisch of elektrisch wordt aangedreven (28.24);
- vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking (28.41);
- vervaardiging van gereedschapswerktuigen anders dan voor metaalbewerking (28.49);
- vervaardiging van gietmallen (28.91).

259

Vervaardiging van overige producten van metaal

2591

Vervaardiging van stalen vaten en dergelijke
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van verpakkingsmiddelen van ijzer of van staal met een inhoud < 300 liter;
- vervaardiging van emmers, bussen en trommels;
- vervaardiging van sluitingen van ijzer en staal.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van tanks en reservoirs met een inhoud > 300 liter (25.29);
- vervaardiging van blikwaren (25.92).

2592

Vervaardiging van verpakkingsmiddelen van licht metaal
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van blikwaren voor voedingsmiddelen en tubes;
- vervaardiging van spuitbussen;
- vervaardiging van deksels, schroefdoppen, kroonkurken e.d. van licht metaal.
Deze klasse omvat niet:

- vervaardiging van metalen vaten, tanks, reservoirs e.d. > 300 liter (25.29);
- vervaardiging van metalen vaten, tanks, reservoirs e.d. < 300 liter (25.91).

2593

Vervaardiging van artikelen van draad en van kettingen en veren
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van geslagen of gevlochten metaalkabel e.d.;
- vervaardiging van artikelen van draad zoals prikkeldraad, traliewerk, metaalgaas, metaaldoek enz.;
- vervaardiging van spijkers, nieten, naalden, spelden e.d.;
- vervaardiging van betonmatten niet op de bouwplaats;
- vervaardiging van veren, zoals van bladveren, schroefveren, veren voor torsiestaven en van veerbladen;
- vervaardiging van kettingen niet bedoeld voor het overbrengen van kracht.

Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van staaldraad door koudtrekken of -rekken (24.34);
- vervaardiging van huishoudelijke draadartikelen (25.99);
- vervaardiging van interieur-, meubel- en matrasveren (25.99);
- vervaardiging van veren voor horloges en klokken (26.52);
- Vervaardiging van elektrische en elektronische kabel (27.32);
- vervaardiging van kettingen voor het overbrengen van kracht (28.15);
- vervaardiging van kettingen van edele metalen (32.12);
- vervaardiging van betonmatten op de bouwplaats(43.99.2).

2594

Vervaardiging van bouten, schroeven en moeren
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van sluitringen, klinknagels e.d. producten zonder schroefdraad;
- vervaardiging van bouten, schroeven, moeren e.d. producten met schroefdraad.

2599

Vervaardiging van overige producten van metaal (rest)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van huishoudelijke artikelen van metaal, zoals van pannen, schalen e.d. metalen keukengerei, van kleine
keukengereedschappen, van huishoudelijke draadartikelen en van schuursponzen van metaal;
- vervaardiging van baden, gootstenen, wastafels e.d. artikelen van metaal;
- vervaardiging van kleine artikelen van metaal voor kantoorgebruik;
- vervaardiging van interieur-, meubel- en matrasveren;
- vervaardiging van speeltoestellen van metaal voor speelplaatsen ;
- vervaardiging van brandkasten, muurkluizen, safeloketten, gepantserde deuren enz.;
- vervaardiging van scheepsschroeven en ankers;
- vervaardiging van zonwering, rolluiken e.d. van metaal;
- vervaardiging van permanente magneten;
- vervaardiging van overige artikelen van onedele metalen, zoals van helmen, sluitingen, gespen, haken, naamborden,
nummerborden.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van degens, sabels, bajonetten enz. (25.71);
- vervaardiging van winkelwagentjes (30.99);
- vervaardiging van metalen meubels (31.0x);

- vervaardiging van sportartikelen van metaal (32.30);
- vervaardiging van spellen en speelgoed van metaal (32.40).

26

Vervaardiging van computers en van elektronische en optische apparatuur

261

Vervaardiging van elektronische componenten en printplaten

2611

Vervaardiging van elektronische componenten
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van elektrische smoorspoelen, gelijkrichters en overige inductoren;
- vervaardiging van elektronenbuizen met verhitte of koude kathode of met fotokathode, zoals beeldbuizen voor
televisieapparaten, buizen voor televisiecamera's, beeldomzetters en beeldversterkers, microgolfbuizen, ontvanger- en
versterkerbuizen enz.;
- vervaardiging van dioden, transistors e.d. halfgeleiderelementen;
- vervaardiging van lichtgevoelige halfgeleiderelementen, inclusief fotovoltaïsche cellen;
- vervaardiging van zonnecellen en -panelen;
- vervaardiging van gemonteerde piëzo-elektrische kristallen;
- vervaardiging van monolitische en hybride geïntegreerde schakelingen en elektronische microassemblages in de vorm
van gegoten modules, micromodules e.d.;
- vervaardiging van elektrische condensatoren en vermogenscondensatoren;
- vervaardiging van weerstanden, reostaten en potentiometers.
Deze klasse omvat niet:
- printen van smart cards (18.12);
- vervaardiging van elektrische componenten voor schakel- en verdeelinrichtingen (27.12);
- vervaardiging van verwarmingsweerstanden (27.51).

2612

Vervaardiging van elektronische printplaten
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van elektronische printplaten;
- vervaardiging van gedrukte elektrische schakelingen.

262

Vervaardiging van computers en randapparatuur

2620

Vervaardiging van computers en randapparatuur
Deze klasse omvat:.
- vervaardiging van automatische gegevensverwerkende machines, inclusief microcomputers: digitale, analoge en
hybride machines;
- vervaardiging van randapparatuur, zoals van toetsenborden, touchscreens, muizen, printers, plotters, scanners;
- vervaardiging van geldwisselautomaten en automaten voor uitgifte van geld.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van elektronische onderdelen van computers (26.11);
- vervaardiging van machines voor het sorteren, tellen of verpakken van geld, voor het automatisch afleveren van
bankbiljetten (28.23);
- vervaardiging van elektronische spellen (32.40);
- reparatie en onderhoud van computers (95.11).

263

Vervaardiging van communicatieapparatuur

2630

Vervaardiging van communicatieapparatuur
Deze klasse omvat:
- vervaardiging mobiele telefoons;
- vervaardiging van zendapparaten voor televisie, inclusief de vervaardiging van relaisapparaten (steunzenders) en
zendapparaten voor televisie voor industrieel gebruik;
- vervaardiging van televisiecamera's;
- vervaardiging van zendapparaten voor radio-omroep en radiotelefonie, zoals van vaste zendapparaten en
gecombineerde zend- en ontvangapparaten en van apparaten voor radiotelefonie voor transportmaterieel,
mobilofoons, overige antwoordzenders (transponders);
- vervaardiging van apparaten voor lijntelefonie en van automatische en niet automatische centrale posten
(schakelborden);
- vervaardiging van alarminstallaties, zoals van bellen, sirenes, signaalborden, alarmapparaten tegen diefstal of brand.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van elektronische componenten (26.11).

264

Vervaardiging van consumentenelektronica

2640

Vervaardiging van consumentenelektronica
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van televisietoestellen, videomonitors en videoprojectie apparaten;
- vervaardiging van al dan niet digitale video-opname- en videoweergave apparaten, inclusief camcorders en dvdrecorders;
- vervaardiging van radiotoestellen;
- vervaardiging van apparaten voor het opnemen van geluiden, telefoonantwoordapparaten enz.;
- vervaardiging van cd-spelers enz.;
- vervaardiging van microfoons, luidsprekers, kop- en oortelefoons, audiofrequentversterkers en geluidsversterkers;
- vervaardiging van antennes, reflectoren, rotoren voor antennes, kabeladapters, televisiedecoders;
- vervaardiging van elektroakoestische apparaten:
* buitendeurmicrofoons, afstandsbesturingssystemen met kabel, simultaantolk installaties, elektronische
steminstallaties, vergaderschakelingen, oproepinstallaties, draagbare geluidssystemen.
Deze klasse omvat niet:
- reproductie van geluidsopnamen (18.20);
- reproductie van video-opnamen (18.20);
- vervaardiging van informatiedragers waarop niet is opgenomen (26.80);
- uitgeverijen van cd’s met muziek en overige geluidsopnamen (59.20).

265

Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur en van uurwerken

2651

Vervaardiging van meet-, regel-, navigatie- en controleapparatuur
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van verbruiksmeters voor elektriciteit, water, gas, benzine enz.;
- vervaardiging van teken-, afteken- en rekeninstrumenten, zoals van maatstokken, micrometers, schuifmaten, kalibers;
- vervaardiging van microscopen, andere dan optische, en van diffractieapparaten;
- vervaardiging van instrumenten en apparaten voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden, zoals van
oscilloscopen, spectrumanalyseapparaten, overspraakmeters, instrumenten voor het verifiëren van stroomsterkte,
spanning, weerstand;

- vervaardiging van precisiebalansen, zoals gebruikt in laboratoria;
- vervaardiging van apparaten voor het meten of controleren van niet-elektrische grootheden, zoals van
stralingsdetectors en -meters, apparaten voor het regelen of afstellen van automotoren;
- vervaardiging van instrumenten en apparaten voor navigatie, meteorologie, geofysica e.d.:
* instrumenten en apparaten voor geodesie, topografie, landmeten, oceanografie en hydrologie, seismometers,
afstandmeters, stuurautomaten, sextanten, echolodingsapparaten, instrumenten en systemen voor de navigatie in de
lucht;
- vervaardiging van GPS-apparatuur;
- vervaardiging van machines en apparaten voor onderzoek van de mechanische eigenschappen van materialen;
- vervaardiging van instrumenten en apparaten voor natuurkundige en scheikundige analyse:
* polarimeters, fotometers, refractometers, colorimeters, spectrometers, ph-meters, viscosimeters, apparaten voor het
meten van de oppervlaktespanning enz.;
- vervaardiging van instrumenten en apparaten voor het meten of verifiëren van de doorstroming, het peil, de druk of
andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of gassen, zoals van doorstromingsmeters, peilinstrumenten,
manometers, warmteverbruiksmeters;
- vervaardiging van brand- en rookmelders;
- vervaardiging van overige meet-, verificatie- en onderzoeksinstrumenten en -apparaten, zoals van vochtwegers,
thermometers, barometers, toerentellers, taximeters, schredentellers, tachometers, balanceermachines, proefbanken,
comparatoren.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van optische instrumenten en apparaten voor het meten en het controleren (26.70);
- vervaardiging van binocles, verrekijkers e.d. optische instrumenten (26.70);
- vervaardiging van optische microscopen (26.70);
- vervaardiging van weegwerktuigen (28.29);
- vervaardiging van medische instrumenten (32.50.2);
- vervaardiging van apparaten voor de bewaking van industriële processen (33.23).

2652

Vervaardiging van uurwerken
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van alle soorten horloges en klokken, inclusief klokjes voor instrumentenpanelen, ook indien van edele
metalen en van alle soorten uurwerken;
- vervaardiging van tijdcontroleapparaten en tijdmeters, zoals van parkeermeters van minuten- en secondentellers, van
prik-, stempel-, schakelklokken en overige apparaten bestemd om een mechanisme op een bepaalde tijd te doen
werken;
- vervaardiging van onderdelen voor uurwerken, zoals van veren, steentjes, wijzerplaten, wijzers en van kasten en
kastjes voor horloges en klokken.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van niet-metalen horlogebanden (15.12);
- gieten van klokken (24.54);
- vervaardiging van metalen horlogebandjes (edelmetaal: 32.12, niet-edelmetaal: 32.13);
- reparatie van horloges en klokken voor persoonlijk gebruik (95.25).

266

Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

2660

Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur

Deze klasse omvat:
- vervaardiging van röntgenapparaten en apparaten waarbij gebruik wordt gemaakt van alfa-, bèta- of gammastralen,
ook indien niet voor gebruik in de geneeskunde, zoals van röntgenbuizen, spanningsgeneratoren, bedieningspanelen,
tafels, schermen;
- vervaardiging van elektromedische endoscopen;
- vervaardiging van hoorapparaten, hartstimulatoren enz.;
- vervaardiging van apparaten voor elektrodiagnose, zoals elektrocardiografen, ultrasone diagnose-instrumenten,
scintillatiescanners.

267

Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur

2670

Vervaardiging van optische instrumenten en apparatuur
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van al dan niet gemonteerde optische elementen:
* onbewerkte optische elementen, andere dan van glas;
* prisma's, lenzen, optische spiegels, kleurfilters, polarisatiefilters enz. van glas of van andere stoffen;
- vervaardiging van optische instrumenten:
* optische microscopen, apparaten voor microfotografie en -projectie, loepen, vergrootglazen enz.;
* verrekijkers, richtkijkers en telescopen, astronomische instrumenten enz.;
* lasers, andere dan laserdioden enz.;
- vervaardiging van optische meetinstrumenten;
- vervaardiging van foto- en filmapparaten:
* foto-, film-, videocamera's;
* projectie-, vergrotings- en verkleiningsapparaten;
* apparaten en uitrustingsstukken voor foto- en filmlaboratoria;
* apparaten voor het projecteren van schakelpatronen op lichtgevoelig halfgeleidermateriaal;
* projectieschermen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van fotochemische producten (20.59);
- vervaardiging van onbewerkte optische elementen van glas (23.19);
- vervaardiging van televisiecamera's (26.30);
- vervaardiging van instrumenten voor het meten en controleren van tijd (26.52);
- vervaardiging van kabels van optische vezels voor gecodeerde gegevensoverdracht (27.31);
- vervaardiging van flitslampen en -buizen (27.40);
- vervaardiging van brillen, brillenglazen en contactlenzen (32.50.2).

268

Vervaardiging van informatiedragers

2680

Vervaardiging van informatiedragers
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van informatiedragers waarop niet is opgenomen.

27

Vervaardiging van elektrische apparatuur

271

Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van schakel- en verdeelinrichtingen

2711

Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren

Deze klasse omvat:
- vervaardiging van wisselstroommotoren, -dynamo's;
- vervaardiging van wisselstroomgeneratoren;
- vervaardiging van universele motoren;
- vervaardiging van gelijkstroommotoren of -generatoren;
- vervaardiging van generatoraggregaten voor wisselstroom of gelijkstroom;
- vervaardiging van roterende of statische omvormers;
- vervaardiging van elektrische transformatoren;
- vervaardiging van windmolens;
- vervaardiging van rotorbladen voor windmolens.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van elektrische smoorspoelen, gelijkrichters en overige inductoren (26.11);
- vervaardiging van diodes (26.11);
- vervaardiging van generatoren en startmotoren voor voertuigen (29.31).

2712

Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van apparaten voor het in- en uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het
beveiligen tegen elektrische stroom, zoals van zekeringen, relais en van bliksemafleiders, overspanningsveiligheden,
golfafvlakkers;
- vervaardiging van borden, panelen, kasten e.d. voor elektrische bediening of het verdelen van elektrische stroom.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van elektrisch installatiemateriaal (27.33).

272

Vervaardiging van batterijen en accumulatoren

2720

Vervaardiging van batterijen en accumulatoren
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van elektrische elementen en batterijen;
- vervaardiging van elektrische accumulatoren en onderdelen daarvan.

273

Vervaardiging van elektrische en elektronische kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten en dergelijke

2731

Vervaardiging van kabels van optische vezels
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van optische vezels;
- vervaardiging van kabels van optische vezels voor directe beeldoverdracht, endoscopie en verlichting;
- vervaardiging van kabels van optische vezels voor gecodeerde gegevensoverdracht, zoals telecommunicatie, video,
besturing, gegevens.

2732

Vervaardiging van overige elektrische en elektronische kabel
Deze klasse omvat:
- vervaardiging (niet uit optische vezels) van draad, kabels, kabelbomen, strippen en andere geleiders van elektriciteit,
geïsoleerd, ook indien voorzien van verbindingsstukken.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van niet-geïsoleerde draad van non-ferrometalen (24.4x);

- vervaardiging van niet-geïsoleerde metalen kabels of van geïsoleerde kabels die niet voor de geleiding van elektriciteit
kunnen worden gebruikt (25.93);
- vervaardiging van kabels van optische vezels (27.31);
- vervaardiging van bougiekabels, kabelbomen voor motoren en voertuigen (29.31).

2733

Vervaardiging van schakelaars, stekkers, stopcontacten en dergelijke
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van elektrisch aansluitmateriaal, zoals van contactdozen en contactstoppen (stekkers), aansluitdozen en
aansluitkasten, schakelaars, stopcontacten en van lamp- en buishouders.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van smeltdraden of smeltstrippen (24.4x);
- vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen (27.12);
- vervaardiging van kool- of grafietelektroden (27.90).

274

Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten

2740

Vervaardiging van elektrische lampen en verlichtingsapparaten
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van elektrische gloeilampen en -buizen en van elektrische gasontladingslampen en -buizen en van
halogeenlampen:
* lampen en buizen voor ultraviolette of voor infrarode stralen;
* booglampen, flitslampen enz.;
- vervaardiging van verlichtingsapparaten:
* hanglampen, tafel-, bed- en bureaulampen en staande lampen, ook niet-elektrische;
* looplampen, draagbare lampen, zoeklichten;
* lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden enz.;
* buiten-, tuin-, straat- en projectverlichting;
* kantoorverlichting;
* elektrische verlichting voor kerstbomen e.d.;
* bakenlichten voor zee-, binnen- en luchtvaart;
- vervaardiging van verlichting voor auto’s, fietsen en andere vervoermiddelen;
- vervaardiging van delen van lampen en buizen, zoals van lampvoeten, -fittingen, -sokkels, armaturen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van delen van lampen en buizen van kunststof (22.29);
- vervaardiging van delen van lampen en buizen van glas (23.1x);
- vervaardiging van lampen- en buishouders (27.33);
- vervaardiging van verlichtingsbenodigdheden voor fietsen en motorvoertuigen (29.31).

275

Vervaardiging van huishoudapparaten

2751

Vervaardiging van elektrische huishoudapparaten
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van witgoed, zoals van koel- en vrieskasten, vaatwasmachines, wasmachines en wasdrogers;
- vervaardiging van elektrothermische huishoudelijke apparaten, zoals van waterkokers, elektrische dekens,
haardrogers, krultangen, strijkbouten;
- vervaardiging van elektrische huishoudelijke apparaten voor de bereiding van voedingsmiddelen, zoals van

broodroosters, vruchtenpersen, koffiezetapparaten, braadpannen, grills, magnetrons, fornuizen, ovens;
- vervaardiging van elektrische apparaten voor de verwarming of luchtbehandeling van woonruimten, zoals van
radiatoren, ventilatoren, verwarmingselementen, verwarmingsweerstanden;
- vervaardiging van overige elektrische huishoudelijke apparaten, zoals van stofzuigers, vloerwrijvers, blikopeners,
scheerapparaten, elektrische tandenborstels, messenslijpers, damp- of wasemafzuigkappen;
- vervaardiging van zonnebanken, zonnehemels e.d. bruiningsapparaten.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van audio- en videoapparaten (26.40);
- vervaardiging van machines en apparaten voor bereiding van voedsel in grootkeukens en horeca (28.93);
- vervaardiging van naai- en breimachines (28.94);
- reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten (95.22).

2752

Vervaardiging van niet-elektrische huishoudapparaten
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van niet-elektrische kook- en verwarmingsapparaten voor huishoudelijk gebruik, zoals van fornuizen,
radiatoren, kachels, boilers, geisers e.d., heetwater-, kook- of braadapparaten, bordenopwarmers.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van machines en apparaten voor bereiding van voedsel in grootkeukens en horeca (28.93);
- reparatie van niet-elektrische huishoudelijke apparaten (95.29).

279

Vervaardiging van overige elektrische apparatuur

2790

Vervaardiging van overige elektrische apparatuur
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van elektrische signaalapparaten, veiligheids-, controle- en regelapparaten voor verkeerswegen, spooren tramwegen, waterwegen, havens en vliegvelden;
- vervaardiging van overige elektrische apparaten voor hoorbare of zichtbare signalen (geen alarminstallaties);
- vervaardiging van elektromagneten, magnetische en elektromagnetische opspanplaten, gangwissels, remmen,
koppelingen, werkstukhouders en lastmagneten;
- vervaardiging van isolatoren voor elektriciteit en van isolerende werkstukken, met uitzondering van die van glas of van
keramische stoffen;
- vervaardiging van kool- of grafietelektroden;
- vervaardiging van isolatiebuizen en verbindingsstukken daarvoor van onedel metaal en inwendig geïsoleerd;
- vervaardiging van overige elektrische apparaten, zoals van deeltjesversnellers, signaalgeneratoren, mijndetectors,
elektrische ontstekingsmechanismen, laadpalen..
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van glazen ballons, peren en buizen voor lampen (23.19);
- vervaardiging van alarminstallaties (26.30);
- vervaardiging van elektrische spuitpistolen met handbediening (28.29);
- vervaardiging van elektrische benodigdheden voor motoren en voertuigen (29.31);
- vervaardiging van elektronische componenten (26.11);
- vervaardiging van elektrische instrumenten voor medisch of tandheelkundig gebruik (32.50.2).

28

Vervaardiging van overige machines en apparaten

281

Vervaardiging van motoren, turbines, pompen, compressoren, appendages en drijfwerkelementen

2811

Vervaardiging van motoren en turbines (niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van zuigermotoren en onderdelen daarvan voor schepen en railvoertuigen;
- vervaardiging van turbines en onderdelen daarvan, zoals van stoomturbines en overige dampturbines, van
waterturbines, waterraderen en regulators daarvoor en van gasturbines;
- vervaardiging van windturbines;
- vervaardiging van door windkracht aangedreven motoren en krachtmachines.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van elektromotoren en elektrische generatoren (27.11);
- vervaardiging van hydraulische motoren (28.12);
- vervaardiging van automotoren (29.10);
- vervaardiging van elektrische componenten, benodigdheden e.d. voor inwendige verbrandingsmotoren (29.31);
- vervaardiging van vliegtuigmotoren (30.30);
- vervaardiging van turbinestraalmotoren en schroefturbines (30.30);
- vervaardiging van rijwielmotoren (30.91).

2812

Vervaardiging van hydraulische apparatuur
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van pompen en elevatoren voor vloeistoffen, ook indien voorzien van een meettoestel;
- vervaardiging van hydraulische apparaten, motoren en krachtmachines.

2813

Vervaardiging van niet-hydraulische pompen en compressoren
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van lucht- of vacuümpompen en van compressoren voor lucht of overige gassen;
- vervaardiging van compressoren voor koelinstallaties;
- vervaardiging van pneumatische motoren en krachtmachines.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van hydraulische overbrengingsmechanismen (28.15).

2814

Vervaardiging van appendages
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van kranen, regelafsluiters, ventielen, inlaatkleppen e.d. voor industrieel gebruik;
- vervaardiging van sanitaire kranen;
- vervaardiging van kranen voor verwarmingsapparaten.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van kranen van niet gehard gevulkaniseerd rubber (22.19);
- vervaardiging van kranen van keramisch materiaal (23.44).

2815

Vervaardiging van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van kogel-, rol-, naaldlagers, enz. incl. onderdelen daarvan;
- vervaardiging van mechanismen voor het overbrengen van kracht, zoals van drijfwerk-, nokken-, krukassen enz. en van
kussenblokken en lagerschalen;

- vervaardiging van getande overbrengingen, wrijvingswielen, tandwielkasten e.d. overbrengingsmechanismen voor het
opvoeren, vertragen of anderszins aanpassen van de snelheid;
- vervaardiging van koppelingen en koppelingsorganen;
- vervaardiging van vliegwielen en riemschijven;
- vervaardiging van kettingen van gelede schalmen;
- vervaardiging van hydraulische overbrengingsmechanismen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van kettingen indien niet bedoeld voor het overbrengen van kracht (25.93);
- vervaardiging van elektromagnetische koppelingen (27.90).

282

Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik

2821

Vervaardiging van industriële ovens en branders
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van elektrische en andere industriële ovens;
- vervaardiging van elektrische bakkersovens;
- vervaardiging van ovens voor laboratoria;
- vervaardiging van crematieovens;
- vervaardiging van ovens voor de verbranding van afval;
- vervaardiging van branders;
- vervaardiging van automatische stookinrichtingen, daarvoor bestemde werp- en schroefstokers, mechanische
apparaten voor het verwijderen van as enz.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van huishoudelijke ovens (27.51);
- vervaardiging van droogapparaten voor de landbouw (28.93);
- vervaardiging van niet-elektrische bakkerijovens (28.93);
- vervaardiging van droogapparaten voor hout, papierstof, papier en karton (28.99);
- vervaardiging van sterilisators voor medisch of laboratoriumgebruik (32.50.2).

2822

Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
Vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van hef-, hijs-, laad- en loswerktuigen en van werktuigen voor het hanteren van goederen met
handbediening of met motoraandrijving:
* takels, lieren, kaapstanders, dommekrachten en vijzels;
* dirkkranen, hijskranen, hefportalen, portaalwagens enz.;
* interne transportwagens al dan niet voorzien van een hef- of hijsinrichting of met eigen beweegkracht;
* mechanische manipulatoren en industrierobots die speciaal voor het heffen, hijsen, laden of lossen of voor het
hanteren van goederen zijn ontworpen;
- vervaardiging van transportbanden, kabelbanen, elevatoren voor vaste stoffen enz.;
- vervaardiging van liften, roltrappen en rolpaden.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van mechanische schoppen, excavateurs en laadschoppen (28.92);
- vervaardiging van industrierobots voor overig gebruik (28.99);

- vervaardiging van drijvende kranen (30.11);
- vervaardiging van spoorwegkranen (30.20).

2823

Vervaardiging van kantoormachines en -apparatuur (geen computers en randapparatuur)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van tekstverwerkingsmachines;
- vervaardiging van kopieerapparaten;
- vervaardiging van hectografen en stencilmachines, adresseermachines en offsetmachines met velleninleg voor
kantoorgebruik;
- vervaardiging van rekenmachines, kasregisters al dan niet voorzien van betaalautomaat, frankeermachines, speciale
terminals voor de afgifte van kaartjes of het maken van reserveringen enz.;
- vervaardiging van machines:
* voor het sorteren, tellen of verpakken van geld;
* voor het automatisch afleveren van bankbiljetten;
* om correspondentie in een enveloppe te sluiten;
* brievensorteer-, perforeermachines, nietmachines, planborden enz.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van elektronische onderdelen van kantoormachines (26.11);
- vervaardiging van geldwissel- en gelduitgifteautomaten (26.20);
- reparatie en onderhoud van kantoormachines (33.12.1).

2824

Vervaardiging van pneumatisch en elektrisch handgereedschap
Deze klasse omvat:
- de vervaardiging van handgereedschap dat pneumatisch of door een motor wordt aangedreven;
- de vervaardiging van onderdelen van kettingzagen, van onderdelen van pneumatisch gereedschap en van onderdelen
van handgereedschap dat door een niet-elektrische motor wordt aangedreven;
- de vervaardiging van onderdelen van handgereedschap dat door een elektrische motor wordt aangedreven.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van niet pneumatisch en niet elektrisch handgereedschap (25.73);
- vervaardiging van verwisselbaar gereedschap voor handgereedschap (25.73).

2825

Vervaardiging van machines en apparaten voor industriële koeltechniek en klimaatregeling
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van industriële machines en apparaten voor de koeltechniek;
- vervaardiging van machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten;
- vervaardiging van warmtewisselaars;
- vervaardiging van ventilatoren voor industrieel gebruik;
- aanleg en onderhoud van industriële koeltechnische en luchtbehandelingsinstallaties, zoals van koelhuizen,
vriesinstallaties, spuitcabines.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van centrale verwarmingsketels en radiatoren (25.21);
- vervaardiging van koel- en vriesapparaten voor huishoudelijk gebruik (27.51);
- vervaardiging van ventilatoren voor huishoudelijk gebruik (27.51);
- vervaardiging van droogapparaten voor gebruik in de landbouw (28.93);

- vervaardiging van compressoren voor koelinstallaties (28.13);
- vervaardiging van droogapparaten voor hout, papierstof, papier en karton (28.99);
- aanleg en onderhoud van luchtbehandelingsinstallaties voor bouwwerken (43.22.2).

2829

Vervaardiging van overige machines en apparaten voor algemeen gebruik (rest)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van weegapparaten en weeginrichtingen:
* huishoud- en personenweegschalen;
* weegschalen voor gebruik in winkels;
* bascules, apparaten voor het continu wegen;
* weegbruggen, gewichten enz.;
- vervaardiging van apparaten voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen en van waterzuiveringsinstallaties;
- vervaardiging van apparaten voor het spuiten, verspreiden of verstuiven van vloeistoffen of poeder, zoals van
spuitpistolen, blusapparaten, zandstraalapparaten, stoomstraalapparaten;
- vervaardiging van verpakkingsmachines, zoals van machines voor het vullen, sluiten, capsuleren of etiketteren;
- vervaardiging van machines en apparaten voor het reinigen of het drogen van flessen en voor het persen van koolzuur
in dranken;
- vervaardiging van distilleer- en rectificeerapparaten voor aardolieraffinaderijen, chemische of drankenindustrie;
- vervaardiging van gasgeneratoren;
- vervaardiging van kalanders en walsmachines en van cilinders daarvan;
- vervaardiging van centrifuges;
- vervaardiging van metalloplastische pakking en overige pakkingen;
- vervaardiging van verkoopautomaten;
- vervaardiging van veel verschillende machineonderdelen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van precisiebalansen voor laboratoria e.d. (26.51);
- vervaardiging van ventilatoren voor huishoudelijk gebruik (27.51);
- vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw (28.30);
- vervaardiging van centrifugaalontromers (28.93).

283

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw

2830

Vervaardiging van machines en werktuigen voor de land- en bosbouw
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van landbouwmachines voor het voorbereiden van de bodem, voor het planten of mesten, zoals van
ploegen, machines voor het strooien of verspreiden van meststoffen, zaaimachines, eggen;
- vervaardiging van tractoren voor gebruik in de land- of bosbouw;
- vervaardiging van motoculteurs;
- vervaardiging van machines en werktuigen voor het oogsten of dorsen;
- vervaardiging van melkmachines;
- vervaardiging van sproeimachines voor gebruik in de landbouw;
- vervaardiging van maaimachines, inclusief gazonmaaimachines;
- vervaardiging van zelfladende of zelflossende aanhangwagens en opleggers voor gebruik in de landbouw;
- vervaardiging van overige landbouwmachines en -werktuigen:
* machines en werktuigen voor de pluimveeteelt, bijenteelt, het bereiden van veevoeder enz.;
* machines voor het reinigen of sorteren van eieren, fruit, zaad, graan enz.

Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van aanhangwagens voor gebruik in de landbouw (29.20.1).

284

Vervaardiging van gereedschapswerktuigen

2841

Vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van door laser en dergelijke gestuurde gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking;
bewerkingscentra e d.;
- vervaardiging van draaibanken, trekbanken, boormachines en frezen voor de metaalbewerking;
- vervaardiging van overige gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking;
- vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor gereedschapswerktuigen voor de metaalbewerking.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van verwisselbaar gereedschap voor gereedschapswerktuigen (25.73);
- vervaardiging van pneumatisch of elektrisch handgereedschap voor metaalbewerking (28.24);
- vervaardiging van machines en toestellen voor het solderen of het lassen, oppervlakteharden, warm verspuiten
(28.49);
- vervaardiging van gereedschaphouders en zelfopenende draadsnijkoppen (28.49);
- vervaardiging van werkstukhouders voor gereedschapswerktuigen (28.49);
- vervaardiging van machines voor de metallurgie (28.91).

2849

Vervaardiging van gereedschapswerktuigen niet voor metaalbewerking
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de bewerking van steen, hout kurk, gehard rubber en dergelijke
harde stoffen;
- vervaardiging van persen voor de productie van meubelplaten, spaanplaten en dergelijke;
- vervaardiging van machines en toestellen voor het solderen of het lassen, oppervlakteharden, warm verspuiten;
- vervaardiging van gereedschaphouders en zelfopenende draadsnijkoppen;
- vervaardiging van werkstukhouders voor gereedschapswerktuigen;
- vervaardiging van verdeelkoppen en andere speciale toestellen voor montage op gereedschapswerktuigen;
- vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor gereedschapswerktuigen voor de bewerking van steen, hout, kurk,
gehard rubber en dergelijke harde stoffen;
- vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor lasapparatuur.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van verwisselbaar gereedschap voor gereedschapswerktuigen (25.73);
- vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de bewerking van textiel en leer (28.94);
- vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de bewerking van papier en karton (28.95);
- vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor de bewerking van rubber en kunststof (28.96);
- vervaardiging van pneumatisch of elektrisch handgereedschap voor de bewerking van steen, hout en dergelijke
- harde stoffen (28.24).

289

Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

2891

Vervaardiging van machines voor de metallurgie

Deze klasse omvat:
- vervaardiging van machines en werktuigen voor het hanteren van hete metalen, zoals van convertors, gietmallen,
gietvormen voor ingots, gietpannen en gietmachines;
- vervaardiging van walsstoelen en rollen daarvoor.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van trekbanken (28.41);
- vervaardiging van vormkasten en gietvormen (andere dan voor ingots) (28.99).

2892

Vervaardiging van machines voor de bouw en winning van delfstoffen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van continu werkende transportinrichtingen voor ondergronds gebruik;
- vervaardiging van snijders en frezen voor gesteente, machines voor het boren van tunnels e.d. machines voor het
boren in de bouw;
- vervaardiging van machines voor het ziften, sorteren, scheiden, enz. van mineralen;
- vervaardiging van betonmolens en van machines voor het aanmaken van mortel;
- vervaardiging van machines en werktuigen voor grondverzet, zoals van bulldozers, angledozers, egaliseermachines,
schrapers, excavateurs, mechanische schoppen, laadschoppen;
- vervaardiging van heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen;
- vervaardiging van machines voor het uitspreiden van mortel of van bitumineus wegbedekkingsmateriaal;
- vervaardiging van machines en mechanische apparaten voor het glad maken, ribbelen of aanbrengen van ruitpatronen
in nat cement of beton enz.;
- vervaardiging van bladen, schoppen e.d. voor bulldozers en angledozers.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen (28.22);
- vervaardiging van gereedschapswerktuigen voor het bewerken, kloven, splijten van steen (28.49);
- vervaardiging van betonmengers voor opbouw op auto's (29.20.1).

2893

Vervaardiging van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van droogapparaten voor gebruik in de landbouw;
- vervaardiging van machines en apparaten voor de zuivelindustrie:
* centrifugaalontromers;
* machines en apparaten voor het behandelen van melk, het verwerken van melk tot zuivelproducten en voor de
kaasbereiding;
- vervaardiging van machines en apparaten voor de meelindustrie:
* wanmolens, cyclonen voor het schonen van granen, borstelmachines e.d., molens met maalstenen;
* machines voor het reinigen van zemelen, mengmachines, pelmolens voor rijst, splitmachines voor erwten.
- vervaardiging van machines en apparaten voor de vervaardiging van alcoholhoudende en alcoholvrije dranken;
- vervaardiging van machines en apparaten voor brood- en banketbakkerijen en deegwarenindustrie, zoals van nietelektrische bakkersovens, deegmengers, opmaakmachines, snijmachines;
- vervaardiging van machines en apparaten voor de chocolade- en suikerwerkindustrie;
- vervaardiging van machines en apparaten voor de groente- en fruitindustrie;
- vervaardiging van machines en apparaten voor de vlees- en vleeswarenindustrie;
- vervaardiging van machines en apparaten voor de bewerking van vis, schaal- of weekdieren;

- vervaardiging van machines en apparaten voor de dierlijke of plantaardige oliën- en vettenindustrie;
- vervaardiging van machines en apparaten voor de tabaksindustrie;
- vervaardiging van machines en apparaten voor de bereiding van voedsel in grootkeukens en horeca.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van verpakkings- en weegmachines en -apparaten (28.29);
- vervaardiging van elektrische bakkersovens (28.21);
- vervaardiging van machines voor het reinigen of sorteren van landbouwproducten (28.30).

2894

Vervaardiging van machines voor de productie van textiel, kleding en leer
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van machines en apparaten voor de textiel- en kledingindustrie:
* machines voor het bereiden, vervaardigen, spinnen (extruderen), rekken, textureren spinvezels, textielstoffen of
textielgarens;
* machines voor het vervaardigen van filetweefsels, tule, kant, vlechtwerk enz.;
* machines en apparaten voor het wassen, bleken, verven, appreteren of impregneren van weefsels;
* machines voor het oprollen, afrollen, vouwen, snijden of kartelen van weefsels;
* machines en apparaten voor het be- en verwerken van vilt of van gebonden textielvlies;
* hulpmachines en hulpapparaten voor textielmachines;
* naaimachines, koppen en naalden van naaimachines;
* breimachines;
* weefgetouwen, inclusief handweefgetouwen;
- vervaardiging van machines voor wasserijen, zoals van strijkmachines, fixeerpersen, wasmachines en droogapparaten
voor wasgoed;
- vervaardiging van machines en apparaten voor de leer- en lederwarenindustrie:
* machines en apparaten voor het bereiden of het bewerken van huiden, vellen of leer;
* machines en apparaten voor het vervaardigen of herstellen van schoeisel, lederwaren of van pelterijen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van strijkkalanders (28.29);
- vervaardiging van machines voor de grafische industrie (28.99);
- vervaardiging van was- en droogmachines voor huishoudelijk gebruik (27.51).

2895

Vervaardiging van machines voor de productie van papier en karton
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van machines en apparaten voor de productie van pulp;
- vervaardiging van machines en apparaten voor de vervaardiging van papier en karton;
- vervaardiging van machines en apparaten voor de vervaardiging van artikelen van papier en karton;
- vervaardiging van machines en apparaten voor de vervaardiging van kartonnages.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van machines en apparaten voor het bedrukken van papier en karton (28.99);
- vervaardiging van droogapparaten voor papierstof, papier en karton (28.99).

2896

Vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van machines voor de kunststof- en rubberindustrie, zoals extruders, gietvormen.

2899

Vervaardiging van overige machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden (rest)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van machines en apparaten voor de chemische en farmaceutische industrie;
- vervaardiging van machines en apparaten voor de drukkerij of boekbinderij;
- vervaardiging van droogapparaten voor hout, papierstof, papier en karton;
- vervaardiging van machines en apparaten voor de aardewerk-, beton-, cement-, kalk- en gipsproductenindustrie;
- vervaardiging van machines en apparaten voor de glas- en glasbewerkende industrie;
- vervaardiging van machines en apparaten voor de elektrotechnische industrie;
- vervaardiging van isotopenscheiders;
- vervaardiging van industriële robots voor specifieke doeleinden (rest);
- vervaardiging van vormkasten voor ongeacht het materiaal, gietvormen, modellen en platen voor gietvormen.

29

Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers

291

Vervaardiging van auto's

2910

Vervaardiging van auto's
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van personenauto's (ook elektrische);
- vervaardiging van bedrijfsauto's, zoals van bestelwagens, vrachtauto's, van autobussen en van trekkers voor
opleggers, dumpers voor gebruik in het terrein, terminaltrekkers;
- vervaardiging van chassis met motor;
- vervaardiging van andere motorvoertuigen, zoals van golfkarretjes, amfibievoertuigen, skelters, raceauto's e.d. en van
pantserauto's voor geld- en waardetransporten;
- vervaardiging van motoren voor bovengenoemde voertuigen;
- revisie van motoren voor voertuigen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van landbouwtractoren (28.30);
- vervaardiging van carrosserieën voor auto's (29.20.1);
- vervaardiging van niet-elektrische onderdelen voor auto's (29.32);
- vervaardiging van autochassis zonder motor (29.32);
- vervaardiging van militaire voertuigen (30.40);
- vervaardiging van elektrische onderdelen voor auto's (29.31);
- reparatie van personenauto's (45.11.2);
- reparatie van bedrijfsauto's (45.19.2).

292

Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

2920

Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en opleggers

29201

Carrosseriebouw
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van carrosserieën (inclusief cabines) voor auto's, aanhangwagens en opleggers;
- uitrusting van alle soorten auto's, aanhangwagens en opleggers;
- vervaardiging van containers voor een of meer takken van het vervoer.
Deze klasse omvat niet:
- reparatie van carrosserieën van bedrijfs- en personenauto's (45.20.4).

29202

Vervaardiging van aanhangwagens en opleggers
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van aanhangwagens en opleggers voor wegvervoer;
- vervaardiging van aanhangwagens voor recreatief vervoer, zoals van sta- en toercaravans, vouwwagens;
- vervaardiging van andere specifieke aanhangwagens en toebehoren voor aanhangwagens en opleggers:
* directiewagens, schaftwagens e.d.;
* boottrailers, bagageaanhangwagens;
* chassis voor aanhangwagens en opleggers;
* vervaardiging van tanks, containers en laadkisten voor opleggers.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van aanhangwagens en opleggers voor gebruik in de landbouw (28.30).
- reparatie van aanhangwagens en opleggers voor wegvervoer (45.19.3);
- reparatie van caravans (95.29).

293

Vervaardiging van onderdelen en toebehoren voor auto's

2931

Vervaardiging van elektrische en elektronische onderdelen en toebehoren voor auto's
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van elektrische ontstekings- en startapparaten voor verbrandingsmotoren, zoals van magneto's,
dynamo-magneto's, ontstekingsspoelen, ontstekings- en gloeibougies, startmotoren, generatoren, dynamo's,
stroomsterkteregelaars, stroomverdelers;
- vervaardiging van elektrische apparaten voor hoorbare signalen voor auto's, zoals claxons, sirenes;
- vervaardiging van bougiekabels, kabelbomen voor motoren en auto's;
- vervaardiging van ruitenwissers en elektrische apparaten om ijsafzetting op en beslaan van autoruiten tegen te gaan.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van elektrische accumulatoren en batterijen voor auto's (27.20);
- vervaardiging van elektrische verlichtingsapparaten voor fietsen of auto's (27.40);
- vervaardiging van niet-elektrische benodigdheden voor auto's (29.32).

2932

Vervaardiging van niet-elektrische en -elektronische onderdelen en toebehoren voor auto's
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van onderdelen en toebehoren van auto's, ook indien in een kunststof gietproces:
* remmen, versnellingsbakken, assen, wielen, schokdempers, radiatoren, knaldempers, uitlaten, katalysators,
koppelingen, stuurwielen, brandstofreservoirs, veiligheidsgordels, portieren en bumpers, autostoelen;
- vervaardiging van autochassis zonder motor.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van autobanden (22.11);
- vervaardiging van handgereedschap voor de landbouw (25.73);
- vervaardiging van autoaccu's (27.20);
- vervaardiging van laadtoestellen voor de landbouw (28.22);
- vervaardiging en revisie van automotoren (29.10);
- vervaardiging van carrosserieën voor vrachtauto's, opleggers en aanhangwagens (29.20.1);
- vervaardiging van aanhangwagens of opleggers voor gebruik op de weg (29.20.2);
- vervaardiging van elektrische benodigdheden voor auto's (29.31);

- auto-onderdelenservicebedrijven (45.20.1);
- reparatie van auto-onderdelen (45.20.3).

30

Vervaardiging van overige transportmiddelen

301

Scheepsbouw

3011

Bouw van schepen en drijvend materieel (geen sport- en recreatievaartuigen)
Deze klasse omvat:
- bouw van passagiersschepen, veerboten, vrachtschepen, tankers enz.;
- bouw van oorlogsschepen;
- bouw van vissersvaartuigen;
- bouw van luchtkussenvaartuigen;
- vervaardiging van booreilanden die al dan niet op de zeebodem geplaatst kunnen worden;
- vervaardiging van drijvend materieel:
* drijvende dokken, pontons, caissons, drijvende aanlegsteigers;
* boeien, drijvende tanks, aken, lichters enz.;
* woonboten, woonarken;
- vervaardiging van drijvende secties voor schepen.
Deze klasse omvat niet:
- gieten van scheepsschroeven (24.5x);
- vervaardiging van niet drijvende secties van schepen (25.11);
- vervaardiging van navigatieapparaten (26.51);
- vervaardiging van scheepsmotoren (28.11);
- vervaardiging en reparatie van sport- en recreatievaartuigen (30.12);
- reparatie van schepen (33.15);
- slopen van schepen (38.31);
- vervaardiging van amfibievoertuigen (39.10);
- classificeren van schepen (81.29).

3012

Bouw van sport- en recreatievaartuigen
Deze klasse omvat:
- bouw van opblaasbare boten en vlotten;
- bouw van zeilboten met of zonder hulpmotor;
- bouw van motorboten;
- bouw van overige sport- en recreatievaartuigen, zoals van kano's, kajaks, skiffs;
- optuigen van sport- en recreatievaartuigen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van navigatieapparaten (26.51);
- vervaardiging van scheepsmotoren (28.11);
- vervaardiging van surfplanken (32.30);
- reparatie van recreatieschepen (33.15);
- slopen van schepen (38.31).

302

Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel

3020

Vervaardiging van rollend spoor- en tramwegmaterieel

Deze klasse omvat:
- vervaardiging van elektrische en diesellocomotieven;
- vervaardiging van motorwagens voor spoor- en tramwegen en van wagens voor het onderhoud van spoor- en
tramwegen met eigen beweegkracht;
- vervaardiging van rollend spoor- en trammaterieel zonder eigen beweegkracht:
* personenrijtuigen, goederenwagons, tankwagons, zelflossende wagons;
* werkwagens, kraanwagens, railtractors enz.;
- vervaardiging van specifieke onderdelen van rollend materieel voor spoor- en tramwegen:
* draaistellen (bougies), assen en wielen, remmen en onderdelen, koppelhaken en andere koppelingen;
* buffers, schokbrekers, onderstellen van wagens en locomotieven, carrosserieën.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van motoren en turbines (28.11);
- vervaardiging van elektromotoren (27.11);
- vervaardiging van elektrische signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningsapparaten (27.90).

303

Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor

3030

Vervaardiging van vliegtuigen en onderdelen daarvoor
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van vliegtuigen voor het vervoer van goederen of passagiers, voor gebruik door de strijdkrachten, voor
sport- of voor andere doeleinden;
- vervaardiging van helikopters;
- vervaardiging van zweefvliegtuigen en deltavliegers;
- vervaardiging van luchtschepen en luchtballons;
- vervaardiging van ruimtevaartuigen en draagraketten;
- vervaardiging van onderdelen en toebehoren van vliegtuigen;
- vervaardiging van vliegtuigstoelen;
- vervaardiging van schroeven en rotoren voor helikopters en van bladen van propellers of rotoren;
- vervaardiging van motoren en krachtmachines voor vliegtuigen en ruimtevaartuigen (incl. onderdelen);
- vervaardiging van drones;
- vervaardiging van lanceertoestellen voor vliegtuigen, van deklandingstoestellen enz.;
- vervaardiging van toestellen voor vliegoefeningen op de grond.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van banden voor vliegtuigen en ruimtevaartuigen (22.11);
- vervaardiging van militaire ballistische raketten (25.40);
- vervaardiging van instrumenten voor vliegtuigen (26.51);
- vervaardiging van systemen voor de navigatie in de lucht (26.51);
- vervaardiging van elektrische onderdelen van motoren (29.31).

304

Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen

3040

Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van tanks, pantserauto's en overige gevechtswagens.

309

Vervaardiging van transportmiddelen (rest)

3091

Vervaardiging van motor- en bromfietsen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van motorrijwielen, scooters en fietsen met hulpmotor;
- vervaardiging van zijspannen;
- vervaardiging van niet-elektrische onderdelen en toebehoren van motor- en bromfietsen;
- vervaardiging en revisie van motoren voor motor- en bromfietsen;
- vervaardiging van onderdelen van motoren voor motor- en bromfietsen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van banden voor motor- en bromfietsen (22.11);
- vervaardiging van elektrische onderdelen voor motor- en bromfietsen (29.31);
- vervaardiging van invalidenwagens (30.92);
- reparatie van motorfietsen (45.40.2).

3092

Vervaardiging van fietsen en invalidenwagens
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van fietsen en bakfietsen zonder motor;
- vervaardiging van invalidenwagens, al dan niet met motor;
- vervaardiging van onderdelen en toebehoren van fietsen en invalidenwagens.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van elektrische onderdelen voor fietsen en invalidenwagens (29.31);
- vervaardiging van fietsen met hulpmotor (30.91);
- vervaardiging van driewielers, autopeds e.d. (32.40);
- reparatie van fietsen en invalidenwagens (95.29).

3099

Vervaardiging van overige transportmiddelen (rest)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van transportmiddelen zonder eigen beweegkracht:
* kruiwagens, bagagekarren, handwagens, boodschappenwagentjes, winkelwagentjes e.d.;
* transportmiddelen die door dieren worden getrokken.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van zelflossende of zelfladende aanhangwagens voor gebruik in de landbouw (28.30);
- vervaardiging van kinderwagens (32.99.9).

31

Vervaardiging van meubels

310

Vervaardiging van meubels

3101

Interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels

31011

Interieurbouw
Deze klasse omvat:
- op de bouwplaats vervaardigen van interieurs, winkel- en cafébetimmeringen e.d.;
- scheepsbetimmering.
Deze klasse omvat niet:
- niet op de bouwplaats vervaardigen van winkelmeubels (31.01.2).

31012

Vervaardiging van bedrijfsmeubels
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van stoelen en andere meubels ongeacht het materiaal voor werkruimten, restaurants, scholen, kerken,
kantoren en kantines, theaters, bioscopen e.d.;
- afwerken van stoelen en overige meubels voor bedrijven;
- stofferen, spuiten, lakken en schilderen van stoelen en overige meubels voor bedrijven;
- niet op de bouwplaats vervaardigen van speciale winkelmeubels, zoals van toonbanken, vitrines, rekken;
- vervaardiging van onderdelen voor bedrijfsmeubels;
- vervaardiging van verplaatsbare wanden (lager dan 2m.).
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van meubelveren (25.99);
- vervaardiging van verlichtingsapparaten (27.40);
- vervaardiging van meubels voor geneeskundig, chirurgisch, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik (32.50.2);
- vervaardiging van kappersstoelen (32.50.2);
- op de bouwplaats vervaardigen van winkelmeubels (31.01.1);
- vervaardiging van keuken- en badkamermeubels (31.02);
- vervaardiging van stoelkussens (31.03);
- vervaardiging van woon- en slaapkamermeubels (geen stoelen) (31.09).

3102

Vervaardiging van keukenmeubels
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van keukenmeubels, -kasten en -elementen, aanrechten e.d.;
- vervaardiging van badkamermeubels.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van keukenstoelen (31.09).

3103

Vervaardiging van matrassen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van springbakken, spiraalmatrassen e.d. in een raam of in een lijst gevatte matrassen;
- vervaardiging van overige matrassen:
* matrassen met binnenvering of opgevuld met ondersteunend materiaal;
* niet overtrokken matrassen van rubber of kunststof met celstructuur;
- vervaardiging van stoelkussens.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van kussens, dekbedden en gewatteerde dekens (13.92);
- vervaardiging van luchtbedden (22.19).

3109

Vervaardiging van overige meubels
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van slaapkamer-, woonkamer-, tuinmeubels enz.;
- vervaardiging van doe-het-zelf meubelpakketten;
- vervaardiging van kleinmeubels, zoals van dekenkisten, kapstokken;
- vervaardiging van onderdelen voor slaapkamer-, woonkamer-, tuinmeubels enz.;
- afwerken van stoelen en andere meubels, zoals spuiten, lakken, schilderen, stofferen, logen van nieuwe meubels.

Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van verlichtingsarmaturen (27.40);
- vervaardiging van meubelveren (25.99);
- vervaardiging van bedrijfsmeubels (31.01.2);
- vervaardiging van stoelkussens (31.03).

32

Vervaardiging van overige goederen

321

Slaan van munten; bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke

3211

Slaan van munten en medailles
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van munten van edele of onedele metalen, ook indien voor gebruik als wettig betaalmiddel;
- vervaardiging van medailles en medaillons van edele of onedele metalen.

3212

Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke (geen imitatie)
Deze klasse omvat:
- bewerking van parels;
- bewerking van edel- en halfedelstenen, incl. industriële, synthetische of gereconstrueerde stenen;
- diamantbewerking;
- vervaardiging van sieraden (waaronder horlogebandjes) en juwelen van edele, onedele of edel geplateerde metalen;
- vervaardiging van sieraden en juwelen van edel- of halfedelstenen;
- vervaardiging van edelsmeedwerk van edele, onedele of edel geplateerde metalen, zoals van tafelgerei,
toiletbenodigdheden, bureaugarnituren, voorwerpen voor erediensten.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van artikelen (geen sieraden e.d.) van onedele metalen geplateerd met edelmetaal (25.99);
- vervaardiging van metalen horlogekasten en -banden (26.52);
- vervaardiging van metalen horlogebandjes van niet-edelmetaal (32.13);
- vervaardiging van imitatiesieraden (32.13);
- vervaardiging van kunstvoorwerpen van edele metalen (90.03);
- reparatie van juweliersartikelen (95.25).

3213

Vervaardiging van imitatiesieraden
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van sieraden (waaronder horlogebandjes) van onedele metalen, niet-edelstenen en overige materialen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van sieraden en juwelen van edele of edel geplateerde metalen of (half)edelstenen (32.12).

322

Vervaardiging van muziekinstrumenten

3220

Vervaardiging van muziekinstrumenten
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van snaarinstrumenten;
- vervaardiging van snaarinstrumenten met klavier, inclusief mechanische piano's;
- vervaardiging van orgels met pijpen en klavier, inclusief harmoniums e.d. instrumenten met klavier en met vrije
metalen tongen;
- vervaardiging van accordeons e.d., inclusief mondharmonica's;

- vervaardiging van blaasinstrumenten;
- vervaardiging van slaginstrumenten;
- vervaardiging van muziekinstrumenten waarvan het geluid elektronisch wordt voortgebracht;
- vervaardiging van muziekdozen, orkestrions, straatorgels enz.;
- vervaardiging van onderdelen en toebehoren van muziekinstrumenten, zoals van metronomen en diapasons, kaarten,
schijven en rollen e.d. voor het bespelen van muziekinstrumenten;
- vervaardiging van fluitjes, toeters en overige met de mond te bespelen instrumenten.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van speelgoedmuziekinstrumenten (32.40);
- reparatie van muziekinstrumenten (95.29).

323

Vervaardiging van sportartikelen

3230

Vervaardiging van sportartikelen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van artikelen voor binnen- en buitensporten:
* harde, zachte en opblaasbare ballen;
* rackets, bats (slagplankjes) en golfstokken;
* ski's, skibindingen en skistokken;
* surfplanken;
* artikelen voor de sportvisserij, inclusief schepnetjes;
* artikelen voor de jacht, voor het bergbeklimmen enz.;
* zwembaden en speelbadjes;
* schaatsen, rolschaatsen enz.;
* bogen, kruisbogen e.d.;
- vervaardiging van apparaten voor binnen- en buitensporten:
* toestellen voor gymnastiek, atletiek enz.;
* fitness- en bodybuildingapparaten;
- vervaardiging van sporthandschoenen en -hoofddeksels.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van zeilen voor boten (13.92);
- vervaardiging van niet-gehaakte of -gebreide sportkleding (14.19);
- vervaardiging van gehaakte of gebreide sportkleding (14.39);
- vervaardiging van zadel- en tuigmakerswerk (15.12);
- vervaardiging van sportschoeisel (15.20);
- vervaardiging van veiligheidshelmen (22.29);
- vervaardiging van wapens en munitie voor de jacht (25.40);
- vervaardiging van sportfietsen (30.92);
- vervaardiging van sport- en pleziervaartuigen (30.12);
- vervaardiging van biljarten en bowlinginstallaties (32.40);
- vervaardiging van rijzwepen (32.99.9);
- reparatie van sportartikelen (95.29).

324

Vervaardiging van speelgoed en spellen

3240

Vervaardiging van speelgoed en spellen
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van speelgoed:
* poppen en -kleding en toebehoren voor poppen;
* driewielers, autopeds, skelters e.d. speelgoed op wielen;
* speelgoeddieren, speelgoedmuziekinstrumenten;
- vervaardiging van spellen;
* gezelschapsspellen, speelkaarten, puzzels enz.;
* spellen met motor of drijfwerk of werkende met muntinworp;
* biljarten, snookertafels, roulettetafels, automatische bowling- en kegelinstallaties enz.;
* gokautomaten, flipperkasten enz.;
* spelcomputers, videospelletjes, schaakspellen e.a. elektronische spellen;
- vervaardiging van modellen op schaal e.d. voor ontspanning, zoals van elektrische treinen, bouwdozen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van fietsen (30.92);
- vervaardiging van feest- en carnavalsartikelen e.d. (32.99.9);
- reparatie van spellen en speelgoed voor persoonlijk gebruik (95.29).

325

Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

3250

Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen

32501

Tandtechnische bedrijven
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van tandtechnische werkstukken en orthodontische artikelen en delen daarvan;
- reparatie van tandtechnische werkstukken en orthodontische artikelen;
- tandtechnici.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van tandcement (32.50.2).

32502

Vervaardiging van medische instrumenten en hulpmiddelen (geen tandtechniek)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van instrumenten en apparaten voor de geneeskunde, tandheelkunde, oogheelkunde of
veeartsenijkunde en voor laboratoria;
- vervaardiging van medische en laboratoriumsterilisatoren;
- vervaardiging van apparaten voor mechanische therapie, voor massage, psychotechniek, ozontherapie,
oxygeentherapie, kunstmatige ademhaling, gasmaskers enz.;
- vervaardiging van spuiten, naalden voor medisch gebruik;
- vervaardiging van apparaten voor nierdialyse, anesthesie;
- vervaardiging van orthopedische apparaten:
- vervaardiging van instrumenten voor medisch gebruik, spiegels, reflectors, enz.;
- vervaardiging van meubels voor geneeskundig, tandheelkundig of veeartsenijkundig gebruik:
* operatietafels, verstelbare bedden voor klinisch gebruik, tandartsstoelen, massagetafels enz.;
- vervaardiging van orthopedische artikelen:
* krukken, medisch gordels en banden (bandagisten), breukspalken, kunsttanden, kunstledematen e.d. prothesen;
* orthopedisch schoeisel (geen serieproductie);

- vervaardiging van instrumenten en apparaten voor schoonheidsbehandeling:
* laserapparatuur voor ontharing;
* kappersstoelen. -vervaardiging van:
* brillenglazen en contactlenzen;
* monturen voor brillen;
* brillen voor de verbetering van gezichtsstoornissen;
* brillen waarvan de lenzen niet optisch zijn bewerkt, zonnebrillen, brillen voor de bescherming van de ogen of voor de
verbetering van gezichtsstoornissen enz.; - vervaardiging van tandvullingen en cement voor de reconstructie van
beenderen;
- vervaardiging van chirurgische mondmaskers;
- vervaardiging van tandgips.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van thermometers (26.51);
- vervaardiging van optische microscopen (26.70);
- vervaardiging van tandtechnische werkstukken en orthodontische artikelen en delen daarvan (32.50.1).

329

Vervaardiging van overige goederen

3291

Vervaardiging van borstelwaren
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van borstelwaren:
* borstels voor machines;
* mechanische vloervegers met handbediening, zwabbers en plumeaus;
* verfkwasten en -rollers, tamponneerkwasten;
* bezems, schoen- en kleerborstels;
* tandenborstels;
* wissers van rubber en van andere soepele stoffen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van elektrische tandenborstels (27.51).

3299

Sociale werkvoorziening en vervaardiging van overige goederen (rest)

32991

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

32999

Vervaardiging van overige goederen (rest)
Deze klasse omvat:
- vervaardiging van doods-, lijk- en crematiekisten;
- vervaardiging van pennen en potloden van alle soorten, ook indien mechanisch;
- vervaardiging van potloodstiften;
- vervaardiging van stempels, zoals van datumstempels, zegelstempels en numeroteurs, handetiketteermachines,
verstelbare handstempels, stempelkussens;
- vervaardiging van inktlinten voor schrijfmachines;
- vervaardiging van kinderwagens;

- vervaardiging van paraplu's, parasols, wandelstokken;
- vervaardiging van veiligheidskleding en -accessoires;
- vervaardiging van FFP mondmaskers;
- vervaardiging van rokersbenodigdheden, zoals van pijpen en sigarettenaanstekers;
- vervaardiging van artikelen voor persoonlijk gebruik:
* pruiken, en andere haarwerken, kammen, haarklemmen;
* knopen, drukknopen en ritssluitingen;
* vaporisators voor toiletgebruik, thermisch isolerende flessen en andere bergingsmiddelen;
- vervaardiging van draaimolens, schiettenten en andere kermisattracties;
- vervaardiging van overige artikelen:
* kaarsen, theelichtjes e.d.;
* fop- en schertsartikelen, goochel-, feest- en carnavalsattributen;
* kunstbloemen, handzeven, paspoppen enz.;
- opzetten van dieren;
- het in elkaar knutselen van een veelheid aan verschillende artikelen.

33

Reparatie en installatie van machines en apparaten

331

Reparatie van producten van metaal, machines en apparatuur

3311

Reparatie van producten van metaal
Deze klasse omvat:
- reparatie en onderhoud van stoomketels niet bedoeld voor centrale verwarming;
- reparatie en onderhoud van overige tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal;
- reparatie en onderhoud van wapens;
- reparatie en onderhoud van overige producten van metaal.

3312

Reparatie en onderhoud van machines

33121

Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen gebruik en machineonderdelen (geen gereedschap)
Deze klasse omvat:- reparatie en onderhoud van machines en apparaten voor industriële klimaatregeling en koeltechniek;
- reparatie en onderhoud van hijs-, hef- en transportwerktuigen;
- reparatie en onderhoud van ovens en branders;
- reparatie en onderhoud van motoren en turbines (niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen, geen
windturbines);
- reparatie en onderhoud van zuigermotoren voor schepen en railvoertuigen;
- reparatie en onderhoud van turbines;
- reparatie en onderhoud van pompen en compressoren;
- reparatie en onderhoud van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen;
- reparatie en onderhoud van overige machines voor algemeen gebruik en machineonderdelen.
Deze klasse omvat niet:
- revisie van zuigermotoren voor schepen en railvoertuigen en van turbines (28.11);
- revisie van hydraulisch apparatuur (28.12);
- revisie van niet-hydraulische pompen en compressoren (28.13);
- revisie van drijfwerkelementen (28.15);
- revisie van hijs-, hef- en transportwerktuigen (28.22);

- revisie van kantoormachines (28.23);
- revisie van machines en apparaten voor industriële klimaatregeling en koeltechniek (28.25);
- revisie van overige machines voor algemeen gebruik en machineonderdelen (28.29);
- reparatie en onderhoud van liften en roltrappen (43.29).

33122

Reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen
Deze klasse omvat:
- reparatie en onderhoud van pneumatisch en elektrisch handgereedschap;
- reparatie en onderhoud van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking;
- reparatie en revisie van lasapparatuur en gereedschapswerktuigen voor bewerking van steen, hout en dergelijke harde
stoffen;
- reparatie en revisie van gereedschaps- en werkstukhouders.
Deze klasse omvat niet:
- revisie van pneumatisch en elektrisch handgereedschap (28.24);
- revisie van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking (28.41);
- revisie van lasapparatuur en gereedschapswerktuigen voor bewerking van steen, hout en dergelijke harde stoffen
(28.49).

33123

Reparatie en onderhoud van machines voor een specifieke bedrijfstak
Deze klasse omvat:
- reparatie en onderhoud van machines en werktuigen voor de landbouw en bosbouw;
- reparatie en onderhoud van landbouwtractoren;
- reparatie en onderhoud van machines voor de bouw en de delfstoffenwinning;
- reparatie en onderhoud van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen;
- reparatie en onderhoud van machines voor de productie van textiel, kleding en leer;
- reparatie en onderhoud van machines voor de productie van papier en karton;
- reparatie en onderhoud van machines voor de metallurgie;
- reparatie en onderhoud van machines voor overige specifieke bedrijfstakken.
Deze klasse omvat niet:
- revisie van machines en werktuigen voor de landbouw en bosbouw en tractoren (28.30);
- revisie van machines voor de metallurgie (28.91);
- revisie van machines voor de delfstoffenwinning en de bouw (28.92);
- revisie van machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen (28.93);
- revisie van machines voor de productie van textiel, kleding en leer (28.94);
- revisie van machines voor de productie van papier en karton (28.95);
- revisie van machines voor overige specifieke bedrijfstakken (28.99).

3313

Reparatie van elektronische en optische apparatuur
Deze klasse omvat:
- reparatie en onderhoud van elektronische componenten en printplaten;
- reparatie en onderhoud van elektrische smoorspoelen, gelijkrichters en overige inductoren;
- reparatie en onderhoud van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur;
- reparatie en onderhoud van optische apparatuur.

3314

Reparatie van elektrische apparatuur

Deze klasse omvat:
- reparatie en onderhoud van elektrische apparaten:
* elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren;
* schakel- en verdeelinrichtingen;
* batterijen en accumulatoren;
* elektrische verlichtingsartikelen;
* meet-, regel- en controleapparatuur;
* overige elektrische apparatuur.

3315

Reparatie en onderhoud van schepen
Deze klasse omvat:
- reparatie en onderhoud van schepen;
- schilderen van schepen.
Deze klasse omvat ook:
- reparatie en onderhoud van jachten, sport- en plezierschepen.

3316

Reparatie en onderhoud van vliegtuigen
Deze klasse omvat:
- reparatie van vliegtuigen en motoren daarvan.
- schilderen van vliegtuigen.

3317

Reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen
Deze klasse omvat:
- reparatie en onderhoud van militaire gevechtsvoertuigen;
- reparatie en onderhoud van rollend spoor- en tramwegmaterieel;
- reparatie en onderhoud van overige transportmiddelen, zoals van wagens die getrokken worden door dieren.

3319

Reparatie van overige apparatuur
Deze klasse omvat:
- reparatie en onderhoud van medische instrumenten en hulpmiddelen en van orthopedische artikelen en prothesen;
- reparatie en onderhoud van netten, touw en tuigage;
- reparatie van kisten en pallets;
- reparatie en onderhoud van overige apparatuur en toebehoren.

332

Installatie van industriële machines en apparatuur

3321

Installatie van ketels en tanks
Deze klasse omvat:
- installatie van stoomketels niet bedoeld voor centrale verwarming;
- installatie van overige tanks, reservoirs en bergingsmiddelen van metaal.

3322

Installatie van industriële machines

33221

Installatie van machines voor algemeen gebruik (geen gereedschap)
Deze klasse omvat:
- installatie van kantoormachines;
- installatie van machines en apparaten voor industriële klimaatregeling en koeltechniek;
- aanleg van metalen en kunststof pijpleidingen aan boord van schepen en voor industriële installaties;
- installatie van hijs-, hef- en transportwerktuigen;
- installatie van ovens en branders;

- installatie van motoren en turbines, niet voor vliegtuigen, motorvoertuigen en bromfietsen, geen windturbines;
- installatie van pompen en compressoren;
- installatie van tandwielen, lagers en overige drijfwerkelementen;
- installatie van overige machines voor algemeen gebruik en machineonderdelen.
Deze klasse omvat niet:
- installatie van liften en roltrappen (43.29).

33222

Installatie van pneumatisch en elektrisch gereedschap en gereedschapswerktuigen
Deze klasse omvat:
- installatie van gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking en bewerking van andere stoffen;
- installatie van pneumatisch en elektrisch handgereedschap.

33223

Installatie van machines voor een specifieke bedrijfstak
Deze klasse omvat:
- installatie van machines en werktuigen:
* voor de land- en bosbouw;
* voor de bouw en delfstoffenwinning;
* voor de productie van voedings- en genotmiddelen;
* voor de productie van textiel, kleding en leer;
* voor de productie van papier en karton en papier- en kartonwaren;
* voor de metallurgie;
* voor overige specifieke bedrijfstakken

3323

Installatie van elektronische en optische apparatuur
Deze klasse omvat:
- installatie van elektrische smoorspoelen, gelijkrichters en overige inductoren;
- installatie van elektronische en optische apparatuur;
- installatie van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur;
- montage van systemen voor de continue besturing van industriële processen;
- montage van geautomatiseerde fabrieken, bestaande uit diverse machines en besturingsmechanismen en uit centrale
bewakingsapparaten;
- installatie van computernetwerken;
- installatie van navigatie- en communicatiemiddelen op schepen.

3324

Installatie van elektrische apparatuur
Deze klasse omvat:
- installatie van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren;
- installatie van schakel- en verdeelinrichtingen;
- installatie van batterijen en accumulatoren;
- installatie van meet-, regel- en controleapparaten;
- installatie van lichtreclame;
- installatie van overige elektrische apparatuur.

3329

Installatie van overige toebehoren
Deze klasse omvat:
- installatie van medische instrumenten en hulpmiddelen;
- installatie van niet elders genoemde toebehoren.

35

Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom en gekoelde
lucht

351

Productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas

3511

Productie van elektriciteit

35111

Productie van elektriciteit door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales
Deze klasse omvat:
- grootschalige productie van elektriciteit door thermische centrales en kerncentrales;
- productie van elektriciteit, stoom en warm water door warmtekrachtinstallaties.
Deze klasse omvat niet:
- productie van elektriciteit door windenergie (35.11.2);
- productie van elektriciteit, stoom en warm water door zonnecellen, -collectoren en andere duurzame energiebronnen
(35.11.3).

35112

Productie van elektriciteit door windenergie
Deze klasse omvat:
- productie van elektriciteit door windenergie.
Deze klasse omvat niet:
- productie van elektriciteit door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales (35.11.1);
- productie van elektriciteit, stoom en warm water door zonnecellen, -collectoren en andere duurzame energiebronnen
(35.11.3).

35113

Productie van elektriciteit door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht
Deze klasse omvat:
- productie van elektriciteit door zonnecellen, -collectoren en andere duurzame energiebronnen, behalve windmolens.
Deze klasse omvat niet:
- productie van elektriciteit door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales (35.11.1);
- productie van elektriciteit door windenergie (35.11.2).

3512

Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water
Deze klasse omvat:
- beheer en exploitatie van het hoofdtransportnet voor elektriciteit;
- beheer en exploitatie van regionale transportnetten voor elektriciteit;
- beheer en exploitatie van het hoofdtransportnet voor aardgas;
- exploitatie van regionale transportnetten voor gasvormige huisbrandstoffen;
- transport van stoom en warm water voor verwarming, aandrijving en andere doeleinden.

3513

Distributie van elektriciteit en gasvormige brandstoffen via leidingen
Deze klasse omvat:
- distributie van elektriciteit;
- distributie van gasvormige huisbrandstoffen via het leidingnet;
- distributie van stoom en warm water voor verwarming, aandrijving en andere doeleinden;
- het meten van elektriciteits- en gasverbruik.

3514

Handel in elektriciteit en in gas via leidingen

Deze klasse omvat:
- handel in elektriciteit, aardgas, stoom en warm water geleverd via leidingen;
- handelsbemiddeling in elektriciteit, aardgas en warm water geleverd via leidingen;
- gespecialiseerde verkoop van elektriciteit, aardgas, en warm water aan grote eindverbruikers geleverd via leidingen;
- de APX-beurs: brengt vraag en aanbod bijeen naar gas en elektriciteit en capaciteit van de betreffende infrastructuur.

352

Productie van gas

3520

Productie van biogas
Deze klasse omvat:
- winning van gas uit kolen of uit afval;
- productie van gas in de landbouw;
- mengen van gas om een bepaalde calorische waarde te krijgen;
- zuiveren van gas.

353

Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht

3530

Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht
Deze klasse omvat:
- productie van stoom en warm water voor verwarming en energievoorziening;
- productie van stoom en warm water door zonnecellen, -collectoren;
- warmte winnen uit de ondergrond via het oppompen van relatief warm water;
- productie en distributie van gekoelde lucht;
- productie en distributie van ijswater voor koeling;
- productie van ruwijs.

36

Winning en distributie van water

360

Winning en distributie van water

3600

Winning en distributie van water
Deze klasse omvat:
- winning van water;
- transport en distributie van water;
- watervoorziening aan schepen via boten;
- ontzouten van zeewater voor de productie van water.

37

Afvalwaterinzameling en -behandeling

370

Afvalwaterinzameling en -behandeling

3700

Afvalwaterinzameling en -behandeling
Deze klasse omvat:
- reinigen van riolen in combinatie met rioolbeheer;
- legen en reinigen van straat- en -trottoirkolken in combinatie met rioolbeheer;
- legen en reinigen van septictanks en beerputten;
- transporteren van afvalwater naar een zuiveringsinstallatie of punt van lozing;
- zuiveren van afvalwater ook afkomstig van zwembaden en industrie door fysische, chemische en biologische
processen.
Deze klasse omvat niet:

- aanleg en renovatie van rioleringen (42.21);
- ontstoppen van riolen (43.22.1);
- verwijderen van zwerf- en drijfafval uit grachten, sloten e.d. (38.11);
- behandelen van verontreinigd grond- of oppervlaktewater in combinatie met saneren van milieuverontreiniging
(39.00).

38

Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

381

Inzameling van afval

3811

Inzameling van onschadelijk afval
Deze klasse omvat:
- verwijderen van zwerf- en drijfafval door het vegen en schoonhouden van openbare wegen, straten, pleinen, markten,
plantsoenen, wateren, bedrijfsterreinen e.d.;
- verwijderen van zwerf- en drijfafval uit grachten, sloten e.d.;
- inzamelen en afhalen van huishoudelijk en bedrijfsafval ook via wissel-, afzetbakken, -containers e.d.;
- inzamelen van onschadelijk bouw- en sloopafval;
- exploitatie van milieustraten, -parken en innamedepots voor onschadelijk afval.
Deze klasse omvat niet:
- reinigen van sloten ten behoeve van de landbouw (01.61);
- inzameling van schadelijk afval (38.12);
- exploitatie van vuilstortplaatsen (38.21);
- inzamelen als onderdeel van handel in afvalstoffen (46.77.x).

3812

Inzameling van schadelijk afval
Deze klasse omvat:
- inzamelen van frituurvetten, chemicaliën, lege batterijen en andere milieubedreigende stoffen;
- inzamelen van afvalolie uit schepen en afgewerkte olie bij garages.
Deze klasse omvat niet:
- inzameling van onschadelijk afval (38.11).

382

Behandeling van afval

3821

Behandeling van onschadelijk afval
Deze klasse omvat:
- verwerking van onschadelijk afval (waaronder mest) door middel van verkleinen, verbranden, begraven,
onderploegen, vergisten, ontgiften, neutraliseren, ontwateren en scheiden;
- composteren van afval;
- verwerking van drijfmest;
- behandelen van door derden aangevoerde verontreinigde grond en baggerspecie;
- vernietiging van kadavers;
- exploitatie van vuilstortplaatsen.
Deze klasse omvat niet:
- verwerking van kadavers tot diervoeder (10.9);
- autodemontage (46.77.1);
- bewerken van afvalstoffen van metaal zonder mechanisch of chemisch proces voor verkoop aan derden zoals slopen

van machines en computers (46.77.9);
- bewerken van afvalstoffen niet van metaal zonder mechanisch of chemisch proces voor verkoop aan derden zoals
sorteren, in balen persen van papier, lompen, kunststof afval e.d., sorteren van sloophout (46.77.9);
- bewerken van afvalstoffen niet van metaal via een mechanisch of chemisch proces tot secundaire grondstoffen zoals
breken van afvalglas, breken van bouwpuin, malen van schrootbanden, rubber e.d. tot granulaat enz. (38.32).

3822

Behandeling van schadelijk afval
Deze klasse omvat:
- verwerking van schadelijk afval door middel van verbranden, begraven, onderploegen, vergisten, ontgiften,
neutraliseren, ontwateren en scheiden;
- verwerking van ziekenhuisafval, afgewerkte olie en vet;
- verwijdering van Cfk's uit koel- en vrieskasten, PCB's uit transformatoren e.d.;
- verwerking van radioactief afval.

383

Voorbereiding tot recycling

3831

Sloop van schepen, witgoed, computers en dergelijke
Deze klasse omvat:
- het demonteren van witgoed, televisies, computers e.d. zodanig dat de onderdelen recycled kunnen worden;
- het slopen van zee- en binnenschepen en van vliegtuigen.
Deze klasse omvat niet:
- verwerking via van metaalafval, autowrakken e.d. via shredders (38.32);
- demonteren van auto's (46.77.1).

3832

Gesorteerd materiaal voorbereiden tot recycling
Deze klasse omvat:
- bewerking van vast metaalafval, schroot en van al dan niet gebruikte metalen voorwerpen of metaalverbindingen tot
secundaire grondstoffen.
- bewerking van niet-metaalhoudende afvalstoffen en van al dan niet gebruikte voorwerpen tot secundaire
grondstoffen
Kenmerkend is dat de input uit vaste afvalstoffen of metaalafval en schroot bestaat en gesorteerd kan zijn, maar nooit
geschikt is voor direct verder gebruik in een industrieel proces, terwijl de output wel voor verdere verwerking geschikt
is en als intermediair product kan worden beschouwd. Bij de bewerking moet sprake zijn van een mechanisch of
chemisch proces, zoals:
- verwerking via shredders van metaalafval, autowrakken e.d.;
- terugwinning van metaalkernen uit kabels via vermalen e.d.;
- terugwinning van non-ferrometalen uit metaalafval via een chemisch proces anders dan elektrolyse;
- bewerken van rubber- en kunststof afval tot granulaat;
- drogen en malen van gips verkregen uit rookgasontzwaveling;
- bewerken van slakken, vliegas e.d. tot grindvervangend granulaat of voor gebruik in de wegenbouw;
- mechanisch sorteren, breken, malen e.d. van bouw- en sloopafval (incl. hout), asfalt;
- bewerken van smeltslakken tot straalgrit;
- verwerken van frituurvet tot secundaire grondstof;
- breken, schonen en malen van glasafval;
- versnipperen van oud papier inclusief archiefvernietiging;
- terugwinning van stoffen (ook metalen) uit chemisch afval;
- zuiveren en voor hergebruik geschikt maken van chemische baden en vloeistoffen, ook indien metaalhoudend;

- terugwinning van metalen uit fotografisch afval, bijvoorbeeld uit negatieven, ontwikkelaar e.d.
NB: verwerking van kunststof- en rubberafval tot eindproducten wordt eerst dan tot de industrie gerekend indien de
omzet voor minimaal 80% bestaat uit omzet van eindproducten. In alle overige gevallen worden de eenheden in deze
klasse ingedeeld.
Deze klasse omvat niet:
- verwerking van kadavers tot voer voor huisdieren (10.92);
- het slopen van zee- en binnenschepen (38.31);
- het demonteren van witgoed, televisies, computers e.d. zodanig dat de onderdelen gerecycled kunnen worden
(38.31);
- demonteren van auto's (46.77.1).

39

Sanering en overig afvalbeheer

390

Sanering en overig afvalbeheer

3900

Sanering en overig afvalbeheer
Deze klasse omvat:
- saneren van verontreinigde bodems of (onder)waterbodems;
- saneren van verontreinigd grond- of oppervlaktewater;
- verwijderen van asbest in woningen en gebouwen;
- saneren van (ondergrondse) opslagtanks.
Deze klasse omvat ook:
- het opruimen en onschadelijk maken van explosieven.
Deze klasse omvat niet:
- zuiveren van afvalwater (37.00).

41

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling

411

Projectontwikkeling

4110

Projectontwikkeling
Deze klasse omvat:
- aankopen van grond, hiervoor bouwplannen (laten) ontwerpen, laten bouwen en de gebouwen verkopen.
Eventueel in combinatie met:
- verhuur van de nog niet verkochte (gebouwen) woningen.
Deze klasse omvat niet:
- projectontwikkelaars die zelf bouwen (41.20);
- laten bouwen van onroerend goed voor de eigen verhuur (68.20.x).

412

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

4120

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw
Deze klasse omvat:
- (gedeeltelijk) bouwen, vernieuwen of onderhouden van woningen en andere gebouwen;

- aanleg van complete luchthavens, sportaccommodaties e.d., inclusief de gebouwen;
- montage van constructies van niet zelfgeprefabriceerde houten bouwelementen;
- vervaardiging op de bouwplaats van betonnen bouwelementen;
- montage van constructies van niet zelfvervaardigde betonnen bouwelementen;
- kassenbouw, bouw van hallen, loodsen e.d.;
- klusjesbedrijven.
Deze klasse omvat niet:
- montage op de bouwplaats van in eigen werkplaats vervaardigde houten bouwelementen (16.23.9);
- montage op de bouwplaats van in eigen werkplaats vervaardigde betonnen bouwelementen (23.61.1);
- montage op de bouwplaats van in eigen werkplaats vervaardigde stalen bouwelementen (25.11);
- vervaardiging van drijven woningen, woonboten, woonarken (30.11);
- aanleg van luchthavens met uitzondering van de gebouwen (42.11.1);
- aanleg van sportaccommodaties met uitzondering van de gebouwen (42.99);
- restaureren van bouwwerken of gedeelten daarvan (43.99.9).

42

Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

421

Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken

4211

Wegenbouw en stratenmaken

42111

Wegenbouw
Deze klasse omvat:
- aanleg, onderhoud, herprofilering van (fiets)paden, wegen, start- en landingsbanen van asfalt, bitumen en beton.
Deze klasse omvat niet:
- bestraten van (fiets)paden, wegen e.d. met behulp van straatstenen, tegels, sierbestrating e.d. (42.11.2);
- aanleg van kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) (42.13);
- grondwerk voor de aanleg van wegen, luchthavens en sportaccommodaties (43.12).

42112

Stratenmaken
Deze klasse omvat:
- bestraten van trottoirs, fietspaden, rijbanen, pleinen e.d. met behulp van straatstenen, tegels, betonplaten,
sierbestrating en opsluitbanden (open verharding).
Deze klasse omvat niet:
- asfalteren van straten en wegen (42.11.1).

4212

Bouw van boven- en ondergrondse spoorwegen
Deze klasse omvat:
- aanleg en onderhoud van boven- en ondergrondse spoorwegen.
Deze klasse omvat niet:
- aanleg van kunstwerken (bruggen, viaducten e.d.) (42.13).

4213

Bouw van kunstwerken
Deze klasse omvat:
- bouwen van kunstwerken, zoals van bruggen, viaducten, tunnels e.d.

422

Leggen van kabels en buizen

4221

Leggen van rioleringen, buizen en pijpleidingen; aanleg van bronbemaling
Deze klasse omvat:
- aanleg, renovatie en reparatie van rioleringen;
- leggen en repareren van ondergrondse pijpleidingen;
- aanleg van bovengrondse pijpleidingen voor transport, afvoer van vloeistoffen, gassen, (afval)water e.d.;
- aanleg van bronbemaling;
- slaan van putten voor bronbemaling.
Deze klasse omvat niet:
- aanleg van kunststof en metalen pijpleidingen aan boord van schepen of voor industriële installaties (33.22.1);
- schoonmaken e.d. van rioleringen (37.00).

4222

Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels
Deze klasse omvat:
- aanleg van elektriciteits- en telecommunicatiekabels;
- aanleg van bovengrondse hoogspanningen.

429

Bouw van overige civieltechnische werken

4291

Natte waterbouw
Deze klasse omvat:
- aanleg van dijken, waterwegen, haven- en rivierwerken;
- verrichten van baggerwerkzaamheden;
- uitdiepen en op diepte houden van vaargeulen, havenbekkens e.d.;
- opspuiten van zand ter versterking van stranden en waterkanten van rivieren, kanalen e.d.
Deze klasse omvat niet:
- uitbaggeren en vervangen van verontreinigde (onder)waterbodems (39.00);
- aanleg van bruggen, tunnels e.d. voor waterwegen (42.13);
- zand- en grindwinning via opspuiten (08.12);
- duikersbedrijven (43.99.9);
- aanleg en onderhoud van glooiingen en beschoeiingen langs oevers, waterkanten, stranden e.d. (43.99.9).

4299

Bouw van overige civieltechnische werken (rest)
Deze klasse omvat:
- aanleg van sportterreinen en -accommodaties (geen gebouwen), zoals aanleg van niet geprefabriceerde zwembaden
van kunstgrasvelden;
- bouw van industriële werken (geen gebouwen), zoals van raffinaderijen en chemische installaties;
- plaatsen van windmolens;
- onderhoud van industriële werken, testen en afdichten van leidingen van industriële werken.

43

Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

431

Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

4311

Slopen van bouwwerken
Deze klasse omvat:
- slopen van bouwwerken en onderdelen daarvan.

4312

Grondverzet
Deze klasse omvat:
- verplaatsen, egaliseren, ophogen, afgraven van grond;
- opruimen, bouwrijp maken van bouwterreinen na sloop;
- aanleg van drainage;
- grondwerk voor bouwrijp maken van terreinen, ruilverkaveling, ontginning, landaanwinning en -inrichting;
- grondwerk voor aanleg van bossen, sportvelden, recreatieterreinen, groenvoorzieningen e.d.
Eventueel in combinatie met:
- straat- en rioleringswerk.
Deze klasse omvat niet:
- grondwerk overwegend voor de akker- en tuinbouw (01.61);
- werkzaamheden direct gericht op grind- of zandwinning (08.12);
- afgraven en verwijderen van verontreinigde grond (39.00);
- grondwerk voor het leggen van rioleringen en buizen (42.21);
- grondwerk voor het leggen van elektriciteitskabels (42.22);
- aanleg en onderhoud van tuinen en gazons (81.30).

4313

Proefboren
Deze klasse omvat:
- doen van proefboringen en/of sonderingen, nemen van grondmonsters e.d. voor bouwkundige, geofysische,
geologische of andere doeleinden.
Deze klasse omvat niet:
- proefboren voor aardolie- en aardgaswinning (09.10);
- grond- en putboren (42.21).

432

Bouwinstallatie

4321

Elektrotechnische bouwinstallatie
Deze klasse omvat:
- installatie in gebouwen en andere bouwwerken van:
* elektrische bedrading, verlichting en toebehoren;
* telecommunicatiesystemen; telefoons, telefooncentrales, voicemailapparaten;
* elektrische verwarmingssystemen;
* zonnecellen en –collectoren, zonnepanelen;
* antennes;
* brand- en inbraakbeveiligingsinstallaties;
* kabelnetwerken voor data- en telecommunicatiesystemen.
- installatie van verlichting en signalering voor wegverkeer;
- installatie van verlichting en signalering voor spoor- en waterwegen en voor luchthavens;
- reparatie en onderhoud aan elektrotechnische bouwinstallaties.
Deze klasse omvat niet:
- installatie van zonnecellen en -collectoren voor de verwarming van water (43.22.2);

- installatie, reparatie en onderhoud van liften, roltrappen (43.29);
- installatie van bliksemafleiders (43.29).

4322

Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

43221

Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair
Deze klasse omvat:
- aanleg en onderhoud van water- en gasleidingen en van sanitaire installaties in gebouwen;
- aanleg en onderhoud van sprinkler- e.d. brandblusinstallaties in gebouwen;
- aanleg en onderhoud van beregeningsinstallaties in kassen;
- loodgieterswerk aan daken;
- ontstoppen van rioleringen.
Deze klasse omvat niet:
- reiniging van rioleringen (37.00).
- aanleg van gas- en waterleidingen in de grond (42.21);
- aanleg en onderhoud van centrale verwarmings- en luchtbehandelingsapparaten (43.22.2);
- het aanbrengen van isolatie in de bouw (43.29);
- aanbrengen van dakbedekkingen en waterdicht maken van daken (43.91);
- aanleg en onderhoud van zelf aan particulieren verkocht sanitair (47.52.7);
- de gaswacht (schoonmaken en controle van gasapparaten) (81.22).

43222

Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur
Deze klasse omvat:
- aanleg en onderhoud van apparaten en leidingen voor centrale verwarming;
- aanleg en onderhoud van apparaten en leidingen voor ventilatie, koeling en klimaatregeling in gebouwen;
- installatie van zonnecellen en -collectoren voor de verwarming van water.
Deze klasse omvat niet:
- aanleg van industriële koeltechnische en luchtbehandelingsinstallaties zoals koelhuizen, vriesinstallaties, spuitcabines
e.d. (33.22.1).

4329

Overige bouwinstallatie
Deze klasse omvat:
- installatie van liften, roltrappen en bliksemafleiding;
- reparatie en onderhoud van liften en roltrappen;
- installatie van hekwerken en traliewerken;
- aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van isolatiemateriaal tegen warmte, geluid of trillingen;
- aanbrengen van isolatiemateriaal aan buizen, leidingen, ketels e.d.;
- installatie van verlichtingssystemen, scoringsborden e.d. in stadions e.a. sportaccommodaties;
- installatie van schermdoeken, verduisteringsinstallaties in tuinderskassen;
- installatie van benzineservicestations;
- installatie van stalinrichtingen.
Deze klasse omvat niet:
- opspuiten van zand ter versterking van stranden en waterkanten van rivieren, kanalen e.d. (42.91);
- aanbrengen van dubbele e.a. isolerende beglazing (43.34);
- waterdicht maken van daken en muren (43.99.9).

433

Afwerking van gebouwen

4331

Stukadoren
Deze klasse omvat:
- verrichten van raap-, pleister- of schuurwerk aan plafonds en wanden;
- verwerken van riet of rietmatten, houtwol e.d. tot een hechtgrond voor raap-, pleister- of schuurwerk;
- behandelen van plafonds, wanden en vloeren met kalk, gips, cement of andere bindmiddelen en zand of andere
vulstoffen;
- vlinderen (egaliseren, waterdicht maken e.d.) van pas gestorte vloeren;
- ter plekke vervaardigen of aanbrengen van gipsornamenten, lijstwerk e.d. versieringen.
Eventueel in combinatie met:
- verrichten van wit-, saus-, silicaat- of soortgelijk werk.
Deze klasse omvat niet:
- niet op de bouwplaats vervaardigen van gipsornamenten, lijstwerk van gips e.d. versieringen (23.69);
- schilderen van wanden, vloeren en plafonds (43.34);
- aanbrengen van gipsplaten (43.99.3).

4332

Bouwtimmeren
Deze klasse omvat:
- timmerwerk (ruwbouw);
- plaatsen van bekistingen voor het storten van beton;
- stellen, plaatsen en monteren van (systeem)scheidingswanden, inclusief het stellen van profielen hiervoor;
- monteren van systeem- of akoestische plafonds;
- plaatsen van ramen, deuren, kozijnen, trappen, e.d. ongeacht de grondstof;
- plaatsen en repareren van hang- en sluitwerk, sloten voor ramen en deuren;
- plaatsen van serres, veranda's, schuifpuien, glasdaken e.d. modulaire systemen;
- plaatsen van keukens voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.
Deze klasse omvat niet:
- niet op de bouwplaats vervaardigen van ramen, deuren, kozijnen en trappen (16.23.1);
- interieurbouw en winkel-, café- en scheepsbetimmering (31.01.1);
- leggen van parket- en laminaatvloeren (43.33);
- metselen, voegen, lijmen en stellen van wanden en muren bestaande uit platen en/of elementen van kalkzandsteen,
gasbeton of gips (43.99.3);
- plaatsen van zelf aan particulieren verkochte keukens (47.52.5).

4333

Afwerking van vloeren en wanden
Deze klasse omvat:
- aanbrengen, plakken, nieten, schieten, spannen van harde en zachte vloer- en wandafwerkingen en -bedekkingen,:
* vloer- en wandtegels van keramische stoffen, beton of gehouwen steen;
* vloeren van parket, laminaat, kurk en tapijt;
* vloerbedekking van kunststof;
* vloerbedekking en wandbekleding van terrazzo, marmer, graniet e.d.;
- frezen, stofvrij stralen e.d. van vloeren;
- reparatie en onderhoud van wanden en vloeren;

- behangen;
- behangklaar maken van wanden zoals behang verwijderen, repareren van wanden.
Deze klasse omvat niet:
- plaatsen van verplaatsbare scheidingswanden (43.32);
- afwerken van wanden en vloeren met verf (43.34);
- detailhandel in winkel van parket-, laminaat-, kurkvloeren in combinatie met het leggen ervan (47.52.6);
- leggen van zelf aan particulieren verkochte vloerbedekking van textiel (47.53).

4334

Schilderen en glaszetten
Deze klasse omvat:
- voorbewerken, schilderen, lakken of spuiten van het binnen- en buitenwerk van bouwwerken, daaronder begrepen
het behandelen van plafonds, wanden of vloeren met verf of een soortgelijk product;
- verrichten van wit-, saus-, silicaat- of soortgelijk werk;
- schilderen van metalen bouwconstructies;
- schilderen van weg- en waterbouwkundige werken;
- aanbrengen van markeringen op wegen;
- glaskitten en -zetten, andere kitterswerkzaamheden.
Deze klasse omvat niet:
- schilderen van schepen (30.1x);
- metaaloppervlaktebehandeling (25.61);
- schilderen ten behoeve van reclame (73.11).

4339

Overige afwerking van gebouwen
Deze klasse omvat:
- installatie van rolluiken, buitenzonweringen e.d.;
- coaten van glas;
- installeren van geprefabriceerde zwembaden;
- gevelreiniging door middel van zandstralen eventueel in combinatie met het impregneren van gevels;
- reinigen van gebouwen, opruimen van bouwplaatsen na de bouw;
- verrichten van overige specialisaties op het gebied van de afwerking van gebouwen die niet in een van de eerder
genoemde groepen ondergebracht kunnen worden.
Eventueel in combinatie met:
- behangen.
Deze klasse omvat niet:
- aanleg van niet geprefabriceerde zwembaden (42.99);
- gevelonderhoud in combinatie met metsel- en voegwerk, betonreparatie e.d. (43.99.3);
- gevelreiniging met behulp van het onder hoge druk spuiten van water (81.22).

439

Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

4391

Dakdekken en bouwen van dakconstructies
Deze klasse omvat:
- aanbrengen van dakbedekkingen van stro, riet, pannen, leien, mastiek, kunststof, koper e.d.;
- bouwen van dakconstructies.

Eventueel in combinatie met:
- isoleren van daken.
Deze klasse omvat niet:
- loodgieterswerk aan daken (43.22.1);
- waterdicht maken van daken en muren (43.99.9).

4399

Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

43991

Heien en andere funderingswerkzaamheden
Deze klasse omvat:
- verrichten van funderingswerkzaamheden:
* heien, trillen, drukken, trekken en spuiten van damwanden en palen;
* boren en pulsen van palen;
* injecteren van grond;
- vervaardiging van betonnen heipalen op de bouwplaats.
Deze klasse omvat niet:
- koppensnellen (43.99.9).

43992

Vlechten van betonstaal
Vlechten van betonstaal
Deze klasse omvat:
- vlechten van betonstaal al dan niet op de bouwplaats en het aanbrengen van betonstaalmatten.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van machinaal gelaste betonstaalmatten (25.93).

43993

Metselen en voegen
Deze klasse omvat:
- metselen, voegen, lijmen en stellen van wanden en muren bestaande uit baksteen, blokken, platen en/of elementen
van kalkzandsteen, gasbeton of gips;
- gevelrestauratie waarbij naast metsel- en voegwerk, betonreparatie en andere kleine bouwkundige activiteiten
worden uitgeoefend;
- aanbrengen van gipsplaten;
- aanleg van tegelkachels.

43999

Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw (rest)
Deze klasse omvat:
- koppensnellen;
- plaatsen van vangrails, hekwerken, afrasteringen e.d.;
- bouwen van fabrieksschoorstenen;
- bouwen van industriële ovens van steen;
- aanleg en onderhoud van glooiingen en beschoeiingen uit allerlei materialen (riet, basalt, hout e.d.) langs oevers en
waterkanten van rivieren, kanalen en meren, stranden en duinen e.d.;
- storten van beton voor vloeren en/of wanden op de bouwplaats;
- waterdicht maken van daken en muren;

- impregneren van gevels;
- restaureren van bouwwerken of gedeelten daarvan;
- opperbedrijven, opperen van stenen, mortel etc.;
- verrichten van grondboringen;
- duikwerkzaamheden voor waterbouw;
- veiligheidsnetten aanbrengen op bouwprojecten;
- frees-, hak-, sleuvenhak-, diamantboor-, injecteerwerk e.d. in voornamelijk beton c.q. betonconstructies;
- steigerbouw: verhuur, incl. opbouwen, veranderen, uitbouwen, afbreken, verwijderen van (delen van) steigers;
- verhuur van bouwliften, incl. opbouw;
- opbouw van tribunes voor derden (geen verhuur);
- verhuur van kranen en andere bouw- en sloopmachines met bedienend personeel dat niet aan een specifieke klasse
kan worden toegekend;
- verhuur van bedienend personeel
specifiek voor bouw- en sloopmachines die niet aan een specifieke klasse kunnen worden toegekend (bijvoorbeeld
kraanmachinisten).

45

Handel in en reparatie van auto's, motorfietsen en aanhangers

451

Handel in auto's en aanhangers, eventueel gecombineerd met reparatie

4511

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's

45111

Import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsauto's
Deze klasse omvat:
- import van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfswagens.
Deze klasse omvat niet:
- import van nieuwe bedrijfsauto's (45.19.1);
- import van gebruikte personenauto's (45.11.2);
- import van onderdelen en accessoires voor personenauto's (45.31.1).

45112

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen import van nieuwe)
Deze klasse omvat:
- groothandel in personenauto's (geen import van nieuwe);
- handelsbemiddeling in personenauto's;
- detailhandel in personenauto's;
- handel in campers;
- handel in schadeauto's;
- algemene reparatie en onderhoud van personenauto's;
- algemene restauratie van oude auto's, oldtimers e.d.
Deze klasse omvat niet:
- import van nieuwe personenauto's (45.11.1);
- auto-onderdelenservicebedrijven (45.20.1);
- reparatie en montage van banden (45.20.2);
- gespecialiseerde reparatiebedrijven van auto-onderdelen (45.20.3);
- carrosserieherstel van personenauto's (45.20.4);
- groothandel en handelsbemiddeling in onderdelen en accessoires voor personenauto's (45.31.1);
- detailhandel in onderdelen en accessoires voor personenauto's (45.32);

- autoslopers en groothandel in sloopauto's en autosloopmateriaal (46.77.1);
- benzineservicestations (47.30);
- verrichten van autokeuringen (71.20.2).

4519

Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's, aanhangers en caravans

45191

Import van nieuwe bedrijfsauto's
Deze klasse omvat:
- import van nieuwe bedrijfsauto's:
* vrachtauto's, bestelauto's, autobussen, rijdende winkelwagens enz.
Deze klasse omvat niet:
- import van nieuwe personenauto's (45.11.1);
- import van gebruikte bedrijfsauto's (45.19.2);
- import van onderdelen en accessoires voor bedrijfsauto's (45.31.1).

45192

Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's (geen import van nieuwe)
Deze klasse omvat:
- groothandel in zwaardere bedrijfsauto's (geen import van nieuwe), zoals in vrachtauto's, bestelauto's, autobussen,
rijdende winkelwagens;
- algemene reparatie en onderhoud van bedrijfsauto's.
Deze klasse omvat niet:
- carrosseriebouw van bedrijfsauto's (29.20.1);
- import van nieuwe bedrijfsauto's (45.19.1);
- auto-onderdelenservicebedrijven (45.20.1);
- gespecialiseerde reparatiebedrijven van auto-onderdelen (45.20.3);
- carrosserieherstel van bedrijfsauto's (45.20.4);
- handel in onderdelen en -accessoires voor bedrijfsauto's (45.31.1).

45193

Handel in en reparatie van aanhangwagens en opleggers (geen caravans)
Deze klasse omvat:
- groothandel in aanhangwagens en opleggers voor het wegvervoer;
- reparatie en onderhoud van aanhangwagens en opleggers e.d.
Deze klasse omvat niet:
- handel en handelsbemiddeling in caravans en vouwwagens (45.19.4).

45194

Handel in en reparatie van caravans
Deze klasse omvat:
- detailhandel in winkel in caravans en vouwwagens;
- groothandel en handelsbemiddeling in caravans en vouwwagens.

Eventueel in combinatie met:
- reparatie van caravans en vouwwagens.

452

Gespecialiseerde reparatie van auto's

4520

Gespecialiseerde reparatie van auto's

45201

Auto-onderdelenservicebedrijven
Deze klasse omvat:
- handel in auto-onderdelen en -accessoires in combinatie met montage van betreffende onderdelen en accessoires,
bijvoorbeeld van schokdempers, uitlaten, accu's enz.
Eventueel in combinatie met:
- handel in combinatie met montage van banden.
Deze klasse omvat niet:
- algemene reparatie en onderhoud van auto's (45.11.2, 45.19.2);
- handel in en reparatie en montage van banden (45.20.2);
- reparatie van specifieke auto-onderdelen (45.20.3);
- groothandel en handelsbemiddeling in banden (45.31.2);
- detailhandel in onderdelen en accessoires voor personenauto's zonder montage (45.32).

45202

Bandenservicebedrijven
Deze klasse omvat:
- verkoop van banden welke in hoofdzaak worden gemonteerd;
- reparatie van banden;
- uitbalanceren en uitlijnen van wielen.
Deze klasse omvat niet:
- vernieuwen van loopvlakken van banden (22.11.01);
- bandenservice in combinatie met andere auto-onderdelenservice zoals schokdempers, uitlaten, accu's enz. (45.20.1);
- verkoop van banden die zonder montage worden geleverd (45.31.2, 45.32).

45203

Reparatie van specifieke auto-onderdelen
Deze klasse omvat:
- reparatie van specifieke auto-onderdelen, zoals radiatoren, schokbrekers, remmen, cardanassen, stuurhuizen,
versnellingsbakken;
- reparatie van elektrische auto-onderdelen, zoals startmotoren, accu's, dynamo's, bedradingen in auto's, verlichting;
- reparatie en vervangen van autoruiten.
Deze klasse omvat niet:
- algemene reparatie en onderhoud van auto's (45.11.2, 45.19.2);
- handel in combinatie met montage van schokdempers, uitlaten, accu's en banden (45.20.1);
- handel in combinatie met montage van banden (45.20.2);
- carrosserieherstel, spuiten en bekleden van auto's (45.20.4);
- antiroest- en M.L.-behandeling en tectyleren (45.20.5).

45204

Carrosserieherstel
Deze klasse omvat:
- carrosserieherstel van personen- en bedrijfsauto's;
- ombouwen van personenauto's tot cabriolets;
- spuiten van auto's;
- plaatwerkerij, uitdeuken en bekleden van auto's.

Deze klasse omvat niet:
- carrosseriebouw (29.20.1).

45205

Overige gespecialiseerde reparatie en aanpassing van auto's; wassen en slepen van auto's
Deze klasse omvat:
- inbouwen in auto's van airconditioning, open daken, dubbele bediening, alarminstallaties enz.;
- stofferen van auto's;
- aanpassen van auto's voor gehandicapte personen;
- exploitatie van autowasgelegenheden;
- cleanen, reinigen en ontvetten van auto's;
- carwrapping;
- het aanpassen van software in auto’s;
- het diagnosticeren van storingen in auto’s;
- hulpdiensten voor kleine reparatie en activiteiten van de wegenwacht;
- slepen, bergen, ophalen van gestrande auto's;
- antiroestbehandeling, tectyleren e.d.

453

Handel in auto-onderdelen en -accessoires

4531

Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires

45311

Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en -accessoires (geen banden)
Deze klasse omvat:
- groothandel en handelsbemiddeling in onderdelen en accessoires voor personen- en bedrijfsauto's.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel en handelsbemiddeling in banden (45.31.2);
- groothandel in autosloopmateriaal (46.77.1).

45312

Groothandel en handelsbemiddeling in banden
Deze klasse omvat:
- groothandel en handelsbemiddeling in banden voor personen- en bedrijfsauto's;
- groothandel en handelsbemiddeling in banden voor transportmiddelen, graafmachines, rijdende kranen e.d. voor
gebruik in de landbouw, industrie en bouw.
Deze omvat niet:
- groothandel in banden voor fietsen, brom- en snorfietsen (46.49.1);
- groothandel in afgesleten banden (46.77.9).

4532

Detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires
Deze klasse omvat:
- detailhandel in auto-onderdelen en -accessoires zonder montage daarvan, ook via internet.
Deze klasse omvat niet:
- detailhandel in schokdempers, uitlaten, accu's en banden in combinatie met montage daarvan (45.20.1);
- detailhandel in banden combinatie met montage daarvan (45.20.2);
- verkoop van autosloopmateriaal aan particulieren (46.77.1);
- detailhandel in autolakken (47.52.2).

454

Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan

4540

Handel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan

45401

Groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen en onderdelen daarvan
Deze klasse omvat:
- groothandel en handelsbemiddeling in motorfietsen (ook crossmotoren en karts);
- groothandel en handelsbemiddeling in scooters;
- groothandel en handelsbemiddeling in motorpakken;
- groothandel en handelsbemiddeling in banden voor motorfietsen en scooters;
- groothandel en handelsbemiddeling in onderdelen en accessoires voor motorfietsen en scooters.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in bromfietsen (46.49.1).

45402

Detailhandel in en reparatie van motorfietsen en onderdelen daarvan
Deze klasse omvat:
- detailhandel in motorfietsen en scooters (ook crossmotoren, quads en karts);
- detailhandel in banden voor motorfietsen en scooters;
- detailhandel in onderdelen en accessoires voor motorfietsen en scooters;
- reparatie en onderhoud van motorfietsen en scooters;
- detailhandel in motorpakken;
- montage van onderdelen en -accessoires voor motorfietsen en scooters;
- carrosserieherstel en spuiten van motorfietsen en scooters.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in fietsen en bromfietsen (46.49.1);
- winkels in fietsen en bromfietsen (47.64.1).

46

Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en motorfietsen)

461

Handelsbemiddeling

4611

Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en grondstoffen voor textiel en voedingsmiddelen
Deze klasse omvat:
- handelsbemiddeling in akkerbouwproducten;
- handelsbemiddeling in land- en tuinbouwzaden, pootgoed enz.;
- handelsbemiddeling in bloemen en planten;
- handelsbemiddeling in ruwe tropische producten, zoals in ruwe koffie, thee, tabak, specerijen;
- handelsbemiddeling in levende dieren, zoals in vee, huisdieren, wilde dieren;
- handelsbemiddeling in textielgrondstoffen en halffabrikaten;
- handelsbemiddeling in huiden en vellen, leer en leren halffabrikaten;
- handelsbemiddeling in veevoeder;
- handelsbemiddeling in grondstoffen voor de voedings- en genotmiddelenindustrie, zoals in ruwe plantaardige en
dierlijke oliën en vetten, bakkerijgrondstoffen.
Deze klasse omvat niet:
- handelsbemiddeling in meststoffen en bestrijdingsmiddelen (46.12);
- handelsbemiddeling in eindproducten van textiel en leer (46.16);
- handelsbemiddeling in spijsoliën en -vetten (46.17);

- handelsbemiddeling in groenten en fruit (46.17);
- handelsbemiddeling in niet-levende dieren (46.17).

4612

Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
Deze klasse omvat:
- handelsbemiddeling in brandstoffen;
- handelsbemiddeling in ertsen, metalen en metalen halffabrikaten;
- handelsbemiddeling in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industrieel gebruik;
- handelsbemiddeling in kunststofgrondstoffen, ruwe natuur- en synthetische rubber;
- handelsbemiddeling in meststoffen en bestrijdingsmiddelen.

4613

Handelsbemiddeling in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen
Deze klasse omvat:
- handelsbemiddeling in hout en houten plaatmateriaal;
- handelsbemiddeling in vlakglas;
- handelsbemiddeling in sanitaire artikelen en gas- en sanitair installatiemateriaal;
- handelsbemiddeling in zand en grind;
- handelsbemiddeling in bouwmaterialen.

4614

Handelsbemiddeling in machines, technische benodigdheden, schepen en vliegtuigen
Deze klasse omvat:
- handelsbemiddeling in machines en apparaten en instrumenten voor industrieel gebruik;
- handelsbemiddeling in landbouwmachines en -werktuigen;
- handelsbemiddeling in kantoormachines en computers;
- handelsbemiddeling in machines en apparaten voor cv., airconditioning, koel- en vriestechniek;
- handelsbemiddeling in transportmiddelen, zoals in schepen voor de beroepsvaart en vliegtuigen, in tractoren en
vorkheftrucks;
- handelsbemiddeling in elektrotechnisch installatiemateriaal, appendages, gereedschappen en andere technische
benodigdheden voor industrieel gebruik.
Deze klasse omvat niet:
- handelsbemiddeling in machines en apparaten voor huishoudelijk gebruik (46.15);
- handelsbemiddeling in lokale verwarmingsapparaten (46.15);
- handelsbemiddeling in elektrotechnisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik (46.15);
- handelsbemiddeling in sport- en pleziervaartuigen (46.18);
- handelsbemiddeling in medische apparaten en instrumenten (46.18).

4615

Handelsbemiddeling in meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
Deze klasse omvat:
- handelsbemiddeling in meubels:
* huis-, kantoor-, horeca-, kampeermeubels;
- handelsbemiddeling in machines en apparaten voor huishoudelijk gebruik:
* wit- en bruingoed, audio- en videoapparaten, verwarmingsapparaten enz.;
- handelsbemiddeling in ijzerwaren en gereedschappen voor doe-het-zelf en klein ambachtelijk gebruik;
- handelsbemiddeling in huishoudelijke artikelen:
* keukengerei, glas, porselein en aardewerk, hout-, kurk- en rietwaren;
- handelsbemiddeling in verf en verfwaren.

4616

Handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en lederwaren
Deze klasse omvat:
- handelsbemiddeling in kleding en kledingstoffen;
- handelsbemiddeling in bont en artikelen van bont;
- handelsbemiddeling in huishoudlinnen en woningtextiel;
- handelsbemiddeling in fournituren, modeartikelen en overig textiel;
- handelsbemiddeling in schoenen, lederwaren en reisartikelen.
Deze klasse omvat niet:
- handelsbemiddeling in leer en leren halffabrikaten (46.11);
- handelsbemiddeling in textielgrondstoffen en -halffabrikaten (46.11).

4617

Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen
Deze klasse omvat:
- handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen;
- handelsbemiddeling in voedsel voor huisdieren;
- handelsbemiddeling in snacks en cateringproducten.
Deze klasse omvat niet:
- handelsbemiddeling in grondstoffen voor voedings- en genotmiddelen (46.11);
- handelsbemiddeling in ruwe tropische producten (46.11).

4618

Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen
Deze klasse omvat:
- handelsbemiddeling in fietsen en bromfietsen;
- handelsbemiddeling in sport- en pleziervaartuigen;
- handelsbemiddeling in sport- en recreatieartikelen en speelgoed;
- handelsbemiddeling in muziekinstrumenten, feest- en hobbyartikelen;
- handelsbemiddeling in optische en fotografische artikelen en uurwerken;
- handelsbemiddeling in medische en farmaceutische artikelen, apparaten en instrumenten;
- handelsbemiddeling in parfumerie, cosmetica en was- en reinigingsmiddelen;
- handelsbemiddeling in papier en papierwaren, boeken, tijdschriften, drukwerk, kantoorbenodigdheden enz.;
- handelsbemiddeling in verpakkingsmateriaal;
- handelsbemiddeling in relatiegeschenken;
- handelsbemiddeling in afvalproducten en sloopmateriaal

4619

Niet-gespecialiseerde handelsbemiddeling
Deze klasse omvat:
- handelsbemiddeling in goederen waarbij het omzetaandeel van de artikelen of artikelengroepen, overeenkomend met
één van de klassen 46.11 - 46.18 afzonderlijk, minder dan 50% uitmaakt van de omzet;
- handelsbemiddeling in een wisselend c.q. ongeregeld assortiment goederen.

462

Groothandel in landbouwproducten en levende dieren

4621

Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en veevoer

46211

Groothandel in granen
Deze klasse omvat:
- groothandel in granen, zoals in tarwe, maïs, rogge, gerst, haver.

Eventueel in combinatie met het:
- drogen, schonen en ontsmetten van granen.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in zaaigranen (46.21.2).

46212

Groothandel in zaden, pootgoed en peulvruchten
Deze klasse omvat:
- groothandel in zaaizaden en zaaigranen;
- groothandel in pootaardappelen en ander pootgoed;
- groothandel in fijne zaden bestemd voor de verwerking in de voedingsmiddelenindustrie;
- groothandel in peulvruchten zowel groen als gedroogd geoogst.
Eventueel in combinatie met het:
- drogen, schonen en ontsmetten van zaden en peulvruchten.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in bloembollen (46.22).

46213

Groothandel in hooi, stro en ruwvoeder
Deze klasse omvat:
- groothandel in hooi en stro;
- groothandel in ruwvoeder:
* citrus-, tarwe-, soja-, maïspellets en -pulp enz.;
* voederbieten, voederaardappelen enz.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in meng- en krachtvoeder (46.21.4).

46214

Groothandel in meng- en krachtvoeder
Deze klasse omvat:
- groothandel in meng- en krachtvoeder, zoals in dier- en vismeel en in mengvoedergranen.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in hooi, stro en ruwvoeder (46.21.3).

46215

Groothandel in veevoeder (geen ruw-, meng- en krachtvoeder)
Deze klasse omvat:
- groothandel in pluimveevoeder;
- groothandel in groenvoedergewassen;
- groothandel in biks, kalvermelk.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in ruwvoeder (46.21.3);
- groothandel in meng- en krachtvoeder (46.21.4);
- groothandel in veevoeder algemeen assortiment (46.21.8);
- groothandel in voedsel voor huisdieren (46.38.3).

46216

Groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten en oliehoudende grondstoffen
Deze klasse omvat:
- groothandel in ruwe plantaardige oliën:
* kokosolie, palmolie, sojaolie enz.;
- groothandel in ruwe dierlijke oliën en vetten:
* rundvet niet gereed voor consumptie, visolie en traan enz.;
- groothandel in oliehoudende zaden:
* raapzaad, zonnebloempitten enz.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in spijsoliën en -vetten (46.33.1);
- groothandel in minerale oliën en vetten (indien brandstoffen: 46.71.1, anders: 46.71.3).

46217

Groothandel in ruwe tabak
Deze klasse omvat:
- groothandel in ruwe tabak.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in tabak gereed voor consumptie (46.35).

46218

Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder algemeen assortiment
Deze klasse omvat:
- groothandel in akkerbouwproducten waarbij het omzetaandeel van de artikelen of artikelengroepen, overeenkomend
met één van de subklassen 46.21.x en 46.75.2 afzonderlijk, minder dan 50% uitmaakt van de omzet;
- groothandel in veevoeder waarbij het omzetaandeel van de artikelen of artikelengroepen, overeenkomend met één
van de subklassen 46.21.3, 46.21.4 of 46.21.5 afzonderlijk, minder dan 50% uitmaakt van de omzet.

46219

Groothandel in overige akkerbouwproducten
Deze klasse omvat:
- groothandel in ruwe koffie en thee;
- groothandel in specerijen, rijst als ruw tropisch product;
- groothandel in cacaobonen;
- groothandel in griend- en rijsthout en riet;
- groothandel in suikerbieten, vlas, mout en hop.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in ruwe tabak (46.21.7);
- groothandel in koffie, thee, specerijen en cacao gereed voor consumptie (46.37);
- groothandel in rijst gereed voor consumptie (46.38.3).

4622

Groothandel in bloemen en planten
Deze klasse omvat:
- groothandel in bloemen en planten.
eventueel in combinatie met het:
- gedurende een beperkte periode verzorgen en/of doen opgroeien van bloemen en planten.
Deze klasse omvat niet:

- groothandel in droog- en kunstbloemen (46.49.9);
- groothandel in tuingereedschappen (46.74.1).

4623

Groothandel in levende dieren

46231

Groothandel in levend vee
Deze klasse omvat:
- groothandel in levend vee:
* varkens, rundvee, paarden, schapen en overige graasdieren;
* kippen, kuikens, konijnen, eenden, ganzen, kalkoenen en ander pluimvee;
- groothandel in specifieke non-food producten afkomstig van levend vee, zoals broedeieren, embryo's, sperma van
dieren e.d.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in geslacht pluimvee (46.32);
- groothandel in vlees en vleeswaren (46.32);
- groothandel in eieren (46.33.2).

46232

Groothandel in huisdieren
Deze klasse omvat:
- groothandel in dieren welke veelal niet geschikt zijn voor menselijke consumptie, zoals in huisdieren, in siervissen en
siervogels, in pelsdieren, in wilde dieren en in wormen en ander levend aas.

4624

Groothandel in huiden, vellen, leer en halffabrikaten van leer

46241

Groothandel in huiden en vellen
Deze klasse omvat:
- groothandel in ruwe huiden, vellen, nertsen e.d.;
- groothandel in geprepareerde vellen zoals schapenvellen e.d.;
- groothandel in onbewerkt zeemleer.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in basisleer (46.24.2).

46242

Groothandel in leer en halffabrikaten van leer
Deze klasse omvat:
- groothandel in basisleer en leren halffabrikaten;
- groothandel in kunstleer op leerbasis.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in ruwe huiden en vellen (46.24.1);
- groothandel in leerkleding (46.42.1);
- groothandel in schoeisel (46.42.4);
- groothandel in leerwaren voor persoonlijk gebruik, reisartikelen en paardentuig van leer (46.49.9).

463

Groothandel in voedings- en genotmiddelen

4631

Groothandel in groenten en fruit en in consumptieaardappelen

46311

Groothandel in groenten en fruit

Deze klasse omvat:
- groothandel in groenten, vers of geconserveerd;
- groothandel in fruit, vers of geconserveerd;
- groothandel in zuidvruchten.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in fijne zaden en peulvruchten (46.21.2);
- groothandel in consumptieaardappelen (46.31.2);
- groothandel in snacks op groentebasis (46.38.1).

46312

Groothandel in consumptieaardappelen
Deze klasse omvat:
- groothandel in consumptieaardappelen;
- groothandel in patates frites, vers, voorgebakken of diepgevroren.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in pootaardappelen (46.21.2).

4632

Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en gevogelte (niet levend)
Deze klasse omvat:
- groothandel in vlees en vleeswaren, vers of geconserveerd;
- inkoop van levend vee, laten slachten en de verkoop van het vlees;
- groothandel in dierlijke spijsvetten;
- groothandel in geslacht pluimvee, wild en gevogelte;
- groothandel in vlees en vleeswaren van pluimvee, wild en gevogelte;
- inkoop van levend pluimvee, wild en gevogelte, door derden laten slachten en verkoop geslacht pluimvee, wild en
gevogelte.
Eventueel in combinatie met:
- alle bewerkingen die nodig zijn om geslacht vee te proportioneren teneinde vers vlees te kunnen verkopen (dus geen
vleeswaren).
Deze klasse omvat niet:
- in loon proportioneren, uitbenen e.d. van vlees (10.11);
- slachten (in eigen slachterij met eigen personeel) van ingekocht pluimvee (10.12);
- groothandel in levend vee, wild en gevogelte (46.23.1);
- groothandel in snacks op vleesbasis (46.38.1).

4633

Groothandel in zuivelproducten, spijsoliën en -vetten en eieren

46331

Groothandel in zuivelproducten en spijsoliën en -vetten
Deze klasse omvat:
- groothandel in melk en zuivelproducten;
- groothandel in plantaardige spijsoliën en -vetten;
- groothandel in dierlijke spijsoliën;
- groothandel in margarine.
Eventueel in combinatie met:

- keren, plastificeren, wassen, wrijven, poetsen en parafineren van kaas.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in ruwe dierlijke en plantaardige oliën, vetten e.a. oliehoudende grondstoffen (46.21.6);
- groothandel in eieren (46.33.2).

46332

Groothandel in eieren
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in broedeieren (46.23.1).

4634

Groothandel in dranken (geen zuivel)
Deze klasse omvat:
- groothandel in alcoholhoudende en alcoholvrije dranken;
- groothandel in gedistilleerd.
Eventueel in combinatie met:
- mengen, zuiveren en bottelen van in bulk gekochte wijn;
- bottelen van gedistilleerd.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in melk en zuiveldranken (46.33.1).

4635

Groothandel in tabaksproducten en rokersbenodigdheden
Deze klasse omvat:
- groothandel in sigaren, sigaretten, shag, pijptabak;
- groothandel in aanstekers, tabakspijpen, sigarettenpapier en -pijpjes e.d. rokersbenodigdheden.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in ruwe tabak (46.21.7).

4636

Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk
Deze klasse omvat:
- groothandel in suiker;
- groothandel in chocolade en chocoladeproducten;
- groothandel in suikerwerk, snoepgoed e.d.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in bakkerijgrondstoffen (46.38.4).

4637

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen (geen ruwe)
Deze klasse omvat:
- groothandel in koffie en thee gereed voor consumptie;
- groothandel in specerijen gereed voor consumptie;
- groothandel in cacao.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in ruwe koffie en thee, cacaobonen en specerijen als ruw tropisch product (46.21.9).

4638

Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de
voedingsmiddelenindustrie

46381

Groothandel in snacks
Deze klasse omvat:
- groothandel in kant-en-klaar maaltijden, kleine eetwaren, snacks e.d.

46382

Groothandel in vis, schaal- en weekdieren
Deze klasse omvat:
- groothandel in vis, vers of geconserveerd;
- groothandel in schaal- en weekdieren, vers of geconserveerd.
Eventueel in combinatie met:
- schoonmaken van vis (alleen verwijderen van ingewanden en eventueel van kop en staart);
- verwateren en wassen van mosselen;
- inzouten, invriezen, enz. van vis.
Deze klasse omvat niet:
- fileren, drogen, inleggen, inmaken, roken, stomen, diepvriezen en zouten van vis (10.20);
- groothandel in snacks op visbasis (46.38.1).

46383

Gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen (rest)
Deze klasse omvat:
- groothandel in voedsel voor huisdieren;
- groothandel in brood, koek en banket;
- groothandel in consumptie-ijs;
- groothandel in rijst en rijsttafelingrediënten;
- groothandel in mayonaise, mosterd, ketchup en overige natte dressings;
- groothandel in diepvries- of conservenproducten voor zover geen specialisatie voedingsmiddelen uit een van de
voorgaande klassen;
- groothandel in dieetartikelen, vegetarische voedingsmiddelen of reformvoeding voor zover geen specialisatie in een
van de voorgaande klassen;
- groothandel gespecialiseerd in voedingsmiddelen voor zover niet genoemd in een van de voorgaande klassen.

46384

Groothandel in bakkerijgrondstoffen
Deze klasse omvat:
- groothandel in bakkerijgrondstoffen:
* bakmeel, bloem, couverture, gember, eiproducten, gist, spijs, gedroogde zuidvruchten enz.

46389

Gespecialiseerde groothandel in overige grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie (rest)

4639

Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment
Deze klasse omvat:
- groothandel in een algemeen assortiment grondstoffen en halffabrikaten voor de voedingsmiddelenindustrie.

464

Groothandel in consumentenartikelen (non-food)

4641

Groothandel in consumentenartikelen (non-food)

46411

Groothandel in kledingstoffen en fournituren
Deze klasse omvat:
- groothandel in kledingstoffen;

- groothandel in naai- en breigarens;
- groothandel in fournituren, zoals in knopen, gespen, band, voering, ritssluitingen, naalden en spelden.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in textielgrondstoffen en -halffabrikaten (46.76.1).

46412

Groothandel in huishoudtextiel en beddengoed
Deze klasse omvat:
- groothandel in huishoudlinnen, zoals in tafellakens, handdoeken, zakdoeken, servetten;
- groothandel in beddengoed, zoals in beddenlakens, slopen, dekbedden, matrassen, dekens, kussens;
- groothandel in linnengoed voor horeca, ziekenhuizen e.d.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in elektrische dekens (46.43.2);
- groothandel in woningtextiel en vloerbedekking (46.47.2);
- groothandel in textielgrondstoffen en -halffabrikaten (46.76.1).

4642

Groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

46421

Groothandel in bovenkleding
Deze klasse omvat:
- groothandel in bovenkleding.
Eventueel in combinatie met:
- groothandel in accessoires e.d. behorende bij de bovenkleding.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in werkkleding (46.42.2);
- groothandel in modeartikelen (46.42.5):
- groothandel in textielwaren algemeen assortiment (46.42.9).

46422

Groothandel in werkkleding
Deze klasse omvat:
- groothandel in bedrijfs- en werkkleding;
- groothandel in toneelkleding;
- groothandel in werkhandschoenen en veiligheidskleding.
Eventueel in combinatie met:
- groothandel in hulpmiddelen, accessoires e.d. behorende bij de werk- en veiligheidskleding.

46423

Groothandel in onderkleding
Deze klasse omvat:
- groothandel in onderkleding, zoals in ondergoed, lingerie, bh´s, korsetten;
- groothandel in nachtkleding;
- groothandel in kousen, sokken, panty's enz.

46424

Groothandel in schoenen

Deze klasse omvat:
- groothandel in schoeisel, zoals in schoenen, pantoffels, laarzen, klompen, sportschoenen, badslippers enz. ongeacht
de grondstof.

46425

Groothandel in modeartikelen
Deze klasse omvat:
- groothandel in hoeden, petten en paraplu's;
- groothandel in dassen, handschoenen, sjaals, stola's enz.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in bovenkleding (46.42.1);
- groothandel in sieraden van edele metalen (46.48);
- groothandel in bijouterieën (46.49.9).

46429

Groothandel in textielwaren algemeen assortiment
Deze klasse omvat:
- groothandel in textielwaren algemeen assortiment waarbij het omzetaandeel van de artikelen of artikelengroepen,
overeenkomend met een subklassen 46.41.x en 46.42.x of subklasse 46.47.2, afzonderlijk, minder dan 50% uitmaakt
van de omzet.

4643

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur, audio- en videoapparatuur en fotografische en optische artikelen

46431

Groothandel in witgoed
Deze klasse omvat:
- groothandel in witgoed zoals wasmachines, drogers, koelkasten, vriezers, elektrische boilers, geisers e.d. voor
huishoudelijk gebruik;
- groothandel in magnetrons, elektrische fornuizen, (bak)ovens, kookapparaten en kookelementen;
- groothandel in airconditioning-apparaten voor huishoudelijk gebruik.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in niet-elektrische huishoudelijke apparaten (46.49.9);
- groothandel in airconditioning-apparaten voor bedrijfsmatig gebruik (46.69.2);
- groothandel in huishoudelijke verwarmingsapparaten (46.74.2).

46432

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur (geen witgoed, audio en video)
Deze klasse omvat:
- groothandel in zonnebanken, zonnehemels en overige bruiningsapparaten;
- groothandel in naai- en breimachines voor huishoudelijk gebruik;
- groothandel in kleine elektrische huishoudelijke apparaten voor gebruik in de keuken zoals vruchtenpersen,
broodroosters, mixers, koffiemolens, frituurpannen enz.;
- groothandel in overige huishoudelijke apparaten zoals stofzuigers, scheerapparaten, haardrogers, elektrische
tandenborstels enz.;
- groothandel in installatiemateriaal voor huishoudelijke machines en apparaten;
- groothandel in elektronische sigaretten.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in niet-elektrische huishoudelijke apparaten (46.49.9).

46433

Groothandel in audio- en videoapparatuur

Deze klasse omvat:
- groothandel in audio- en videoapparaten zoals radio's, televisies, videorecorders, cd-spelers enz.;
- groothandel in toebehoren voor audio- en videoapparaten zoals antennes, geluidsboxen, microfoons, onderdelen voor
audio- en videoapparaten.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in videocamera's (46.43.4);
- groothandel in beeld- en geluidsdragers (46.43.5).

46434

Groothandel in fotografische artikelen
Deze klasse omvat:
- groothandel in film-, foto- en videocamera's;
- groothandel in dia- en filmprojectoren, beamers;
- groothandel in ontwikkelings-, montage- en vergrotingsapparaten voor film en foto's;
- groothandel in benodigdheden voor foto en film, zoals in fotorolletjes, geheugenkaarten, cameratassen, statieven,
ontwikkelingsvloeistoffen.

46435

Groothandel in beeld- en geluidsdragers
Deze klasse omvat:
- groothandel in beeld- en geluidsdragers zoals cd's, dvd's, videobanden enz. (geen computerspellen).

46436

Groothandel in optische artikelen
Deze klasse omvat:
- groothandel in brillen, glazen en monturen;
- groothandel in contactlenzen;
- groothandel in verre- en sterrenkijkers, loepen, telescopen e.d. optische artikelen en instrumenten.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in fotografische artikelen (46.43.4);
- groothandel in microscopen (46.46.2);
- groothandel in optische meet- en regelapparaten (46.69.5).

4644

Groothandel in glas, porselein en aardewerk en in reinigingsmiddelen.

46441

Groothandel in glas, porselein en aardewerk
Deze klasse omvat:
- groothandel in huishoudelijke artikelen van glas, porselein en aardewerk;
- groothandel in horecaservies.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in souvenirs, bijouterieën en z.g. giftshop artikelen van glas, porselein en aardewerk (46.49.9).

46442

Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen
Deze klasse omvat:
- groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen voor huishoudelijk en industrieel gebruik.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in reinigingsmiddelen voor de lichaamsverzorging (46.45).

4645

Groothandel in parfums en cosmetica

Deze klasse omvat:
- groothandel in parfums en cosmetica;
- groothandel in reinigingsmiddelen voor de lichaamsverzorging zoals toiletzeep, tandpasta, haarshampoos;
- groothandel in toiletartikelen zoals haar- en tandenborstels, krulspelden, manicuresets, scheermessen enz.;
- groothandel in pruiken, haarstukken, kunstnagels enz.

4646

Groothandel in farmaceutische producten, medische instrumenten en orthopedische artikelen

46461

Groothandel in farmaceutische producten
Deze klasse omvat:
- groothandel in geneesmiddelen voor mens en dier;
- groothandel in overige farmaceutische artikelen:
* vitaminen, antibiotica, anticonceptiemiddelen, geneeskundige kruiden enz.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in verpleegartikelen watten, verbandstoffen, bandages enz. (46.46.2).

46462

Groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en
laboratoriumbenodigdheden
Deze klasse omvat:
- groothandel in medische en tandheelkundige apparaten, instrumenten en gereedschappen;
- groothandel in verpleegkundige artikelen, zoals in watten, verbandstoffen, bandages;
- groothandel in orthopedische en protheseartikelen, zoals gehoorapparaten, invalidenwagens, rollators, kunsttanden,
steunzolen;
- groothandel in laboratoriumbenodigdheden en -instrumenten.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in geneesmiddelen (46.46.1);
- groothandel in brillen en contactlenzen (46.43.6).

4647

Groothandel in huismeubilair, woningtextiel, vloerbedekking en verlichting

46471

Groothandel in huismeubilair
Deze klasse omvat:
- groothandel in huismeubels, zoals woon-, slaap- en badkamermeubels, baby- en kindermeubels;
- groothandel in kleinmeubels, zoals in kapstokken, spiegels, paraplubakken;
- groothandel in tuinmeubels en -parasols;
- groothandel in kampeermeubels.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in kantoormeubels (46.65);
- groothandel in bedrijfsmeubels (46.65).

46472

Groothandel in woningtextiel en vloerbedekking
Deze klasse omvat:
- groothandel in woningtextiel, zoals in vitrages, vitragestoffen en gordijnen, meubelstoffen, vloerbedekking,
rolgordijnen;
- groothandel in (oosterse) tapijten;
- groothandel in textielvervangende goederen, zoals in rubber- en kokosmatten, geplastificeerd zeildoek, linoleum,

polyvinyltegels.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in beddengoed en huishoudlinnen (46.41.2);
- groothandel in wandbekleding op basis van textiel (46.73.3).

46473

Groothandel in verlichtingsartikelen
Deze klasse omvat:
- groothandel in verlichting en verlichtingsarmaturen.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in industriële verlichting (46.52).

4648

Groothandel in juweliersartikelen en uurwerken
Deze klasse omvat:
- groothandel in juwelen en sieraden van edele metalen;
- groothandel in tafelgerei, kandelaars e.d. gebruiksgoederen van edele metalen;
- groothandel in klokken en uurwerken;
- groothandel in horlogebanden.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in dam-, schaak- duivenklokken (46.49.6);
- groothandel in bijouterieën (46.49.9);
- groothandel in tijdcontrole- en stempelklokken (46.69.5).

4649

Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food)

46491

Groothandel in fietsen en bromfietsen
Deze klasse omvat:
- groothandel in fietsen en bromfietsen, boosters, scootmobielen, brommobielen en in elektrische fietsen;
- groothandel in onderdelen voor fietsen en bromfietsen.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in motorfietsen (45.40.1).

46492

Groothandel in watersportartikelen
Deze klasse omvat:
- groothandel in zwem- en duiksportartikelen;
- groothandel in sport- en pleziervaartuigen, roeiboten enz.;
- groothandel in surfplanken en -zeilen;
- groothandel in hengelsportartikelen.

46493

Groothandel in kampeerartikelen (geen caravans)
Deze klasse omvat:
- groothandel in kampeerartikelen, zoals in kampeertenten, slaapzakken en andere kampeerartikelen.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in kampeermeubels (46.47.1).

46494

Groothandel in speelgoed

Deze klasse omvat:
- groothandel in speelgoed;
- groothandel in gezelschapsspellen, puzzels, modelbouwpakketten enz.;
- groothandel in spelcomputers en computerspellen.

46495

Groothandel in muziekinstrumenten
Deze klasse omvat:
- groothandel in muziekinstrumenten en versterkers voor muziekinstrumenten;
- groothandel in muziekautomaten, jukeboxen e.d.

46496

Groothandel in sportartikelen (geen watersport)
Deze klasse omvat:
- groothandel in sportartikelen;
- groothandel in sporttoestellen en installaties;
- groothandel in sportprijzen;
- groothandel in sportartikelen in combinatie met sportkleding en sportschoeisel waarbij het omzetaandeel van de
artikelen of artikelengroepen uit de klassen 46.42.1, 46.42.4 en/of 46.49.2 afzonderlijk, minder dan 50% uitmaakt van
de omzet.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in sportkleding sec (46.42.1);
- groothandel in sportschoeisel (46.42.4);
- groothandel in watersportartikelen (46.49.2);
- groothandel in kampeerartikelen (46.49.3).

46497

Groothandel in papier- en kartonwaren (geen verpakkingsmateriaal)
Deze klasse omvat:
- groothandel in sanitaire papier- en kartonwaren:
* toiletpapier, zakdoeken, luiers, maandverband enz.;
- groothandel in huishoudelijke papier- en kartonwaren:
* servetten, filterzakjes, stofzuigerzakken enz.;
- groothandel in overige papier- en kartonwaren:
* labels, stickers, papieren rollen voor telmachines enz.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in behangselpapier (46.73.3);
- groothandel in boeken en tijdschriften (46.49.8);
- groothandel in schrijfpapier (46.49.9);
- groothandel in verpakkingsmateriaal van papier en karton (46.69.6);
- groothandel in basispapier en -karton (46.76.2).

46498

Groothandel in boeken, tijdschriften en overig drukwerk
Deze klasse omvat:
- groothandel in boeken en tijdschriften, zoals in leesboeken, school- en studieboeken, bladmuziek, antiquarische
boeken, weekbladen;
- groothandel in ander drukwerk, zoals in posters, wenskaarten, kalenders, topografische kaarten, zakagenda's, albums.
Deze klasse omvat niet:

- groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden (46.49.9);
- uitgeverijen van boeken en tijdschriften (58.11 resp.58.14).

46499

Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food) (rest)
Deze klasse omvat:
- groothandel in kantoor- en schoolbenodigdheden, zoals in ordners, schrijf- en tekenmaterialen, inkt, borden,
stempels;
- groothandel in grafische papierwaren, schrijfpapier, archiefmappen, enveloppen, etiketten e.d.
- groothandel in niet-elektrische kookapparaten, zoals in niet-elektrische grills, bakovens, fornuizen enz.;
- groothandel in niet-elektrische huishoudelijke apparaten, zoals in niet-elektrische ijskasten, gasgeisers, -boilers;
- groothandel in huishoudelijke artikelen:
* potten, pannen, bestek en ander keukengerei;
* hout-, riet-, kurk-, plasticwaren;
* weegschalen, strijkplanken e.a. niet-elektrische huishoudelijke artikelen.
- groothandel in antiquiteiten, schilderijlijsten, prenten e.d.;
- groothandel in bijouterieën en andere sieraden van onedele metalen;
- groothandel in souvenirs;
- groothandel in lederwaren voor persoonlijk gebruik, zoals in portefeuilles, portemonnees, etuis, riemen, reisartikelen
ook indien van leervervangende materialen;
- groothandel in leren paardentuig, zadelmakerswerk e.d. uitrustingen;
- groothandel in zonwering, jaloezieën, markiezen e.d. voor binnen en buiten;
- groothandel in stacaravans en chalets;
- groothandel in sauna's en zwembaden;
- groothandel in graflinten, -kisten en -monumenten;
- groothandel in dierbenodigdheden voor zover geen voedsel;
- groothandel in artikelen voor handenarbeid;
- groothandel in supportersartikelen, gadgets, oranjeartikelen, schertsartikelen en -feestartikelen, promotie- en
relatieartikelen algemeen assortiment;
- groothandel in seksartikelen;
- groothandel in kaarsen, kinderwagens, kunst- en droogbloemen, reddingsmiddelen, vogelkooien en vlaggenstokken;
- groothandel in vuurwerk;
- groothandel in niet elders in te delen non-food consumentenartikelen.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in elektrische huishoudelijke apparaten (46.43.x);
- groothandel in glas-, porselein- en aardewerk (46.44.1)
- groothandel in boeken en tijdschriften (46.49.8);
- groothandel in kantoormeubels (46.65);
- groothandel in kantoormachines (46.66);
- groothandel in een wisselend c.q. ongeregeld assortiment consumentengoederen (46.90.1).

465

Groothandel in ICT-apparatuur

4651

Groothandel in computers, randapparatuur en software
Deze klasse omvat:
- groothandel in computers en randapparaten waarbij geen of nauwelijks ondersteuning plaats in de vorm van
softwareondersteuning, programmatuur aanpassing, onderhoud en reparatie, tijdelijke detachering. In hoofdzaak

wordt geïmporteerd en geleverd aan dealers en andere niet-eindgebruikers;
- groothandel in digitale kopieerapparaten;
- groothandel in cd-rom's enz.;
- groothandel in softwareprogramma's;
- groothandel in pinautomaten;
- groothandel in specifieke onderdelen voor computers en randapparaten.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in spelcomputers en computerspellen (46.49.4);
- levering van zelfvervaardigde softwareprogramma's (62.01).

4652

Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen
Deze klasse omvat:
- groothandel in elektromotoren;
- groothandel in accumulatoren, generatoren, dynamo's, batterijen e.d.;
- groothandel in telecommunicatieapparatuur;
- groothandel in industriële verlichting, projectverlichting, elektrotechnisch installatiemateriaal, schakelkasten e.d.;
- groothandel in windmolens voor stroomopwekking, zonnecellen;
- groothandel in elektronische componenten.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in accumulatoren, dynamo's en elektrische onderdelen voor motorvoertuigen (45.31.1);
- groothandel in elektrotechnisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik (46.43.2);
- groothandel in verlichtingsartikelen voor huishoudelijk gebruik (46.47.3);
- groothandel in elektrische meet- en regelapparaten en navigatieapparatuur (46.69.5).

466

Groothandel in machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel

4661

Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en tractoren
Deze klasse omvat:
- groothandel in machines en werktuigen voor de land-, tuin- en bosbouw, zoals ploegen, machines voor het strooien of
verspreiden van meststoffen en zaaimachines, maai- en dorsmachines;
- groothandel in installaties voor landbouwstallen en tuinbouwkassen e.d.:
* melkinstallaties, beregeningsinstallaties enz.;
- groothandel in tractoren;
- groothandel in landbouwwagens;
- groothandel in specifieke onderdelen voor bovengenoemde machines, werktuigen en installaties.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in machines die zowel in de bouw als landbouw ingezet kunnen worden, zoals grondverzet- en
graafmachines (46.63);
- groothandel in landbouwgereedschap (46.74.1).

4662

Groothandel in gereedschapswerktuigen
Deze klasse omvat:
- groothandel in machines voor het bewerken van harde stoffen waarbij materiaal wordt weggenomen, incl. machines
die met behulp van laserstralen, ultrasone trillingen of elektro-erosie werken, zoals in draai-, kotter-, vlakbanken, ruim-,
frees-, boor-, draadsnij-, draadtapmachines;

- groothandel in machines voor het bewerken van ongeacht welke stof zonder dat materiaal wordt weggenomen, zoals
in machines voor het smeden, persen, stampen, forceren, trekken, ponsen;
- groothandel in machines voor het lassen of solderen, snijbranders enz.;
- groothandel in werkstukhouders, gereedschapshouders, machineklemmen en speciale apparaten voor montage op
gereedschapswerktuigen;
- groothandel in hydraulische
gereedschappen voor de brandweer, zoals hydraulische scharen en spreiders.

4663

Groothandel in machines voor de bouw
Deze klasse omvat:
- groothandel in machines voor de bouw, zoals in bouwkranen, bouwlieren, hijskranen, grondverzetmachines,
asfalteermachines;
- groothandel in machines voor de mijnbouw;
- groothandel in specifieke onderdelen voor machines voor de bouw en mijnbouw.

4664

Groothandel in machines voor de textielindustrie en in naai- en breimachines
Deze klasse omvat:
- groothandel in machines voor de productie van textiel en kleding, zoals in machines voor het spinnen, kaarden,
weven, haken enz., in naai- en breimachines.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in naai- en breimachines voor huishoudelijk gebruik (46.43.2).

4665

Groothandel in bedrijfsmeubels
Deze klasse omvat:
- groothandel in bedrijfsmeubels;
- groothandel in ziekenhuis- en schoolmeubels;
- groothandel in magazijn- en winkelstellingen;
- groothandel in kantoormeubels, zoals in stoelen, bureaus, kasten, boekenrekken, brandkasten.

4666

Groothandel in kantoormachines (geen computers)
Deze klasse omvat:
- groothandel in stencil- en fotokopieermachines;
- groothandel in specifieke onderdelen voor kantoormachines.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in computers en randapparaten (46.51).

4668

Groothandel in machines voor de grafische en voedings- en genotmiddelenindustrie.

46681

Groothandel in machines voor de grafische industrie
Deze klasse omvat:
- groothandel in machines voor de grafische industrie, zoals in offsetmachines, rotatiedrukpersen;
- groothandel in machines voor bind- en brocheerwerk;
- groothandel in specifieke onderdelen voor machines voor de grafische industrie.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in fotokopieermachines (46.66).

46682

Groothandel in machines voor de voedings- en genotmiddelenindustrie

Deze klasse omvat:
- groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen, zoals in bakkerijmachines,
zuivelbereidingsmachines, bierbrouwerijmachines, slagerijmachines, groente- en fruitverwerkingsmachines;
- groothandel in machines en apparaten voor gebruik in de horeca en grootkeukens;
- groothandel in specifieke onderdelen voor bovengenoemde machines.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in huishoudelijke machines en apparaten voor het bereiden van voedingsmiddelen (46.43.1);
- groothandel in industriële machines en apparaten voor de koel- en vriestechniek (46.69.2);
- groothandel in verpakkingsmachines voor voedings- en genotmiddelen (46.69.9).

4669

Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel.

46691

Groothandel in intern transportmaterieel
Deze klasse omvat:
- groothandel in hijs- en hefwerktuigen, kranen en takels voor intern transport;
- groothandel in transportbanden, buizenpostinstallaties e.d. voor het intern transporteren van goederen;
- groothandel in liften en roltrappen;
- groothandel in magazijnwagentjes, steekwagens, winkelwagens, vorkheftrucks e.d. rijdend intern transportmateriaal.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in hijs- en hefwerktuigen, kranen en takels voor de bouwnijverheid (46.63).

46692

Groothandel in machines en apparaten voor de warmte-, koel- en vriestechniek
Deze klasse omvat:
- groothandel in centrale verwarmingsketels en -radiatoren voor blokverwarming en ander industrieel gebruik;
- groothandel in industriële ovens en branders;
- groothandel in koel- en vriesmachines, -cellen, -kisten enz. voor industrieel gebruik;
- groothandel in airconditioning installaties;
- groothandel in specifieke onderdelen voor machines voor warmte-, koel- en vriestechniek.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in airconditioning-, koel- en vriesapparaten voor huishoudelijk gebruik (46.43.1);
- groothandel in cv-ketels en -radiatoren en lokale verwarmingsapparaten voor huishoudelijk gebruik (46.74.2).

46693

Groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en compressoren
Deze klasse omvat:
- groothandel in verbrandingsmotoren;
- groothandel in pompen en compressoren;
- groothandel in aggregaten voor elektriciteitsopwekking;
- groothandel in windmolens voor drainage- en pompdoeleinden.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in automotoren (45.31.1);
- groothandel in motoren voor motorfietsen (45.40.1);
- groothandel in windmolens voor stroomopwekking(46.52);
- groothandel in elektromotoren (46.52).

46694

Groothandel in appendages, technische toebehoren en dergelijke
Deze klasse omvat:
- groothandel in appendages, zoals in afsluiters, kleppen, kranen, ventielen, vlotters;
- groothandel in algemene machineonderdelen, zoals in cilinders, lagers, kleppen en tandwielen;
- groothandel in slangen, pakkingen, pijpleidingen, kabels en filters voor industrieel gebruik;
- groothandel in overige technische toebehoren voor industrieel gebruik.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in elektrotechnisch installatiemateriaal voor huishoudelijk gebruik (46.43.2);
- groothandel in elektrotechnisch installatiemateriaal voor industrieel gebruik (46.52);
- groothandel in sanitair installatiemateriaal (46.73.7).

46695

Groothandel in meet- en regelapparaten
Deze klasse omvat:
- groothandel in meet-, regel- en controleapparaten;
- groothandel in alarm-, brand- en inbraakbeveiligingsapparaten;
- groothandel in navigatieapparaten;
- groothandel in specifieke onderdelen voor meet- en regelapparaten.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in nautische meet- en regelapparaten (46.69.7).

46696

Groothandel in emballage
Deze klasse omvat:
- groothandel in emballage- en verpakkingsmateriaal;
- groothandel in opslagtanks, opslagcontainers en silo's;
- groothandel in transportcontainers;
- groothandel in afdek- en opslagmateriaal;
- groothandel in golfkarton;
- groothandel in zakken;
- groothandel in verpakkingspapier.

46697

Groothandel in scheepsbenodigdheden en visserijartikelen
Deze klasse omvat:
- groothandel in visserijartikelen voor de beroepsvisserij;
- groothandel in nautische meet- en regelapparaten;
- groothandel in touwen en netten, scheepstuigage.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in scheepsproviand (46.39);
- groothandel in visserijartikelen voor de sportvisserij (46.49.2);
- groothandel in scheepsappendages (46.69.4);
- groothandel in scheepsonderdelen (46.69.9).

46699

Groothandel in overige machines, apparaten en toebehoren voor industrie en handel (rest)
Deze klasse omvat:
- groothandel in machines voor de chemische, kunststof- en plasticverwerkende industrie;
- groothandel in machines voor de olieverwerkende en petrochemische industrie;

- groothandel in machines voor de lederwaren-, verpakkings-, papier- en schoenindustrie;
- groothandel in machines en apparatuur voor wasserijen, kapsalons en schoonmaakbedrijven;
- groothandel in wapens en munitie;
- groothandel in schepen voor de beroepsvaart, drijvend baggermaterieel enz.;
- groothandel in vliegtuigen;
- groothandel in koetsen;
- groothandel in machines en installaties voor de recycling en verwerking van afval en afvalproducten;
- groothandel in garageapparaten en -installaties, zoals in smeerbruggen, spuitcabines, remtestbanken;
- groothandel in overige machines en apparaten voor industrieel gebruik, zoals in verkoopautomaten,
brandblusapparaten, -spuiten, persluchtflessen, sneeuwschuivers (machines);
- groothandel in specifieke onderdelen voor bovengenoemde machines;
- groothandel in handdrogers;
- groothandel in oplaadpunten voor elektrische fietsen, scooters en overige voertuigen;
- groothandel in benodigdheden voor de tuinbouw;
- groothandel in niet elders genoemde vakbenodigdheden
- gespecialiseerde groothandel in overige goederen.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in aanhangwagens en opleggers (45.19.3) - groothandel in sport- en pleziervaartuigen (46.49.2);
- groothandel in tractoren (46.61);
- groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen (46.68.2);
- groothandel in handgereedschappen voor doe-het-zelf en klein ambachtelijk gebruik (46.74.1).

467

Overige gespecialiseerde groothandel

4671

Groothandel in brandstoffen en overige minerale olieproducten

46711

Groothandel in vaste brandstoffen
Deze klasse omvat:
- groothandel in steenkool;
- groothandel in cokes en houtskool voor zover als brandstof bedoeld;
- groothandel in brandhout.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen (46.71.2).

46712

Groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen
Deze klasse omvat:
- groothandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen, zoals in aardgas, lpg-gas, dieselolie, benzine, butagas,
brandspiritus.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in vaste brandstoffen (46.71.1).

46713

Groothandel in minerale olieproducten (geen brandstoffen)
Deze klasse omvat:
- groothandel in minerale olieproducten, zoals in smeermiddelen, vetten, technische oliën.

Deze klasse omvat niet:
- groothandel in ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten (46.21.6);
- groothandel in brandstoffen uit minerale oliën (46.71.2).

4672

Groothandel in metalen en metaalertsen

46721

Groothandel in metaalertsen
Deze klasse omvat:
- groothandel in metaalertsen, zoals in ijzererts, kopererts, zinkerts, bauxiet;
- groothandel in ertsen van edele metalen.

46722

Groothandel in ferrometalen en -halffabrikaten
Deze klasse omvat:
- groothandel in ferrometalen, zoals in ijzer en staal;
- groothandel in ferrometalen halffabrikaten, zoals in bandstaal, betonstaal, buizen, plaatmateriaal, profielen,
walserijproducten.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in ijzer- en staalschroot (46.77.2).

46723

Groothandel in non-ferrometalen en -halffabrikaten
Deze klasse omvat:
- groothandel in non-ferrometalen, zoals in koper, zink, tin, aluminium, lood;
- groothandel in non-ferrometalen halffabrikaten, zoals in plaatmateriaal, buizen, profielen, walserijproducten;
- groothandel in edele metalen;
- inkoop van goud van particulieren.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in oude non-ferrometalen (46.77.2);
- groothandel in non-ferrometalen pijpleidingen voor sanitair gebruik (46.73.7);
- groothandel in non-ferrometalen pijpleidingen voor industrieel gebruik (46.69.4).

4673

Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

46731

Groothandel in hout en plaatmateriaal
Deze klasse omvat:
- groothandel in hard- en zachthout;
- groothandel in Amerikaans naaldhout;
- groothandel in houten bouwmaterialen, zoals in ramen, deuren, kozijnen, palen, balken, prefab bouwelementen;
- groothandel in tuinhout, zoals in tuinhekken, pergola's, tuinpalen, vlechtschermen, tuinhuisjes, spoorbielzen;
- groothandel in plaatmateriaal uit hout, kunststof, gips, cementvezel e.d.
Eventueel in combinatie met:
- op "stam" kopen van hout, kappen, schillen, korten, drogen, op maat zagen en schaven van ingekocht hout;
- conserveren, impregneren, creosoteren, kyaniseren en wolmaniseren van ingekocht hout;
- bij-fineren van de zaagvlakken van eigen plaatmateriaal.
Deze klasse omvat niet:
- zagen, schaven van hout voor derden (16.10.1);

- conserveren, impregneren, creosoteren, kyaniseren en wolmaniseren van hout voor derden (16.10.2);
- groothandel in metalen plaatmateriaal (46.72.x).

46732

Groothandel in verf en verfwaren
Deze klasse omvat:
- groothandel in verf en verfwaren;
- groothandel in afbijtmiddelen, terpentine, plamuur e.d.
Eventueel in combinatie met:
- groothandel in schildersvakbenodigdheden, zoals penselen, kwasten en schuurpapier.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in schildersvakbenodigdheden sec (46.69.9).

46733

Groothandel in behang
Deze klasse omvat:
- groothandel in behang en andere wandbekleding op basis van papier, textiel en kunststof.

46734

Groothandel in vlakglas
Deze klasse omvat:
- groothandel in alle mogelijke soorten vlakglas, zoals in vensterglas, spiegelglas, draadglas, veiligheidsglas.
Eventueel in combinatie met:
- op maat snijden van vlakglas.
Deze klasse omvat niet:
- levering incl. het plaatsen van vlakglas (43.34).

46735

Groothandel in zand en grind
Deze klasse omvat:
- groothandel in zand, grind, grond e.d.;
- grondbanken (indien groothandel).

46736

Groothandel in tegels en plavuizen
Deze klasse omvat:
- groothandel in tegels en plavuizen:
* muurtegels, vloertegels, bestratingsmaterialen, tuin- en terrastegels enz.

46737

Groothandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal
Deze klasse omvat:
- groothandel in sanitaire artikelen, zoals in badkuipen, douches en douchecabines, whirlpools, wasbakken,
closetpotten;
- groothandel in materiaal voor de installatie van gas- en waterleiding en van sanitair, zoals in leidingen, fittingen,
slangen, kranen, hulpstukken.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in sanitaire huishoudelijke artikelen zoals closetrolhouders, zeepbakjes e.d. (46.49.9).

46738

Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen

Deze klasse omvat:
- groothandel in ramen, deuren en kozijnen van metaal en kunststof;
- groothandel in prefab bouwelementen van metaal en beton;
- groothandel in stenen en dakpannen;
- groothandel in materialen voor de grond-, water- en wegenbouw;
- groothandel in afwerkings-, bekledings-, isolatiematerialen voor de bouw;
- groothandel in straatmeubilair;
- groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen (rest).
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in elektrotechnisch installatiemateriaal voor de bouw (46.52);
- groothandel in hout, houten bouwmateriaal en plaatmateriaal (46.73.1);
- groothandel in zand en grind (46.73.5);
- groothandel in tegels en plavuizen (46.73.6);
- groothandel in sanitair en sanitair installatiemateriaal (46.73.7).

46739

Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment
Deze klasse omvat:
- groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment waarbij het omzetaandeel van de artikelen of artikelengroepen
overeenkomend met een van de subklassen 46.73x afzonderlijk, minder dan 50% uitmaakt van de omzet.

4674

Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparaten

46741

Groothandel in ijzer- en metaalwaren
Deze klasse omvat:
- groothandel in ijzer- en metaalwaren voor doe-het-zelf en klein ambachtelijk gebruik, zoals in bouten, moeren en
schroeven, in draad en draadartikelen, in hang- en sluitwerk;
- groothandel in gereedschappen voor doe-het-zelf en klein ambachtelijk gebruik, zoals in elektrisch en niet-elektrisch
handgereedschap, tuingereedschap, landbouwgereedschap.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in appendages, technische toebehoren en gereedschappen voor industrieel gebruik (46.69.4).

46742

Groothandel in verwarmingsapparaten
Deze klasse omvat:
- groothandel in centrale verwarmingsketels en -radiatoren;
- groothandel in lokale verwarmingsapparaten, haarden, kachels, radiatoren enz.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in elektrische fornuizen (46.43.1);
- groothandel in niet-elektrische fornuizen (46.49.9);
- groothandel in centrale verwarmingsketels en -radiatoren voor blokverwarming en industrieel gebruik (46.69.2).

4675

Groothandel in chemische producten

46751

Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industriële toepassing
Deze klasse omvat:
- groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën voor industrieel gebruik:
* smaak-, kleur- en reukstoffen;

* grondstoffen voor de verfindustrie;
* grondstoffen voor de farmaceutische industrie;
- groothandel in grondstoffen voor de plastic- en kunststofverwerkende industrie, zoals in plastic grondstoffen,
perspoeders, kunstharsen;
- groothandel in zetmeelproducten voor de karton- en papierindustrie, voor productie van behanglijm en zetmeel voor
gebruik bij olieboringen;
- groothandel in strooizout.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in chemische reinigingsmiddelen (46.44.2);
- groothandel in farmaceutische eindproducten (46.46.1);
- groothandel in grondstoffen voor de rubberverwerkende industrie (46.76.9).

46752

Groothandel in bestrijdingsmiddelen en meststoffen
Deze klasse omvat:
- groothandel in bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte, plantenziekten, schimmels, insecten e.d.;
- groothandel in zowel natuurlijke als kunstmeststoffen;
- groothandel in landbouwkalk.

4676

Groothandel in overige intermediaire producten

46761

Groothandel in textielgrondstoffen en -halffabrikaten
Deze klasse omvat:
- groothandel in textielgrondstoffen zoals ruwe wol, katoen, kapok;
- groothandel in textielhalffabrikaten zoals textiel- en synthetische garens en vezels.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in kledingstoffen (46.41.1);
- groothandel in naai- en breigarens (46.41.1);
- groothandel in meubel- en woningtextielstoffen (46.47.2).

46762

Groothandel in papier en karton
Deze klasse omvat:
- groothandel in papier en karton.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in verpakkingspapier en -papierwaren (46.69.6);
- groothandel in golfkarton (46.69.6);
- groothandel in huishoudelijke en sanitaire papierwaren (46.49.7);
- groothandel in papierwaren voor kantoor- en schoolgebruik (46.49.9).

46769

Groothandel in overige intermediaire producten (rest)
Deze klasse omvat:
- groothandel in ruwe natuurrubber en synthetische rubber;
- groothandel in kunststof en plastic halffabrikaten;
- groothandel in overige intermediaire producten voor zover niet elders genoemd, zoals kunstgras.

4677

Groothandel in afval en schroot

46771

Groothandel in autosloopmateriaal

Deze klasse omvat:
- groothandel in sloopauto's;
- verkoop van autosloopmateriaal zowel aan particulieren als bedrijfsmatige gebruikers;
- slopen, demonteren van auto's.
Deze klasse omvat niet:
- slopen van auto's via een mechanisch proces zoals door shredders (38.32).

46772

Groothandel in ijzer- en staalschroot en oude non-ferrometalen
Deze klasse omvat:
- groothandel (inkoop en verkoop) in ijzer- en staalschroot en non-ferrometalen;
- inzameling van oude ferro- en non-ferrometalen;
- verwerking van oude ferro- en non-ferrometalen zonder mechanisch of chemisch proces;
- slopen, demonteren van machines, hijs- en hefwerktuigen, intern transportmateriaal, computers e.d.
Deze klasse omvat niet:
- verwerking van oude non-ferrometalen via elektrolyse (24.4x);
- slopen van schepen (38.31);
- voorbereiding voor recycling van oude metalen via een mechanisch proces (38.32);
- slopen van bouwwerken (43.11);
- slopen, demonteren van auto's (46.77.1);
- groothandel in niet-metalen oude materialen en afvalstoffen (46.77.9).

46779

Groothandel in overige oude materialen en afvalstoffen
Deze klasse omvat:
- groothandel (inkoop en verkoop) van non-ferro oude materialen en afvalstoffen:
* oude banden, glas, bouwpuin, papier en karton, kleding, sloop- en snoeihout, zaagsel, slachtafval enz.;
- inzameling, sorteren, in balen persen van papier, lompen, houtkrullen, -zaagsel enz.;
- inzameling van kunststofafval, glas, slachtafval, oude banden, vliegas, sintels enz.
Deze klasse omvat niet:
- inzameling van bedrijfs- en huishoudelijk afval (38.11);
- verwerking via storten, ondergraven, verbranden, ontwateren e.d. van afval (38.21);
- compostering van groente-, fruit- en tuinafval (38.21);.
- verwerking van oude non-ferromaterialen en afvalstoffen via een mechanisch of chemisch proces (38.32);
- kringloopwinkels (47.79.3).

469

Niet-gespecialiseerde groothandel

4690

Niet-gespecialiseerde groothandel

46901

Niet-gespecialiseerde groothandel in consumentenartikelen
Deze klasse omvat:
- groothandel in non-food consumentengoederen waarbij het omzetaandeel van de artikelen of groepen van artikelen,
overeenkomend met een van de (sub)klassen afzonderlijk, minder dan 50% uitmaakt van de omzet;
- groothandel in zowel food en non-food consumentengoederen waarbij het omzetaandeel van de artikelen of groepen
van artikelen, overeenkomend met een van de (sub)klassen afzonderlijk, minder dan 50% uitmaakt van de omzet;
- groothandel in zowel consumenten- en niet-consumentengoederen waarbij het omzetaandeel van de artikelen of

groepen van artikelen, overeenkomend met een van de (sub)klassen afzonderlijk, minder dan 50% uitmaakt van de
omzet; de groothandel in alle consumentengoederen maakt wel 50% of meer uit van de omzet;
- groothandel in een wisselend c.q. ongeregeld assortiment consumentengoederen.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in voedings- en genotmiddelen waarbij het omzetaandeel van de artikelen of groepen van artikelen,
overeenkomend met een van de (sub)klassen uit de groep 46.3 afzonderlijk, minder dan 50% uitmaakt van de omzet
(46.39);
- groothandel in textielwaren algemeen assortiment (46.42.9).

46902

Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-consumentenartikelen
Deze klasse omvat:
- groothandel in niet-consumentengoederen waarbij het omzetaandeel van de artikelen of groepen van artikelen,
overeenkomend met een van de (sub)klassen afzonderlijk minder dan 50% uitmaakt van de omzet;
- groothandel in een wisselend c.q. ongeregeld assortiment niet-consumentengoederen;
- groothandel in zowel consumenten- en niet-consumentengoederen waarbij het omzetaandeel van de artikelen of
groepen van artikelen, overeenkomend met een van de (sub)klassen afzonderlijk minder dan 50% uitmaakt van de
omzet; de groothandel in alle niet-consumentengoederen maakt wel 50% of meer uit van de omzet;
- groothandel in een wisselend c.q. ongeregeld assortiment niet-consumentengoederen.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in voedings- en genotmiddelen waarbij het omzetaandeel van de artikelen of groepen van artikelen,
overeenkomend met een van de (sub)klassen uit de groep 46.3 afzonderlijk, minder dan 50% uitmaakt van de omzet
(46.39);
- groothandel in textielwaren algemeen assortiment (46.42.9).

47

Detailhandel (niet in auto's)
Tot de detailhandel wordt gerekend:
De verkoop van niet zelfvervaardigde goederen, zowel nieuw als tweedehands, aan consumenten.
De volgende distributievormen worden onderscheiden:
- winkelverkoop (471 - 477);
- markthandel (478);
- verkoop via internet, thuiswinkels, postorderverkoop, telefonische verkoop, verkoop via radio en televisie (479);
- colportage, verkoop via huisparty's (4799.1);
- straathandel (4799.2);
- automatenverkoop, verkoop vanuit woonhuis, magazijn, werkplaats (4799.9).
Tot de detailhandel wordt ook gerekend de tussenpersonen/bemiddeling in de detailhandel (4799.9, internetveilingen:
4791).
Tot de detailhandel in winkel wordt gerekend:
Verkoop van voor aflevering gereed zijnde goederen (die naar aard en vorm niet bedoeld zijn om ter plaatse te worden
geconsumeerd) aan elke zich aandienende finale consument, gekoppeld aan de expositie van een assortiment, in of
vanuit een ommuurde en overspannen ruimte en waarbij deze ruimte zelf of het complex waarin deze ruimte is
opgenomen voor het publiek toegankelijk moet zijn.
Tot de detailhandel in winkel wordt ook gerekend:

- een boekenkiosk binnen de stationshal;
- een fruitkraam in de hal van een ziekenhuis;
- een noodwinkel;
- een "shop in de shop".
Tot de detailhandel in winkel wordt niet gerekend:
- de verkoop vanuit markthallen via al dan niet verplaatsbare kramen; wordt tot de markthandel gerekend;
- de verkoop op beurzen en tentoonstellingen; wordt tot de overige vormen van detailhandel gerekend;
- de verkoop van auto's, motoren en motorbrandstoffen; wordt tot afdeling 45 gerekend;
- de verkoop vanuit woonhuis (met geen voor het publiek toegankelijke ruimte), vanuit magazijn of werkplaats; deze
verkoop aan particulieren wordt tot de overige vormen van detailhandel gerekend.

471

Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment

4711

Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen assortiment voedings- en genotmiddelen
Deze klasse omvat:
- winkels die voldoen aan de volgende eisen:
1) minimaal de helft van de omzet komt uit winkelverkoop van voedings- en genotmiddelen;
2) geen specialisatie, dus geen enkele (sub)klasse van de groep 472 heeft een omzetaandeel van 50% of meer;
3) uit elk van 5 verschillende (sub)klassen uit groep 472 wordt 5% of meer van de omzet gehaald.
Deze criteria gelden per individuele vestiging.
Deze klasse omvat niet:
- winkels in diepvriesartikelen algemeen assortiment (47.29.9).

4719

Warenhuizen en dergelijke winkels met een algemeen assortiment non-food

47191

Warenhuizen
Deze klasse omvat:
- winkels die voldoen aan de volgende eisen:
1) de verkochte producten behoren tot acht of meer klassen van de groepen 472, 474, 475, 476 en 477;
2) elke van die klassen heeft een omzetaandeel van meer dan 5%;
3) geen enkele klasse heeft een omzetaandeel van 50% of meer;
4) voedings- en genotmiddelen hebben een omzetaandeel van minder dan 50%;
5) er zijn 50 of meer personen werkzaam.
Deze criteria gelden per individuele vestiging.
Deze klasse omvat niet:
- winkels die voldoen aan bovenstaande eisen maar waar minder dan 50 personen werkzaam zijn (47.19.2).

47192

Winkels met een algemeen assortiment non-food (geen warenhuizen)
Deze klasse omvat:
- detailhandel in winkel die voldoet aan de volgende eisen:
1) de verkochte producten behoren tot vijf of meer klassen van de groepen 472, 474, 475, 476 en 477;
2) elke klasse heeft een omzetaandeel van meer dan 5%;
3) geen enkele klasse heeft een omzetaandeel van 50% of meer;
4) voedings- en genotmiddelen maken 50% of minder uit van de omzet;
5) er zijn minder dan 50 personen werkzaam.

Deze criteria gelden per individuele vestiging.
Deze klasse omvat niet:
- winkels die voldoen aan bovenstaande eisen maar waar minder dan 50 personen werkzaam zijn (47.19.1).

472

Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

4721

Winkels in aardappelen, groenten en fruit
Deze klasse omvat:
- winkels in aardappelen, groenten en fruit.
Eventueel in combinatie met:
- in beperkte mate vervaardigen van groente- en fruitsalades;
- samenstellen van fruitpakketten en -schalen.

4722

Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte

47221

Winkels in vlees en vleeswaren
Deze klasse omvat:
- winkels in vlees en vleeswaren.
Eventueel in combinatie met:
- uitbenen, uitvliezen, kantsnijden, schoonmaken en voor korte tijd conserveren;
- in beperkte mate slachten van levend ingekocht slachtvee;
- in beperkte mate vervaardigen van vleeswaren, -salades en -snacks.
Deze klasse omvat niet:
- winkels in wild en gevogelte (47.22.2).

47222

Winkels in wild en gevogelte
Deze klasse omvat:
- winkels in wild en gevogelte.
Eventueel in combinatie met:
- slachten;
- verdelen van slachtproducten;
- uitbenen, uitvliezen, kantsnijden, schoonmaken en voor korte tijd conserveren;
- grillen (niet voor consumptie ter plaatse).

4723

Winkels in vis
Deze klasse omvat:
- winkels in vis, schaal- en weekdieren.
Eventueel in combinatie met het:
- schoonmaken en voor korte tijd conserveren van vis;
- in beperkte mate bakken van vis.

4724

Winkels in brood, banket, chocolade en suikerwerk

47241

Winkels in brood en banket

Deze klasse omvat:
- winkels in niet-zelfvervaardigd brood en banket.
Eventueel in combinatie met:
- vervaardiging van (kleine) broodproducten via een opwarmoven;
- verkoop van chocolade en suikerwerk.
Deze klasse omvat niet:
- verkoop van zelfvervaardigd brood en vers banket (10.71);
- verkoop van banket voor directe consumptie ter plekke waarbij zitgelegenheid aanwezig is, zoals lunchrooms e.d.
(56.10.2).

47242

Winkels in chocolade en suikerwerk
Deze klasse omvat:
- winkels in chocolade en suikerwerk.
Eventueel in combinatie met:
- verkoop van zogenaamde eigen fabrikaat bonbons.

4725

Winkels in dranken
Deze klasse omvat:
- winkels in alcoholhoudende en alcoholvrije dranken (geen zuivel).
Eventueel in combinatie met:
- bottelen van wijn.

4726

Winkels in tabaksproducten
Deze klasse omvat:
- winkels in tabaksproducten zoals sigaretten, sigaren, shag;
- winkels in rokersbenodigdheden zoals pijpen, aanstekers.

4729

Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen

47291

Winkels in kaas

47292

Winkels in natuurvoeding en reformartikelen
Deze klasse omvat:
- winkels in biologisch-dynamisch, ecologisch en macrobiotisch geteelde voedingsmiddelen aangevuld met
voedingssupplementen, homeopathische en fytotherapeutische artikelen en kruiden;
- winkels in reformartikelen.
Deze klasse omvat niet:
- winkels in homeopathische en fytotherapeutische artikelen en kruiden (47.74.1).

47293

Winkels in buitenlandse voedingsmiddelen
Deze klasse omvat:
- winkels in buitenlandse eetwaren algemeen assortiment, inclusief de hiervoor benodigde ingrediënten.
Eventueel in combinatie met:
- vervaardiging en eventueel invriezen van buitenlandse eetwaren (niet voor directe consumptie ter plekke).

Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van buitenlandse eetwaren voor directe consumptie ter plekke (56.10.1).

47299

Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en genotmiddelen (rest)
Deze klasse omvat:
- winkels in overige voeding::
* melk- en zuivelproducten, eieren en vetten e.d.;
* noten;
* koffie, thee en specerijen;
* diepvriesproducten algemeen assortiment;
- winkels in softdrugs, inclusief koffieshops met verkoop van softdrugs;
- smartshops (winkels in psychoactieve substanties, waaronder meestal natuurlijke psychedelica).
Deze klasse omvat niet:
- winkels in kaas, kaasspeciaalzaak (47.29.1).

473

Benzinestations

4730

Benzinestations
Deze klasse omvat:
- benzinestations: detailhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto’s en motorfietsen (ook als de brandstof geen
eigendom is van de pomphouder).
Eventueel in combinatie met:
- detailhandel in smeer- en koelmiddelen voor auto’s en motorfietsen.
Deze klasse omvat niet:
- groothandel in motorbrandstoffen (46.71.2);
- detailhandel in huisbrandstoffen (47.99.2).

474

Winkels in consumentenelektronica

4741

Winkels in computers, randapparatuur en software
Deze klasse omvat:
- winkels in computers (hardware en software) en randapparaten.
Deze klasse omvat niet:
- winkels in spelcomputers (47.65).

4742

Winkels in telecommunicatieapparatuur
Deze klasse omvat:
- winkels in communicatieapparatuur zoals in mobieltjes en telefoons, telefoonwinkels.

4743

Winkels in witgoed en in audio- en videoapparatuur of in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed

47431

Winkels in audio- en videoapparatuur
Deze klasse omvat:
- winkels in bruingoed zoals audio- en videoapparaten, videocamera's, schotelantennes, mp3-spelers;
- winkels in een algemeen assortiment kleine elektronica: mp3-spelers, mobieltjes, iPods, gameboys,
navigatieapparatuur, notebooks, digitale camera's etc.

Eventueel in combinatie met:
- plaatsen van bruingoed;
- reparatie van bruingoed.
Deze klasse omvat niet:
- winkels in onderdelen voor bruingoed (47.54.4);
- winkels in geluidsdragers (47.63);
- winkels in videocamera's (47.78.2).

47432

Winkels in een algemeen assortiment van wit- en bruingoed
Deze klasse omvat:
- winkels in elektrische huishoudelijke apparaten algemeen assortiment waarvan onder meer 47.43.1, 47.54.1, 47.54.3
en 47.63 -artikelengroepen deel uit maken en waarbij het omzetaandeel van de artikelengroepen afzonderlijk minder
dan 50% uitmaakt van de omzet.
Eventueel in combinatie met:
- plaatsen van wit- en bruingoed;
- reparatie van wit- en bruingoed.

475

Winkels in overige huishoudelijke artikelen

4751

Winkels in kledingstoffen, huishoudtextiel en fournituren

47511

Winkels in kledingstoffen
Deze klasse omvat:
- winkels in kledingstoffen.
Eventueel in combinatie met:
- detailhandel in kledingfournituren.

47512

Winkels in huishoudtextiel
Deze klasse omvat:
- winkels in huishoudtextiel zoals handdoeken, zakdoeken, tafellinnen enz.
Deze klasse omvat niet:
- winkels in woningtextiel en beddengoed (47.59.6).

47513

Winkels in breiwol, handwerken en fournituren
Deze klasse omvat:
- winkels in handwerken, breiwol, garens en band, kledingfournituren, artikelen voor textiele handwerken, borduren,
kantklossen e.d.

4752

Winkels in doe-het-zelfartikelen

47521

Winkels in ijzerwaren en gereedschappen
Deze klasse omvat:
- winkels in ijzerwaren en gereedschappen voor doe-het-zelf en klein ambachtelijk gebruik;
- winkels in tuingereedschappen, grasmaaiers e.d.;
- winkels in hang- en sluitwerk.

Eventueel in combinatie met:
- maken van (duplicaat)sleutels en lopers;
- vervaardigen van naamplaten;
- afmeten, afsnijden en zagen van metaalwaren zoals draad, buizen e.d.;
- verhuren van gereedschap.

47522

Winkels in verf, verfwaren en behang
Deze klasse omvat:
- winkels in verf en verfwaren;
- winkels in behang;
- winkels met een assortiment bestaande uit verf en verfwaren, behang, gordijnen en gordijnstoffen,
binnenzonweringen en jaloezieën.
Eventueel in combinatie met:
- verkoop van schildersvakbenodigdheden;
- mengen van verf.

47523

Winkels in houten bouw- en tuinmaterialen
Deze klasse omvat:
- winkels in houten bouw- en tuinmaterialen:
* ramen, deuren, kozijnen, trappen en trapleuningen, plaatmateriaal, palen, balken;
* pergola's, tuinhekken, schermen, tuinhuisjes enz.
Eventueel in combinatie met:
- op maat zagen van hout.
Deze klasse omvat niet:
- winkels in keukens (47.52.5);
- winkels in parketvloeren (47.52.6);
- winkels in huishoudelijke artikelen van hout (47.59.6).

47524

Winkels in tegels
Deze klasse omvat:
- winkels in wand- en vloertegels;
- winkels in sierstenen en -tegels, sierbanden, keien e.d. bestratingen voor tuin en terras.
Eventueel in combinatie met:
- snijden van tegels.
Deze klasse omvat niet:
- aanbrengen, plakken, leggen van wand- en vloertegels (43.33).

47525

Winkels in keukens
Deze klasse omvat:
- winkels in keukens en keukenkasten.
Eventueel in combinatie met:
- verkoop van inbouwapparatuur;

- verkoop van badkamers;
- plaatsen van keukens.

47526

Winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren
Deze klasse omvat:
- winkels in parket-, laminaat- en kurkvloeren.
Eventueel in combinatie met:
- leggen en onderhouden van zelfverkochte parket-, laminaat- en kurkvloeren;
- verhuren van boen- en schuurmachines.
Deze klasse omvat niet:
- leggen van parket-, laminaat- en kurkvloeren niet in combinatie met winkelverkoop (43.33).

47527

Winkels gespecialiseerd in overige doe-het-zelfartikelen
Deze klasse omvat:
- winkels in overige bouwmaterialen:
* bouwstenen, dakpannen en andere betonelementen voor de bouw;
* sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal:
* badkuipen, toiletten en wastafels;
* leidingen, fittingen, kranen enz.;
* boilers en geisers;
* vlakglas;
* open haarden, voorzethaarden e.d. inclusief de rookafvoerkanalen;
* sauna's.
Eventueel in combinatie met:
- plaatsen van sanitair;
- snijden en plaatsen van vlakglas;
- plaatsen van open haarden.

47528

Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen algemeen assortiment
Deze klasse omvat:
- detailhandel in bouwmaterialen algemeen assortiment waarvan de artikelengroepen 47.52.1, 47.52.2, 47.52.3, 47.52.4
en 47.52.7 deel uit maken waarbij het omzetaandeel van genoemde artikelengroepen afzonderlijk 5 of meer, maar
minder dan 50 % uitmaakt van de omzet.
Eventueel in combinatie met:
- op maat zagen of snijden van hout, glas en tegels;
- verhuur van bouwmachines en gereedschappen.

4753

Winkels in vloerbedekking en gordijnen
Deze klasse omvat:
- winkels in vloerbedekking en vloerkleden;
- winkels in oosterse tapijten;
- winkels in gordijnen en vitrage.
Eventueel in combinatie met:

- leggen van zelfverkochte vloerbedekking;
- op maat naaien en ophangen van gordijnen.
Deze klasse omvat niet:
- het leggen van harde en zachte vloerbedekking in het kader van projectstoffering (43.33);
- winkels in harde vloerbedekking zoals parket-laminaat, kurkvloeren (47.52.6).

4754

Winkels in elektrische huishoudelijke apparatuur en onderdelen daarvoor

47541

Winkels in witgoed
Deze klasse omvat:
- winkels in witgoed zoals wasmachines, koelkasten, gas- en elektrische fornuizen, magnetrons en vrieskisten.
Eventueel in combinatie met:
- plaatsen van witgoed;
- reparatie van witgoed.
Deze klasse omvat niet:
- winkels in witgoed in combinatie met bruingoed (47.43.2);
- verkoop van inbouwapparatuur door winkels in keukens (47.52.5);
- winkels in boilers en geisers (47.52.7);
- winkels in kleine elektrische huishoudelijke apparaten (47.54.3);
- winkels in onderdelen voor witgoed (47.54.4);
- winkels in tweedehands huishoudelijke apparaten (47.79.3).

47542

Winkels in naai- en breimachines
Deze klasse omvat:
- winkels in naai- en breimachines.
Eventueel in combinatie met:
- verkoop van naai- en breifournituren;
- reparatie van naai- en breimachines.

47543

Winkels in overige elektrische huishoudelijke apparatuur
Deze klasse omvat:
- winkels in kleine elektrische huishoudelijke apparaten zoals stofzuigers, scheerapparaten, keukenmixers,
sapcentrifuges, blikopeners enz.

47544

Winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparatuur
Deze klasse omvat:
- winkels in onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparaten zoals radio- en televisieonderdelen,
wasmachineonderdelen, stofzuigeronderdelen enz.

4759

Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke artikelen (rest)

47591

Winkels in meubels
Deze klasse omvat:
- winkels in meubels:
* woon-, slaap- en badkamermeubels;
* kindermeubels, kinderstoelen, boxen e.d.:

* tuinmeubels, parasols e.d.;
* kleinmeubels: kapstokken, dekenkisten, spiegels, paraplubakken enz.
Eventueel in combinatie met:
- licht montagewerk (zoals het opstellen van kasten en ander huismeubilair);
- reparatie van meubels.
Deze klasse omvat niet:
- handel in kantoormeubels (46.65);
- winkels in keukens (47.52.5);
- winkels in woninginrichtingartikelen algemeen assortiment (47.59.7);
- winkels in antieke meubels (47.79.1);
- winkels in tweedehands meubels (47.79.3).

47592

Winkels in verlichtingsartikelen

47593

Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment
Deze klasse omvat:
- winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen assortiment waarvan meubels, woningtextiel en vloerbedekking
deel uitmaken, waarbij het omzetaandeel van meubels, woningtextiel en vloerbedekking afzonderlijk minder dan 70%
uitmaakt van de omzet.
Deze klasse omvat niet:
- winkels in artikelen voor woninginrichting waarbij het omzetaandeel woningtextiel 70% of meer uitmaakt van de
omzet (47.53);
- winkels in artikelen voor woninginrichting waarbij het omzetaandeel meubels 70% of meer uitmaakt van de omzet
(47.59.1).

47594

Winkels in muziekinstrumenten
Deze klasse omvat:
- winkels in muziekinstrumenten;
- winkels in bladmuziek.
Eventueel in combinatie met:
- reparatie van muziekinstrumenten.

47595

Winkels in glas-, porselein- en aardewerk
Deze klasse omvat:
- winkels in huishoudelijke artikelen van glas, porselein en aardewerk: eet- en drinkserviezen, vazen, bloempotten enz.
Deze klasse omvat niet:
- winkels in geschenkartikelen, z.g. giftshops en kadoshops (47.78.9).

47596

Winkels gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen (rest)
Deze klasse omvat:
- winkels in overige huishoudelijke artikelen:
* hout-, kurk-, riet- en plasticwaren;
* potten, pannen, bestek en andere huishoudelijke metaalwaren;

* niet-elektrische huishoudelijke artikelen en apparaten voor zover niet elders genoemd.
- winkels in woningtextiel (geen gordijnen en vitrages):
* binnenzonwering;
* dekbedden, lakens en slopen;
* matrassen, bodems;
* woningtextiel- en meubelstoffen.
Eventueel in combinatie met:
- meten en snijden van woningtextielstoffen.
Deze klasse omvat niet:
- winkels in huishoudlinnen (47.51.2);
- winkels in vloerbedekking en vloerkleden (47.53);
- winkels in gordijnen en vitrages (47.53).
- winkels in geschenkartikelen, z.g. giftshops en kadoshops (47.78.9).

47597

Winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment
Deze klasse omvat:
- winkels in huishoudelijke artikelen algemeen assortiment waarvan glas-, porselein- en aardewerk, geschenkartikelen
en onder 47.59.6 genoemde artikelen deel uitmaken en waarbij het omzetaandeel van de genoemde artikelengroepen
afzonderlijk minder dan 50% uitmaakt van de omzet.

476

Winkels in lectuur, sport-, kampeer- en recreatieartikelen

4761

Winkels in boeken
Deze klasse omvat:
- winkels in boeken.
Deze klasse omvat niet:
- winkels in antiquarische boeken (47.79.1);
- winkels in tweedehands boeken (47.79.3).

4762

Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften
Deze klasse omvat:
- winkels in kranten en tijdschriften;
- winkels in kantoor- en schoolbenodigdheden:
- winkels in ansichtkaarten.
Deze klasse omvat niet:
- winkels in schoolboeken (47.61).

4763

Winkels in audio- en video-opnamen
Deze klasse omvat:
- winkels in audio- en video-opnamen zoals in cd´s, videobanden, dvd's, grammofoonplaten.

4764

Winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en kampeerartikelen en boten

47641

Winkels in fietsen en bromfietsen
Deze klasse omvat:
- winkels in fietsen en onderdelen voor fietsen;

- winkels in brom- en snorfietsen, boosters, scootmobielen, brommobielen en in elektrische fietsen.
Eventueel in combinatie met:
- reparatie van fietsen en bromfietsen.
Deze klasse omvat niet:
- detailhandel in motorfietsen (45.40.2).

47642

Winkels in watersportartikelen
Deze klasse omvat:
- detailhandel in watersportartikelen:
* plezierjachten, motorboten, kano's en roeiboten;
* surfplanken;
* duiksportartikelen;
* onderdelen en accessoires voor watersportartikelen.
Eventueel in combinatie met:
- detailhandel in watersportkleding.

47643

Winkels in sportartikelen (geen watersport)
Deze klasse omvat:
- winkels in sportartikelen, zoals voetballen, ski's, schaatsen, tennisrackets, biljarts, hometrainers;
- winkels in sportprijzen, bekers en medailles;
- winkels in sportartikelen in combinatie met sportkleding en/of sportschoeisel waarbij het omzetaandeel van de
artikelengroepen afzonderlijk minder dan 70% uitmaakt van de omzet.
Deze klasse omvat niet:
- winkels in watersportartikelen (47.64.2);
- winkels in sportkleding (47.71.x);
- winkels in sportschoeisel (47.72.1).

47644

Winkels in kampeerartikelen (geen caravans)
Deze klasse omvat:
- winkels in kampeerartikelen, zoals kampeertenten, kampeerbenodigdheden en accessoires.
Deze klasse omvat niet:
- detailhandel in caravans en kampeeraanhangwagens (45.19.4)

4765

Winkels in speelgoed
Deze klasse omvat:
- winkels in speelgoed, spellen, puzzels e.d., ook in spelcomputers en modelbouwdozen.

477

Winkels in overige artikelen

4771

Winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten

47711

Winkels in herenkleding
Deze klasse omvat:
- winkels in heren- en jongenskleding, waaronder ook sportkleding, werk- en bedrijfskleding en leder- en bontkleding
voor heren.

Eventueel in combinatie met:
- op maat maken en vermaken van confectiekleding.
Deze klasse omvat niet:
- detailhandel in winkel in heren- en dameskleding waarbij het omzetaandeel herenkleding meer dan 30% en minder
dan 70% uitmaakt van de totale omzet (47.71.3).

47712

Winkels in dameskleding
Deze klasse omvat:
- winkels in dames- en meisjesbovenkleding, waaronder ook sportkleding, bruidskleding, werk- en bedrijfskleding en
leder- en bontkleding voor dames.
Eventueel in combinatie met:
- op maat maken en vermaken van confectiekleding.
Deze klasse omvat niet:
- detailhandel in winkel in heren- en dameskleding waarbij het omzetaandeel dameskleding meer dan 30% en minder
dan 70% uitmaakt van de totale omzet (47.71.3).

47713

Winkels in bovenkleding en modeartikelen (algemeen assortiment)
Deze klasse omvat:
- winkels in bovenkleding voor dames en heren, waaronder ook sportkleding, werk- en bedrijfskleding en leder- en
bontkleding voor dames en heren waarbij de omzetaandelen van dames- en de herenkleding gezamenlijk meer dan 70%
uitmaken van de omzet en waarbij het omzetaandeel van de dames- en herenkleding afzonderlijk ten minste 30%
uitmaakt van de omzet.
Eventueel in combinatie met:
- op maat maken en vermaken van confectiekleding.
Deze klasse omvat niet:
- detailhandel in winkel in dames- en herenbovenkleding waarbij het omzetaandeel herenbovenkleding 70% of meer
uitmaakt van de omzet (47.71.1);
- detailhandel in winkel in dames- en herenbovenkleding waarbij het omzetaandeel damesbovenkleding 70% of meer
uitmaakt van de omzet (47.71.2).

47714

Winkels in baby- en kinderkleding
Deze klasse omvat:
- winkels in baby- en kleuterkleding;
- winkels in kinderkleding voor kinderen tot ca. 14 jaar.
Deze klasse omvat niet:
- winkels in babyartikelen algemeen assortiment (47.71.5).

47715

Winkels in babyartikelen algemeen assortiment
Deze klasse omvat:
- winkels in babyartikelen algemeen assortiment waarvan babykleding, kindermeubels, kinderwagens en speelgoed deel
uitmaken waarbij het omzetaandeel van de artikelengroepen afzonderlijk minder dan 50% uitmaakt van de omzet.

47716

Winkels in onderkleding, lingerie en dergelijke
Deze klasse omvat:
- winkels in onderkleding, zoals in onder- en nachtkleding, lingerie, in kousen en sokken, in korsetten, bh's.
Eventueel in combinatie met:
- op maat maken en vermaken van onderkleding, korsetten e.d.

47717

Winkels in modeartikelen
Deze klasse omvat:
- winkels in modeartikelen:
* overhemden;
* dassen, sjaals, handschoenen;
* hoeden en petten e.d.;
- winkels in bijouterieën.
Deze klasse omvat niet:
- winkels in sieraden van edele metalen (47.77).

47718

Textielsupermarkten
Deze klasse omvat:
- winkels in bovenkleding, onderkleding, kledingstoffen, kleinvakartikelen en huishoudtextiel waarbij het omzetaandeel
in de bovenkleding minder dan 70% uitmaakt van de totale omzet en het omzetaandeel onderkleding, kledingstoffen,
kleinvakartikelen en huishoudtextiel afzonderlijk minder dan 50% uitmaakt van de totale omzet.

4772

Winkels in schoenen en lederwaren

47721

Winkels in schoenen
Deze klasse omvat:
- winkels in schoenen e.d. waaronder ook sportschoenen en schoenfournituren, zoals veters, schoensmeer, inlegzolen
enz.

47722

Winkels in lederwaren en reisartikelen
Deze klasse omvat:
- winkels in lederwaren en reisartikelen, ook indien van ledervervangende stoffen, zoals in portefeuilles, etuis,
portemonnees en in tassen, koffers e.d.;
- winkels in zadelmakersartikelen.
Deze klasse omvat niet:
- winkels in ruitersportartikelen (47.64.3).

4773

Apotheken
Deze klasse omvat:
- winkelverkoop 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 (86.91.9).

4774

Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische artikelen

47741

Winkels in drogisterijartikelen
Deze klasse omvat:
- winkels met het volgende pakket: zelfzorggeneesmiddelen, gezondheidsproducten en verplegingsartikelen in
combinatie met parfums, decoratieve en verzorgende cosmetica, producten voor mond- en haarverzorging waarbij het
omzetaandeel parfums en cosmetica minder dan 50% uitmaakt van de omzet;
- winkels in schoonmaakartikelen en borstelwaren.

47742

Winkels in medische en orthopedische artikelen
Deze klasse omvat:
- winkels in medische en orthopedische artikelen:
* EHBO-artikelen en thermometers;
* protheses;
* rolstoelen, looprekken, rollators;
* douche- en toilethulpmiddelen;
* aanmeten en verkoop van gehoorapparaten.
- Groene Kruiswinkels (verkoop).

4775

Winkels in parfums en cosmetica
Deze klasse omvat:
- winkels in parfums, decoratieve cosmetica, lichaams-, haar- en mondverzorgingsproducten.

4776

Winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, huisdieren en dierbenodigdheden

47761

Winkels in bloemen en planten, zaden en tuinbenodigdheden
Deze klasse omvat:
- winkels in snijbloemen en kamerplanten;
- winkels in tuinbouwbenodigdheden, zoals meststoffen, potgrond, bestrijdingsmiddelen, tuinbouwzaden;
- growshops.
Eventueel in combinatie met:
- maken van bloemstukken.
Deze klasse omvat niet:
- winkels in tuingereedschappen (47.52.1);
- winkels in bloemen, planten, boomkwekerijgewassen, zaden en tuinbenodigdheden algemeen assortiment waarbij het
omzetaandeel van de artikelengroepen afzonderlijk minder dan 50% uitmaakt van de omzet (47.76.2);
- winkels in droog- en kunstbloemen (47.78.9).

47762

Tuincentra
Deze klasse omvat:
- winkels in bloemen, planten, boomkwekerijgewassen, zaden en tuinbenodigdheden algemeen assortiment waarbij het
omzetaandeel van de artikelengroepen afzonderlijk minder dan 50% of uitmaakt van de omzet;
- winkels in bloemen, planten, boomkwekerijgewassen, zaden en dierbenodigdheden algemeen assortiment in
combinatie met het kweken van bloemen, planten en boomkwekerijgewassen waarbij het omzetaandeel zelfgekweekte

producten minder dan 35% uitmaakt van de omzet.
Eventueel in combinatie met:
- verkoop van tuingereedschappen;
- maken van bloemstukken, bruidsboeketten, grafstukken e.d.
Deze klasse omvat niet:
- tuincentra waarbij het omzetaandeel zelfgekweekte producten 35% of meer uitmaakt van de omzet (01.30.x).

47763

Winkels in dieren, dierbenodigdheden en hengelsportartikelen
Deze klasse omvat:
- winkels in dieren en dierbenodigdheden, zoals in vogels, vissen, huisdieren e.d., in voedsel voor dieren en in kooien,
hokken, manden, riemen, geneesmiddelen en andere artikelen voor dieren;
- winkels in hengelsportartikelen en visbenodigdheden.

4777

Winkels in juweliersartikelen en uurwerken
Deze klasse omvat:
- winkels in juweliersartikelen en uurwerken:
* edelstenen en sieraden van edele metalen;
* bestek en andere gebruiksvoorwerpen van edele metalen;
* horloges en klokken.
Eventueel in combinatie met:
- polijsten en graveren van voorwerpen van edele metalen;
- reparatie van uurwerken.
Deze klasse omvat niet:
- winkels in bijouterieën en sieraden van onedele metalen (47.71.7).

4778

Winkels in overige artikelen (rest)

47781

Winkels in fotografische artikelen
Deze klasse omvat:
- winkels in fotografische artikelen en benodigdheden, zoals in foto- en videocamera's, in fotorolletjes en in fototassen,
statieven, fotolijsten, foto-ontwikkelaars.
Eventueel in combinatie met:
- maken van pasfoto's, huwelijksreportages e.d.

47782

Winkels in optische artikelen
Deze klasse omvat:
- winkels in optische artikelen, zoals brillen, contactlenzen en verrekijkers.
Eventueel in combinatie met:
- slijpen (op sterkte maken) van brillenglazen;
- inslijpen van brillenglazen, d.w.z. het pasklaar op maat maken van brillenglazen voor een bepaald montuur;
- polijsten van contactlenzen;

- oogmeting;
- aanmeten van gehoorapparaten.

47783

Winkels in schilderijen, lijsten, prenten, kunstvoorwerpen en religieuze artikelen
Deze klasse omvat:
- winkels in:
* schilderijen, etsen, gravures en andere kunstvoorwerpen;
* prenten en posters;
* lijsten voor schilderijen, foto's, posters, spiegels enz.;
* religieuze artikelen.
Eventueel in combinatie met:
- het houden van kunstexposities.
Deze klasse omvat niet:
- het exploiteren van kunstexpositieruimte zonder verkoop (91.02.2).

47789

Winkels gespecialiseerd in overige artikelen (rest)
Deze klasse omvat:
- detailhandel in winkel in artikelen die niet zijn in te delen in een van de (sub)klassen 47.11 t/m 47.78.3:
* droog- en kunstbloemen;
* oude munten, penningen en postzegels;
* souvenirs;
* geschenkartikelen, trendy artikelen e.d. (de zogenaamde. gift- en cadeaushops);
* feestartikelen, vuurwerk e.d.;
* motorbenodigdheden: helmen, handschoenen, laarzen, beenkappen, motorkleding e.d.;
* sexartikelen;
* lokale verwarmingsapparaten, haarden en (bijzet)kachels;
* centrale verwarmingsapparaten, radiatoren en cv installatiemateriaal;
* zonnecellen;
* olie, kolen, flessengas, hout voor de open haard en andere huisbrandstoffen;
* grafmonumenten, grafstenen, grafkisten e.d.;
* zonwering, rolluiken en zonneschermen voor zowel binnen als buiten en ongeacht de grondstof;
* kinderwagens, invalidenwagens;
* pruiken en andere haarwerken;
- spirituele winkels;
- winkels gespecialiseerd in overige artikelen die niet elders genoemd zijn.
Deze klasse omvat niet:
- verkoop en installatie van rolluiken, zonneschermen e.a. buitenzonwering (43.39).

4779

Winkels in antiek en tweedehands goederen

47791

Winkels in antiek
Deze klasse omvat:
- winkels in antiek:
* meubels, klokken, boeken, prenten e.d.

Deze klasse omvat niet:
- winkels in tweedehands goederen (47.79.3).

47792

Winkels in tweedehands kleding
Deze klasse omvat:
- winkels in tweedehands kleding;
- inzameling van gebruikte kleding, eventueel herstellen en verkoop via (kringloop)winkel;
- het in consignatie verkopen van tweedehands kleding in winkel.
Deze klasse omvat niet:
- inzameling van gebruikte kleding voor verkoop aan bedrijfsmatige gebruikers (46.77.9).

47793

Winkels in tweedehands goederen (geen kleding)
Deze klasse omvat:
- winkels in tweedehands goederen:
* huishoudelijke artikelen, wit- en bruingoed, fietsen, computers enz.;
* tweedehands boeken;
- inzameling van gebruikte goederen, eventueel herstellen en verkoop via (kringloop)winkel;
- winkels in tweedehands goederen algemeen assortiment waarbij het omzetaandeel en tweedehands kleding
afzonderlijk minder dan 50% uitmaakt van de omzet;
- winkels in dumpgoederen, rest- en schadepartijen zowel nieuw als tweedehands;
- het in consignatie verkopen van tweedehands goederen, uitgezonderd kleding, in winkel.
Eventueel in combinatie met:
- reparatie van ingekochte tweedehands goederen.
Deze klasse omvat niet:
- winkels in antiek (47.79.1);
- winkels in tweedehands kleding (47.79.2).

478

Markthandel

4781

Markthandel in voedings- en genotmiddelen

47811

Markthandel in aardappelen, groenten en fruit
Deze klasse omvat:
- detailhandel in aardappelen, groenten en fruit vanuit een verplaatsbare kraam langs de openbare weg of op de
(eventueel overdekte) markt.
Deze klasse omvat niet:
- detailhandel via vaste kramen, kiosken e.d. van aardappelen, groenten en fruit (47.21).

47819

Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen
Deze klasse omvat:
- detailhandel in voedingsmiddelen vanuit een verplaatsbare kraam langs de openbare weg of op de (eventueel
overdekte) markt;
- verkoop van snoep, noten e.d. op kermissen.
Deze klasse omvat niet:

- detailhandel in aardappelen, groenten en fruit op de markt of vanuit een verplaatsbare kraam langs de openbare weg
(47.81.1);
- verkoop van bereide vis uitsluitend voor consumptie ter plaatse, zoals warme vis e.d. (56.10.2);
- verkoop van consumptie-ijs (56.10.2).

4782

Markthandel in textiel, kleding en schoenen
Deze klasse omvat:
- detailhandel in kleding, kledingstoffen, fournituren vanuit een verplaatsbare kraam langs de openbare weg of op de
(eventueel overdekte) markt;
- detailhandel in huishoudlinnen en woningtextiel vanuit een verplaatsbare kraam langs de openbare weg of op de
(eventueel overdekte) markt.

4789

Markthandel in non-food artikelen (geen textiel, kleding en schoenen)

47891

Markthandel in bloemen, planten, zaden en tuinbenodigdheden
Deze klasse omvat:
- detailhandel in bloemen, planten, boomkwekerijgewassen, zaden e.d. vanuit een verplaatsbare kraam langs de
openbare weg of op de (eventueel overdekte) markt.
Deze klasse omvat niet:
- detailhandel via vaste kramen, kiosken e.d. van bloemen en planten (47.76.1).

47892

Markthandel in tweedehands goederen.
Deze klasse omvat:
- detailhandel in tweedehands goederen vanuit een verplaatsbare kraam langs de openbare weg of op de (eventueel
overdekte) markt

47899

Markthandel in overige goederen
Deze klasse omvat:
- detailhandel in non-food artikelen vanuit een verplaatsbare kraam langs de openbare weg of op de (eventueel
overdekte) markt;
- verkoop van speelgoed, ballonnen e.d. op kermissen.
Deze klasse omvat niet:
- markthandel in kleding en textiel (47.82):
- markthandel in bloemen en planten (47.89.1);
- markthandel in tweedehands goederen (47.89.2).

479

Detailhandel niet via winkel of markt

4791

Detailhandel via internet

47911

Detailhandel via internet in voedingsmiddelen en drogisterijwaren
Deze klasse omvat:
- verkoop aan consumenten via internet of postorder van voedings- en genotmiddelen, drogisterijwaren en medicijnen;
- online apotheken.

47912

Detailhandel via internet in consumentenelektronica
Deze klasse omvat:
- verkoop aan consumenten via internet of postorder van consumentenelektronica: audio- en videoapparatuur,
computers en randapparatuur, navigatieapparatuur etc. ;
- verkoop van consumentenelektronica via telefoon en internetveilingen.

47913

Detailhandel via internet in boeken, tijdschriften, cd's, dvd's
Deze klasse omvat:
- verkoop aan consumenten via internet of postorder van boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s, ansichtkaarten, posters etc.;
- verkoop via downloaden van boeken, online verzenden van kaarten etc.;
- telefonische verkoop van abonnementen.
Deze klasse omvat niet:
- verkoop van abonnementen via colportage (47.99.1);
- callcenters die voor derden telefonische bestellingen van consumenten opnemen, zoals naar aanleiding van radio- en
televisiereclamespots (82.20).

47914

Detailhandel via internet in kleding en modeartikelen
Deze klasse omvat:
- verkoop aan consumenten via internet van kleding, schoenen, modeartikelen, sieraden, handtassen etc.;
- verkoop van kleding schoenen en modeartikelen aan consumenten per postorder. De goederen worden naar de koper
gezonden, nadat deze zijn keuze heeft gemaakt aan de hand van advertenties, catalogi of een andere vorm van
adverteren;
- verkoop van kleding schoenen en modeartikelen aan consumenten via televisie, telefoon en internetveilingen.
Deze klasse omvat niet:
- verkoop aan consumenten via colportage, huisparty’s e.d. (47.99.1);
- callcenters die voor derden telefonische bestellingen van consumenten opnemen, zoals naar aanleiding van radio- en
televisiereclamespots (82.20).

47915

Detailhandel via internet in huis- en tuinartikelen
Deze klasse omvat:
- verkoop aan consumenten via internet van huis- en tuinartikelen, zoals meubels, woningtextiel, verlichtingsartikelen,
keukenbenodigdheden, glas-, porselein- en aardewerk, hout-, kurk-, riet- en plasticwaren, cadeauartikelen,
dierbenodigdheden, dierenvoeding etc.;
- verkoop van huis- en tuinartikelen 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 van huis- en tuinartikelen aan consumenten via radio, televisie, telefoon en internetveilingen.
Deze klasse omvat niet:
- verkoop aan consumenten via colportage, huisparty’s e.d. (47.99.1);
- callcenters die voor derden telefonische bestellingen van consumenten opnemen, zoals naar aanleiding van radio- en
televisiereclamespots (82.20).

47916

Detailhandel via internet in vrijetijdsartikelen
Deze klasse omvat:
- verkoop aan consumenten via internet van vrijetijdsartikelen zoals sport- en kampeerartikelen, fietsen, speelgoed etc.;
- verkoop van vrijetijdsartikelen 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 van vrijetijdsartikelen aan consumenten via radio, televisie, telefoon en internetveilingen.

Deze klasse omvat niet:
- verkoop aan consumenten via colportage, huisparty’s e.d. (47.99.1);
- callcenters die voor derden telefonische bestellingen van consumenten opnemen, zoals naar aanleiding van radio- en
televisiereclamespots (82.20).

47918

Detailhandel via internet in overige non-food
Deze klasse omvat:
- verkoop aan consumenten via internet van overige non-food artikelen, zoals doe-het-zelfartikelen, feest- en
hobbyartikelen, muziekinstrumenten, erotische artikelen etc.;
- verkoop van overige non-food artikelen 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 van overige non-food artikelen (ook tweedehands) aan consumenten via radio, televisie, telefoon en
internetveilingen.
Deze klasse omvat niet:
- verkoop aan consumenten via colportage, huisparty’s e.d. (47.99.1);
- callcenters die voor derden telefonische bestellingen van consumenten opnemen, zoals naar aanleiding van radio- en
televisiereclamespots (82.20).

47919

Detailhandel via internet in een algemeen assortiment non-food
Deze klasse omvat:
- verkoop aan consumenten via internet van een algemeen assortiment non-food artikelen;
- verkoop van een algemeen assortiment non-food artikelen 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 van een algemeen assortiment non-food artikelen (ook tweedehands) aan consumenten via radio, televisie,
telefoon en internetveilingen.
Deze klasse omvat niet:
- verkoop aan consumenten via colportage, huisparty’s e.d. (47.99.1);
- callcenters die voor derden telefonische bestellingen van consumenten opnemen, zoals naar aanleiding van radio- en
t.v.reclamespots (82.20).

4799

Colportage, straathandel en detailhandel via overige distributievormen

47991

Colportage
Deze klasse omvat:
- verkoop van consumentenartikelen via huisparty's, groepsbijeenkomsten of verkoopdemonstraties tijdens een
speciale busreis, zoals huishoudelijke artikelen, lingerie, cosmetica, sieraden, textiel e.d.;
- colportage van bijvoorbeeld boeken en tijdschriften;
- tussenpersonen in de detailhandel (detailhandelsbemiddeling).
Deze klasse omvat niet:
- verkoop van consumentengoederen via venten (47.99.2).

47992

Straathandel

Deze klasse omvat:
- de verkoop van consumentengoederen aan de deur, meestal op vaste dagen/tijden aan een min of meer vaste
klantenkring, zoals voedingsmiddelen via rijdende winkels, groente en fruit, brood, e.d. en bloemen en planten.
Deze subklasse omvat niet:
- verkoop van consumentenartikelen vanuit een verplaatsbare kraam langs de openbare weg (47.8x);
- verkoop van ter plekke bereide voedingsmiddelen voor onmiddellijk gebruik (56.10.2);
- ijsventers (56.10.2).

47999

Detailhandel via overige distributievormen
Deze klasse omvat:
- verkoop via automaten van non-food artikelen zoals tabakswaren, condooms, speelgoed, tijdschriften e.d.;
- verkoop via automaten van voedings- en genotmiddelen die niet meteen gegeten of gedronken hoeven te worden,
zoals zoutjes, snoepgoed, frisdrank;
- verkoop op beurzen en tentoonstellingen e.d. aan consumenten;
- verkoop vanuit woonhuis of werkplaats van goederen aan particulieren;
- parlevinkers: verkoop van voornamelijk levensmiddelen aan schippers voor persoonlijk gebruik;
- het in consignatie verkopen van goederen vanuit woonhuis;
- het verzorgen van bloemenarrangementen vanuit huis;
- detailhandel in stacaravans en chalets.
Deze klasse omvat niet:
- verkoop via automaten, andere dan automatencatering, van al dan niet-zelfbereide eetwaren voor onmiddellijke
consumptie, zoals warme snacks e.d. (56.10.2);
- exploitatie van automaten in bedrijfskantines, automatencatering (56.29).

49

Vervoer over land

491

Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)

4910

Personenvervoer per spoor (geen tram of metro)
Deze klasse omvat:
- personenvervoer per spoor (geen tram of metro).
Deze klasse omvat niet:
- goederenvervoer per spoor (49.20);
- vervoer per tram en metro (49.31);
- exploitatie van toeristische spoorlijnen (93.21.1).

492

Goederenvervoer per spoor

4920

Goederenvervoer per spoor

493

Personenvervoer over de weg

4931

Openbaar vervoer binnen steden
Deze klasse omvat:
- stadsvervoer per bus, tram, trolley en metro (vaste dienstregeling).
Deze klasse omvat niet:

- streekvervoer per bus, tram en metro (vaste dienstregeling) (49.39.2);
- vervoer per autobus van een besloten groep personen, zoals werknemers en scholieren, volgens een dienstregeling
met vaste route en vertrektijden (49.39.3).

4932

Vervoer per taxi
Deze klasse omvat:
- vervoer van personen met taxi's, taxicentrales;
- 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, paardentrams e.d. toeristisch vervoer (49.39.1);
- verhuur van personenauto's zonder chauffeur (71.10.1);
- taxitelefooncentrales (79.90);
- ziekenvervoer met ambulances (86.92.5).

4939

Overig personenvervoer over de weg

49391

Ongeregeld personenvervoer over de weg
Deze klasse omvat:
- vervoer per autobus van toeristen e.d.;
- vervoer per autobus van gezelschappen en andere besloten groepen personen zonder vaste dienstregeling;
- vervoer van personen met huifkarren, paardentrams e.d. toeristisch vervoer;
- verhuur van autobussen met chauffeur.
Eventueel in combinatie met:
- organiseren van reizen.
Deze klasse omvat niet:
- vervoer per autobus van besloten groepen personen, zoals werknemers, scholieren e.d. met vaste dienstregeling
(49.39.3).

49392

Openbaar interlokaal personenvervoer over de weg
Deze klasse omvat:
- streekvervoer per bus, tram en metro (vaste dienstregeling).
Deze klasse omvat niet:
- stadsvervoer per bus, tram, trolley en metro (vaste dienstregeling) (49.31);
- vervoer per autobus van een besloten groep personen, zoals werknemers en scholieren, volgens een dienstregeling
met vaste route en vertrektijden (49.39.3).

49393

Geregeld besloten personenvervoer over de weg

Deze klasse omvat:
- vervoer per autobus van een besloten groep personen, zoals werknemers en scholieren, volgens een dienstregeling
met vaste route en vertrektijden.
Deze klasse omvat niet:
- vervoer met personenauto's, inclusief minibussen, van een besloten groep personen zoals werknemers, scholieren e.d.
(49.32);
- vervoer per autobus van een besloten groep personen niet volgens een dienstregeling met vaste route en
vertrektijden (49.39.1).

494

Goederenvervoer over de weg

4941

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)
Deze klasse omvat:
- ongeregeld goederenvervoer over de weg ongeacht goederensoort en transportmiddel:
* via huifwagens, tankwagens, containers, koelwagens, diepladers enz.;
* vervoer van vee, bulkgoederen, vloeistoffen, stukgoederen enz.;
- goederenvervoer over de weg door afhaal- en besteldiensten met een groeperende en distribuerende functie;
- bezorgdiensten van producten voor winkeliers, horecabedrijven e.d. zoals bloemen, witgoed, pizza's enz.;
- wegvervoer van afval in opdracht van inzamelaars, verwerkers e.d.;
- verhuur van vracht- en bestelauto's met chauffeur (verchartering);
- verhuur van trekkers met chauffeur (verchartering);
- auto's ergens heen brengen of afhalen.
Deze klasse omvat niet:
- inzamelen van afval, ook via afzetbakken en wisselcontainers (38.11);
- verhuizen van inboedels, vervoer van piano's en plaatsen en ophalen van verhuiscontainers (49.42);
- lokale postdiensten (53.20.1);
- koeriersdiensten (53.20.2);
- verhuur van vracht- en bestelauto's zonder chauffeur (77.12).

4942

Verhuisvervoer
Deze klasse omvat:
- verhuizen van inboedels;
- plaatsen en ophalen van verhuiscontainers;
- vervoer van piano's.
Deze klasse omvat niet:
- vervoer van meubels indien niet voor verhuizingen (49.41).

495

Transport via pijpleidingen

4950

Transport via pijpleidingen
Deze klasse omvat:
- transporteren van vloeistoffen, gassen, slurry en andere goederen via pijpleidingen;
- exploitatie van pompstations ten behoeve van vervoer via pijpleidingen.
Deze klasse omvat niet:

- beheer en exploitatie van transportnetten voor aardgas en warm water (35.12);
- exploitatie van distributienetten voor gas naar de eindverbruiker (35.13);
- exploitatie van distributienetten voor water naar de eindverbruiker (36.00);
- exploitatie van leidingnetten, riolen e.d. voor de inzameling van afvalwater (37.00).

50

Vervoer over water

501

Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

5010

Zee- en kustvaart (passagiersvaart en veerdiensten)
Deze klasse omvat:
- vervoer van personen (eventueel met hun vervoermiddel) en/of goederen met veerboten over zee;
- passagiersvaart en cruises over zee;
- verhuur van zeilschepen en motorjachten met bemanning bestemd voor de vaart over zee.
Deze klasse omvat niet:
- verhuur van zeilschepen en motorjachten zonder bemanning (77.21).

502

Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

5020

Zee- en kustvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

50201

Zee- en kustvaart (vracht- en tankvaart; geen sleepvaart)
Deze klasse omvat:
- vervoer van goederen met vrachtzeeschepen;
- vervoer van vloeistoffen en gassen met tankzeeschepen;
- verzorgen van zware transporten met verzinkbare zeeschepen;
- verhuur van vracht- en tankzeeschepen met bemanning (verchartering);
- voor derden beheren van vracht- en tankzeeschepen (management);
- op basis van samenwerking in exploitatie geven van zeeschepen aan derden (pools);
- exploitatie van duwbakken voor transport over zee.
Deze klasse omvat niet:
- exploitatie van vissersschepen (03.11);
- vervoer van personen over zee (50.10);
- slepen en duwen van schepen en andere objecten over zee (50.20.2);
- bevoorraden van offshore installaties over zee 50.20.2);
- verhuur van zeeschepen zonder bemanning (77.34);
- verzorgen van vistochten op zee (93.19.3).

50202

Zee- en kustsleepvaart
Deze klasse omvat:
- slepen en duwen van schepen en andere objecten over zee;
- bevoorraden van offshore installaties over zee.
Deze klasse omvat niet:
- het buitengaats brengen van zeeschepen (50.40.3);
- verhuur van sleepboten zonder bemanning (77.34).

503

Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)

5030

Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)
Deze klasse omvat:
- vervoer van personen (eventueel met vervoermiddel) met veerboten of met passagiersschepen over binnenwateren;
- vervoer van personen en goederen met veerboten tussen het vaste land en de eilanden;
- vervoer van personen met rondvaartboten en watertaxi's over havens, grachten en andere binnenwateren;
- verhuur van passagiersschepen met bemanning voor de binnenvaart;
- verhuur van zeilschepen en motorjachten met bemanning bestemd voor de vaart over binnenwateren.
Deze klasse omvat niet:
- exploitatie van drijvende hotels (55.1x);
- verhuur van zeilschepen en motorjachten zonder bemanning (77.21);
- verhuur van passagiersschepen zonder bemanning voor de binnenvaart (77.34).

504

Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

5040

Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

50401

Binnenvaart (vrachtvaart)
Deze klasse omvat:
- vervoer van goederen met vrachtbinnenschepen;
- verhuur van vrachtbinnenschepen met bemanning (verchartering);
- voor derden beheren van vrachtbinnenschepen (management);
- exploitatie van vrachtduwbakken, rijnaken, vletten e.d.
Deze klasse omvat niet:
- vervoer van personen over binnenwateren (50.30);
- vervoer van vloeistoffen en gassen met tankbinnenschepen (50.40.2);
- slepen en duwen van binnenvaartschepen (50.40.3);
- verhuur van vrachtbinnenschepen zonder bemanning (77.34).

50402

Binnenvaart (tankvaart)
Deze klasse omvat:
- vervoer van goederen met tankbinnenschepen;
- verhuur van tankbinnenschepen met bemanning (verchartering);
- voor derden beheren van tankbinnenschepen (management);
- exploitatie van tankduwbakken.
Deze klasse omvat niet:
- verhuur van tankbinnenschepen zonder bemanning (77.34).

50403

Binnenvaart (sleep- en duwvaart)
Deze klasse omvat:
- slepen en duwen van binnen- en zeeschepen over binnenwateren, met inbegrip van het buitengaats brengen van
zeeschepen (havensleepdiensten);
- verhuur van sleep- en duwboten met bemanning;
- slepen en duwen van sleepschepen, duwbakken en vletten;
- exploitatie van sleep- en duwboten voor de binnenvaart.

Deze klasse omvat niet:
- slepen en duwen van schepen en objecten over zee (50.20.2);
- exploitatie van aken en duwbakken (50.40.1);
- verhuur van sleep- en duwboten zonder bemanning (77.34).

51

Luchtvaart

511

Personenvervoer door de lucht

5110

Personenvervoer door de lucht
Deze klasse omvat:
- vervoer van personen per vliegtuig, zowel via lijnvluchten (geregeld) als via charters (ongeregeld);
- verhuur van vliegtuigen en luchtballonnen met bemanning;
- houden van rondvluchten met vliegtuigen en luchtballonnen.
Deze klasse omvat niet:
- exploitatie van luchthavens en andere dienstverlening voor vervoer door de lucht (52.23);
- verhuur van vliegtuigen, luchtballonnen zonder bemanning (77.35).

512

Goederenvervoer door de lucht

5121

Goederenvervoer door de lucht
Deze klasse omvat:
- vervoer van goederen per vliegtuig.
Deze klasse omvat niet:
- besproeien van landbouwgewassen met vliegtuigen (01.61);
- exploitatie van luchthavens e.a. dienstverlening voor vervoer door de lucht (52.23);
- uitvoeren van reclamevluchten (73.11);
- luchtfotografie (74.20.1);
- verhuur van luchtvaartuigen, luchtballonnen zonder bemanning (77.35);
- militaire luchtvaart (84.22).

52

Opslag en dienstverlening voor vervoer

521

Opslag

5210

Opslag

52101

Opslag in tanks
Deze klasse omvat:
- opslag van goederen in tanks en tankschepen;
- beschikbaar stellen (verhuren) van opslagtanks.
Deze klasse omvat niet:
- opslag in koeltanks (52.10.2).

52102

Opslag in koelhuizen en dergelijke
Deze klasse omvat:
- koel-, vries- en isothermopslag (z.g. geconditioneerde opslag) in koelhuizen, -tanks, -boxen en -cellen.

52109

Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks, koelhuizen en dergelijke)

Deze klasse omvat:
- opslaan van goederen in distributiecentra en overige gebouwen (niet in tanks, koelhuizen e.d.);
- beschikbaar stellen (verhuren) van ruimte die ingericht is voor het opslaan en bewaren van goederen (niet in tanks,
koelhuizen e.d.).
Eventueel in combinatie met:
- sorteren, drogen, schoonmaken, inpakken van de opgeslagen goederen.
Deze klasse omvat niet:
- opslag in tanks (52.10.1):
- opslag in koelhuizen (52.10.2):
- stalling van fietsen, auto's, aanhangwagens, opleggers en caravans (52.21);
- stalling van boten (52.22).

522

Dienstverlening voor vervoer

5221

Dienstverlening voor vervoer over land
Deze klasse omvat:
- exploitatie van fietsenstallingen, autoparkeerterreinen en –garages, winterstallingen voor caravans, toltunnels,
tolwegen en tolbruggen;
- aanbieden van mobiele parkeerdiensten;
- exploitatie van terreinen voor het opslaan en stallen van aanhangwagens, containers en opleggers;
- advies en begeleiding van (speciale) transporten over land;
- exploitatie van railinfrastructuur;
- begeleiden, regelen van het spoorwegverkeer;
- regelen van verkeer bij evenementen of wegomleidingen, leveren van verkeersregelaars;
- gladheidsbestrijding;
- zelfstandige (freelance) chauffeurs zonder eigen auto;
- bemiddeling in passagiersvervoer over land, bijvoorbeeld in auto’s met chauffeur;
- afhaalcentra voor online aankopen.
Deze klasse omvat niet:
- slepen en bergen van auto's (45.20.5).

5222

Dienstverlening voor vervoer over water
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;
- zelfstandige (freelance) kapiteins zonder eigen schip.

Deze klasse omvat niet:
- exploitatie van sleepboten (50.20.2, 50.40.3);
- verhuur van havenkranen en drijvende bokken met bedienend personeel (52.24.x);
- verhuur van schepen voor de beroepsvaart zonder bemanning (77.34);
- verhuur van havenkranen en drijvende bokken zonder bedienend personeel (77.39.9);
- exploitatie van jachthavens (93.29.1).

5223

Dienstverlening voor de luchtvaart
Deze klasse omvat:
- exploitatie van luchthavens en vliegvelden;
- beschikbaar stellen van luchthavenfaciliteiten:
* hangars, platforms, terreinen e.d.;
- begeleiden van het luchtverkeer;
- opstellen van vluchtplannen;
- afhandeling van passagiers en hun bagage op luchthavens, begeleiden van passagiers met beperkte mobiliteit;
- stalling van vliegtuigen.
Deze klasse omvat niet:
- laden en lossen van vrachten op luchthavens (52.24.2);
- verhuur van vliegtuigen zonder bemanning (77.35);
- vliegscholen voor niet-beroepsvliegers (85.53).

5224

Laad-, los- en overslagactiviteiten

52241

Laad-, los- en overslagactiviteiten voor zeevaart
Deze klasse omvat:
- laden en lossen van lading in en vanuit zeeschepen;
- overslaan van lading in en vanuit zeeschepen;
- sjorren en trimmen van scheepsladingen in zeeschepen;
- verhuur van terminals, havenkranen en drijvende bokken voor de zeevaart met bedienend personeel.
Bovengenoemde activiteiten worden per definitie alleen in zeehavens uitgeoefend.
Eventueel in combinatie met:
- tijdelijke opslag van de te laden of te lossen ladingen.
Deze klasse omvat niet:
- laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeeschepen (52.24.2);
- verhuur van terminals, havenkranen, drijvende bokken, laad- en losmateriaal voor de binnenvaart met bedienend
personeel (52.24.2);
- verhuur van havenkranen, drijvende bokken, laad- en losmaterieel voor de zeevaart zonder bedienend personeel
(77.39.9).

52242

Laad-, los- en overslagactiviteiten niet voor zeevaart
Deze klasse omvat:
- laden en lossen van binnenschepen voor zover niet in en vanuit zeeschepen;
- overslaan van de lading van binnenschepen voor zover niet in en vanuit zeeschepen;
- sjorren en trimmen van scheepsladingen in binnenschepen;
- verhuur van terminals, havenkranen en drijvende bokken voor de binnenvaart met bedienend personeel;

- laden en lossen van vrachtauto's en treinwagons;
- laden, lossen en overslaan in en vanuit vliegtuigen;
- verhuur van kranen met bedienend personeel voor het wegvervoer.
Eventueel in combinatie met:
- tijdelijke opslag van de te laden of te lossen ladingen.
Deze klasse omvat niet:
- overslaan van de ladingen tussen binnenschepen en zeeschepen (52.24.1);
- verhuur van terminals, havenkranen, drijvende bokken voor de zeevaart met bedienend personeel (52.24.1);
- verhuur van havenkranen, drijvende bokken, laad- en losmaterieel voor de binnenvaart zonder bedienend personeel
(77.39.9).

5229

Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en meting

52291

Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere tussenpersonen in het goederenvervoer
Deze klasse omvat:
- activiteiten van tussenpersonen voor verladers en vervoerders in de diverse takken van het goederenvervoer:
* verzamelen van goederen, groupage en regelen van het vervoer van goederen;
* huren van (laadruimte van) schepen, regelen van havenfaciliteiten;
* regelen van het laden, lossen en eventueel opslaan van goederen;
* verzorgen van de vereiste transportdocumenten;
* in- en uitklaren van goederen;
* verzorgen van douanedocumenten;
- regelen van verhuizingen;
- importeren van auto's voor derden (papieren etc. regelen, niet het bemiddelen in de verkoop);
- boekingskantoren van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen voor het goederenvervoer.
Deze klasse omvat niet:
- distributiecentra met eigen wegvervoer (49.41);
- laden, lossen en overslag van goederen (52.24.x);
- vrachtassurantiebemiddeling (66.22);
- bemiddeling in reizen en verblijfsaccommodaties (79.11).

52292

Weging en meting
Deze klasse omvat:
- exploitatie van weegbruggen;
- wegen, meten en controleren van ladingen van wegvervoermiddelen;
- wegen, ijken en controleren van ladingen van schepen.

53

Post en koeriers

531

Nationale post met universele dienstverplichting

5310

Nationale post met universele dienstverplichting
Deze klasse omvat:
- activiteiten van posterijen met universele dienstverplichting:
* 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 (53.20.1);
- koeriersdiensten (53.20.2).

532

Post zonder universele dienstverplichting en koeriers

5320

Post zonder universele dienstverplichting en koeriers

53201

Post zonder universele dienstverplichting
Deze klasse omvat:
- activiteiten van posterijen zonder universele dienstverplichting:
* verzamelen van post en pakketten via brievenbus of postkantoor, vervoer en bezorgen van post en pakketten
(nationaal en internationaal);
* postale loketdiensten;
- lokale postdiensten.
Deze klasse omvat niet:
- koeriersdiensten (53.20.2);
- nationale post met universele dienstverplichting (53.10).

53202

Koeriers
Deze klasse omvat:
- vervoer van informatiedragers, pakketten en andere kleine stukgoederen waarbij het accent ligt op snelheid,
leveringsbetrouwbaarheid (persoonlijke begeleiding) en vervoer van deur tot deur.
Deze klasse omvat niet:
- bezorgdiensten van producten voor winkeliers, horecabedrijven e.d. van bloemen, witgoed, pizza's enz. (49.41);
- vrachtvervoer door afhaal- en besteldiensten met een groeperende en distribuerende functie (49.41);
- lokale postdiensten (53.20.1).

55

Logiesverstrekking

551

Hotels en dergelijke

5510

Hotels en dergelijke

55101

Hotel-restaurants
Deze klasse omvat:
- verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in hotels en motels in combinatie met de exploitatie van een
restaurant.
Deze klasse omvat niet:
- verschaffen van logies voor kortstondig verblijf in hotels en motels voor zover niet in combinatie met de exploitatie
van een restaurant (55.10.2);
- verhuur van verblijfsaccommodatie voor een verhuurperiode langer dan 3 maanden (68.20.3);
- exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing (68.20.4).

55102

Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden

Deze klasse omvat:
- verschaffen van logies voor kortstondig verblijf voor zover niet in combinatie met exploitatie van een restaurant in
hotels, motels en pensions;
- exploitatie van conferentieoorden.
Deze klasse omvat niet:
- verschaffen van logies voor meer dan drie maanden waarbij sanitair en/of keuken worden gedeeld (55.90);
- verhuur van verblijfsaccommodatie voor een verhuurperiode langer dan 3 maanden (68.20.3);
- exploitatie van onroerend goed in de vorm van timesharing (68.20.4).

552

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen

5520

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen

55201

Verhuur van vakantiehuisjes
Deze klasse omvat:
- verhuur van vakantiehuisjes en -bungalows, zomerhuisjes, vakantieappartementen en kamers aan verblijfsrecreanten
voor een verhuurperiode korter dan 3 maanden. Er vindt geen hoteldienstverlening plaats;
- verhuur van caravans en tenten op kampeerterreinen.
Deze klasse omvat niet:
- verhuur van kamers met hoteldienstverlening (551x);
- verhuur van appartementen, zomerhuisjes, kamers enz. voor een periode langer dan 3 maanden (68.20.3);
- verhuur van caravans zonder standplaats (77.39.9).

55202

Jeugdherbergen, vakantiekampen, groepsaccommodaties
Deze klasse omvat:
- verstrekken van logies aan - veelal jeugdige - verblijfsrecreanten of groepen daarvan. Slaapgelegenheid moet men
mogelijk met derden delen. Er is geen sprake van hoteldienstverlening;
- verstrekken van logies in het bedrijfsgebouw of -gedeelte van een agrarisch bedrijf.

553

Kampeerterreinen

5530

Kampeerterreinen
Deze klasse omvat:
- de exploitatie van terreinen voor recreatief verblijf in tenten, (sta)caravans, campers, trekkershutten e.d.
Deze klasse omvat niet:
- verhuur van caravans en tenten op kampeerterreinen (55.20.1).

559

Overige logiesverstrekking

5590

Overige logiesverstrekking
Deze klasse omvat:
- het bieden van onderdak voor meer dan drie maanden waarbij sanitair en/of keukenvoorzieningen gedeeld worden,
bijvoorbeeld aan buitenlandse werknemers en studenten;
- pensions die onderdak bieden aan vaste bewoners met gedeeld sanitair en/of keuken.

56

Eet- en drinkgelegenheden

561

Restaurants, cafetaria's en dergelijke en ijssalons

5610

Restaurants, cafetaria's en dergelijke en ijssalons

56101

Restaurants
Deze klasse omvat:
- verstrekken van maaltijden voor directe consumptie ter plekke met eventueel afzonderlijke verstrekking van dranken
of kleine eetwaren voor directe consumptie;
- restaurants in combinatie met afhaalrestaurant;
- partycentra en eetcafés met verstrekking volledige maaltijden;
- pannenkoekenrestaurants;
- het geven van kookworkshops in restaurants.
Deze klasse omvat niet:
- exploitatie van restaurant in combinatie met verschaffen van logies voor kortstondig verblijf (5510.1);
- verstrekken van bereide maaltijden uitsluitend via afhaalrestaurants (56.10.2);
- verstrekken van kleine eetwaren inclusief "fastfoodrestaurants" (56.10.2);
- verstrekken van bereide maaltijden in school- en bedrijfskantines e.d. (56.29);
- verstrekken van bereide maaltijden welke uitsluitend geleverd worden via bezorgdienst (56.29);
- verstrekken van bereide maaltijden via partycatering (56.21).

56102

Fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons, eetkramen e.d.
Deze klasse omvat:
- verstrekken van al dan niet zelf bereide kleine eetwaren voor directe consumptie ter plekke met daarnaast
afzonderlijk verstrekken van dranken voor directe consumptie ter plekke;
- verstrekken van zelf bereide kleine eetwaren niet voor directe consumptie;
- verstrekken van bereide maaltijden niet voor directe consumptie ter plekke, z.g. afhaalrestaurants.
- verstrekken van al dan niet zelf bereide banketbakkersartikelen voor directe consumptie ter plekke waarbij
zitgelegenheid aanwezig is, lunchrooms e.d.;
- z.g. fastfoodrestaurants, cafetaria’s, snackbars, eetkramen, food trucks ;
- verstrekken van al dan niet zelf vervaardigd ijs voor directe consumptie ter plekke waarbij zitgelegenheid aanwezig is;
- ijsventers, verkoop van ijs op markten, braderieën en andere ambulante verkoopplaatsen.
- exploitatie van automatieken voor snacks en andere kleine eetwaren;
- vervaardiging van popcorn voor onmiddellijke consumptie.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardigen van ijs voor verkoop aan bedrijfsmatige gebruikers (10.52);
- verstrekken van niet-zelfbereide eetwaren aan consumenten niet voor directe consumptie ter plekke (detailhandel
47.xx.x);
- verkoop van ijs vanuit woonhuis (47.99.9);
- automatencatering bij bedrijven en instellingen (56.29);
- verstrekken van kleine eetwaren in school- en bedrijfskantines e.d. (56.29);
- verstrekken van bereide eetwaren uitsluitend via een bezorgdienst (56.21);
- verstrekken van eetwaren via partycatering (56.21).

562

Kantines en catering

5621

Eventcatering
Deze klasse omvat:
- verstrekken van bereide maaltijden en kleine eetwaren voor meestal eenmalige gebeurtenissen (event- en

partycatering), zoals voor huwelijken, feesten, recepties e.d., voor congressen en voor banketten en andere feestelijke
gelegenheden;
- verstrekken van bereide maaltijden en eetwaren welke uitsluitend via een bezorgdienst worden geleverd. Er is bij de
eenheid geen mogelijkheid tot afhalen c.q. consumptie te plaatse;
- het geven van kookworkshops op locatie;
- zelfstandige (freelance) koks, kelners, barista’s.
Deze klasse omvat niet:
- contractcatering (56.29)

5629

Kantines en contractcatering
Deze klasse omvat:
- verstrekken van maaltijden, kleine eetwaren en dranken aan grote groepen mensen tegelijk op basis van een
contractuele duurovereenkomst (contractcatering) zoals in bedrijfskantines, schoolkantines en -keukens,
universiteitsmensa's, messes en kantines voor militairen, ziekenhuizen, verpleeg- en bejaardentehuizen, serviceflats,
e.d.;
- luchtvaartcatering;
- automatencatering, verzorging dranken en eetwaren via automaten bij bedrijven en instellingen;
- exploitatie van sportkantines.
Deze klasse omvat niet:
- exploitatie van automatieken voor dranken en eetwaren (56.10.2);
- event- en partycatering (56.21).

563

Cafés

5630

Cafés
Deze klasse omvat:
- verstrekken van dranken voor consumptie ter plekke, eventueel in combinatie met amusement en verkoop van kleine
eetwaren in cafés, bars, discotheken, nachtclubs, bierhallen, koffiebars, buffetten in schouwburgen enz.;
- exploitatie van zalen voor feesten en partijen met horecaverstrekkingen.
Deze klasse omvat niet:
- verstrekken van dranken in coffeeshops in combinatie met verkoop van softdrugs (47.29.9);
- verstrekken van dranken in combinatie met het verschaffen van logies (551x);
- verstrekken van dranken in sport-, school- en bedrijfskantines (56.29);
- internetcafés (61.90);
- exploitatie van zalen voor feesten en partijen zonder horecaverstrekking (68.20.4);
- seksclubs (96.09).

58

Uitgeverijen

581

Uitgeverijen van boeken, tijdschriften en dergelijke

5811

Uitgeverijen van boeken
Deze klasse omvat:
- uitgeven van boeken, puzzelboeken, brochures, pamfletten e.d.;
- uitgeven van woordenboeken en encyclopedieën;
- uitgeven van topografische kaarten en plattegronden;

- uitgeven van boeken en andere bovengenoemde publicaties in elektronische vorm, e-books;
- handel in en lease van auteursrechten en copyrights van boeken.
Eventueel in combinatie met:
- drukken van de uit te geven boeken
Deze klasse omvat niet:
- uitgeven van tijdschriften, programma- en vakbladen (58.14).

5812

Databanken
Deze klasse omvat:
- samenstellen van databanken: samenvoegen van gegevens uit één of meer bronnen;
- opslag van gegevens: samenstellen van een computerrecord voor dergelijke informatie;
- beschikbaarheid van de databank: leveren van gegevens voor online terugzoeken of toegankelijk maken van op
verzoek gesorteerde gegevens (beheerd door de computer) voor iedereen of voor een bepaalde groep gebruikers.

5813

Uitgeverijen van kranten
Deze klasse omvat:
- uitgeven van dagbladen en kranten die 4 keer of meer per week verschijnen;
- uitgeven van online kranten.
Eventueel in combinatie met:
- drukken van de uit te geven bladen.
Deze klasse omvat niet:
- uitgeven van tijdschriften die minder dan 4 keer per week verschijnen (58.14);
- uitgeven van programma- en vakbladen (58.14).

5814

Uitgeverijen van tijdschriften
Deze klasse omvat:
- uitgeven van tijdschriften en bladen die minder dan 4 keer per week verschijnen zoals vakbladen, programmabladen
e.d.;
- uitgeven van digitale tijdschriften.
Eventueel in combinatie met:
- drukken van de uit te geven tijdschriften.
Deze klasse omvat niet:
- uitgeven van boeken, gidsen e.d. (58.11);
- uitgeven van tijdschriften welke 4 of meer keer per week verschijnen (58.13).

5819

Overige uitgeverijen (niet van software)
Deze klasse omvat:
- uitgeven van foto's, gravures, ansicht- en wenskaarten, formulieren, posters, reproducties van kunstwerken;
- uitgeven van gereproduceerde briefkaarten en overig drukwerk.

582

Uitgeverijen van software

5821

Uitgeverijen van computerspellen

Deze klasse omvat:
- uitgeven van computerspellen ook via internet;
- handel in en lease van auteursrechten en copyrights van computerspellen.

5829

Overige uitgeverijen van software
Deze klasse omvat:
- uitgeven van standaardsoftware, inclusief het vertalen of aanpassen van standaardsoftware voor een bepaalde markt;
- handel in en lease van auteursrechten en copyrights van software.

Deze klasse omvat niet:
- uitgeven van computerspelen (58.21).

59

Productie en distributie van films en televisieprogramma’s; maken en uitgeven
van geluidsopnamen

591

Productie en distributie van films en televisieprogramma’s

5911

Productie van films en televisieprogramma’s

59111

Productie van films (geen televisiefilms)
Deze klasse omvat:
- managen van (video)filmproducties, inclusief voor reclamedoeleinden, met betrekking tot de materiële - dus niet
artistieke - aspecten:
- productie van diapresentaties;
- vloggers.
Deze klasse omvat niet:
- productie van televisieprogramma's (59.11.2);
- ondersteunende activiteiten zoals ondertiteling, cameramannen, adviseurs en technici voor de productie van
(video)films (59.12);
- acteurs en regisseurs (90.01.1);
- producenten van podiumkunsten (90.01.2).

59112

Productie van televisieprogramma’s
Deze klasse omvat:
- managen van televisieproducties, inclusief televisiefilms en reclame, met betrekking tot de materiële - dus niet
artistieke - aspecten.
Deze klasse omvat niet:
- productie van films (59.11.1);
- acteurs en regisseurs (90.01.1);
- producenten van podiumkunsten (90.01.2).

5912

Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie
Deze klasse omvat:
- film- en videostudio's en televisiestudio's: aanbieden van een ruimte voorzien van de technische faciliteiten voor het
vastleggen van bewegende beelden, eventueel in combinatie met de hierbij benodigde technici;

- facilitaire activiteiten voor film- en video- en televisieproductie,
* ondertitelen;
* nasynchroniseren en monteren;
* activiteiten van (assistent)cameralieden, geluids- en lichttechnici, beeldtechnici;;
* verhuur van geluids- en lichtapparaten met bedienend personeel;
* adviserende activiteiten op het gebied van film-, video- en televisieproductie;
- reproductie van video-opnamen en films voor vertoning in bioscopen.
Deze klasse omvat niet:
- kopiëren van films en reproductie van audio- en videobanden vanaf een origineel (18.20);
- acteurs en regisseurs (90.01.1);
- producenten van podiumkunsten (90.01.2).

5913

Distributie van films en televisieproducties
Deze klasse omvat:
- verkoop en verhuur van (video)films en televisieproducties aan bedrijven;
- kopen en verkopen van de distributierechten van (video)films en televisieproducties;
- distributie van films, video's en Dvd's en dergelijke producties onder televisiestations en -netwerken;
- handel in en lease van uitzendrechten en copyrights van televisieprogramma’s;
- handel in en lease van filmrechten en copyrights van films.
Deze klasse omvat niet:
- kopiëren van films en reproductie van audio- en videobanden vanaf een origineel (18.20);
- productie van televisieprogramma's (59.11.2);
- verhuur van films met bedienend personeel, reisbioscopen (59.14);
- verspreiden, uitzenden van reclameboodschappen via televisie (73.11);
- verhuur van (video)films aan particulieren, videotheken (77.22).

5914

Bioscopen
Deze klasse omvat:
- vertoning van films in bioscopen, filmhuizen, autobioscopen e.d.;
- verhuur van films met bedienend personeel, reisbioscopen.

592

Maken en uitgeven van geluidsopnamen

5920

Maken en uitgeven van geluidsopnamen
Deze klasse omvat:
- managen van productie van geluidsopnamen en radioproducties met betrekking tot de materiële - dus niet artistieke aspecten;
- productie van reclame en jingles;
- geluids- en radiostudio's: aanbieden van een ruimte voorzien van de technische faciliteiten voor het vastleggen van
geluid, eventueel in combinatie met de hierbij benodigde technici;
- uitgeven van geluidsopnamen, cd´s, videobanden, gedrukte muziek, bladmuziek;
- handel in en lease van muziekrechten, auteursrechten en copyrights van muziek.
Eventueel in combinatie met:
- reproductie van de uit te geven geluidsopnamen.
Deze klasse omvat ook:

- activiteiten van het promoten, autoriseren en gebruiken van muzikale composities in opnames, radio, televisie, films,
live optredens, gedrukte media en andere media. Eenheden die zich met deze activiteiten bezighouden, kunnen het
auteursrecht bezitten of namens de auteursrechteigenaren optreden als beheerder van de muziekauteursrechten.

60

Verzorgen en uitzenden van radio- en televisieprogramma’s

601

Radio-omroepen

6010

Radio-omroepen
Deze klasse omvat:
- verzorgen en uitzenden van radioprogramma's door landelijke, regionale en ziekenhuisomroepen.
Deze klasse omvat niet:
- verspreiden, uitzenden van reclameboodschappen via radio (73.11);
- verzorgen van programma's voor radio-onderwijs (85.59).

602

Televisieomroepen

6020

Televisieomroepen
Deze klasse omvat:
- verzorgen en uitzenden van televisieprogramma's door landelijke en regionale omroepen.
Deze klasse omvat niet:
- verspreiden, uitzenden van reclameboodschappen via televisie (73.11);
- verzorgen van programma's voor televisieonderwijs (85.59).

61

Telecommunicatie

611

Draadgebonden telecommunicatie

6110

Draadgebonden telecommunicatie
Deze klasse omvat:
- exploitatie, onderhoud en bieden van toegang tot het overbrengen van gesproken woord, data, tekst, geluid en
beelden via eigen draadgebonden telecommunicatie-infrastructuur:
* exploitatie en onderhoud van schakel- en zendstations;
* aanbieden van vaste telefonie;
* kabelexploitatie (voor TV, data etc.);
* verlenen van internettoegang via ADSL, kabel en glasvezel (eventueel in combinatie met aanvullende diensten als
email-/webpagina servers, en spam-/virusscan);
* Centrale Antenne Inrichtingen (CAI's).

612

Draadloze telecommunicatie.

6120

Draadloze telecommunicatie
Deze klasse omvat:
- exploitatie, onderhoud en bieden van toegang tot het overbrengen van gesproken woord, data, tekst, geluid en
beelden via eigen draadloze telecommunicatie infrastructuur, zoals het aanbieden van draadloos internet via eigen
infrastructuur en de exploitatie van mobiele netwerken.

613

Telecommunicatie via satelliet

6130

Telecommunicatie via satelliet

Deze klasse omvat:
- exploitatie, onderhoud en bieden van toegang tot het overbrengen van gesproken woord, data, tekst, geluid en
beelden via satelliet.

619

Overige telecommunicatie

6190

Overige telecommunicatie
Deze klasse omvat:
- belwinkels en belhuizen;
- internetcafés;
- internetproviders (zonder eigen infrastructuur);
- voicing services (technisch functioneren als telefooncentrale van een bedrijf, dus geen callcenters);
- aanbieden van VoIP (bellen over internet).

62

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

620

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

6201

Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software
Deze klasse omvat:
- ontwikkelen, produceren en uitgeven van standaardsoftware en standaard apps;
- ontwikkelen, aanpassen, testen en ondersteunen van maatwerksoftware en van computerprogramma's;
- customising van software;
- applicatiebeheer;
- bouwen van websites: ontwikkelen en programmeren van websites.

6202

Advisering en ondersteuning op het gebied van informatietechnologie
Deze klasse omvat:
- consultancy, advisering op het gebied van hard- en software;
- ontwikkelen, samenstellen, programmeren van gebruiksklare systemen, integratie van hard- en software en
communicatie technologie;
- allround automatiseringsbureau’s;
- auditing, trouble shooting, testen op het gebied van ICT;
- advisering op het gebied van telecominfrastructuur;
- advisering en ondersteuning op het gebied van beveiliging van software, informatiesystemen en data, zoals het
uitvoeren van vulnerability (kwetsbaarheids-)
en penetratietests (pentests), webapplication en infrastructuur scanning, het verrichten van code en server audits,
risicoanalyses;
- het bepalen van een securitystrategie, in kaart brengen van cybersecurity en bedrijfscontinuïteitsrisico’s, access en
identity management;
- beveiligen van computers en netwerken: computer- en networksecurity.
Deze klasse omvat niet:
- ontwikkelen van antivirus software en virusscanners (62.01).

6203

Beheer van computerfaciliteiten
Deze klasse omvat:
- systeem- en netwerkbeheer (-management).

6209

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatietechnologie

Deze klasse omvat:
- implementatie en installatie van software;
- conversiediensten;
- “computerreparatie" voor zover het de software betreft;
- beveiligen van computers en netwerken: computer- en networksecurity ;
- data-recovery;
- overige dienstverlening op het gebied van automatisering voor zover deze activiteiten niet elders zijn genoemd.

63

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

631

Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportals

6311

Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
Deze klasse omvat:
- gegevensverwerking, data-entry, datacentra, rekencentra;
- hosting: opslaan van websites, data, informatie, afbeeldingen, video's, e.d., cloud services;
- webhosting, streaming services, application hosting;
- hosten van bijvoorbeeld condoleancesites;
- beheer van domeinnamen.

6312

Webportals
Deze klasse omvat:
- exploitatie van websites die overzichtelijk toegang verlenen aan een uitgebreid bestand aan sites op een bepaald
gebied. Ze bevatten zelf geen content (inhoud), maar zijn bedoeld om door te linken, bijvoorbeeld “startpagina.nl".

639

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

6391

Persagentschappen
Deze klasse omvat:
- pers- en nieuwsagentschappen: het verstrekken van nieuwsfeiten en -foto's aan media.
Deze klasse omvat niet:
- nieuwsfotografen (74.20.1);
- journalisten (90.03).

6399

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (rest)
Deze klasse omvat:
- op maat selecteren en analyseren van nieuws en informatie van pers, televisie, radio en internet: knipseldiensten,
information search, news clipping;
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie voor zover niet elders genoemd.

64

Financiële instellingen (geen verzekeringen en pensioenfondsen)

641

Geldscheppende financiële instellingen

6411

Centrale banken
Deze klasse omvat:
- Centrale banken.
Volgens de Bankwet is er in Nederland één centrale bank: De Nederlandsche Bank NV. De centrale bank heeft de
volgende taken: bevorderen en vergemakkelijken van het giraal geldverkeer in het binnenland en met het buitenland,
toezicht houden op alle geldscheppende instellingen en fungeren als kassier voor het rijk.

6419

Overige geldscheppende financiële instellingen

64191

Coöperatief georganiseerde banken
Deze klasse omvat:
- geldscheppende financiële instellingen, met als rechtsvorm coöperatieve vereniging, die zijn aangesloten bij een
centrale geldscheppende financiële instelling;
- de centrale geldscheppende financiële instelling zelf;
- de door coöperatief georganiseerde banken in het leven geroepen spaarbanken.
Eventueel in combinatie met:
- bemiddeling bij aan- en verkoop van effecten;
- bemiddeling bij aan- en verkoop van vreemde valuta;
- bemiddeling bij emissies;
- bemiddeling bij assurantie, reizen, financieringen, trustzaken e.d.
Deze klasse omvat niet:
- algemene banken (64.19.4).

64192

Effectenkredietinstellingen
Deze klasse omvat:
- geldscheppende financiële instellingen die bemiddelen bij de handel in effecten ter beurze en krediet verlenen op
onderpand van effecten.
Deze klasse omvat niet:
- commissionairs en makelaars in effecten (66.12).

64193

Spaarbanken
Deze klasse omvat:
- geldscheppende financiële instellingen wier opgenomen gelden in belangrijke mate bestaan uit spaargelden.
Deze klasse omvat niet:
- spaarbanken van de coöperatief georganiseerde banken (64.19.1);
- spaarkassen (65.11.3);
- spaaragentschappen (66.19.3).

64194

Algemene banken
Deze klasse omvat:
- overige geldscheppende financiële instellingen niet zijnde coöperatieve banken, effectenkredietinstellingen of
spaarbanken.
Eventueel in combinatie met:
- bemiddeling bij aan- en verkoop van effecten;
- bemiddeling bij aan- en verkoop van vreemde valuta;
- bemiddeling bij emissies;
- bemiddeling bij assurantie, financieringen, reizen, trustzaken e.d.
Deze klasse omvat niet:
- coöperatief georganiseerde banken en hun spaarbanken (64.19.1);

- effectenkredietinstellingen (64.19.2);
- spaarbanken (64.19.3);
- bankagentschappen (66.19.3).

642

Financiële holdings

6420

Financiële holdings
Deze klasse omvat:
- beheren van aandelen van bv's, nv's en/of buitenlandse rechtspersonen waarvan een meerderheidsdeelneming in het
bezit is;
- interne "banken" binnen concernverband, bv's waar de geldstroom wordt geregeld;
- administratiekantoren van aandelen, al dan niet tegen uitgave van certificaten, van eenheden binnen het eigen
concern;
- beherende vennoten van commanditaire vennootschappen;
- kredietverlening aan in het buitenland zetelende concerndelen.
Deze klasse omvat ook:
- beheer van intellectuele eigendommen (royalty’s, patenten, rechten) en van onroerend goed van concerndelen
waarmee niet actief de markt wordt opgegaan.
Deze klasse omvat niet:
- beheren van aandelen van bv's, nv's en/of buitenlandse rechtspersonen waarvan een minderheidsdeelneming in het
bezit is (64.30.3);
- participatiemaatschappijen (64.92.3);
- administratiekantoren van aandelen voor derden zijnde eenheden buiten het concern (66.19.1);
- managementholdings (70.10.2);
- direct of indirect bezitten van meerderheidsdeelnemingen van tot een concern behorende rechtspersonen en op
grond daarvan voeren van beheer en beleid over dit concern of een deel daarvan (70.10.2).

643

Beleggingsinstellingen

6430

Beleggingsinstellingen

64301

Beleggingsinstellingen in financiële activa
Deze klasse omvat:
- aantrekken van middelen bij een breed publiek door uitgifte van aandelen en andere deelhebbersbewijzen onder
meer via de effectenbeurs, waarbij aan deelname slechts formele, in principe door iedereen te vervullen, voorwaarden
zijn verbonden. Het beleggen van deze middelen in overwegend financiële activa;
- green funds, gelden aantrekken voor houtbeplantingen waarna eventuele winst bij verkoop hout wordt uitgekeerd
aan beleggers.
Deze klasse omvat niet:
- beleggingsinstellingen in vaste activa (64.30.2);
- beleggen van eigen middelen en middelen van een door toetredingseisen beperkt publiek (64.30.3);
- participatiemaatschappijen (64.92.3).

64302

Beleggingsinstellingen in vaste activa
Deze klasse omvat:
- aantrekken van middelen bij een breed publiek door uitgifte van aandelen en andere deelhebbersbewijzen onder
meer via de effectenbeurs, waarbij aan deelname slechts formele, in principe door iedereen te vervullen, voorwaarden

zijn verbonden. Het beleggen van deze middelen in overwegend vaste activa.
Deze klasse omvat niet:
- beleggingsinstellingen in financiële activa (64.30.1);
- beleggen van eigen middelen en van middelen van een door toetredingseisen beperkt publiek (64.30.3);
- exploitatie van onroerend goed (68.20.x).

64303

Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding
Deze klasse omvat:
- beleggen van middelen van een door toetredingseisen beperkt publiek in financiële en vaste activa;
- beleggen van eigen middelen;
- pensioen bv's, stamrecht bv's e.d.;
- pensioenfondsen die door de Verzekeringskamer niet zijn erkend;
- beleggingsclubs;
- beheren van aandelen van bv's, nv's en/of buitenlandse rechtspersonen waarvan een minderheidsdeelneming in het
bezit is;
- deelnemen in v.o.f., maatschap, persoonlijke vennootschappen e.d. minderheidsdeelnemingen.
Deze klasse omvat niet:
- beheren van aandelen van bv's, nv's en/of buitenlandse rechtspersonen waarvan een meerderheidsdeelneming in het
bezit is (64.20);
- beleggingsinstellingen voor een breed publiek in financiële activa (64.30.1);
- beleggingsinstellingen voor een breed publiek in vaste activa (64.30.2);
- wettelijk erkende pensioenfondsen (65.30.x).

649

Kredietverstrekking en overige financiële intermediatie

6491

Financiële lease
Deze klasse omvat:
- financiële lease.
Deze klasse omvat niet:
- operational lease (77.xx).

6492

Overige kredietverstrekking

64921

Hypotheekbanken en bouwfondsen
Deze klasse omvat:
- verstrekken van leningen tegen onderpand van onroerende goederen, schepen en/of vliegtuigen en het daartoe
opnemen van langlopende gelden.
Deze klasse omvat niet:
- verstrekken van kortlopende leningen aan particulieren tegen afgifte van roerend goed als onderpand (64.92.2);
- bemiddeling in hypotheken (66.19.3).

64922

Volkskredietbanken en commerciële financieringsmaatschappijen
Deze klasse omvat:
- verstrekken van kredieten onder meer door geldleningen, krediet bij huurkoop- en afbetalingstransacties, doorlopend
geld- en goederenkrediet (via creditcards) en het daartoe opnemen van onderhandse leningen;

- verstrekken van kortlopende leningen tegen afgifte van roerende goederen als onderpand.
Deze klasse omvat niet:
- verstrekken van leningen in het kader van ontwikkelingshulp (64.92.4);
- bemiddeling in financieringen (66.19.3).

64923

Participatiemaatschappijen
Deze klasse omvat:
- verstrekken van onderhandse leningen en risicodragend kapitaal in combinatie met advisering over en ondersteuning
van het beleid van de rechtspersoon waarin wordt geparticipeerd en het daartoe opnemen van gelden met lange
termijn vooral in de vorm van eigen vermogen.
Deze klasse omvat niet:
- bijzondere financiële instellingen (64.20);
- beleggingsinstellingen (64.30.x);
- voeren van beheer en beleid op grond van bezit van meerderheidsdeelnemingen (70.10.2);
- voeren van interim-management (70.22.1).

64924

Wisselmakelaars en overige kredietverstrekking
Deze klasse omvat:
- banken voor ontwikkelingslanden: het verstrekken van leningen, kapitaal en/of subsidies in het kader van
ontwikkelingshulp onder door de staat bepaalde voorwaarden aan projecten, instellingen of bedrijven;
- wisselmakelaars: het verlenen van krediet door het kopen, verkopen of het aanhouden van schatkistpapier, wissels en
promessen en bemiddelen in leningen en valutatransacties;
- clearing van vorderingen en schulden in combinatie met kredietverlening.

6499

Overige financiële intermediatie
Deze klasse omvat:
- factoring en overige financiële intermediatie die niet in andere klassen is genoemd.

65

Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)

651

Verzekeringen en pensioenfondsen (geen verplichte sociale verzekeringen)

6511

Levensverzekeringen (geen herverzekering), naturaverzekeringen en spaarkassen

65111

Levensverzekeringen (geen herverzekering)
Deze klasse omvat:
- uitvoeren van levensverzekeringsovereenkomsten incl. verzekeringsovereenkomsten inzake uitvaartkosten door innen
van premies, beleggen van deze gelden en het doen van geldelijke uitkeringen, periodiek of ineens, op een bepaalde
datum en/of bij het bereiken van een bepaalde leeftijd en/of bij overlijden.
Deze klasse omvat niet:
- uitvoeren van uitvaartovereenkomsten in natura (65.11.2);
- pensioenfondsen (65.30);
- bemiddelen bij het afsluiten van levensverzekeringen (66.22);
- wettelijke sociale verzekeringsorganen (84.30.x).

65112

Naturaverzekeringen

Deze klasse omvat:
- uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten door het innen van premies, beleggen van deze gelden en het doen van
uitkeringen in natura door het (laten) verzorgen van uitvaarten.
Deze klasse omvat niet:
- uitvoeren van verzekeringsovereenkomsten inzake uitvaartkosten door het doen van geldelijke uitkeringen bij
overlijden (65.11.1);
- bemiddelen bij het afsluiten van naturaverzekeringen (66.22).

65113

Spaarkassen
Deze klasse omvat:
- uitvoeren van spaarkasovereenkomsten:
* verdelen van het opgebouwde spaartegoed onder de in leven zijnde deelnemers op de einddatum van de jaarkas.
Deze klasse omvat niet:
- spaarbanken (64.19.3);
- ondernemingsspaarfondsen (65.30.2);
- spaarclubs, spaarverenigingen (94.99.1).

6512

Schadeverzekeringen (geen herverzekering)
Deze klasse omvat:
- uitvoeren van schadeverzekeringsovereenkomsten; innen van premies, beleggen van deze gelden en het doen van
uitkeringen in verband met financieel nadeel, door de verzekerde opgelopen of door verzekerde aan derden
toegebracht, ten gevolg van een onzeker voorval:
* zorg-, motorrijtuigen-, transport-, brandverzekeringen e.d.;
* kredietborgsommenverzekering, wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen;
* rechtsbijstandverzekeringen.
Deze klasse omvat niet:
- uitvoeren van uitvaartovereenkomsten in natura (65.11.2);
- bemiddelen bij het afsluiten van schadeverzekeringen (66.22);
- wettelijke sociale verzekeringsorganen (84.30.x).

65121

Schadeverzekeringen (geen zorgverzekeringen)
Deze klasse omvat:
- uitvoeren van schadeverzekeringsovereenkomsten (geen zorg-): innen van premies, beleggen van deze gelden en het
doen van uitkeringen in verband met financieel nadeel, door de verzekerde opgelopen of door verzekerde aan derden
toegebracht, ten gevolg van een onzeker voorval:
* motorrijtuigen-, transport-, brandverzekeringen e.d.;
* kredietborgsommenverzekering, wettelijke aansprakelijkheidsverzekeringen;
* rechtsbijstandverzekeringen.
Deze klasse omvat niet:
- zorgverzekeringen (65.12.2)
- uitvoeren van uitvaartovereenkomsten in natura (65.11.2);
- bemiddelen bij het afsluiten van schadeverzekeringen (66.22);
- wettelijke sociale verzekeringsorganen (84.30.x).

65122

Zorgverzekeringen
Deze klasse omvat:
- uitvoeren van zorgverzekeringsovereenkomsten: innen van premies, beleggen van deze gelden en het doen van
uitkeringen in verband met zorgkosten.
Deze klasse omvat niet:
- overige (geen zorg) schadeverzekeringen (65.12.1)
- bemiddelen bij het afsluiten van zorgverzekeringen (66.22);
- wettelijke sociale verzekeringsorganen (84.30.x).

652

Herverzekering

6520

Herverzekering
Deze klasse omvat:
- herverzekeren van levens- en schadeverzekeringsovereenkomsten

653

Pensioenfondsen

6530

Pensioenfondsen

65301

Bedrijfstakpensioenfondsen
Deze klasse omvat:
- in een bedrijfstak werkende wettelijk erkende fondsen, waarin alleen ten bate van personen die in die bedrijfstak
werkzaam zijn (geweest) gelden worden bijeengebracht, strekkende tot verzekering van pensioen en eventueel
daarnaast ingestelde vut regelingen.
Deze klasse omvat niet:
- private pensioenstichtingen en pensioen bv's (64.30.3);
- spaarkassen (65.11.3);
- door de overheid ingestelde pensioenvoorzieningen zonder fondsvorming (84.11);
- wettelijke sociale verzekeringsorganen (84.30.x).

65302

Ondernemingspensioenfondsen en -spaarfondsen
Deze klasse omvat:
- ondernemingspensioenfondsen: aan een onderneming verbonden wettelijk erkend fonds, waarin ten bate van aan die
onderneming verbonden personen gelden worden bijeengebracht strekkende tot verzekering van pensioen en
eventueel daarnaast ingestelde VUT regelingen;
- ondernemingsspaarfondsen aan een onderneming verbonden wettelijk erkend fonds, waarin ten bate van aan die
onderneming verbonden personen gelden worden gespaard met het oog op een uitkering bij wijze van
oudedagsvoorziening en eventueel daarnaast ingestelde VUT regelingen.
Deze klasse omvat niet:
- private pensioenstichtingen en pensioen bv's (64.30.3);
- spaarkassen (65.11.3);
- door de overheid ingestelde pensioenvoorzieningen zonder fondsvorming (84.11);
- wettelijke sociale verzekeringsorganen (84.30.x).

65303

Beroepspensioenfondsen
Deze klasse omvat:
- wettelijk erkende fondsen, waarin ten bate van in een bepaald beroep werkzame personen gelden worden

bijeengebracht strekkende tot verzekering van pensioen en eventueel daarnaast ingestelde VUT regelingen.
Deze klasse omvat niet:
- private pensioenstichtingen en pensioen bv's (64.30.3);
- spaarkassen (65.11.3);
- wettelijke sociale verzekeringsorganen (84.30.x).

65309

Overige pensioenfondsen
Deze klasse omvat:
- uitvoeren van pensioenovereenkomsten ingevolge een afzonderlijke wet resp. besluit en eventueel daarnaast
ingestelde VUT regelingen.
Deze klasse omvat niet:
- private pensioenstichtingen en pensioen bv's (64.30.3);
- spaarkassen (65.11.3);
- wettelijke sociale verzekeringsorganen (84.30.x).

66

Overige financiële dienstverlening

661

Financiële bemiddeling, advisering en dergelijke (niet voor verzekeringen en pensioenfondsen)

6611

Beheer van financiële markten
Deze klasse omvat:
- organisaties waarin vraag en aanbod van vermogenstitels, waaronder goederentermijncontracten, worden
samengebracht.

6612

Commissionairs en makelaars in effecten, beleggingsadviseurs en dergelijke
Deze klasse omvat:
- op eigen naam voor rekening van de opdrachtgever aan- en verkopen van effecten en advisering door commissionairs;
- op naam en voor rekening van de opdrachtgever aan- en verkopen van effecten en advisering door makelaars;
- advisering inzake beleggingen.
Deze klasse omvat niet:
- effectenkredietinstellingen (64.19.2);
- beheer en administratie van aandelen en obligaties (66.19.1);
- marketmakers (66.19.2);
- beheer van pensioenvermogens (66.29.2).

6619

Administratiekantoren voor aandelen en obligaties, marketmakers, hypotheek- en kredietbemiddeling,
geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen en dergelijke

66191

Administratiekantoren voor aandelen en obligaties
Deze klasse omvat:
- behartigen van de belangen van obligatiehouders door bewaking van de solvabiliteit van een rechtspersoon, veelal
gerealiseerd door benoeming van een vertegenwoordiger van het trustkantoor tot lid van de Raad van Commissarissen
van de emitterende instelling;
- optreden namens certificaathouders door overname van het stemrecht gerealiseerd door certificering van aandelen;
- beheren van vermogens waarbij voor de uitvoering van beslissingen de medewerking van een notaris en het
administratiekantoor dat het vermogen administreert, benodigd is.

Deze klasse omvat niet:
- administratiekantoren van aandelen al dan niet tegen uitgifte van certificaten voor eenheden binnen het eigen
concern (64.20);
- beleggingsinstellingen (64.30x);
- op eigen naam en voor rekening van de opdrachtgever aan- en verkopen van effecten en advisering door
commissionairs en makelaars (66.12);
- administratiekantoren en boekhoudbureaus (69.20.3)

66192

Marketmakers
Deze klasse omvat:
- marketmakers die op grond van aan- en verkooporders aangeboden door medebeursleden in overleg met
concurrenten de officiële beurskoers vaststellen daarbij gebruik makend van de mogelijkheden om zelf als tegenpartij
op te treden of om door adviesprijzen orders uit te lokken.
Deze klasse omvat niet:
- bemiddelen bij de handel in effecten op de beurs (64.19.2);
- op eigen naam voor rekening van de opdrachtgever aan- en verkopen van effecten door commissionairs en makelaars
(66.12).

66193

Hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen en dergelijke
Deze klasse omvat:
- de bankgirocentrale;
- creditcardorganisaties (niet kredietverlenend);
- bemiddelen in financieringen en hypotheken;
- bemiddelen in valutatransacties (contant en op termijn);
- adviseren van kredietnemer over omvang, vorm en kredietgever;
- verzorgen van financieel advies voor beleggers;
- geldwisselkantoren, omwisselen van bitcoins;
- bankagentschappen;
- spaaragentschappen.
Deze klasse omvat niet:
- kredietverlenende creditcardorganisaties (64.92.2).

662

Dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen

6621

Risicoanalisten en schadetaxateurs
Deze klasse omvat:
- het analyseren van risico;
- het beoordelen en vaststellen van schadeclaims, taxeren van schades;
- letselschaderegeling.

6622

Assurantietussenpersonen
Deze klasse omvat:
- bemiddeling bij het sluiten van een verzekering;
- assurantietussenpersonen met en zonder volmacht;
- als gevolmachtigd vertegenwoordiger van een verzekeraar voor diens rekening het verzekeringsbedrijf uitoefenen;
- gevolmachtigde verzekeringsagenten en beursmakelaars;

- advisering aan eindgebruikers (consumenten) aangaande individuele pensioenen al dan niet in combinatie met
bemiddeling in pensioen overeenkomsten.
Eventueel in combinatie met:
- bemiddeling in financieringen

6629

Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen (geen taxateurs en
assurantietussenpersonen)

66291

Verzekeringsbeurzen
Deze klasse omvat:
- organisaties, waarin verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigde agenten worden samengebracht met
beursmakelaars om aangebrachte risico's door middel van coassurantie af te dekken.

66292

Actuariële en pensioenadviesbureaus; beheer en administratie van pensioenvermogens
Deze klasse omvat:
- advisering aan bedrijven en instellingen over (collectieve) deelname aan een bedrijfstakpensioenfonds of het
oprichten van een eigen ondernemingspensioenfonds, het ontwerpen, berekenen (hoogte premies, benodigde reserves
enz.) en het begeleiden van pensioenen c.q. pensioen overeenkomsten;
- certificering van het actuarieel jaarverslag;
- administratie van pensioenvermogens.
Deze klasse omvat niet:
- beheer en administratie van aandelen en obligaties (66.19.1);
- advisering aan eindgebruikers (consumenten) aangaande individuele pensioenen al dan niet in combinatie met
bemiddeling in pensioen overeenkomsten (66.22);
- beheer en administratie van onroerend goed (68.32).

66293

Waarborgfondsen
Deze klasse omvat:
- borg staan voor en garanderen van de nakoming van een door een ander aangegane verplichting.
Deze klasse omvat niet:
- waarborgfonds voor motorrijtuigen (65.12.1).

66299

Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen en pensioenfondsen (rest)
Deze klasse omvat:
- overige activiteiten voor of verwant aan het verzekeringswezen en pensioenfondsen,
* ontwerpen van polissen voor verzekeringen;
* tariferingsbureaus voor verzekeringen;
* salvage;
* verzekeringsfraude, -opsporing en -bestrijding;
* de Verzekeringskamer.

663

Vermogensbeheer

6630

Vermogensbeheer
Vermogensbeheer
Deze klasse omvat:

- het beheer van vermogens, portefeuilles en fondsen voor particulieren of bedrijven, zoals het beheer van
investeringsfondsen en pensioenfondsen.

68

Verhuur van en handel in onroerend goed

681

Handel in eigen onroerend goed

6810

Handel in eigen onroerend goed
Deze klasse omvat:
- handel (aan- en verkoop) in eigen onroerend goed.
Eventueel in combinatie met:
- verhuur van nog niet verkocht onroerend goed.
Deze klasse omvat niet:
- bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed (68.31)

682

Verhuur van onroerend goed

6820

Verhuur van onroerend goed

68201

Woningbouwverenigingen en -stichtingen
Deze klasse omvat:
- verhuur van onroerend goed (voornamelijk woonruimte) door instellingen die uitsluitend werkzaam zijn in het belang
van de volkshuisvesting en als zodanig erkend worden door het Rijk of gemeenten.
Eventueel in combinatie met:
- onderhoud en reparatie van eigen onroerend goed;
- beheren van onroerend goed voor derden;
- laten bouwen van woningen voor de volkshuisvesting.
Deze klasse omvat niet:
- beheer en administratie van onroerend goed voor derden (68.32).

68202

Gemeentelijke woningbedrijven
Deze klasse omvat:
- verhuur van onroerend goed door de gemeentelijke woningbedrijven.
Eventueel in combinatie met:
- onderhoud en reparatie van eigen onroerend goed.
Deze klasse omvat niet:
- beheer en administratie van onroerend goed voor derden (68.32).

68203

Verhuur van overige woonruimte
Deze klasse omvat:
- verhuur van woningen en kamers anders dan door woningbouwverenigingen en -stichtingen en gemeentelijke
woningbedrijven;
- verhuur van gemeubileerde kamers met eigen sanitair en keuken en zomerhuisjes voor langer dan 3 maanden;
- verhuur van woonboten.

Eventueel in combinatie met:
- onderhoud en reparatie van eigen onroerend goed.
Deze klasse omvat niet:
- verhuur van kamers met maaltijdverstrekking (55.10.2);
- verhuur van kamers voor langer dan drie maanden met gedeeld gebruik van sanitair of keuken (55.90);
- verhuur van woonruimte door woningbouwverenigingen en -stichtingen (68.20.1);
- verhuur van woonruimte door gemeentelijke woningbedrijven (68.20.2);
- beheren en administreren van onroerend goed voor derden (68.32).

68204

Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)
Deze klasse omvat:
- verhuur van onroerend goed niet zijnde woonruimte,
* grond;
* fabriekspanden, kantoren, winkels enz.;
* zalen voor feesten en partijen waarbij de verhuurder geen horecadiensten verstrekt;
* garageboxen;
- verhuur van adressen om kantoor te houden, zonder verdere faciliteiten;
- doe-het-zelf-garages voor hobbyisten en monteurs; verhuur van garages met bijbehorende materialen;
- beheer en exploitatie van kastelen, gronden, landgoederen e.d. vallend onder de natuurwetstatus.
Eventueel in combinatie met:
- onderhoud en reparatie van eigen onroerend goed.
Deze klasse omvat niet:
- exploitatie van parkeerterreinen, parkeergarages en caravanstallingen (52.21);
- exploitatie van zalen voor feesten en partijen met horecaverstrekking (56.30);
- verhuur van woonruimte door woningbouwverenigingen en -stichtingen (68.20.1);
- verhuur van woonruimte door gemeentelijke woningbedrijven (68.20.2);
- verhuur van overige woonruimte (68.20.3);
- bemiddeling bij de verhuur van onroerend goed (68.31).

683

Bemiddeling in en beheer van onroerend

6831

Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend goed
Deze klasse omvat:
- bemiddeling bij de handel, aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerend goed;
- bemiddeling bij de huur en verhuur van kamers voor periode langer dan 3 maanden;
- registratie van woningzoekenden en toewijzing van woningen veelal voor woningbouwverenigingen;
- bemiddeling bij de verhuur van woonruimte op woonboten;
- expertise en taxatie van onroerend goed;
- certificeren van onroerend goed projecten.
Deze klasse omvat niet:
- bemiddeling bij de huur en verhuur van kamers en woningen voor recreatief verblijf (79.11);
- verzorgen van verhuur en huurinning van onroerend goed van derden (68.32).

6832

Beheer van onroerend goed
Deze klasse omvat:
- verzorgen van verhuur en huurinning van onroerend goed van derden;
- VVE beheer (beheren van onroerend goed voor Verenigingen Van Eigenaren).
Eventueel in combinatie met:
- (laten) verzorgen van het onderhoud aan het te beheren onroerend goed;
- verzorgen van de huizenadministratie.

69

Rechtskundige dienstverlening, accountancy, belastingadvisering en administratie

691

Rechtskundige dienstverlening

6910

Rechtskundige diensten

69101

Advocatenkantoren, bewindvoerders en curatoren
Deze klasse omvat:
- verlenen van rechtsbijstand in gerechtelijke procedures waarbij de cliënt bij procesvoering vertegenwoordigd mag
worden voor alle gerechtelijke colleges.
- curatoren en bewindvoering; beheer van inkomens.
Eventueel in combinatie met:
- geven van rechtskundige adviezen.
Deze klasse omvat niet:
- mentoren (88.99.9)

69102

Rechtskundige adviesbureaus
Deze klasse omvat:
- geven van rechtskundige adviezen;
- wetswinkels en stichtingen voor rechtsbijstand;
- verlenen van rechtsbijstand in gerechtelijke procedures waarbij geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt en bij
overige wettelijk voorgeschreven procedures.
Deze klasse omvat niet:
- verlenen van rechtsbijstand bij Rechtbanken, Hoven en Hoge Raad voor civiele en strafzaken (69.10.1);
- opmaken van notariële akten (69.10.3);
- deurwaarders (69.10.4);
- geven van rechtskundige adviezen en verlenen van rechtsbijstand op het gebied van octrooien, merken, modellen,
licenties en tekeningen (69.10.5).

69103

Notariskantoren
Deze klasse omvat:
- opmaken van notariële akten en verlenen van medewerking aan rechtshandelingen waarvoor notariële medewerking
dwingend is voorgeschreven.
Eventueel in combinatie met:
- verlenen van rechtsbijstand in gerechtelijke procedures waarbij geen verplichte procesvertegenwoordiging geldt;
- geven van rechtskundige adviezen.

69104

Deurwaarderskantoren
Deze klasse omvat:
- betekenen van gerechtelijke stukken (dagvaarding of vonnis) en executeren van vonnissen (ontruiming of
beslaglegging).
Eventueel in combinatie met:
- geven van rechtskundige adviezen.

69105

Octrooibureaus
Deze klasse omvat:
- geven van rechtskundige adviezen en verlenen van rechtsbijstand op het gebied van octrooien, merken, modellen,
licenties en tekeningen en verrichten van technisch onderzoek ter beoordeling van de haalbaarheid van de aanvraag.
Deze klasse omvat niet:
- exploitatie van octrooien, licenties, merken e.d. (77.40);
- verlenen, toekennen van octrooien (84.13).

692

Accountancy, belastingadvisering en administratie

6920

Accountancy, belastingadvisering en administratie

69201

Registeraccountants
Deze klasse omvat:
- de activiteiten van registeraccountants:
* administratieve controle, omvattende de controle van de administratie en de daaraan ontleende
verantwoordingsstukken;
* controle van de administratie met bijzondere doelstellingen, met name kredietonderzoeken, schadeonderzoek,
bepaling van goodwill e.d.;
* afgeven van een verklaring van getrouwheid;
* inrichten van administraties;
* beoordelen van administraties op doelmatigheid en functioneren;
* geheel of gedeeltelijk voeren van administraties;
* analyseren of interpreteren van gegevens ontleend aan administraties, jaarstukken en andere verantwoordingen, dan
wel het geven van advies op grond van die gegevens (adviezen op bedrijfseconomisch gebied, zoals met betrekking tot
investeringen, krediet, verzekeringen, kostprijzen, voorraadbeheer, assortiment bepaling, het opstellen van
kostenprognoses en omzetbegrotingen.
Deze klasse omvat niet:
- activiteiten van accountants-administratieconsulenten (69.20.2);
- verzorgen van boekhoudingen (69.20.3);
- verzorgen van belastingaangiften (69.20.4);
- verzorgen van administraties (6920.9);
- geven van bedrijfseconomische adviezen (70.22.1; 70.22.2).

69202

Accountants-administratieconsulenten
Deze klasse omvat:
- activiteiten van accountants-administratieconsulenten, bestaande uit:
* inrichten van administraties;

* beoordelen van administraties op doelmatigheid en functioneren;
* analyseren of interpreteren van gegevens ontleend aan administraties, jaarstukken e.a. verantwoordingen, dan wel
het geven van advies op grond van die gegevens (adviezen op bedrijfseconomisch gebied, zoals met betrekking tot
investeringen, krediet, verzekeringen, kostprijzen, voorraadbeheer, assortiment bepaling, het opstellen van
kostenprognoses en omzetbegrotingen;
* geheel of gedeeltelijk voeren van administraties;
* ontwerpen van jaarstukken of andere verantwoordingen (balans, verlies- en winstrekening en toelichting daarop);
* onderzoeken van jaarstukken, administraties en andere verantwoordingen en het schriftelijk vastleggen van de
bevindingen in een accountantsrapport, dat geen verklaring omvat, zoals bedoeld in artikel 57 van de Wet op de
Registeraccountants;
* afgeven van schriftelijke verklaringen voor zover deze niet zijn een in artikel 57 van de Wet op de Registeraccountants
bedoelde verklaring omtrent de getrouwheid van een financiële rekening en verantwoording (verklaringen omtrent
omzet, investeringen enz.).
Bovenstaande activiteiten worden in hoofdzaak uitgeoefend ten behoeve van het midden- en kleinbedrijf.
Deze klasse omvat niet:
- activiteiten van registeraccountants (69.20.1);
- verzorgen van boekhoudingen (69.20.3);
- verzorgen van belastingaangiften (69.20.4);
- verzorgen van administraties (69.20.9);
- geven van bedrijfseconomische adviezen (70.22.1; 70.22.2).

69203

Boekhoudkantoren
Deze klasse omvat:
- verzorgen van boekhoudingen;
- opstellen van jaarstukken.
Deze klasse omvat niet:
- activiteiten van registeraccountants (69.20.1);
- activiteiten van accountants-administratieconsulenten (69.20.2);
- verzorgen van belastingaangiften (69.20.4);
- verzorgen van administraties voor zover niet de financiële rekening betreffende (69.20.9);
- geven van bedrijfseconomische adviezen (70.22.1; 70.22.2).

69204

Belastingconsulenten
Deze klasse omvat:
- verzorgen van belastingaangiften;
- adviseren over belastingzaken, fiscale aspecten e.d.;
- vertegenwoordigen van de cliënt bij controverses met de belastingdienst.

69209

Overige administratiekantoren
Deze klasse omvat:
- administratieve werkzaamheden voor zover niet de financiële rekening betreffend:
* voeren van ledenadministraties;
* receptencontrole- en -uitrekenbureaus;
* administraties ten behoeve van scholen;
* administraties ten behoeve van het beheren van gelden van personen die veelal vanwege hun geestelijke handicap of

leeftijd dit niet zelf kunnen zoals bewoners van tehuizen, minderjarigen enz.;
* beheer en doorbetalen van geld van derden via een stichting Derdengelden.
Deze klasse omvat niet:
- administratiekantoren voor aandelen en obligaties (66.19.1);
- administratiekantoren voor woningbeheer en ander onroerend goed (68.32).

70

Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen concern en
managementadvisering

701

Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern

7010

Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen eigen concern

70101

Concerndiensten binnen eigen concern
Deze klasse omvat:
- binnen concernverband leveren van ondersteunende diensten aan de diverse bedrijfseenheden.
Deze ondersteuning bestaat uit een combinatie van verschillende hulpactiviteiten zoals administratie, computerservice,
distributie, research, reclame, bewaking, reprografische diensten, kantinebeheer, marketing, verkoop van
zelfvervaardigde producten enz.
Deze klasse omvat niet:
- concerndiensten welke gespecialiseerd zijn in het leveren van één enkele hulpactiviteit of 2 of meer hulpactiviteiten
waarbij 1 hulpactiviteit 50% of meer van de toegevoegde waarde uitmaakt, worden ingedeeld in die klasse waar de
hulpactiviteit wordt ingedeeld; bijvoorbeeld alleen uitoefenen van reclameactiviteiten wordt ingedeeld in de klasse
reclame (73.11);
- concerndiensten in combinatie met het voeren van het beheer en beleid over het concern (70.10.2).

70102

Holdings (geen financiële)
Deze klasse omvat:
- concernholdings: direct of indirect bezitten van aandelen van tot een concern behorende rechtspersonen en het op
grond daarvan voeren van beheer en beleid over dit concern of een deel daarvan. "Beheer en beleid" wordt hier
bedoeld in ruime zin, dat wil zeggen inclusief activiteiten als financiering, deelneming en coördinatie voor de
onderliggende rechtspersonen;
- managementholdings: het overnemen van bedrijven die zich al dan niet in de problemen bevinden. Het vervolgens
reorganiseren en/of herstructureren van deze bedrijven, waarna deze weer als gezond functionerende eenheden
worden verkocht. De managementholding onderscheidt zich van andere holdings doordat er slechts sprake is van een
tijdelijke band met de bedrijven waarover het beheer en beleid wordt gevoerd.
Eventueel in combinatie met:
- concerndiensten: uitvoeren van hulpdiensten voor het concern zoals administratie, reclame, verkoop, distributie,
opslag, transport, research en marketing.
Deze klasse omvat niet:
- financiële holdings (64.20);
- management-bv's (70.22.1).

702

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering

7021

Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Deze klasse omvat:
- adviseren, richting geven en daadwerkelijke assistentie bij het verzorgen van public relations (inclusief lobbyen);
- adviseren en opzetten van afdelingen voor public relations bij bedrijven en instellingen.
- communicatieadviesbureaus, (online) marketing adviesbureaus en dergelijke.
Deze klasse omvat niet:
- verstrekken van bedrijfseconomische adviezen (70.22.2);
- reclameadviesbureaus (73.11);
- franchisegevers (77.40).

7022

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations)

70221

Organisatieadviesbureaus
Deze klasse omvat:
- verstrekken van adviezen, verrichten van onderzoek en begeleiding op het gebied van de bedrijfsorganisatie,
* fusies, samenwerkingsverbanden en saneringen;
* reorganisaties;
* bestuursvraagstukken en managementproblematiek;
* administratieve organisatie;
* opvolgerproblematiek;
* personeelsbeleid, bijvoorbeeld met betrekking tot beoordeling, salaris- en promotiebeleid, functieclassificatie en
afvloeiingsprocedures e.d.;
- interim-management: tijdelijk het management voeren over bedrijven van derden. Met name de organisatiestructuur
van die bedrijven wordt doorgelicht en eventueel aangepast;
- management-bv's: bv waarin meestal alleen een directeur werkzaam is. Deze BV voert tegen betaling het
management over een andere eenheid.
Deze klasse omvat niet:
- holdings die strategisch management voeren over bedrijven binnen concern (70.10.2);
- public relationsbureaus (70.21);
- verstrekken van bedrijfseconomische adviezen (70.22.2);
- het geven van technische adviezen (71.12).

70222

Advisering op het gebied van management en bedrijfsvoering (geen public relations en organisatieadviesbureaus)
Deze klasse omvat:
- bedrijfseconomisch advies verstrekken voor zover het niet direct de bedrijfsorganisatorische kant betreft,
* onderzoek en advies met betrekking tot kwaliteitsbeheersing, verkoopbevordering, verkooptechniek en im- en export
(geen marketing);
* onderzoek en advies met betrekking tot logistiek, productmanagement en fysieke distributie;
* helpen opstarten van kleine ondernemers;
- begeleiden van management door financial, executive of business coaching;
- certificeren van bedrijven door het toekennen van ISO normering;
- Kamers van Koophandel voor het Buitenland;
- bekleden van commissariaten en bestuurslidmaatschappen.
Eventueel in combinatie met:

- advies verstrekken op bedrijfsorganisatorisch gebied;
- onderzoek en advies met betrekking tot financieringen, beleggingen en investeringen.
Deze klasse omvat niet:
- public relationsbureaus (70.21);
- organisatieadviesbureaus en interim-management (70.22.1);
- markt- en opinieonderzoekbureaus (73.20).

71

Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies; keuring en controle

711

Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies

7111

Architecten

71111

Architecten (geen interieurarchitecten)
Deze klasse omvat:
- ontwerpen en tekenen van bouwwerken voor de burgerlijke en utiliteitsbouw, zowel voor nieuwbouw, restauratie als
verbouw.
Deze klasse omvat niet:
- interieur- en binnenhuisarchitectuur (71.11.2);
- ontwerpen van stedenbouwkundige projecten, tuinen, groenvoorzieningen e.d. (71.12);
- ontwerpen van bouwwerken voor de water- en wegenbouw zoals bruggen, tunnels, sluizen e.d. (71.12).

71112

Interieurarchitecten
Deze klasse omvat:
- ontwerpen van de bouwkundige inrichting binnen gebouwen, inclusief het ontwerp van de kamerindeling en de
bekabeling.
Eventueel in combinatie met:
- interieurontwerp.
Deze klasse omvat niet:
- interieurontwerp en -advies (74.10.3).

7112

Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies
Deze klasse omvat:
- ontwerpen en tekenen van projecten op het gebied van grondmechanica, staal- en betonbouw, bouwconstructies e.d.;
- ontwerpen en tekenen van projecten op het gebied van bouwfysica en geluids- en trillingstechniek;
- adviseren op het gebied van bouwakoestiek en lawaaibeheersing en -bestrijding;
- adviseren op het gebied van bouwkosten, bouwkwaliteit, bouworganisatie, bouwbegeleiding e.d.;
- adviseren op het gebied van gebruik en verwerking van bouwproducten;
- uitvoeren van technische berekeningen van projecten voor de burgerlijke en utiliteitsbouw, stedenbouw, verkeers-,
tuin- en landschapskunde, ruimtelijke ordening en planologie, grond-, water- en wegenbouw;
- ontwerpen van stedenbouwkundig en verkeerskundige projecten;
- ontwerpen van landschapsonderdelen en recreatiegebieden in de onbebouwde omgeving;
- ontwerpen van stadsparken, stads- en dorpsranden, groenvoorzieningen e.d. in de naaste woonomgeving;
- ontwerpen van tuinen en andere groenvoorzieningen rondom bouwwerken;
- adviseren over aanleg van tuinen en parken;
- ontwerpen van sportvelden;
- adviseren op het gebied van stedenbouw, ruimtelijke ordening, planologie en milieu;

- ontwerpen en tekenen van bouwwerken water- en wegenbouw:
* bruggen, tunnels, sluizen, viaducten enz.;
- ontwerpen en tekenen van transportleidingsystemen;
- adviseren op het gebied van projecten voor de grond-, water- en wegenbouw en off-shore;
- ontwerpen en tekenen van elektrotechnische installaties, zoals liften, roltrappen en lichtinstallaties;
- ontwerpen en tekenen van bouwtechnische installaties, zoals sanitair en klimaatbeheersing;
- ontwerpen en tekenen van op het gebied van telematica;
- ontwerpen, tekenen adviseren m.b.t. alarm-, brand- en inbraakbeveiliging;
- ontwerpen en tekenen van werktuigen, machines en apparaten en van projecten op het gebied van de industriële
automatisering;
- adviseren op het gebied van werktuig-, machine- en apparatenbouw;
- uitvoeren van technische berekeningen voor werktuig-, machine- en apparatenbouw;
- ontwerpen, tekenen en berekenen van projecten op het gebied van de procestechniek in de chemische en
petrochemische industrie;
- ontwerpen van geografische kaarten, luchtkartering;
- landmeetkundige en kadastrale activiteiten, kadasters;
- meteorologische instituten, freelance weerkundigen e.d.;
- milieuadviesdiensten;
- verzorgen van asbest inventarisatierapporten;
- geologisch en geofysisch bodemonderzoek;
- tekenen van technische illustraties voor boeken en tijdschriften;
- adviseren m.b.t. bedrijfsveiligheid op werkplekken e.d.;
- adviseren op het gebied van gebruik en verwerking van (niet-bouwkundige) producten;
- archeologische adviesbureaus;
- ontwerpen van certificatiesystemen op bovengenoemde gebieden;
- projectbegeleiding op alle bovengenoemde gebieden;
- overige technische ontwerp-, teken- en adviesbureaus voor zover elders niet genoemd.
Eventueel in combinatie met:
- het voeren van de directie tijdens de aanleg c.q. bouw van de projecten.

712

Deze klasse omvat niet:
- ontwerpen van bouwwerken voor burgerlijke en utiliteitsbouw (71.11);
- tekenen van reclame (73.11);
- aanleggen van tuinen, parken e.d. groenvoorzieningen (81.30).
Keuring en controle

7120

Keuring en controle

71201

Keuring en controle van agrarische producten en voedingsmiddelen
Deze klasse omvat:
- routinematig keuren, controleren en testen van voedings- en genotmiddelen onder meer met het oog op
voedingshygiëne;
- vee- en vleeskeuringsdiensten
- melkcontrole- en zuivelkeuringsdiensten;
- warenkeuringsdiensten;
- keuring en controle van land- en tuinbouwproducten.
Deze klasse omvat niet:

- speur- en ontwikkelingswerk met betrekking tot voedingsmiddelen en agrarische producten (72.11.1);
- keurings-, controle- en inspectiediensten van de overheid (84.12 of 84.13).

71202

Keuring en controle van machines, apparaten en materialen
Deze klasse omvat:
- inspecteren, certificeren, routinematig keuren, controleren en testen van alle mogelijke materialen, machines,
apparaten, technische installaties, gebruiksvoorwerpen e.d.;
- inspectie van gas- en olietransportleidingen, rioleringen al dan niet met camera's;
- quality survey;
- ijken van machines, apparaten, technische installaties, schepen e.d.;
- verrichten van autokeuringen.
Deze klasse omvat niet:
- controleren van ladingen van transportmiddelen (52.29.2);
- certificeren van onroerend goed projecten (68.31);
- speur- en ontwikkelingswerk met betrekking tot machines, apparaten, materialen, e.d. (72.19.2);
- keuring en controle van agrarische producten en voedingsmiddelen (71.20.1);
- keurings-, controle- en inspectiediensten van de overheid (84.13);
- medische laboratoria (86.92.4).

71203

Overige keuring en controle
Deze klasse omvat:
- verrichten van metingen in verband met de zuiverheid van water of lucht;
- verrichten van metingen van de radioactiviteit e.d.;
- verrichten van analyses van potentiële bronnen van verontreiniging, zoals rook en afvalwater;
- verrichten van onderzoek, inventarisatie en rapportage op het voorkomen van asbest;
- verrichten van keuring en controle op het gebied van bodemverontreiniging.
Deze klasse omvat niet:
- speur- en ontwikkelingswerk van het aards milieu, ruimtelijke straling e.d. (72.11.3);
- medische laboratoria (86.92.4).

72

Speur- en ontwikkelingswerk

721

Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk

7211

Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk

72111

Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische producten en processen
Deze klasse omvat:
- biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische producten en processen:
* landbouwproductiviteit en -technologie;
* bosbouw;
* veeteelt en diergeneeskunde;
* chemische en biologische meststoffen, bestrijdingsmiddelen en pesticiden.
Deze klasse omvat niet:
- niet biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische producten en processen (72.19.1).

72112

Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische producten en farmaceutische processen
en van voeding

72113

Biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk voor overige toepassingen.

7219

Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch)

72191

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van landbouw en visserij (niet biotechnologisch)
Deze klasse omvat:
- niet biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische producten en processen::
* landbouwproductiviteit, -technologie en mechanisatie;
* bosbouw;
* veeteelt en diergeneeskunde;
* chemische en biologische meststoffen, bestrijdingsmiddelen en pesticiden;
- proefboerderijen en -stations, proefterreinen voor landbouw en visserij (geen biotechnologisch onderzoek).
Deze klasse omvat niet:
- keuring en controle van agrarische producten (71.20.1);
- biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van agrarische producten en processen (72.11.1).

72192

Technisch speur- en ontwikkelingswerk
Deze klasse omvat:
- speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van technologie:
* industriële fabricage- en procestechnieken;
* materiaalonderzoek en nieuwe materialen;
* machines en apparaten, transportmiddelen en instrumenten (inclusief medische);
* elektrotechniek en elektronica;
* automatiserings- en informatietechnologie;
* lucht- en ruimtevaart;
* voedingsmiddelentechnologie, zowel met betrekking tot industriële fabricage- en procestechnieken als de
ontwikkeling van nieuwe producten;
- technische proefstations met betrekking tot technisch speur- en ontwikkelingswerk.
Deze klasse omvat niet:
- routinematige ontwikkeling van software (62.01);
- technische ontwerp speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van landbouw en visserij (72.19.1);
- ingenieurs- en overige technische ontwerp-, teken- en adviesbureaus (71.12);
- routinematige keuring en controle van machines, apparaten en materialen (71.20.2).

72193

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van gezondheid en voeding (niet biotechnologisch)
Deze klasse omvat:
- niet-biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op verschillende medische gebieden:
* preventieve en helende geneeskunde;
* sociale geneeskunde, pediatrie, gerontologie en geriatrie;
* voedingsleer en voedingshygiëne;
* geneesmiddelen, vaccins, serums e.d.;
* beroepsziekten;
* toxicomanie met name veroorzaakt door voeding, alcohol, tabak, drugs, doping of verslaving aan bepaalde

geneesmiddelen;
- overig speur- en ontwikkelingswerk gericht op de menselijke gezondheid.
Deze klasse omvat niet:
- biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van geneesmiddelen en voeding (72.11.2.);
-niet-biotechnologisch speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van diergeneeskunde en diergeneesmiddelen
(72.19.1);
- speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van medische apparaten en instrumenten (72.19.2);
- artsen-, en bacteriologische en serologische laboratoria voor routinematig onderzoek (86.92.4).

72199

Overig natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet biotechnologisch)
Deze klasse omvat:
- speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van natuurwetenschappen, zoals exploitatie en exploratie van de ruimte,
meteorologisch speur- en ontwikkelingswerk, astronomie en astrofysica, sterrenwachten;
- speur- en ontwikkelingswerk zonder specifiek terrein.
Deze klasse omvat niet:
- meteorologische instituten (71.12).

722

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

7220

Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
Deze klasse omvat:
- speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van geesteswetenschappen:
* onderwijs, vorming en omscholing;
* cultuur en religie;
* recreatie, sport en toerisme;
* welzijnszorg en politiek;
* rechtspraak;
* DNA onderzoek;
* archeologie en geschiedenis;
* psychologie;
* wijsbegeerte;
* economie en planologie;
* maatschappelijke structuren, relaties, gedragspatronen e.d.;
- ontwikkelen van wiskundige analysemethoden;
- adviseren over cultuurhistorische aspecten van bestaande gebouwen bij stedenbouw.

73

Reclame en marktonderzoek

731

Reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

7311

Reclamebureaus
Deze klasse omvat:
- ontwerpen en tekenen van alle mogelijke vormen van reclame en advertenties;
- adviseren op het gebied van reclameactiviteiten;
- opstellen van reclamecampagnes;
- all round-reclamebureaus;
- "converters" op het gebied van reclame (ontwerpen en laten produceren);

- schrijvers van reclameteksten.
- schilderen van reclame op borden, panelen, transportmiddelen enz.;
- beletteren van auto's, borden, panelen e.d. met kunststof letters;
- stileren van woonwinkels, meubelzaken e.d.;
- verzorgen van etalages, showrooms e.d.;
- standbouw, plaatsen en inrichten van tentoonstellingsstands;
- verspreiden van reclame door vliegtuigen;
- verspreiden, huis-aan-huis bezorgen van reclamemateriaal, monsters e.d.;
- inspreken van reclameteksten;
- verspreiden, uitzenden van reclameboodschappen via televisie.
Deze klasse omvat niet:
- drukken van reclamemateriaal (18.12);
- produceren van video(film)s met reclameboodschappen voor televisie en film (59.11.1);
- public relationsbureaus (70.21);
- reclame- en advertentiebemiddeling (73.12);
- handel in advertentieruimte en -tijd (73.12);
- markt- en opinieonderzoek (73.20);
- grafisch ontwerp (74.10.1);
- reclamefotografie (74.20.1).

7312

Handel in advertentieruimte en -tijd
Deze klasse omvat:
- bemiddelen op het gebied van reclame en advertenties via alle mogelijke media, ook internet;
- bemiddelen op het gebied van de plaatsing van buitenreclame;
- advertentiecolportage;
- aanbieden, verhuren van reclameruimte op borden, panelen, zuilen, openbaar vervoer enz..

732

Markt- en opinieonderzoekbureaus

7320

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;
- imago-onderzoek van producten en bedrijven;
- uitvoeren van opiniepeilingen.
Deze klasse omvat niet:
- speur- en ontwikkelingswerk met betrekking tot marktonderzoek en marktanalyse (72.20);
- reclameadviesbureaus (73.11).

74

Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy

741

Industrieel ontwerp en vormgeving

7410

Industrieel ontwerp en vormgeving

74101

Communicatie- en grafisch ontwerp
Deze klasse omvat:
- ontwerp van bedrijfsidentiteiten, huisstijlen, logo’s en beeldmerken, verpakkingen, bewegwijzeringssystemen,
illustraties, infographics, typografie, interfaces en merken, grafisch ontwerp;
- ontwerp van visuele en interactieve concepten voor online en offline communicatiemedia, communicatieontwerp;
- ontwerp van animaties en (serious) games;
- ontwerp van websites en interaction design, webdesign;
Deze klasse omvat niet:
- webdesign in combinatie met het programmeren van websites (62.01).

74102

Industrieel en productontwerp
Industrieel en productontwerp dragen bij aan gebruiksgemak, beleving, (kosten-)efficiency bij productie, onderhoud en
gebruik en marketing doelstellingen en omvat:
- ontwerp van 3-dimensionale producten en objecten voor de zakelijke en consumentenmarkt;
- ontwerp van consumentenproducten (persoonlijk, huishoudelijk, interieur), mode, meubilair, woningtextiel;
- ontwerpen en productie van patronen en modellen voor de maatconfectie-industrie;
- ontwerp van (onderdelen van) grote en/of specialistische producten;
- ontwerp van producten en ze door derden laten maken.
Deze klasse omvat niet:
- ontwerp en fabriceren van producten (sectie C);
- technisch ontwerp (71.12);
- geven van persoonlijk kleding- en kleuradvies (96.02.2).

74103

Interieur en ruimtelijk ontwerp
Deze klasse omvat:
- ontwerp van bedrijfs- winkel- kantoor- en woninginrichtingen en ook het geven van adviezen op dit gebied;
- ontwerp van objecten en styling binnen bestaande ruimte, interieurdecoratie;
- ontwerp van exposities, stands en etalages;
- ontwerp van openbare ruimte, speelplaatsen en straatmeubilair;
- interieuradvies (ook ten behoeve van woningverkoop).
Deze klasse omvat niet:
- interieuradvies in combinatie met verkoop (sectie G);
- interieurarchitecten, ontwerpen van de bouwkundige inrichting (71.11.2).

742

Fotografie en ontwikkelen van foto's en films

7420

Fotografie en ontwikkelen van foto's en films

74201

Fotografie
Deze klasse omvat:
- maken van foto's voor bedrijven en particulieren:
* portretfotografie, maken van pasfoto's, schoolfoto's en trouwreportages;
* mode- en reclamefotografie en fotografie voor uitgeverijen, makelaars of toeristische doeleinden;
* luchtfotografie;
- maken van videofilms voor particulieren voor bruiloften, feesten en partijen e.d.;

- persfotografie.
Deze klasse omvat niet:
- maken van videofilms voor bedrijfsmatig gebruik (59.11.1);
- fotopersbureaus (63.91);
- exploitatie van fotoautomaten, fotocabines voor portretfotografie (74.20.2).

74202

Ontwikkelwinkels
Deze klasse omvat:
- ontwikkelen, afdrukken en vergroten van rechtstreeks door de klant aangeboden negatieven of films;
- kopiëren, restaureren en retoucheren van rechtstreeks door de klant aangeboden foto's;
- exploitatie van fotoautomaten, fotocabines voor portretfotografie.
Eventueel in combinatie met:
- verkoop van foto- en diafilmrolletjes.
Deze klasse omvat niet:
- film- en foto-ontwikkelcentrales (74.20.3).

74203

Ontwikkelcentrales
Deze klasse omvat:
- ontwikkelen, afdrukken en vergroten van via een tussenpersoon aangeboden negatieven of films;
- kopiëren, restaureren en retoucheren van via een tussenpersoon aangeboden foto's.
Deze klasse omvat niet:
- bewerken van films voor de filmindustrie of televisie (59.12);
- ontwikkelwinkels (74.20.2).

743

Vertalers en tolken

7430

Vertalers en tolken
Deze klasse omvat:
- vertalers en tolken, inclusief doventolken.

749

Overige specialistische zakelijke dienstverlening

7490

Overige specialistische zakelijke dienstverlening
Deze klasse omvat:
- expertise en taxatie van roerende goederen (antiek, sieraden etc.);
- managen, begeleiden van artiesten en sportlieden, voetbalmakelaars;
- bemiddeling in de verkoop van ondernemingen en bij overname van artsenpraktijken;
- bemiddeling in de handel in patenten;
- adviseren op het gebied van veiligheid;
- opstellen, schrijven van puzzels, cryptogrammen e.d., ontwerpen van spellen (geen software);
- bill auditing (controleren of in rekening gebrachte bedragen kloppen, kostendeskundigen;
- beheren van niet openbare archieven;
- conservators: het organiseren van de opbouw en instandhouding van museumcollecties;
- demonstratrices, mannequins, fotomodellen, hostesses;
- toezicht houden voor opdrachtgever op uitbesteed werk (geen bouwtoezicht);

- office management (regelen dat alles in een kantoor soepel verloopt);
- accountmanagers;
- expertise en taxatie van antiek, kunstvoorwerpen en schilderijen (geen schade-expertise);
- expertise en taxatie van juwelen, munten, postzegels (geen schade-expertise);
- expertise en taxatie van machines en andere roerende goederen (geen schade-expertise);
- experts en consultants die niet elders genoemd zijn, zoals vinologen, culinair adviseurs.

75

Veterinaire dienstverlening

750

Veterinaire dienstverlening

7500

Veterinaire dienstverlening
Deze klasse omvat:
- gezondheidszorg voor vee en huisdieren;
- dierenambulances;
- fysiotherapie voor dieren;
- advisering over welzijn en voeding van huisdieren.
Deze klasse omvat niet:
- veepedicure (01.62);
- keurings- en controlediensten voor vee en vlees (71.20.1):
- dierenasielen en -pensions (96.09).

77

Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen, machines en overige
roerende goederen

771

Verhuur en lease van auto's

7711

Verhuur en lease van personenauto's en lichte bedrijfsauto's

77111

Verhuur van personenauto's en lichte bedrijfsauto's (geen operational lease)
Deze klasse omvat:
- verhuur van personenauto's zonder chauffeur;
- verhuur van bestelwagens en vrachtauto's < 3,5 ton zonder chauffeur.
Deze klasse omvat niet:
- verhuur van personenauto's met chauffeur (49.32);
- verhuur van bestelwagens en vrachtauto's met chauffeur (49.41);
- operational lease van personenauto's (77.11.2);
- verhuur van bestelwagens en vrachtauto's van 3,5 ton of zwaarder (77.12);
- verhuur van kampeerauto's (7712);
- verhuur van aanhangwagens, vouwwagens en toercaravans (77.39.9).

77112

Operational lease van personenauto's en lichte bedrijfsauto's
Deze klasse omvat:
- operational lease van personenauto's zonder chauffeur;
- operational lease van bestelwagens en vrachtauto's < 3,5 ton zonder chauffeur.
Deze klasse omvat niet:

- financial lease van auto's (64.92.2);
- operational lease van vrachtauto's => 3,5 ton (77.12).

7712

Verhuur en lease van vrachtwagens, autobussen, caravans en aanhangwagens
Deze klasse omvat:
- verhuur en operational lease van vrachtauto's en bussen:
* bestel- en vrachtauto's => 3,5 ton, autobussen, trucks enz.;
* campers (kampeerauto's).
Deze klasse omvat niet:
- verhuur van autobussen met chauffeur (49.39.1);
- verhuur van vrachtauto's met chauffeur (49.41);
- verhuur van caravans met standplaats (55.20.1);
- verhuur van personenauto's en bestel- en vrachtauto's < 3,5 ton zonder chauffeur (77.11.1);
- verhuur van fietsen (77.21);
- verhuur van toercaravans en vouwwagens (77.39.9).

772

Verhuur van consumentenartikelen

7721

Verhuur van sport- en recreatieartikelen
Deze klasse omvat:
- verhuur van sportartikelen, zoals ski's en surfplanken;
- verhuur van kampeerartikelen;
- verhuur van fietsen;
- verhuur van speeltoestellen en grote spellen voor evenementen;
- verhuur van strandcabines, strandstoelen en windschermen;
- verhuur van zeilschepen en motorjachten zonder bemanning;
- verhuur van sporttoestellen en -apparaten.
Deze klasse omvat niet:
- verhuur van zeilschepen en motorjachten met bemanning voor de vaart over zee (50.10);
- verhuur van zeilschepen en motorjachten met bemanning voor de vaart over binnenwateren (50.30);
- verhuur van campers (77.12);
- verhuur van feesttenten (77.29.9);
- verhuur van speel- en amusementsautomaten (77.39.1)
- verhuur van caravans en vouwwagens (77.39.9);
- verhuur van kleine spellen aan particulieren, spelotheken (91.01.9).

7722

Videotheken
Deze klasse omvat:
- verhuur van videobanden, dvd's, cd's en films aan particulieren.
Deze klasse omvat niet:
- verhuur van films en videobanden voor bedrijfsmatig gebruik (59.13);
- verhuur van videorecorders, movie-boxen e.d. (77.29.2).

7729

Verhuur van overige consumentenartikelen

77291

Verhuur van leesportefeuilles

Deze klasse omvat:
- verhuur van leesportefeuilles, leesmappen e.d. voor particulier en bedrijfsmatig gebruik (bijvoorbeeld voor
wachtkamers van artsen en kappers).

77292

Verhuur van kleding en huishoudelijke artikelen
Deze klasse omvat:
- verhuur en operational lease van huishoudelijke gebruiksgoederen zowel aan particuliere als bedrijfsmatige
gebruikers:
* wit- en bruingoed;
* glas-, porselein- en aardewerk;
* stoelen en tafels;
* zonnebanken;
* medische hulpmiddelen zoals speciale bedden, krukken enz.;
- partyverhuur: verhuur van alle mogelijke artikelen nodig voor het houden van feesten en partijen;
- verhuur van gelegenheidskleding en kostuums en van carnavalskleding;
- verhuur en lease van sieraden en horloges;
- verhuur en lease van muziekinstrumenten.
Deze klasse omvat niet:
- verhuur van toneelkleding (77.29.9);
- verhuur van linnen en bedrijfskleding door wasserijen (96.01.1).

77299

Verhuur van overige consumentenartikelen (rest)
Deze klasse omvat:
- verhuur van overige roerende goederen
* marktkramen;
* feesttenten, dansvloeren en tribunes;
* directie-, schaft-, toiletwagens e.d.;
* toneelkleding, -decors en -rekwisieten;
* bloembakken, kunstbloemen, etalagemateriaal e.d.;
* emballagemateriaal, verhuisdozen e.d.;
* machines, apparaten en werktuigen voor de doe-het-zelvers;
* school- en andere boeken.

773

Verhuur en lease van machines en werktuigen en van overige goederen

7731

Verhuur en lease van landbouwmachines en werktuigen
Deze klasse omvat:
- verhuur en operational lease van land- en bosbouwmachines en -werktuigen zonder bedienend personeel.
Deze klasse omvat niet:
- verhuur van akkerbouwmachines en -werktuigen met bedienend personeel (01.61);
- verhuur van bosbouwmachines en -werktuigen met bedienend personeel (02.40).

7732

Verhuur en lease van machines en installaties voor de bouw
Deze klasse omvat:
- verhuur en operational lease van machines en werktuigen voor de burgerlijke en utiliteitsbouw en weg- en waterbouw
zonder bedienend personeel;

- verhuur van steigers en werkplatforms zonder opbouwen en afbreken;
- verhuur van bekistingen.

7733

Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur
Deze klasse omvat:
- verhuur en operational lease van computers en -randapparaten;
- verhuur en operational lease van kantoormachines zoals kopieerapparaten;
- verhuur en operational lease van vergaderapparatuur zoals beamers, overheadprojectoren e.d.

7734

Verhuur en lease van schepen
Deze klasse omvat:
- verhuur en operational lease van schepen voor de beroepsvaart zonder bemanning.
Deze klasse omvat niet:
- verhuur van zeilschepen en motorjachten met bemanning voor de vaart over zee (50.10);
- verhuur van zeeschepen met bemanning (50.10 of 50.20.x);
- verhuur van zeilschepen en motorjachten met bemanning voor de vaart over binnenwateren (50.30);
- verhuur van binnenvaartschepen met bemanning (50.30 of 50.40.x);
- verhuur van woonruimte op woonboten (68.20.3);
- verhuur van zeilschepen en motorjachten zonder bemanning (77.21);
- verhuur van duwbakken, pontons, drijvende bokken e.d. materieel, zonder bedienend personeel (77.39.9).

7735

Verhuur en lease van vliegtuigen
Deze klasse omvat:
- verhuur en operational lease van vliegtuigen zonder bemanning;
- verhuur en operational lease van luchtballonnen zonder bemanning.
Deze klasse omvat niet:
- verhuur van vliegtuigen met bemanning voor passagiersvervoer (51.10);
- verhuur van luchtvaartuigen, ballonnen e.d. met bemanning (51.10);
- verhuur van vliegtuigen met bemanning voor goederen vervoer (51.21).

7739

Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen

77391

Verhuur van automaten
Deze klasse omvat:
- verhuur en operational lease van speel-, amusements- en verkoopautomaten;
- verhuur van kaartautomaten voor betaalkaarten in stadions.
Deze klasse omvat niet:
- exploitatie van verkoopautomaten voor voedings- en genotmiddelen, condooms e.d. (47.99.9);
- exploitatie van horeca-automaten voor warme spijzen en eetwaren (56.10.2);
- exploitatie van amusements- en speelautomaten in eigen accommodaties of bij derden geplaatst. (92.00.9).

77399

Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en van overige goederen (geen automaten)
Deze klasse omvat:
- verhuur van overige goederen
* aanhangwagens en opleggers;

* heftrucks;
* toercaravans en vouwwagens;
* spoorwegmaterieel;
* motorfietsen, brommers en scootmobielen;
- verhuur van transportcontainers.
- verhuur en operational lease van overige machines en werktuigen zonder bedienend personeel,
* motoren en turbines, gereedschapswerktuigen;
* machines voor de delfstoffenwinning;
* uitrusting en materieel voor de olie- en gaswinning;
* audio- en videoapparaten, televisie-, film- en communicatieapparaten voor professioneel gebruik;
* geluids- en lichtinstallaties voor professioneel gebruik;
* meet- en regelapparaten en beveiligingsapparatuur;
* operatiekamers;
* hete luchtkanonnen en verwarmingsapparaten voor professioneel gebruik;
* drijvende bokken, kranen, duwbakken, pontons e.d. materieel;
* overige apparaten voor wetenschappelijke, commerciële en industriële doeleinden.
Deze klasse omvat niet:
- financial lease van machines en apparaten (64.91);
- verhuur en operational lease van audio- en videoapparaten e.d. voor huishoudelijk gebruik (77.29.2)
- verhuur van machines en apparaten voor de doe-het-zelvers (77.29.9);
- verhuur van land- en bosbouwmachines en -werktuigen zonder bedienend personeel (77.31);
- verhuur van bouwmachines en -werktuigen zonder bedienend personeel (77.32);
- verhuur van computers en kantoormachines (77.33).

774

Lease van niet-financiële immateriële activa

7740

Lease van niet-financiële immateriële activa
Deze klasse omvat:
- leasen van producten die intellectueel eigendom zijn (geen copyrights);
- royalty's e.d. ontvangen voor het ter beschikking stellen van:
w.o. patenten, licenties en octrooien;
w.o. merknamen;
w.o. franchiseformules (zonder verkoop van goederen aan franchisenemers);
w.o. kennis, bijvoorbeeld resultaten van research;
- bemiddeling en handel in landbouwrechten, quota, emissierechten etc.;
- leasen van andere rechten, zoals concessies voor de winning van delfstoffen, taxivergunningen.
Deze klasse omvat niet:
- leasen van copyrights, auteursrechten (boeken: 58.11, software: 58.2);
- leasen van filmrechten en rechten op video's en Dvd’s (59.13);
- leasen van muziekrechten (59.20);
- uitgeven, in omloop brengen van cadeau-, hotel-, boeken-, VVV-, dinerbonnen, spaarzegels e.d. (82.99.9).

78

Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer

781

Arbeidsbemiddeling

7810

Arbeidsbemiddeling
Deze klasse omvat:
- uitvoeren van de reguliere arbeidsbemiddeling via bureaus voor de arbeidsvoorziening;
- werven en selecteren van personeel voor opdrachtgevers;
- zoeken en plaatsen van directieleden (headhunters);
- bemiddelingsbureaus voor freelancers zoals fotomodellen, mannequins, dressmen, demonstratrices enz. en voor
zzp’ers;
- thuiswerkcentrales, bemiddelen in verzorging van thuiswerk;
- testen (psychotechnisch) van personeel.
Deze klasse omvat ook:
- loopbaancoaching;
- scouting van sporttalent.

782

Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

7820

Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

78201

Uitzendbureaus
Deze klasse omvat:
- het bemiddelen bij het tijdelijk plaatsen van personen, die tijdens de plaatsing door de uitzendorganisatie worden
betaald.
Deze klasse omvat niet:
- bedrijfsverzorgingsdiensten voor akker- en tuinbouwbedrijven (01.61);
- bedrijfsverzorgingsdiensten voor veeteeltbedrijven (01.62);
- uitlenen van personeel via arbeidspools opgericht door en bestemd voor de aangesloten leden (78.20.2);
- het tijdelijk plaatsen (detacheren) van eigen (loonlijst)personeel bij andere bedrijven waarbij de gezagsverhouding i.c.
verantwoording over de te verrichten werkzaamheden bij het ontvangende bedrijf ligt (78.20.2);
- het detacheren van personeel, m.n. langdurig werkelozen en laaggeschoolde jongeren voor
werkgelegenheidsprojecten die betrekking hebben op gesubsidieerde banen (78.20.3);
- het tijdelijk plaatsen (detacheren) van eigen (loonlijst)personeel bij andere bedrijven waarbij de gezagsverhouding i.c.
verantwoording over de te verrichten werkzaamheden niet bij het ontvangende bedrijf ligt wordt ingedeeld volgens de
activiteit die het personeel uitoefent.

78202

Uitleenbureaus
Deze klasse omvat:
- het tijdelijk plaatsen (detacheren) van eigen (loonlijst)personeel bij andere bedrijven waarbij de gezagsverhouding i.c.
verantwoording over de te verrichten werkzaamheden bij het ontvangende bedrijf ligt;
- uitlenen van personeel via arbeidspools opgericht door en bestemd voor de aangesloten leden ;
- loonlijst bv's, eenheden opgericht voor de vorming van een arbeidspool binnen één concern;
- collegiale uitleenbedrijven, dat wil zeggen eenheden opgericht voor de vorming van een arbeidspool of arbeidsreserve
voor de aangesloten bedrijven.
Deze klasse omvat niet:
- bedrijfsverzorgingsdiensten voor akker- en tuinbouwbedrijven (01.61);
- bedrijfsverzorgingsdiensten voor veeteeltbedrijven (01.62);
- uitzendbureaus (78.20.1);

- banenpools als werkgelegenheidsprojecten (78.20.3);
- het detacheren van personeel, m.n. langdurig werkelozen en laaggeschoolde jongeren voor
werkgelegenheidsprojecten die betrekking hebben op gesubsidieerde
banen (78.20.3);
- het tijdelijk plaatsen (detacheren) van eigen (loonlijst)personeel bij andere bedrijven waarbij de gezagsverhouding i.c.
verantwoording over de te verrichten
werkzaamheden niet bij het ontvangende bedrijf ligt wordt ingedeeld
volgens de activiteit die het personeel uitoefent.

78203

Banenpools (werkgelegenheidsprojecten)
Deze klasse omvat:
- detacheren van personeel voor werkgelegenheidsprojecten die betrekking hebben op gesubsidieerde banen. Het
betreft voornamelijk langdurig werkelozen en laaggeschoolde jongeren die geen of nauwelijks werkervaring hebben
opgedaan, niet om zieke medewerkers bij terugkeer naar het werk.
Deze klasse omvat niet:
- detacheren van eigen personeel voor niet gesubsidieerde banen en waarbij de gezagsverhouding i.c.
verantwoording over de te verrichten werkzaamheden bij het ontvangende bedrijf ligt (78.20.2);
- re-integratiebedrijven: het begeleiden van zieke medewerkers bij terugkeer naar het werk en het
begeleiden van re-integrerende werkzoekenden bij het vinden van werk (86.92.2).

783

Payrolling (personeelsbeheer)

7830

Payrolling (personeelsbeheer)
Deze klasse omvat:
- het beheer van (een groot deel van) het personeel van een ander bedrijf: het verzorgen van de
personeelsadministratie, afdrachten voor belasting en sociale verzekeringen.

79

Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

791

Reisbemiddeling en reisorganisatie

7911

Reisbemiddeling
Deze klasse omvat:
- bemiddeling in reizen;
- bemiddeling in verhuur van verblijfsaccommodaties voor reizigers:
* hotelkamers, vakantieappartementen, vakantiehuisjes e.d.;
- bemiddeling in verhuur van staanplaatsen voor kampeertenten en caravans;
- vakantie- en hotelkamerveilingen via internet;
- bemiddeling in verhuur van bemande vliegtuigen.
Deze klasse omvat niet:
- bemiddeling in verhuur van appartementen en woningen voor verblijf langer dan 2 maanden (68.31);
- organiseren van (vakantie)reizen, touroperating (79.12);
- VVV 's, reisinformatiebureaus, nationale verkeersbureaus (79.90);
- boekingskantoren van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen voor passagiers (79.90).

7912

Reisorganisatie
Deze klasse omvat:
- organiseren van reizen met inschakeling van vervoerbedrijven, hotels en andere horecafaciliteiten e.d.;
- touroperating, ook voor inkomend toerisme.
Deze klasse omvat niet:

- vervoer per autobus van zelf georganiseerde reizen (4939);
- bemiddelen in reizen (7911).

799

Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus

7990

Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus
Deze klasse omvat:
- VVV 's, reisinformatiebureaus, nationale verkeersbureaus;
- verkoop van reisbiljetten;
- boekingskantoren van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen voor passagiers;
- organiseren van vervoer voor speciale groepen zoals schoolkinderen, gehandicapten, werknemers;
- taxitelefooncentrales;
- reisleiders en gidsen; verzorgen van rondleidingen;
- verkoopkantoren van toegangskaarten voor kunstbeoefening en culturele evenementen.
Deze klasse omvat niet:
- taxicentrales (49.32).

80

Beveiliging en opsporing

801

Particuliere beveiliging

8010

Particuliere beveiliging
Deze klasse omvat:
- particuliere beveiliging
* lijfwachten;
* straatpatrouilles, bewaking van woningen, kantoren, fabrieken, bouwterreinen, hotels, theaters, discotheken enz.;
* portiers- en andere toegangscontrolediensten;
* winkeldetectives;
* brandwachten;
- africhting van honden voor bewakingsdoeleinden;
- vervoer van voorwerpen van waarde.
Deze klasse omvat niet:
- adviseren op het gebied van beveiliging (74.90);
- privédetectives (80.30);
- bewaking, beveiliging en opsporing door politie (84.24).

802

Beveiliging via beveiligingssystemen

8020

Beveiliging via beveiligingssystemen
Deze klasse omvat:
- toezicht op mechanische en elektrische beveiligingsapparaten;
- exploitatie van meldkamers voor bewaking en beveiliging.
Eventueel in combinatie met:
- geven van adviezen op het gebied van alarm- en inbraakbeveiliging.

803

Opsporing

8030

Opsporing

Deze klasse omvat:
- opsporingsdiensten;
- privédetectives.

81

Facility management, reiniging en landschapsverzorging

811

Facility management

8110

Facility management
Deze klasse omvat:
- een combinatie van diensten in een vestiging van de cliënt. Deze diensten omvatten interieurreiniging, technisch
onderhoud, afvalbeheer, bewaking en beveiliging, postzaken, receptie en andere ondersteunende diensten;
- verhuren van tijdelijke werkplekken met ICT, catering, advies.

812

Reiniging

8121

Interieurreiniging van gebouwen
Deze klasse omvat:
- reinigen van interieurs van woningen, kantoren en andere gebouwen of gedeelten daarvan;
- schoonmaken van toiletten inclusief verversen handdoeken, toiletpapier, zeepautomaat e.d.;
- leeg halen van panden/woningen en veegschoon opleveren.
Deze klasse omvat niet:
- particuliere huishoudens met schoonmaakpersoneel in dienst (97.00).

8122

Gespecialiseerde reiniging van gebouwen en industriële reiniging

81221

Glazenwassen

81222

Schoorsteenvegen
Deze klasse omvat:
- schoorsteenvegen en schoonmaken van rookkanalen.

81229

Overige gespecialiseerde reiniging van gebouwen en industriële reiniging
Deze klasse omvat:
- brand- en roetreiniging (niet met behulp van zandstralen of stoom);
- gevelreiniging met behulp van het onder hoge druk spuiten van water;
- salvage van gebouwen na brand;
- verwijdering van graffiti;
- reinigen van industriële installaties en van tanks en silo’s;
- de gaswacht (schoonmaken en controle van gastoestellen);
- schoonmaken van kachels, ovens, boilers, e.d.
Deze klasse omvat niet:
- verwijderen van asbest (39.00);
- reinigen van gevels met stoom, door zandstralen e.d. (43.39);
- reinigen van gebouwen en opruimen van bouwplaatsen na de bouw (43.39);
- glazenwassen (81.22.1);
- schoorsteenvegen (81.22.2).

8129

Overige reiniging

Deze klasse omvat:
- schoonmaken van tanks van schepen en vrachtwagens;
- classificeren van schepen;
- reinigen van treinen, bussen, vliegtuigen, enz.;
- schoonmaken van vuilcontainers;
- schoonmaken van verpakkingsmiddelen flessen, kratten, pallets e.d.;
- bestrijden van vogeloverlast bij vliegvelden, gebouwen e.d.;
- desinfecteren en bestrijden van ongedierte (niet ten behoeve van de landbouw);
- steriliseren van medische instrumenten en hulpmiddelen;
- schoonmaken van graven en grafmonumenten;
- de bierwacht (schoonmaken en controle van bierleidingen).

813

Landschapsverzorging

8130

Landschapsverzorging
Deze klasse 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 en grafbeplanting.
Deze klasse omvat niet:
- ontwerpen van tuinen en groenvoorzieningen (71.12);
- aanleg en onderhoud van sportaccommodaties voor zover niet uitsluitend de groenvoorziening (42.99).

82

Overige zakelijke dienstverlening

821

Brede administratieve en secretariële dienstverlening

8211

Brede administratieve dienstverlening
Deze klasse omvat:
- verzorgen van een combinatie van dagelijkse kantoordienstverlening, zoals bemannen van de receptie, financiële
planning, boekhouding, personeelsadministratie, logistiek en secretariële ondersteuning.

8219

Secretariële dienstverlening
Deze klasse omvat:
Verschillende vormen van secretariële ondersteuning en gespecialiseerde dienstverlening aan kantoren:
- documentvoorbereiding;
- redigeren, proeflezen, corrigeren;
- organiseren van vergaderingen, bijeenkomsten;
- printen en kopiëren;
- frankeren, beschikbaar stellen van een postadres;
- tekstverwerking, opstellen van documenten en presentaties, notuleren;
- bemanning van de receptie;
- afhandeling van telefoon-, fax- en emailverkeer;
- verzorgen en verwerken van inkomende en uitgaande correspondentie;
- agendabeheer, maken van afspraken;
- adresseren, vullen en verzenden van enveloppen, samenstellen van verzendlijsten enz., ook indien voor

reclamemateriaal (direct mailing).
Deze klasse omvat niet:
- boekhoudkundige werkzaamheden (69.20.3);
- administratieve werkzaamheden (69.20.9);
- brede administratieve dienstverlening (82.11).

822

Callcenters

8220

Callcenters
Deze klasse omvat:
- telefonische ondersteuning van bedrijven of ondersteuning per e-mail door het verrichten van enkele van de volgende
activiteiten:
* het begeleiden van mailings door bestanden te screenen, interesse te meten voor en na de mailing;
* het verrichten van markt-, tevredenheids- en bereikbaarheidsonderzoek;
* agendaplanning, workshopinvitatie, afspraken maken voor vertegenwoordigers;
* het accepteren van boekingen en reserveringen via telefoon of e-mail;
* ondersteuning bij werving en selectie: bijvoorbeeld eerste schifting of informatieverstrekking aan de sollicitanten;
* het overnemen van een deel van de taken van de telefooncentrale (niet de techniek), telefonische antwoorddiensten,
telefoonopneemservice, beantwoorden van e-mails;
* het verstrekken van inlichtingen en functioneren als helpdesk.
Deze klasse omvat niet:
- telefonische verkoop of verkoop via internet van producten voor eigen rekening aan consumenten (47.91);
- markt- en opinieonderzoekbureaus (73.20).

823

Organiseren van congressen en beurzen

8230

Organiseren van congressen en beurzen
Deze klasse omvat:
- organiseren van beurzen en tentoonstellingen;
- organiseren van weekmarkten;
- organiseren van braderieën, rommelmarkten, ruilbeurzen e.d.;
- organiseren van modeshows;
- exploitatie van markten, markthallen en tentoonstellingsgebouwen.
Deze klasse omvat niet:
- organiseren van veilingen (82.99.1, 82.99.2):
- organiseren van zuiver recreatieve evenementen (93.19.5).

829

Overige zakelijke dienstverlening (rest)

8291

Kredietinformatie- en incassobureaus
Deze klasse omvat:
- informeren en adviseren over kredietwaardigheid, soliditeit en verhaalbaarheid bij vorderingen van bedrijven,
instellingen en personen;
- innen voor derden van gelden of andere geldvertegenwoordigende waardepapieren welke vaak in het normale
betalingsverkeer niet worden ingelost;
- factoring, incasso voor medische beroepsbeoefenaars.

Deze klasse omvat niet:
- innen van huren (68.32);
- geven van rechtskundige adviezen (69.10.2);
- deurwaarders (69.10.4).

8292

Pakken, sorteren en dergelijke voor derden
Deze klasse omvat:
- verpakken van waren voor derden, ook indien dit automatisch gebeurt:
* vullen van spuitbussen;
* vullen van flessen en potten met vloeistoffen, met inbegrip van dranken en voedingsmiddelen;
* verpakken van vaste stoffen (blisterverpakking, folie, enz.);
- inpakken van pakjes en geschenken;
- sorteren, etiketteren, prijzen, zegelen en stempelen van waren.
Deze klasse omvat niet:
- wassen, sorteren en (vacuüm) verpakken van land- en tuinbouwproducten (01.63);

8299

Overige zakelijke dienstverlening (rest)

82991

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

82992

Veilingen van huisraad, kunst, antiek, machines en dergelijke roerende goederen
Deze klasse omvat:
- het voor derden veilen van consumentengoederen, huisraad, meubilair, inboedels e.d., van kunst en antiek en van
industriële goederen, machines, apparaten, inventarissen e.d.
Eventueel in combinatie met:
- tijdelijk opslaan en taxatie van de te veilen goederen.
Deze klasse omvat niet:
- organiseren van ruilbeurzen en markten (82.30).

82999

Overige zakelijke dienstverlening (rest)
Deze klasse omvat:
- het uitvoeren van loyality programma's (programma's van voordelen voor vaste klanten, klantenkaarten);
- uitgeven, in omloop brengen van cadeau-, hotel-, boeken-, VVV-, dinerbonnen, spaarzegels e.d.;
- aanbieden van allerlei soorten belevenissen en goederen als presentje voor derden bijvoorbeeld als kerstattentie voor
werknemers;
- fondsenwerving voor derden, sponsorwerving;
- bezorgen van kranten, tijdschriften, weekbladen e.d. (geen colportage en wederverkoop);

- plannen en regelen van alles rond een verhuizing, relocation services;
- inventarisatiebureaus;
- veilingmeesters;
- advisering over schulden;
- intermediair in drukwerk, opdrachten aannemen en uitbesteden;
- bemiddeling bij de huur en verhuur van roerende goederen;
- bemiddeling bij de verkoop van telefoonabonnementen;
- bemiddeling voor kermisbedrijven richting gemeenten en toeleveranciers;
- bemiddeling in andere diensten niet elders genoemd;
- - - overige zakelijke dienstverlening (rest).

84

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verplichte sociale verzekeringen

841

Openbaar bestuur

8411

Algemeen overheidsbestuur
Deze klasse omvat:
- voorbereiden, vaststellen, uitvaardigen en controleren op naleving van algemeen bindende regels en wetten door
algemeen overheidsbestuur zoals ministeries, gemeentes en provincies.
Deze klasse omvat niet:
- het Ministerie van Buitenlandse Zaken (84.21);
- het Ministerie van Defensie (84.22);
- het Ministerie van Justitie (84.23.2).

8412

Openbaar bestuur op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en welzijn (geen sociale verzekeringen)
Deze klasse omvat:
- uitvoeren van overheidsprogramma's op verschillende gebieden:
gezondheid, onderwijs (de Informatie Beheer Groep), cultuur, sport en recreatie, milieu, waterzuivering en afvalbeheer,
huisvesting en woonomgeving (omgevingsdiensten), welzijn en sociale diensten;
- toepassen van beleid op het gebied van speur- en ontwikkelingswerk en van fondsen op dit gebied;
- subsidie verstrekken voor recreatie- en culturele activiteiten;
- subsidie verstrekken aan kunstenaars.
Deze klasse omvat niet:
- ophalen van huisvuil, afvoer van afvalwater (37, 38, 39);
- verplichte sociale verzekeringen (84.30.x);
- onderwijs (sectie P);
- gezondheidszorg (86);
- musea en andere culturele instellingen (91);
- bibliotheken en openbare archieven (91.01.x);
- sport en andere recreatieve activiteiten (93).

8413

Openbaar bestuur op het gebied van het bedrijfsleven
Deze klasse omvat:
- opstellen van verordeningen ten aanzien van zaken waarvan de regeling aan de publiekrechtelijke bedrijfsorganen is
overgelaten (bijvoorbeeld bedrijfsvoering, marktordening, wetenschappelijk onderzoek);
- controle op naleving van algemeen bindende regels en wetten in dit kader;

- bevordering van de gehele samenleving dienende bedrijfsvoering door de bedrijven waarvoor de publiekrechtelijke
bedrijfsorganen zijn ingesteld;
- behartiging van het gemeenschappelijk belang van die bedrijven en de daarbij betrokken personen.

842

Overheidsdiensten

8421

Buitenlandse zaken
Deze klasse omvat:
- het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland of bij
internationale organisaties;
- de culturele en voorlichtingsdiensten gericht op het buitenland;
- bepalen en uitvoeren van beleid inzake de buitenlandse handel en internationale zaken.

8422

Defensie
Deze klasse omvat:
- Ministerie van Defensie;
- uitvoeren van maatregelen op het land, in de lucht of op zee ter verdediging van het (eigen) grondgebied en ter
voorkoming van internationale conflicten.

8423

Rechtspraak en justitie

84231

Rechtspraak
Deze klasse omvat:
- vaststellen wat recht is in concrete gevallen en doen van uitspraken in geschillen:
* door rechtbanken, kantongerechten, krijgsraden;
* door raden van beroep, scheidsgerechten;
* door raden voor kinderbescherming, voogdijraden.

84232

Ministerie van Justitie en gevangeniswezen
Deze klasse omvat:
- tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende straffen en maatregelen:
* door Ministerie van justitie;
* door huizen van bewaring;
* door rijkswerkinrichtingen, trainingskampen voor jeugdige delinquenten;
* door Raden van Rechtsbijstand.

8424

Politie
Deze klasse omvat:
- handhaven van de openbare orde en veiligheid door hulpverlening in onveilige situaties, controle op de naleving van
algemeen bindende regels en wettelijke voorschriften, voorkomen en opsporen van strafbare feiten en grensbewaking
(geen douane);
- stadswachten, parkeerwachten;
- recherche en het Nederlands Forensisch Instituut.

8425

Brandweer
Deze klasse omvat:
- voorkomen en bestrijden van brand;
- verlenen van technische hulp in gevaarlijke situaties;
- bestrijden van rampen;
- controle op de naleving van wettelijke voorschriften betreffende het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
- veiligheidsregio’s (organiseren van rampenbestrijding, ambulance, brandweer, meldkamer).

843

Verplichte sociale verzekeringen

8430

Verplichte sociale verzekeringen
Deze klasse omvat:
- doen van uitkeringen voortkomend uit collectieve zorg in verband met bijvoorbeeld inkomensderving ten gevolge van
ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid, het bereiken van een wettelijk bepaalde leeftijd, het overlijden van de
verzekerde partner respectievelijk ouder(s) of het verzorgen van kinderen. Dit vindt plaats in combinatie met treffen
van voorzieningen tot behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid en/of levensomstandigheden.
Daartoe worden direct of indirect wettelijk verplichte premies van verzekerden en/of hun werkgevers geïnd en
eventueel bijdragen van het Rijk verkregen;
- het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV).

Deze klasse omvat niet:
- uitvoeren van levensverzekeringsovereenkomsten (65.11.1);
- uitvoeren van particuliere schadeverzekeringsovereenkomsten (65.12.x);
- uitvoeren van particuliere pensioenovereenkomsten (65.30.x)

85

Onderwijs
Deze afdeling omvat:
- alle vormen van openbaar en particulier onderwijs, op elk niveau en voor elk beroep, zowel mondeling en schriftelijk
als via radio en televisie; zowel het onderwijs door de instellingen op de verschillende niveaus van het normale
schoolstelsel als volwasseneneducatie, alfabetiseringsprogramma's e.d.
Volwasseneneducatie waarvan de inhoud vergelijkbaar is met die van het onderwijs op een specifiek niveau wordt bij
dat niveau ingedeeld. Op ieder niveau van het initiële onderwijs omvatten de klassen het speciale onderwijs aan
lichamelijk of geestelijk gehandicapte leerlingen.
Deze sectie omvat ook het overige onderwijs, zoals autorijscholen.
Deze sectie omvat niet hoofdzakelijk op ontspanning gericht onderwijs, zoals bridge- en golflessen, dansonderwijs (93
of 94).

852

Primair en speciaal onderwijs

8520

Primair en speciaal onderwijs

85201

Basisonderwijs voor leerplichtigen
Deze klasse omvat:
- basisonderwijs voor niet gehandicapte kinderen van 4 tot circa 12 jaar met een duur van in principe 8 aaneensluitende
jaren.

85202

Speciaal basisonderwijs (SBO)
Deze klasse omvat:
- basisonderwijs voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden en alle andere kinderen die speciale zorg en
aandacht nodig hebben.
Deze klasse omvat niet:
- speciaal onderwijs in expertisecentra (85.20.3).

85203

Speciaal onderwijs in expertisecentra
Deze klasse omvat:
- onderwijs voor (onder andere) dove kinderen, lichamelijk of visueel gehandicapte kinderen en kinderen met ernstige
spraakmoeilijkheden;
- onderwijs voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk) voor zover verbonden aan zmok-scholen.
In het algemeen gaat het om kinderen die meer hulp behoeven bij de opvoeding en het leren dan het reguliere
basisonderwijs en voortgezet onderwijs kunnen bieden. De leeftijd ligt tussen de 3 en 20 jaar.
Deze klasse omvat niet:
- speciaal basisonderwijs niet gegeven in expertisecentra (8520.2).

853

Voortgezet onderwijs

8531

Algemeen vormend voortgezet onderwijs

85311

Havo en vwo
Deze klasse omvat:
- hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) voor leerlingen van 12-17 jaar;
- voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) voor leerlingen van 12-18 jaar.
Tot het vwo behoren de schooltypen atheneum, lyceum en gymnasium.
Deze klasse omvat niet:
- brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs (85.31.4).

85312

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs
Deze klasse omvat:
- onderwijs met een theoretische leerweg die vergelijkbaar is met de oude mavo;
- onderwijs met een (basis- of kader) beroepsgerichte leerweg die vergelijkbaar is met het oude vbo;
- leerwegondersteunend onderwijs binnen bovengenoemde leerwegen voor leerlingen met achterstanden of gedragsen motivatieproblemen die met extra begeleiding een diploma kunnen behalen;
- onderwijs met een gemengde leerweg (variant van theoretische leerweg met een praktisch vak).

85313

Praktijkonderwijs
Deze klasse omvat:
- onderwijs voor leerlingen in het voortgezet onderwijs voor wie het gezien hun capaciteiten niet mogelijk is een
diploma te behalen.

85314

Brede scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs
Deze klasse omvat:
- onderwijs in scholen met de schoolsoorten vmbo, havo en vwo.

8532

Middelbaar beroepsonderwijs en educatie

85321

Middelbaar beroepsonderwijs
Deze klasse omvat:
- beroepsopleidende leerweg, waarbij de omvang van de beroepspraktijkvorming (stage) tussen de 20 en 60 procent
van de totale opleidingsduur bedraagt (vergelijkbaar met het oude middelbaar beroepsonderwijs);
- beroepsbegeleidende leerweg, waarbij de omvang van de beroepspraktijkvorming meer dan 60 procent van de totale
opleidingsduur bedraagt (vergelijkbaar met het oude leerlingwezen);
Beide leerwegen kennen vijf soorten opleidingen op vier kwalificatieniveaus, namelijk assistentenopleiding (1),
basisberoepsopleiding (2), vakopleiding (3), middenkaderopleiding (4) en specialistenopleiding (5);

- beroepsonderwijs dat met deze opleidingen vergelijkbaar is.
Deze klasse omvat niet:
- afstandsonderwijs (85.59.1);
- bedrijfsopleidingen en -trainingen (85.59.2).

85322

Volwassenen onderwijs
Deze klasse omvat:
- educatie aan volwassenen, gericht op het aanleren van sociale vaardigheden en basisvaardigheden in lezen, schrijven
en rekenen;
- tweedekansonderwijs op het niveau van mavo, havo en vwo en opleiding Nederlands als tweede taal.
Deze klasse omvat niet:
- afstandsonderwijs (85.59.1);
- geven van cursussen, trainingen e.d. aan volwassenen gericht op de persoonlijke ontplooiing (85.59.9).

85323

Middelbaar beroepsonderwijs en educatie (gecombineerd)
Deze klasse omvat:
- Onderwijs in instellingen die zowel middelbaar beroepsonderwijs als educatie aanbieden. Het betreft vooral de
regionale opleidingscentra (roc's).
Deze klasse omvat niet:
- afstandsonderwijs (85.59.1);
- bedrijfsopleidingen en -trainingen (85.59.2).

854

Tertiair onderwijs

8541

Niet-universitair hoger onderwijs
Deze klasse omvat:
- hoger beroepsonderwijs voor personen van ongeveer 18 jaar en ouder zonder vaste groepsleerkrachten aansluitend
aan havo, vwo of middenkaderopleiding;
- combinatie van middelbaar beroepsonderwijs met hoger beroepsonderwijs zonder vaste groepsleerkrachten.
Deze klasse omvat ook:
- geven van masterclasses en zangworkshops aan professionals.
Deze klasse omvat niet:
- volkshogescholen (85.59.9).

8542

Universitair hoger onderwijs
Deze klasse omvat:
- hoger onderwijs aan universiteiten voor personen van ongeveer 18 jaar en ouder zonder vaste groepsleerkrachten
aansluitend op voorbereidend wetenschappelijk onderwijs;
- hoger onderwijs aan overige instellingen voor personen van ongeveer 18 jaar en ouder zonder vaste
groepsleerkrachten aansluitend op voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.
Deze klasse omvat ook:
- onderzoekscholen;

- masteropleidingen;
- postdocopleidingen.
Deze klasse omvat niet:
- de Open Universiteit (85.59.1);
- volkshogescholen (85.59.9).

855

Overig onderwijs

8551

Sport- en recreatieonderwijs

85511

Zeil- en surfscholen
Deze klasse omvat:
- opleiden en trainen van beoefenaars van de zeil- en surfsport;
- organiseren van zeiltochten waarbij de deelnemers worden opgeleid c.q. fysieke inspanningen moeten leveren om de
boot te laten varen.

85519

Overig sport- en recreatieonderwijs
Deze klasse omvat:
- het geven van instructies aan en trainen van sportbeoefenaars. niet in een eigen sportaccommodatie. De instructie
kan zowel gericht zijn op particulieren dan wel in opdracht van sportscholen en sportverenigingen;
- sportcoaching;
- instructie in off road rijden;
- centra voor transcendente meditatie, yoga-instituten.
Deze klasse omvat niet:
- sportinstructeurs op het gebied van zeil- en surfsport (85.51.1);
- sportscholen (93.14.6).

8552

Cultureel onderwijs

85521

Dansscholen
Deze klasse omvat:
- geven van onderwijs op het gebied van dans aan niet-professionele beoefenaars;
- zelfstandige dansleraren.
Deze klasse omvat niet:
- geven van onderwijs op het gebied van dans en ballet als beroepsonderwijs (85.41);
- geven van onderwijs op het gebied van ballet aan niet-professionele beoefenaars (85.52.2).

85522

Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)
Deze klasse omvat:
- geven van onderwijs op het gebied van kunst en muziek aan niet-professionele beoefenaars;
- geven van onderwijs op het gebied van ballet aan niet-professionele beoefenaars;
- geven van cursussen op het gebied van creatieve handvaardigheden zoals bloemschikken, textiele handwerken,
schilderen e.d. aan niet-professionele beoefenaars.
Deze klasse omvat niet:
- geven van onderwijs op het gebied van kunst, muziek, ballet, dans als beroepsonderwijs (85.41);
- geven van onderwijs op het gebied van dans aan niet-professionele beoefenaars (85.52.1).

8553

Auto- en motorrijscholen
Deze klasse omvat:
- opleiden, praktisch en theoretisch tot chauffeur zowel voor beroeps- als privédoeleinden;
- opleiden, praktisch en theoretisch voor een motorrijbewijs;
- vlieg- en vaaronderricht niet voor beroepsdoeleinden;
- geven van antislipcursussen, bijscholingscursussen ten behoeve van bovengenoemde opleidingen.
Deze klasse omvat niet:
- vaaronderricht voor beroepsdoeleinden (85.32.1 of 85.41).

8559

Overig onderwijs (rest)

85591

Afstandsonderwijs
Deze klasse omvat:
- onderwijs zonder direct contact tussen leerkracht en leerling:
* schriftelijk onderwijs;
* radio- en televisieonderwijs;
* onderwijs via audiovisuele media;
* e-learning;
- de Open Universiteit.

85592

Bedrijfsopleiding en -training
Deze klasse omvat:
- opleiding en training van personeel van bedrijven met veelal bedrijfsgerichte cursussen die in het reguliere onderwijs
niet zijn opgenomen en niet bedoeld zijn voor de persoonlijke ontplooiing:
* trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en communicatie, managementtrainingen, team coaching,
performance coaching;
* verkooptrainingen, trainingen in strategiebepaling, planning, onderhandelen, bedrijfspresentatie;
* trainingen in verband met veranderings- en invoeringsprocessen in bedrijven;
* cursussen voor vervoer en opslag van en omgang met gevaarlijke stoffen;
- het afnemen van interviews om enneagram te bepalen en enneagram workshops.
Deze klasse omvat niet:
- geven van cursussen, trainingen aan niet-(volledig)leerplichtige jongeren gericht op de persoonlijke ontplooiing en
vorming (85.32.3);
- geven van cursussen, trainingen aan volwassenen gericht op de persoonlijke ontplooiing en vorming (85.59.9);
- afstandsonderwijs (85.59.1).
- geven van cursussen, trainingen op het gebied van EHBO, reanimatie e.d. (86.92.9).

85599

Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest)
Deze klasse omvat:
- zelfstandige leraren in basisonderwijs, voortgezet en tertiair onderwijs;
- studie- en huiswerkbegeleiding, geven van bijlessen e.d.;
- geven van cursussen, trainingen aan volwassenen gericht op de persoonlijke ontplooiing en vorming;
- geven van cursussen, trainingen op het gebied van politieke vorming, vakbondsvormingswerk e.d.;
- geven van inburgeringscursussen;
- geven van cursussen, trainingen voor het omgaan met stress;
- trainingen op het gebied van sociale vaardigheden en communicatie;

- life coaching (coaching op het gebied van vraagstukken rond werk/privé balans, algehele persoonlijke ontwikkeling,
relaties etc.);
- het geven van lezingen;
- schoolcatechese en zondagsscholen;
- onderwijs niet in te delen naar niveau;
- samenstellen van cursussen en ander lesmateriaal;
- afnemen van examens.
Deze klasse omvat niet:
- geven van cursussen, trainingen aan niet-(volledig)leerplichtige jongeren gericht op de persoonlijke ontplooiing en
vorming (85.32.3);
- geven van bedrijfstraining op het gebied van communicatie, omgaan met stress etc.;
- geven van cursussen vooral gericht op kunstzinnige vorming, hobby e.d.:
* schilderen, boetseren, textiele handwerken, musiceren (85.52.2).

856

Dienstverlening voor het onderwijs

8560

Dienstverlening voor het onderwijs
Deze klasse omvat:
Dienstverlening voor het geven van onderwijs:
* adviseren over educatie en onderwijs;
* adviseren over schoolkeuze;
* testen voor schoolkeuze;
* organiseren van uitwisselingsprogramma's voor studenten;
- school- en onderwijsbegeleidingsdiensten (OBD’s).

86

Gezondheidszorg

861

Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting

8610

Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting

86101

Universitair medische centra
Deze klasse omvat:
- medisch-specialistische centra voor behandeling en verpleging met overnachting, met nadruk op zeer gespecialiseerde
zorg voor patiënten met zeldzame of complexe ziektebeelden, wetenschappelijk onderzoek en opleiding.
Deze klasse omvat niet:
- algemene ziekenhuizen (86.10.2);
- categorale ziekenhuizen (geen revalidatiecentra) (86.10.3).

86102

Algemene ziekenhuizen
Deze klasse omvat:
- medisch-specialistische centra voor behandeling en verpleging met overnachting, niet gericht op een specifieke
bevolkingsgroep en/of specifieke fysieke ziekten of ziektebeelden van psychische aard.
Deze klasse omvat niet:
- academische ziekenhuizen (86.10.1);
- revalidatieklinieken (86.10.3);

- categorale ziekenhuizen (geen revalidatiecentra: 86.10.3);
- instellingen voor geestelijke gezondheidszorg met overnachting (86.10.4).

86103

Categorale ziekenhuizen
Deze klasse omvat:
- medisch-specialistische centra voor behandeling en verpleging met overnachting, gericht op het herstellen van een
lichamelijke aandoening of het verbeteren van de lichamelijke functionaliteit bij tijdelijk of blijvend gehandicapten
(revalidatiecentra);
- medisch-specialistische centra voor behandeling en verpleging met overnachting, gericht op een specifieke
bevolkingsgroep en/of specifieke fysieke ziekten:
* astmaklinieken;
* epilepsiecentra;
* longklinieken;
* oogziekenhuizen;
* transplantatiecentra;
* dermatologische klinieken;
* revalidatiecentra (met overnachting);
* geboortecentra (met overnachting);
* privéklinieken met 24-uursverblijf.
Deze klasse omvat niet:
- academische ziekenhuizen (86.10.1);
- algemene ziekenhuizen (86.10.2);
- instellingen voor geestelijke gezondheidszorg met overnachting (86.10.4);
- revalidatiecentra voor dagbehandeling (86.22.1);
- abortusklinieken en oncologische en radiotherapeutische instituten (86.22.1).

86104

Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting
Deze klasse omvat:
- medisch-specialistische centra voor behandeling en verpleging met overnachting, specifiek gericht op ziektebeelden
van psychische aard, zoals algemeen psychiatrische ziekenhuizen en kinder- en jeugdpsychiatrische klinieken;
- klinieken voor behandeling van en verpleging van verslaafden met overnachting (verslavingsklinieken);
- instellingen voor verzorging en begeleiding in een beschermde woonomgeving van psychiatrische patiënten met
psychosociale problemen en verminderde zelfredzaamheid;
- psychiatrische dag- c.q. nachtbehandeling van psychiatrische patiënten en autisten;
- behandeling met overnachting van mensen die een misdrijf hebben gepleegd (of dreigen te plegen) voor
psychiatrische stoornissen, zoals forensisch-psychiatrische klinieken, Tbs-inrichtingen, RIBW’s (Regionale Instellingen
voor Beschermd Wonen).

Deze klasse omvat niet:
- instellingen voor geestelijke gezondheidszorg zonder overnachting (86.22.2);
- verpleeghuizen voor somatische en/of psychogeriatrische patiënten (87.10).

862

Medische en tandheelkundige praktijken

8621

Praktijken van huisartsen

Deze klasse omvat:
- behandeling van ziekten van algemene aard in huisartsenpraktijken;
- huisartsenpraktijken op basis van alternatieve geneeswijzen zoals homeopathie, acupunctuur, natuurgeneeskunde;
- huisartsenposten voor avond- en weekenddienst.
Deze klasse omvat niet:
- praktijken van homeopathie, acupunctuur, natuurgeneeskunde niet in artsenpraktijken uitgeoefend (86.91.9);
- gezondheidscentra (86.92.1);
- samenwerkingsverbanden opgericht om huisartsen te ondersteunen bij het vervullen van hun centrale rol in het
leveren van eerstelijnszorg (86.92.9).

8622

Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde)

86221

Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie)
Deze klasse omvat:
- praktijken van medisch specialisten (geen psychiaters of tandheelkundig specialisten), waaronder chirurgen,
cardiologen, anesthesisten, dermatologen, gynaecologen,
Internisten, keel-, neus- en oorartsen, kinderartsen, ouderengeneeskundigen, radiologen, revalidatie-artsen, zaalartsen,
etc.
- abortusklinieken (medische behandeling zonder overnachting gericht op zwangerschapsonderbreking);
- oncologische en radiotherapeutische instituten (ziektebestrijding zonder overnachting met behulp van bestraling en
chemotherapie);
- particuliere medisch-specialistische centra (privéklinieken) voor behandeling en verpleging zonder overnachting
gericht op specifieke fysieke aandoeningen;
- niet elders genoemde behandeling en verpleging zonder overnachting, gericht op genezing van lichamelijke
aandoeningen van de individuele patiënt, voor zover niet in (para)medische praktijken:
* revalidatiedagbehandelcentra;
* centra voor nierdialyse;
* behandeling met mobiele nierdialyseapparatuur aan huis;
* reumabestrijding;
* curatieve somatische dagbehandeling;
* audiologische centra;
- centra voor haartransplantatie;
- Praktijken van artsen (geen huisartsen of tandartsen) voor Integrale Geneeskunde.
Deze klasse omvat niet:
- revalidatie-instellingen met overnachting (86.10.3);
- praktijken van psychiaters (86.22.2);
- praktijken van kaakchirurgen (86.23.2);
- praktijken van orthodontisten (86.23.2).

86222

Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en verslavingszorg
Deze klasse omvat:
- behandeling van psychische stoornissen en ernstige psychosociale problemen in praktijken van psychiaters;
- centra voor dagbehandeling van cliënten met psychische en psychosociale stoornissen of met alcohol-, drugs- of
gokverslaving, voor zover niet in praktijken van psychologen, psychotherapeuten en psychiaters:
* regionale instellingen voor ambulante GGZ;

* consultatiebureaus voor alcohol en drugs;
* instellingen voor ambulante verslavingszorg.
Deze klasse omvat niet:
- behandeling van psychische stoornissen en ernstige psychosociale problemen in praktijken van psychotherapeuten,
psychologen en orthopedagogen (86.91.3).

8623

Tandartspraktijken

86231

Praktijken van tandartsen
Deze klasse omvat:
- preventie en behandeling van aantastingen van het gebit of andersoortige afwijkingen in de mondholte in praktijken
van tandartsen;
- instellingen voor jeugdtandverzorging;
- praktijken voor gnathologie en parodontologie.
Deze klasse omvat niet:
- praktijken van kaakchirurgen (86.23.2);
- praktijken van orthodontisten (86.23.2).

86232

Praktijken van tandheelkundig specialisten
Deze klasse omvat:
- chirurgische hulp op het gebied van de kaak in praktijken van kaakchirurgen;
- tandheelkundige behandeling speciaal gericht op de ontwikkeling van een regelmatig blijvend gebit in praktijken van
orthodontisten.
Deze klasse omvat niet:
- praktijken van tandartsen en parodontologen (86.23.1).

869

Paramedische praktijken en overige gezondheidszorg zonder overnachting

8691

Praktijken van verloskundigen en paramedici

86911

Praktijken van verloskundigen
Deze klasse omvat:
- begeleiding tijdens zwangerschap, bevalling en nazorgperiode door verloskundigen.
Deze klasse omvat niet:
- gynaecologen, obstretici, vrouwenartsen (86.22.1);
- bieden van hulp en voorlichting tijdens kraamperiode (88.10.1).

86912

Praktijken van fysiotherapeuten
Deze klasse omvat:
- behandeling met fysische prikkels gericht op het optimaliseren van de lichamelijke functies in praktijken van
fysiotherapeuten.
Deze klasse omvat niet:
- massage die alleen gericht is op ontspanning (96.04).

86913

Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen

Deze klasse omvat:
- behandeling van psychische stoornissen en ernstige psychosociale problemen in praktijken van psychotherapeuten,
psychologen en orthopedagogen en van relatie- en gezinstherapeuten, systeemtherapeuten;
- psychologische begeleiding en behandeling zoals door vaktherapeuten, runningtherapeuten.
Deze klasse omvat niet:
- het geven van trainingen en workshops op het gebied van persoonlijke vorming, spiritualiteit, bewustwording etc.
(85.59.9);
- behandeling van psychische stoornissen en ernstige psychosociale problemen in praktijken van psychiaters (86.22.2).

86919

Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en alternatieve genezers
Deze klasse omvat:
- behandeling van lichamelijke en geestelijke aandoeningen in niet elders genoemde praktijken in de gezondheidszorg,
zoals praktijken van:
*ergotherapeuten en inspanningsfysiologen;
*oefentherapeuten Cesar en Mensendieck;
*logopedisten;
*mondhygiënisten en tandartsassistenten;
*tandprothetici;
*opticiens (oogmeting) en audiologen;
*diëtisten;
*chiropractors;
*orthoptisten;
*podotherapeuten, reflexotherapeuten;
*huidtherapeuten;
*biofysische genezers;
*alternatieve genezers die geen arts zijn, waaronder homeopaten, natuurgeneeskundigen, acupuncturisten,
kinesiologen, energetisch therapeuten;
- farmaceutische thuiszorg, voorlichting en begeleiding van thuiswonende bejaarden en zieken op het gebied van
medicijngebruik;
- doktersassistenten en praktijkondersteuners;
- verpleegkundigen (geen thuiszorg), doula’s, bevallingscoaches;
- het bleken van tanden.
Deze klasse omvat niet:
- huisartsenpraktijken op basis van alternatieve geneeswijzen (86.21);
- thuisverzorging en -verpleging door verpleegkundigen en kraamverzorgenden (88.10.1)

8692

Overige aanbieders van gezondheidszorg zonder overnachting en gezondheidsondersteunende diensten

86921

Gezondheidscentra
Deze klasse omvat:
- eerstelijns gezondheidszorg zonder overnachting door een instelling of maatschap waarin verschillende disciplines
werkzaam zijn, waaronder tenminste een huisarts en verder bijvoorbeeld maatschappelijk werkers en
wijkverpleegkundigen en in veel gevallen fysiotherapeuten en apothekers.
Deze klasse omvat niet:

- zelfstandig werkende huisartsen (86.21); fysiotherapeuten (86.91.2); verpleegkundigen (86.91.9); overige paramedici
(86.91.x);
- samenwerkingsverbanden opgericht om huisartsen te ondersteunen bij het vervullen van hun centrale rol in het
leveren van eerstelijnszorg (86.92.9);
- aparte eenheden waarin uitsluitend niet medische activiteiten zijn ondergebracht, zoals administratie, beheer
onroerend goed e.d.. Deze worden ingedeeld naar de betreffende hoofdactiviteit.

86922

Arbobegeleiding en re-integratie
Deze klasse omvat:
- begeleiding van zowel de werkgever als de werknemer bij het voorkomen en het bestrijden van beroepsziekten door
bijvoorbeeld Arbodiensten, bedrijfsartsen en Arbo-adviesbureaus;
- re-integratiebedrijven: het begeleiden van zieke medewerkers bij terugkeer naar het werk en het begeleiden van reintegrerende werkzoekenden bij het vinden van werk.
Deze klasse omvat niet:
- banenpools: detacheren van personeel voor werkgelegenheidsprojecten die betrekking hebben op gesubsidieerde
banen (78.20.3).

86923

Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding)
Deze klasse omvat:
- bescherming en bevordering van de volksgezondheid,
* geneeskundige en gezondheidsdiensten;
* bevolkingsonderzoek;
* bestrijding van infectieziekten (inclusief vaccinaties);
* medisch-milieukundige zorg;
* sportmedische adviescentra en keuringsdiensten, het verrichten van health checks;
* consultatiebureaus voor baby- en kleuterzorg.
- advies- en voorlichtingsbureau op het gebied van ongevallenpreventie;
- begeleiden naar een gezonde leefstijl door gewichtsconsulenten, leefstijlcoaches etc.;
- niet elders genoemde uitoefening van preventieve gezondheidszorg.

86924

Medische laboratoria, trombosediensten en overig behandelingsondersteunend onderzoek
Deze klasse omvat:
- onderzoek en controle van weefsel, bloed enz. in laboratoria ter advisering van behandelaars van patiënten;
- afname en bewaring van bloed voor het bereiden en afleveren van bloedproducten aan ziekenhuizen en apothekers;
- onderzoek en controle van bloedstollingsprocessen ter advisering van behandelaars van patiënten;
- verstrekken van biologische en genetische informatie en advies;
- erfelijkheidsonderzoek.
Deze klasse omvat niet:
- medisch en farmacologisch speur- en ontwikkelingswerk (72.19.3).

86925

Ambulancediensten en centrale posten
Deze klasse omvat:
- vervoer van en hulp aan patiënten welke liggend vervoerd moeten worden;
- centrale posten voor ambulancevervoer.

Deze klasse omvat niet:
- zittend ziekenvervoer (49.32).

86929

Andere zorgondersteunende diensten
Deze klasse omvat:
- voorlichting over, advisering over, coördinatie en begeleiding van activiteiten op het gebied van gezondheidszorg
zonder zelf patiëntenzorg uit te voeren;
- medisch ethische toetsingscommissies;
- samenwerkingsverbanden opgericht om huisartsen te ondersteunen bij het vervullen van hun centrale rol in het
leveren van eerstelijnszorg;
- bemiddeling tussen zorgaanbieder en cliënt en/of ondersteuning van zorgaanbieders op kwaliteits-, administratief en
financieel vlak zonder zelf cliënten zorg te bieden;
- overige overkoepelende organen voor instellingen in de gezondheidszorg;
- advisering over plastische en cosmetische chirurgie;
- maken van pretecho's voor aanstaande ouders;
- wachtlijstbemiddeling voor patiënten;
- sperma-, huid-, weefsel- en orgaanbanken;
- “moeders voor moeders";
- bemiddeling van patiënten voor opname in buitenlandse ziekenhuizen;
- niet elders genoemde activiteiten op het gebied van gezondheidszorg zonder zelf patiëntenzorg uit te voeren, zoals
het organiseren van reanimatiecursussen, EHBO-cursussen, zwangerschapscursussen e.d., plaatselijke Rode
kruisverenigingen.
Deze klasse omvat niet:
- werkgeversorganisaties in de gezondheidszorg (9411);
- verenigingen van vrije beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (9412);
- steunfondsen ten behoeve van instellingen op het gebied van gezondheidszorg (9499.3).

87

Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting

871

Verpleeghuizen

8710

Verpleeghuizen
Deze klasse omvat:
- intensieve verzorging, verpleging en behandeling in een beschutte woonomgeving van patiënten die behoefte hebben
aan continue bijstand door chronische lichamelijke en geestelijke problemen en verminderde zelfredzaamheid;
- woonvoorzieningen voor terminale patiënten met eigen verpleegkundig personeel (high-care hospices).
Deze klasse omvat niet:
- medisch-specialistische centra voor intramurale behandeling en verpleging specifiek gericht op ziektebeelden van
psychische aard (86.10.4).

872

Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten

8720

Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten
Deze klasse omvat:
- verzorging en begeleiding in een beschermde woonomgeving van patiënten met een verstandelijke handicap;
- aanbieden van vormings-, ontwikkelings- en arbeidsactiviteiten als dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten en
demente personen;

- zorgboerderijen (activiteitenbegeleiding van gehandicapten rondom het boerenerf).
Deze klasse omvat niet:
- beschermd en begeleid wonen voor psychiatrische patiënten (86.10.4);
- dagverblijven voor psychiatrische patiënten (86.10.4);
- medisch-specialistische centra voor intramurale behandeling en verpleging specifiek gericht op ziektebeelden van
psychische aard (86.10.4);
- instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (86.22.2);
- herstellingsoorden (87.30.2);
- dagverblijven voor jeugdzorg (87.90.1);
- huizen en dagbesteding voor kinderen met ADHD (87.90.1);
- dagbesteding en dagverblijven voor niet-demente ouderen (88.10.2).

873

Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen

8730

Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen

87301

Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten
Deze klasse omvat:
- verzorging en begeleiding in een beschermde woonomgeving van patiënten met een lichamelijke of zintuiglijke
handicap;
- aanbieden van vormings-, ontwikkelings- en arbeidsactiviteiten als dagbesteding voor lichamelijk en zintuiglijk
gehandicapten.
Deze klasse omvat niet:
- dagverblijven voor jeugdzorg (87.90.1);
- medische kleuter- en kinderdagverblijven (87.90.1);
- kinderopvang (88.91).

87302

Verzorgingshuizen
Deze klasse omvat:
- verzorging en begeleiding in een beschutte woonomgeving van ouderen met lichamelijke en geestelijke problemen en
verminderde zelfredzaamheid;
- woonzorgcentra: complexen van
zelfstandige woningen voor ouderen gericht op beschermd wonen met een zorg- en servicearrangement;
- woonvoorzieningen voor terminale patiënten zonder eigen verpleegkundig personeel;
- bijna-thuishuizen;
- kraamhotels en zorghotels.
Deze klasse omvat niet:
- serviceflats: woningen voor ouderen met gemeenschappelijke servicevoorzieningen, geen zorg (68.20.3);
- dagbesteding en dagverblijven voor demente personen (87.20);
- dagbesteding en dagverblijven voor niet-demente ouderen (88.10.2).

879

Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting

8790

Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting

87901

Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg
Deze klasse omvat:
- ondersteuning en begeleiding in een beschutte woonomgeving van jeugdigen tot 18 jaar met ontwikkelings- en

gedragsstoornissen;
- aanbieden van vormings-, ontwikkelings- en arbeidsactiviteiten als dagbesteding voor jeugdigen tot 18 jaar met
ontwikkelings- en gedragsstoornissen.
Deze klasse omvat ook:
- medische kleuter- en kinderdagverblijven.
Deze klasse omvat niet:
- tehuizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten (87.20);
- tehuizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten (87.30.1);
- maatschappelijke opvang met overnachting (87.90.2);
- internaten voor kinderen van schippers en kermisexploitanten (87.90.2);
- kinderopvang (88.91).

87902

Maatschappelijk opvang met overnachting
Deze klasse omvat:
- bieden van opvang met overnachting en psychosociale begeleiding aan personen die tijdelijk niet beschikken over een
eigen woonruimte of die hun eigen woonomgeving hebben verlaten, bijvoorbeeld door een crisissituatie op relationeel
gebied of ten gevolge van materiële of psychische problemen;
- permanente huisvesting voor jeugdigen tot 18 jaar met ouders die voortdurend op reis zijn zoals schippers en
kermisexploitanten;
- opvang met overnachting van familie in de buurt van ziekenhuis waar de patiënt wordt behandeld (bijvoorbeeld
Ronald McDonald huizen);
- bieden van tijdelijk onderdak en begeleiding aan asielzoekers.
Deze klasse omvat niet:
- tussenvoorzieningen en beschermd en begeleid wonen voor psychiatrische patiënten (86.10.4);
- verpleeghuizen (87.10);
- tehuizen voor verstandelijk gehandicapten (87.20);
- tehuizen voor niet-verstandelijk gehandicapten (87.30.1);
- jeugdzorg met overnachting (87.90.1);
- advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (88.99.9).

88

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting

881

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten

8810

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en gehandicapten

88101

Thuiszorg
Deze klasse omvat:
- wijkverpleging: verpleging, persoonlijke en huishoudelijke verzorging in de thuissituatie aan chronisch zieken,
ouderen, gehandicapten en mensen die daaraan tijdelijke behoefte hebben;
- het verzorgen en ondersteunen (geen verpleging) van ouderen, zieken, gehandicapten en verstandelijk gehandicapten
(niet in het kader van dagbesteding) in de thuissituatie of in een instelling of ziekenhuis, wanneer dit feitelijk kan
worden gezien als de woonsituatie van de cliënt;
- assistentie tijdens de bevalling, huishoudelijke en persoonlijke verzorging van moeder en kind en geven van
voorlichting over de verzorging van kind tijdens de kraamperiode.

Deze klasse omvat niet:
- extramurale begeleiding tijdens zwangerschap, bevalling en nazorgperiode door verloskundigen (86.91.1);
- farmaceutische thuiszorg, voorlichting en begeleiding van thuiswonende bejaarden en zieken op het gebied van
medicijngebruik (86.91.9);
- particuliere huishoudens met personeel in loondienst (97.00).

88102

Welzijnswerk voor ouderen
Deze klasse omvat:
- coördineren, stimuleren, begeleiden en ondersteunen van voorzieningen en activiteiten voor ouderen met als
oogmerk het vergroten van hun maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid;
- dagbesteding, dagverblijven en dienstencentra voor niet-demente ouderen.
Deze klasse omvat niet:
- dagbesteding en dagverblijven voor demente personen (87.20);
- verzorgingshuizen (87.30.2);
- thuiszorg voor ouderen (88.10.1);
- brede welzijnsinstellingen (88.99.3).
- buurt- en clubhuiswerk en samenlevingsopbouwwerk (88.99.3);
- bejaardenverenigingen (94.99.1).

88103

Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten
Deze klasse omvat:
- informatie- en adviesverstrekking van en ondersteuning aan gehandicapten en mensen in hun directe omgeving,
gericht op integratie in de maatschappij;
- MEE-organisaties.
Deze klasse omvat niet:
- tussenvoorzieningen en beschermd en begeleid wonen voor psychiatrische patiënten (86.10.4);
- thuiszorg voor gehandicapten (88.10.1);
- jeugdzorg waarbij geen huisvesting wordt geboden (88.99.1);
- algemeen en specifiek maatschappelijk werk (88.99.2);
- sociaal-cultureel werk (88.99.3).

889

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet specifiek gericht op ouderen en gehandicapten

8891

Kinderopvang
Deze klasse omvat:
- het verzorgen, opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het
voortgezet onderwijs voor die kinderen begint.
De volgende vormen van kinderopvang worden onderscheiden:
-dagopvang: opvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Het kind kan hiervoor terecht bij een
kindercentrum, bijvoorbeeld kinderdagverblijf of gastouder;
-buitenschoolse opvang: opvang voor schoolgaande kinderen. Het kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum,
bijvoorbeeld kinderdagverblijf of gastouder;
-tussenschoolse opvang: opvang tussen de middag voor schoolgaande kinderen.
Deze klasse omvat niet:
- niet-medische dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten (87.20);

- niet-medische dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten (87.30.1);
- opvanghuizen voor jeugd en jongeren (87.90.1);
- dagverblijven voor niet-gehandicapte jeugdigen (87.90.1);
- internaten voor kinderen van schippers en kinderen van kermisexploitanten e.d. (87.90.2);
- ambulante jeugdzorg (88.99.1);
- algemeen en specifiek maatschappelijk werk (88.99.2);
- jeugd- en jongerenwerk (88.99.3);
- gastouderbureaus voor zover deze alleen bemiddelen (88.99.9).

8899

Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal welzijnswerk

88991

Ambulante jeugdzorg
Deze klasse omvat:
- vaststelling van diagnoses, indicatiestelling, voorlichting, preventie, verlenen van kortdurende ambulante hulp, gericht
op jeugdigen tot 18 jaar met ontwikkelings- en gedragsstoornissen en/of psychosociale problemen;
- Bureaus Jeugdzorg en Centra voor Jeugd en Gezin;
- uitvoeren van gezinsvoogdij;
- uitvoeren van jeugdreclassering;
- bemensen van telefonische hulpdienst voor kinderen;
- voorlichting en advisering over opvoeding.
Deze klasse omvat niet:
- praktijken van psychologen, psychotherapeuten, pedagogen (86.91.3);
- niet-medische dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten (87.20);
- niet-medische dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten (87.30.1);
- opvanghuizen voor jeugd en jongeren (87.90.1);
- dagverblijven voor niet-gehandicapte jeugdigen (87.90.1);
- internaten voor kinderen van schippers en kinderen van kermisexploitanten e.d. (87.90.2);
- sociaal pedagogische diensten (88.10.3);
- kinderopvang (88.91);
- algemeen en specifiek maatschappelijk werk (88.99.2);
- jeugd- en jongerenwerk (88.99.3);
- advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (88.99.9);
- gastouderbureaus voor zover deze alleen bemiddelen (88.99.9).

88992

Maatschappelijk werk
Deze klasse omvat:
- ambulante, concrete dienstverlening, advisering, bemiddeling en psychosociale hulpverlening aan personen die
kampen met problemen van maatschappelijke en/of individuele aard; de hulpverlening is laagdrempelig en toegankelijk
zonder verwijzing;
- het op orde maken van en helpen bij de administratie van cliënten;
- adoptiebemiddeling .
Deze klasse omvat niet:
- medisch-specialistische centra voor intramurale behandeling en verpleging specifiek gericht op ziektebeelden van
psychische aard (86.10.4);
- behandeling van psychische stoornissen en psychosociale problemen door specialistenpraktijken (86.22.2);

- extramurale hulpverlening aan en behandeling van verslaafden aan genotmiddelen (86.91.3);
- instellingen voor ambulante geestelijke gezondheidszorg (86.22.2);
- behandeling van psychische stoornissen en ernstige psychosociale problemen in praktijken van psychotherapeuten en
psychologen (86.91.3);
- maatschappelijke opvang waarbij huisvesting wordt geboden (87.90.2);
- thuiszorg (88.10.1);
- welzijnswerk voor ouderen (88.10.2);
- sociaalpedagogische diensten (88.10.3);
- kindertelefoons (88.99.1);
- brede welzijnsinstellingen (88.99.3);
- anonieme alcoholisten (AA-)organisaties (88.99.9);
- S.O.S.-telefonische hulpdiensten (88.99.9);
- bureaus sociaal raadslieden en slachtofferhulp (88.99.9);
- advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (88.99.9).

88993

Lokaal welzijnswerk
Deze klasse omvat:
- organisatie op lokaal niveau van sociale, culturele, vormende of recreatieve activiteiten, die algemeen toegankelijk
zijn, met specifieke aandacht voor individuen en groepen die in sociaal of maatschappelijk isolement verkeren. Het doel
is bevordering van participatie en zelfredzaamheid;
- buurtbeheer: bevorderen van leefbaarheid in een buurt door onderhoud en schoonhouden van openbare ruimtes en
toezicht;
- brede welzijnsinstellingen: instellingen voor welzijnswerk waarin een combinatie van ten minste twee van de volgende
activiteiten voorkomt: sociaal-cultureel werk, kinderopvang, welzijn ouderen, algemeen maatschappelijk werk. Geen
van de onderscheiden activiteiten mag meer dan 70% van de exploitatiekosten uitmaken;
- opbouwwerk, clubhuiswerk, buurtwerk, jongerenwerk, scouting, speeltuinwerk etc.
Deze klasse omvat niet:
- creativiteitscentra (85.52.2);
- welzijnswerk voor ouderen (88.10.2);
- exploitatie van gemeenschaps- en dorpshuizen, wijkcentra, jeugdgebouwen (88.99.9);
- hobbyclubs (93.21.1);
- gezelligheidsverenigingen (94.99.1).

88999

Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn
Deze klasse omvat:
- zelfhulpgroepen en onderlinge begeleiding: in georganiseerd verband omgaan met gemeenschappelijke medische,
psychische of sociale problemen waarmee men zelf of als ouder/verzorger geconfronteerd wordt, zoals via
zelfhulpgroepen, patiëntenverenigingen e.d.;
- gemeenschapshuizen, buurthuizen: dagelijks beheer voeren over accommodaties die voornamelijk worden gebruikt
voor het uitvoeren van sociaal-culturele activiteiten. Hierbij wordt geen directe verantwoordelijkheid gedragen voor de
inhoud van de activiteiten waaraan onderdak wordt geboden;
- overkoepelende organen, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen op het gebied van welzijnswerk;
- voorlichting en advisering over, coördinatie en begeleiding van activiteiten op het gebied van welzijnswerk zonder zelf
welzijnswerk uit te voeren.
- fondsen ten behoeve van individuen en instellingen op het gebied van welzijn;

- verstrekken van advies en informatie of eerste opvang (lichte psychosociale hulp) bij vragen of problemen op
maatschappelijk en juridisch gebied zoals slachtofferhulp, telefonische hulpdiensten;
- Sociaal wijkteam (ondersteuning);
- het verzorgen van personenalarmsystemen met meldcentrale;
- ombudslieden-, mannen;
- bemiddeling schuldsanering, budget coaching, bemiddeling thuiszorg, beheer van PersoonsGebonden Budget (PGB);
- mentoren, patiëntenvertrouwenspersonen;
- anonieme alcoholisten (AA-)organisaties;
- bemiddelen en belangenbehartiging van vrijwilligers in de welzijnszorg;
- gastouderbureaus (bemiddeling);
- advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
- geven van advies aan en begeleiden van aanstaande emigranten;
- geven van voorlichting aan consumenten en huishoudens over voeding en voedingsgewoontes, gezinsbudgetten e.d.;
- voedsel- en kledingbanken;
- het organiseren van recreatie, verbeteren van de leefomgeving etc. voor personen die kampen met problemen van
maatschappelijke en/of individuele aard.

Deze klasse omvat niet:
- wetswinkels en rechtskundige adviesbureaus (69.10.2);
- opvanghuizen voor volwassenen (87.90.2);
- algemeen en specifiek maatschappelijk werk (88.99.2);
- organisaties voor patiënten, ouders van patiënten e.d. waarbij de economische belangenbehartiging voorop staat
(94.99.7);
- contact- en huwelijksbemiddeling (96.09).

90

Kunst

900

Kunst

9001

Podiumkunst en -vermaak

90011

Beoefening van podiumkunst
Deze klasse omvat:
- vertolkend, regisserend of improviserend bezig zijn met kunst dat doorgaans op een podium wordt gebracht,
* toneel, cabaret, mime;
* muziek inclusief majorettegroepen en tamboerkorpsen, popgroepen, diskjockeys e.d.;
* verzorgen van geluidshows, lichtshows e.d., stuntmannen;
* zang en dans;
* presentatoren, acteurs, conferenciers sprekers;
* sprekers op bruiloften, begrafenissen, trouwambtenaren.
Deze klasse omvat niet:
- het geven van lezingen (85.59.9);
- circus- en variétéartiesten (90.01.3).

90012

Producenten van podiumkunst

Deze klasse omvat:
- managen van podiumproducties met betrekking tot de materiële - dus niet artistieke - aspecten.
Deze klasse omvat niet:
- organisatie van culturele evenementen (90.02);
- theaters, schouwburgen en concertgebouwen die zelf de programmering verzorgen (90.04.1).

90013

Circus en variété
Deze klasse omvat:
- circussen en variététheaters;
- circus- en variétéartiesten;
- goochelaars, buiksprekers, illusionisten e.d.;
- verhuur van dieren voor shows, films, reclamedoeleinden e.d.
Deze klasse omvat niet:
- conferenciers (90.01.1).

9002

Dienstverlening voor uitvoerende kunst
Deze klasse omvat:
- decorontwerpers, -bouwers, -schilders, grimeurs e.d. voor het theaterwezen;
- verhuur van geluids- en lichtapparaten met bedienend personeel voor het theaterwezen, verzorgen van geluidshows,
lichtshows e.d.;
- organiseren van culturele evenementen, veelal bestaande uit het samenbrengen van een aantal producties of
kunstenaars binnen een eenmalig of periodiek terugkerend samenvattend geheel, zoals een festival.
Deze klasse omvat niet:
- televisie- en filmstudio's (59.12):
- radio- en geluidsstudio's (59.20).

9003

Schrijven en overige scheppende kunst
Deze klasse omvat:
- via een creatief proces maken van veelal eenmalige voorwerpen welke in eerste instantie bedoeld zijn als
kunstvoorwerp en niet als gebruiksvoorwerp:
* schilders, illustrators, striptekenaars en andere grafisch kunstenaars;
* pottenbakkers, beeldhouwers, glazeniers;
* edelsmeden, zeefdrukkers;
- schrijvers, dichters, componisten, choreografen;
- restauratie van kunst;
- documentaire schrijvers en schrijvers van technische handleidingen en gebruiksaanwijzingen;
- journalisten en bloggers.
Deze klasse omvat niet:
- industrieel vervaardigen van zeefdrukwerk (18.12.9);
- industrieel vervaardigen van sierglaswerk (23.13);
- industrieel vervaardigen van sieraardewerk (23.41);
- schrijvers van reclameteksten (73.11);
- hobbyclubs op het gebied van film en fotografie (94.99.2).

9004

Theaters, schouwburgen en evenementenhallen

90041

Theaters en schouwburgen
Deze klasse omvat:
- dagelijks beheer voeren over eigen accommodaties of accommodaties van derden welke specifiek worden gebruikt
voor voorstellingen van podiumkunsten zoals theaters, schouwburgen, concertgebouwen e.d.
Deze klasse omvat niet:
- exploitatie van accommodaties, welke regelmatig gebruikt worden voor zowel voorstellingen van podiumkunsten als
voor sport- en recreatieve evenementen, zoals evenementenhallen, multifunctionele gebouwen (90.04.2).

90042

Evenementenhallen
Deze klasse omvat:
- dagelijks beheer voeren over eigen accommodaties of accommodaties van derden welke bestaan uit minstens één
ruimte die regelmatig gebruikt wordt voor zowel voorstellingen van podiumkunsten als sportbeoefening en eventueel
recreatieve evenementen.
Deze klasse omvat niet:
- het dagelijks beheer voeren over sportaccommodaties (93.11.x).

91

Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen,
natuurbehoud

910

Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea, dieren- en plantentuinen, natuurbehoud

9101

Culturele uitleencentra en openbare archieven

91011

Openbare bibliotheken
Deze klasse omvat:
- uitlenen en ter beschikking stellen van een breed assortiment boeken en digitale informatiedragers aan een breed
publiek;
- bibliotheken specifiek gericht op blinden.
Eventueel in combinatie met:
- verlenen van internettoegang.
Deze klasse omvat niet:
- verhuur van leesportefeuilles (77.29.1);
- wetenschappelijke bibliotheken (91.01.9);
- uitlenen van alleen informatiedragers (91.01.9).

91012

Kunstuitleencentra
Deze klasse omvat:
- uitlenen van kunstvoorwerpen.
Eventueel in combinatie met:
- de mogelijkheid tot koop van kunstvoorwerpen.

Deze klasse omvat niet:
- exposeren van kunst en samenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van kunstvoorwerpen (91.02.2).

91019

Overige culturele uitleencentra en openbare archieven
Deze klasse omvat:
- uitlenen van informatiedragers;
- uitlenen van speelgoed, puzzels en stripboeken;
- uitlenen van wetenschappelijke boeken en andere wetenschappelijke lectuur;
- beheren van archieven van personen of bedrijven, instellingen of overheidsorganen e.d. waarbij dit materiaal
toegankelijk gemaakt wordt voor raadpleging door derden.
Deze klasse omvat niet:
- verhuur van leesportefeuilles (77.29.1).

9102

Musea, kunstgalerieën en -expositieruimten

91021

Musea
Deze klasse omvat:
- verzamelen, conserveren, systematisch inventariseren, beschrijven en voor een ieder toegankelijk maken door
tentoonstelling van uitingsvormen van culturen of dood materiaal door de natuur gevormd, waarbij de bewuste
objecten niet worden overgedragen (uitgeleend, verhuurd, verkocht) aan het publiek, maar in bezit of bruikleen blijven
bij het museum.
Deze klasse omvat niet:
- kunstgalerieën en -expositieruimten (91.02.2).

91022

Kunstgalerieën en -expositieruimten
Deze klasse omvat:
- samenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van kunstvoorwerpen door het beschikbaar stellen van
expositieruimte; de wisselende collectie is eigendom van de kunstenaar;
- exposeren van kunstvoorwerpen zonder over een vaste collectie te beschikken.
Deze klasse omvat niet:
- musea (91.02.1);
- uitlenen van kunstvoorwerpen (91.01.2).

9103

Monumentenzorg
Deze klasse omvat:
- in stand houden van cultuurhistorisch belangrijke en waardevolle gebouwen, gebouwencomplexen, kastelen, molens,
beelden, begraafplaatsen e.d., hetzij passief (ondersteuning, bevordering, belangenbehartiging), hetzij actief (beheer).
Deze klasse omvat niet:
- restaureren van cultuurhistorische gebouwen (43.99.9).

9104

Dieren- en plantentuinen; natuurbehoud

91041

Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen
Deze klasse omvat:
- verzamelen, verzorgen en tentoonstellen van levende planten en dieren;
- exploitatie van kinderboerderijen en schooltuinen.

Deze klasse omvat niet:
- dolfinaria, ponyparken e.d. recreatiecentra (92.21.1).

91042

Natuurbehoud
Deze klasse omvat:
- beheren van grond of water gericht op natuurbehoud of extensieve dagrecreatie.

92

Loterijen en kansspelen

920

Loterijen en kansspelen

9200

Loterijen en kansspelen

92001

Loterijen en kansspelen (geen amusementsautomaten)
Deze klasse omvat:
- organiseren van geluksspelen waarbij de uitkomst op generlei wijze door de speler is te beïnvloeden, zoals loterijen,
toto's, lotto´s, enz.;
- wederverkopers en andere tussenpersonen voor loterijen, toto's e.d.;
- exploitatie van casino's.
Deze klasse omvat niet:
- exploitatie van amusementshallen, speelautomaten, geluksspelen waarbij de uitkomst door de speler is te
beïnvloeden (92.00.9).

92009

Exploitatie van amusements- en speelautomaten
Deze klasse omvat:
- exploitatie van spelen waarbij de uitkomst door de speler is te beïnvloeden via amusements- en speelautomaten in
speelhallen of geplaatst bij derden (zoals horecabedrijven), of via internet;
- exploitatie van spelen waarbij de uitkomst door de speler is te beïnvloeden via internet.
Deze klasse omvat niet:
- verhuur van amusements- en speelautomaten aan derden (77.39.1);
- exploitatie van casino's, speelautomaten en geluksspelen waarbij de uitkomst door de speler op geen enkele wijze is
te beïnvloeden (92.00.1);
- exploitatie van geluksspelen, behendigheidsautomaten op kermissen (93.21.2).

93

Sport en recreatie

931

Sport

9311

Sportaccommodaties

93111

Zwembaden
Deze klasse omvat:
- dagelijks beheer voeren - door anderen dan sportclubs en sportscholen - over overdekte of openlucht bassins of
duidelijk afgebakende delen van natuurlijke wateroppervlakten die bestemd zijn voor de beoefening van de zwemsport.

93112

Sporthallen, sportzalen en gymzalen

Deze klasse omvat:
- dagelijks beheer voeren - door anderen dan sportclubs en sportscholen - over overdekte accommodaties waarvan één
of meerdere ruimten zijn ingericht voor diverse zaalsporten.

93113

Sportvelden
Deze klasse omvat:
- dagelijks beheer voeren - door anderen dan sportclubs - over onoverdekte accommodaties ingericht voor in
teamverband beoefende veldsporten.
Deze klasse omvat niet:
- dagelijks beheer voeren - door anderen dan sportclubs - over onoverdekte accommodaties ingericht voor individueel
beoefende buitensporten (93.11.9).

93119

Overige sportaccommodaties
Deze klasse omvat:
- dagelijks beheer voeren - door anderen dan sportclubs of sportscholen - over onoverdekte accommodaties ingericht
voor individueel beoefende buitensporten,
* atletiek-, tennis- en golfbanen;
* racecircuits, kartbanen, crossbanen;
* kunstskihellingen, klimwanden e.d. onoverdekte ijsbanen;
- dagelijks beheer voeren - door anderen dan sportclubs of sportscholen - over overdekte accommodaties ingericht voor
veelal één specifieke binnensport:
* bowling- en kegelbanen;
* biljart- en snookercentra;
* klimhallen;
* ijshallen.
Deze klasse omvat niet:
- dagelijks beheer voeren - door anderen dan sportclubs en sportscholen - over overdekte accommodaties waarvan één
of meerdere ruimten zijn ingericht voor diverse zaalsporten (93.11.2);
- dagelijks beheer voeren - door anderen dan sportclubs - over terreinen ingericht voor in teamverband beoefende
veldsporten (93.11.3);
- exploitatie van fitnesscentra (93.13).

9312

Buitensport

93121

Veldvoetbal
Deze klasse omvat:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van veldvoetbal.
Eventueel in combinatie met:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van zaalvoetbal.
Deze klasse omvat niet:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van zaalvoetbal sec (93.14.2).

93122

Veldsport in teams (geen voetbal)

Deze klasse omvat:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van in teamverband beoefende sporten die gebruik maken
van gras- of kunststofvelden zoals handbal, korfbal, hockey, softbal, honkbal, cricket, rugby e.d.
Deze klasse omvat niet:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van veldvoetbal (93.12.1);
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van in teamverband beoefende zaalsporten (93.14.2);
- golf (93.12.9).

93123

Atletiek
Deze klasse omvat:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van atletiek.
Deze klasse omvat niet:
- polsstokverspringen (93.12.9).

93124

Tennis
Deze klasse omvat:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van tennis op onoverdekte accommodaties.
Eventueel in combinatie met:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van tennis in overdekte accommodaties.
Deze klasse omvat niet:
- tennisverenigingen met beoefening van tennis in uitsluitend overdekte accommodaties (93.14.1);
- tennisscholen (93.14.6).

93125

Paardensport en maneges
Deze klasse omvat:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van sporten waarbij gebruik wordt gemaakt van paarden
zoals dressuur, draf-, ren- en springsport, polo, ponyrijden e.d.;
- maneges en andere paardrijscholen;
- verhuur van rijpaarden.

93126

Wielersport
Deze klasse omvat:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van sporten waarbij gebruik wordt gemaakt van fietsen zoals
wielrennen, veldrijden, toerfietsen, mountainbiken enz.

93127

Auto- en motorsport
Deze klasse omvat:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van sporten waarbij gebruik wordt gemaakt van auto's of
motoren:
* autocars, autorally, stockcar- en dragracen;
* motorracen, motorcrossen, motortrail, speedway;
* skelter-, kartracen.
Deze klasse omvat niet:

- autorijscholen en slipscholen (85.53);
- modelracen met auto's e.d. (94.99.2).

93128

Wintersport
Deze klasse omvat:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van schaatsen en overige sporten die worden uitgeoefend op
ijs of sneeuw zoals schaatsen, biatlon, bobsleeën, skiën, curling enz.
Deze klasse omvat niet:
- exploitatie van skihellingen, ijsbanen e.d. accommodaties voor de beoefening van wintersporten (93.11.9);
- ijsspeedway (93.12.7);
- skischolen (93.14.6);.
- ijszeilen (93.15.2).

93129

Overige buitensport
Deze klasse omvat:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van luchtsporten zoals zweefvliegen, deltavliegen,
parachutespringen, ballonsport;
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van buitensporten die via schieten worden beoefend zoals
boogschieten, pistool-, luchtbuks- en kleiduivenschieten;
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van overige individueel beoefende veldsporten en overige in
teamverband beoefende buitensporten,
* wandelen, trimmen algemeen, bergbeklimmen;
* klootschieten, jeu de boules, kaatsen, beugelen, golf en midgetgolf;
* rolschaatsen en -hockey, touwtrekken, polsstokverspringen;
* moderne vijfkamp, triatlon;
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van buitensporten bestaande uit 2 of meer klassen zoals
onderscheiden in SBI 93.12.
Deze klasse omvat niet:
- houden van rondvluchten met luchtballonnen of vliegtuigen (51.10);
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van 2 of meer veldsporten (93.12.2);
- organiseren van eenmalige of periodiek terugkerende sportevenementen (93.19.5);
- schutterijen (93.29.9);
- valkeniers- en windhondenrenverenigingen, postduivenverenigingen, modelvliegen;
- raceverenigingen (94.99.2).

9313

Fitnesscentra
Deze klasse omvat:
- exploitatie van fitnesscentra;
- gelegenheid geven tot bedrijfsfitness.

9314

Binnensport

93141

Individuele zaalsport
Deze klasse omvat:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van sporten die in wedstrijdverband alleen individueel
kunnen worden beoefend en die specifiek gebruik maken van sporthallen, sportzalen en gymnastiekzalen, zoals

badminton, gymnastiek, tafeltennis, tennis, trampolinespringen e.d.
Deze klasse omvat niet:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van tennis in zowel overdekte als onoverdekte
accommodaties (92.62.4);
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van in teamverband beoefende zaalsport (9314.2).

93142

Zaalsport in teamverband
Deze klasse omvat:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van sporten die in wedstrijdverband alleen in teamverband
kunnen worden beoefend en die specifiek gebruik maken van sporthallen en sportzalen, zoals basketbal, volleybal,
korfbal, handbal, voetbal, futsal.
Deze klasse omvat niet:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van individueel beoefende zaalsport (93.14.1);
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van in teamverband beoefende binnensport niet zijnde
zaalsport (93.14.9).

93143

Kracht- en vechtsport
Deze klasse omvat:
- het in verenigingsverband organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van sporten waarbij hetzij zoveel
mogelijk gewicht moet worden geheven, hetzij via lichamelijk contact de tegenstander moet worden overwonnen:
* gewichtheffen, powerliften;
* boksen, worstelen, judo, kickboksen, karate, taekwondo, kendo enz.;
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van bodybuilding.
Deze klasse omvat niet:
- sportscholen op het gebied van kracht- en vechtsport (93.14.6);
- touwtrekken (92.12.9);
- fitnesscentra (93.13);
- schermen (93.14.9).

93144

Bowlen, kegelen, biljarten en dergelijke
Deze klasse omvat:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van sporten met een bal in overdekte accommodaties
waarbij het meer op een vaste hand en concentratie aankomt dan op uithoudingsvermogen; voor een belangrijk deel
spelen deze sporten zich af in de horecasfeer, zoals biljarten, snooker, kegelen, bowlen.

93145

Denksport
Deze klasse omvat:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van denksporten, zoals schaken, dammen, bridgen,
backgammon e.d.
Deze klasse omvat niet:
- andere kaartspelen dan bridge (94.99.1).

93146

Sportscholen
Deze klasse omvat:
- het niet in verenigingsverband of als sportinstructeur opleiden en trainen van sportbeoefenaars in eigen

sportaccommodatie.
Deze klasse omvat niet:
- sportinstructeurs (85.51.9);
- paardrijscholen, maneges e.d. (93.12.5);
- in verenigingsverband organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van sporten (93.12, 93.14 en 93.15);
- zeil- en surfscholen (85.51.1).

93149

Overige binnensport en omnisport
Deze klasse omvat:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van overige sporten in overdekte accommodaties, zoals
schieten, tafelvoetbal, squash, dart, schermen, kolf, enz.;
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van binnensport bestaande uit 2 of meer onderscheiden
klassen in de binnensport.
Deze klasse omvat niet:
- organiseren van eenmalige of periodiek terugkerende sportevenementen (93.19.5).

9315

Watersport

93151

Zwem- en onderwatersport
Deze klasse omvat:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van sporten die zich in (niet: op) het water afspelen, zoals
zwemmen, kunstzwemmen, schoonspringen, waterpolo en duiksport, onderwatersport.
Deze klasse omvat niet:
- zwem- en duikscholen (93.14.6);
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van sporten die zich op het water afspelen (93.15.2).

93152

Roei-, kano-, zeil- en surfsport en dergelijke
Deze klasse omvat:
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van sporten die zich op het water afspelen, zoals roeien,
kanoën, surfen, zeilen, ijszeilen, waterskiën, jetskiën, motorboot racen e.d.
Deze klasse omvat niet:
- zeil- en surfscholen (85.51.1);
- organiseren van en gelegenheid geven tot de beoefening van sporten die zich in het water afspelen (93.15.1).

9319

Overige sportactiviteiten

93191

Beroepssportlieden
Deze klasse omvat:
- het beroepsmatig uitoefenen van de sport door personen, zoals boksers, schakers, dammers, tennissers, wielrenners,
voetballers, enz.;
- het beroepsmatig uitoefenen van kaartspelen en games;
- scheidsrechters, juryleden.
Deze klasse omvat niet:
- sportinstructeurs (85.51.9).

93192

Hengelsport
Deze klasse omvat:
- in clubverband organiseren en gelegenheid geven tot de beoefening van hengelsport eventueel in combinatie met de
exploitatie van visvijvers of andere viswateren.
Deze klasse omvat ook:
- jacht beoefend als sport of recreatie.
Deze klasse omvat niet:
- verzorgen van vistochten op zee (93.19.3);
- beroepsmatig uitoefenen van de jacht (01.70).

93193

Verzorgen van vistochten
Deze klasse omvat:
- verzorgen van vistochten op zee;
- verhuur van sportvissersboten met bemanning.
Eventueel in combinatie met:
- verkoop van dranken en benodigdheden voor de sportvisserij.
Deze klasse omvat niet:
- in clubverband organiseren en gelegenheid geven tot het beoefenen van de sportvisserij (93.19.2).

93194

Supportersverenigingen (sport)
Deze klasse omvat:
- in georganiseerd verband mentaal ondersteunen van sportclubs of individuele sporters.
Deze klasse omvat niet:
- fondsen ter ondersteuning van sportclubs of individuele sporters (94.99.3).

93195

Organiseren van sportevenementen
Deze klasse omvat:
- organiseren van eenmalige of periodiek terugkerende sportevenementen: het verzorgen van de administratieve
afwikkeling, tijdwaarneming, beschikbaar stellen van chips, verlichting enz.
Deze klasse omvat niet:
- organiseren van recreatieve evenementen (93.29.9).

93196

Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen op het gebied van sport
Deze klasse omvat:
- overkoepelende, voorlichtende, adviserende en coördinerende activiteiten op het gebied van sport zoals uitgeoefend
door sportbonden, federaties van sportclubs, sportcommissies, sportraden enz.;
- promotie van sport.
Deze klasse omvat niet:
- organiseren van sportevenementen (93.19.5).

93199

Overige sportactiviteiten (rest)

Deze klasse omvat:
- overige sportactiviteiten niet elders genoemd, zoals berggidsen;
- overige dienstverlenende activiteiten met betrekking tot de sport voor zover niet elders genoemd.

932

Overige recreatie

9321

Pret- en themaparken; kermisattracties

93211

Pret- en themaparken
Deze klasse omvat:
- het aanbieden van faciliteiten in de sfeer van intensieve dagrecreatie waarbij eventuele educatieve en kunstzinnige
aspecten van zeer geringe betekenis zijn,
* pretparken, miniatuursteden en sprookjestuinen;
* ponyparken, dolfinaria e.d.;
- het aanbieden van speelruimte voorzien van speeltoestellen voor kinderen;
- exploitatie van toeristische spoorlijnen.
Deze klasse omvat niet:
- dierentuinen en kinderboerderijen (91.04.1);
- beheer van natuurgebieden met extensieve dagrecreatie (91.04.2);
- exploitatie van zwembaden en andere sportaccommodaties (93.11.x);
- kermisattracties (93.21.2).

93212

Kermisattracties
Deze klasse omvat:
- exploitatie van kermisattracties.
Deze klasse omvat niet:
- suikerspin-, eet- en viskramen op kermissen (56.10.2);
- exploitatie van amusements- en behendigheidsautomaten op kermissen (92.00.9).

9329

Overige recreatie (rest)

93291

Jachthavens
Deze klasse omvat:
- de exploitatie van zomerligplaatsen en ligplaatsen voor passanten met recreatievaartuigen.
Eventueel in combinatie met:
- reparatie van recreatievaartuigen;
- exploitatie van winterstallingen voor recreatievaartuigen;
- verkoop motorbrandstoffen en andere benodigdheden voor recreatievaartuigen.

93299

Overige recreatie (rest, geen jachthavens)
Deze klasse omvat:
- organiseren van veelal eenmalige of periodiek terugkerende recreatieve evenementen;
- organiseren van (personeels-)feesten, bruiloften, partijen, uitstapjes waarbij de verzorging zoals vervoer, horeca e.d.
wordt uitbesteed;
- organiseren van pokeravonden;
- schutterijen;
- exploitatie paintball-faciliteiten en escaperooms;

- het verzorgen van vuurwerkshows;
- Oranjeverenigingen;
- het trainen van huisdieren;
- overkoepelende, voorlichtende, adviserende en coördinerende activiteiten op het gebied van recreatie.
Deze klasse omvat niet:
- informatieverstrekking op het gebied van toerisme (79.90);
- voorlichtende, adviserende en coördinerende activiteiten op het gebied van sport (93.19.6).

94

Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties,
hobbyclubs

941

Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties

9411

Bedrijfs- en werkgeversorganisaties
Deze klasse omvat:
- organisaties waarin ondernemers zich hebben verenigd ter behartiging van hun economische belangen;
- organisaties waarin werkgevers zich hebben verenigd ter behartiging van economische en/of sociale belangen, vooral
op het gebied van arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden;
- federaties van bedrijfs- en werkgeversorganisaties;
- Kamers van Koophandel Nederland;
- plaatselijke ondernemersorganisaties, winkeliersverenigingen e.d.;
- gecombineerd beheer van bedrijventerreinen, groen en bewegwijzering en belangbehartiging e.d.
Deze klasse omvat niet:
- beroepsorganisaties (94.12).

9412

Beroepsorganisaties
Deze klasse omvat:
- organisaties waarvan de leden overwegend tot dezelfde beroepsgroep behoren of een vergelijkbare opleiding hebben
met als doel het behartigen van de belangen van de beroepsgroep in het algemeen en die van haar leden in het
bijzonder;
- organisaties van
deskundigen met een specifieke achtergrond die zich richten op wetenschappelijke, academische of culturele
activiteiten;
- federaties van beroepsorganisaties.
Deze klasse omvat niet:
- werknemersorganisaties die een bepaalde beroepsgroep vertegenwoordigen (94.20).

942

Werknemersorganisaties

9420

Werknemersorganisaties
Deze klasse omvat:
- organisaties van werknemers welke zich tot doel stellen de collectieve en/of individuele belangen van de leden te
behartigen bij hun werkgevers of bij die instanties die invloed op de arbeidsvoorwaarden uitoefenen;
- federaties van werknemersorganisaties.

Deze klasse omvat niet:
- personeelsverenigingen (94.99.1).

949

Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs

9491

Levensbeschouwelijke organisaties

94911

Religieuze organisaties
Deze klasse omvat:
- belijden van en de bezinning op een religie (gekenmerkt door het geloof in een personificatie van een hogere macht)
en het uitdragen van de religie buiten de eigen gemeenschap. Dit vindt plaats in en vanuit kerken, synagogen, tempels
en moskeeën of andere plaatsen:
* kerk- en geloofsgenootschappen;
* predikanten, geestelijken.
Deze klasse omvat niet:
- beleven, verdiepen en/of verbreiden van een levensbeschouwing niet zijnde een religie (94.91.9);
- woongemeenschappen van religieuze ordes, kloostergemeenschappen voor niet-actieve religieuzen e.d. (97, 98).

94919

Wereldbeschouwelijke organisaties
Deze klasse omvat:
- beleven, verdiepen en/of verbreiden van een levensbeschouwing niet zijnde een religie.

9492

Politieke organisaties
Deze klasse omvat:
- politieke en hun aanverwante organisaties, zoals aan een politieke partij gelieerde jongerenorganisaties. Deze
organisaties houden zich vooral bezig met het beïnvloeden van de besluitvorming in bestuursorganen van de overheid
door het plaatsen van partijleden en geestverwanten in politieke ambten; inbegrepen is de verspreiding van informatie,
public relations, het houden van geldinzamelingen, enz.
Deze klasse omvat niet:
- wetenschappelijke bureaus van politieke partijen (72.20).

9499

Overige belangen- en ideële organisaties; hobbyclubs

94991

Gezelligheidsverenigingen
Deze klasse omvat:
- gezelligheidsverenigingen, zoals kampeerclubs, personeelsverenigingen, carnavalsverenigingen, kaart- en
spaarverenigingen, ouderenverenigingen, wijk- en buurtverenigingen;
- sociale organisaties, zoals Juniorkamers, Rotary- en Lionsclubs en organisaties voor het onderhouden van
(internationale) vriendschapsbanden tussen steden.
Deze klasse omvat niet:
- ouderwerk (88.10.2);
- organisatie van sociale activiteiten met als doel samenlevingsopbouw of emancipatie (88.99.3);
- jongerenwerk (88.99.3).

94992

Hobbyclubs
Deze klasse omvat:
- gelegenheid geven tot het in georganiseerd verband bezig zijn met hobby's,
* tuinverzorging, fokken en houden van dieren, kweken van bloemen;

* film, fotografie en videografie;
* knutselen en modelbouw;
* vliegen, racen, varen met al dan niet vervaardigde modellen, miniaturen;
* verzamelen van alle mogelijke artikelen;
* computers, sleutelen aan auto's;
* jacht.
Deze klasse omvat niet:
- creativiteitscentra en andere activiteiten voor kunstzinnige vorming van amateurs (85.52.2).

94993

Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)
Deze klasse omvat:
- verwerven en verstrekken van gelden om niet ten behoeve van instellingen en activiteiten op het gebied van:
* gezondheidszorg;
* sport en recreatie;
* milieu en natuurbehoud;
* kunst en cultuur, religie;
* onderwijs en research;
- personeelsfondsen.
Deze klasse omvat niet:
- steunfondsen voor instellingen en activiteiten in de welzijnszorg (88.99.9);
- vriendenkringen op het gebied van cultuur (94.99.4).

94994

Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs en overige kunstbevordering
Deze klasse omvat:
- mentaal en veelal ook materieel ondersteunen van cultuur en kunstbeoefening;
- fanclubs van artiesten;
- overige kunstbevordering.
Deze klasse omvat niet:
- steunfondsen voor cultuur en kunstbeoefening (94.99.3).

94995

Overkoepelende organen en samenwerkings- en adviesorganen (niet op het gebied van gezondheids- en
welzijnszorg, sport en recreatie)
Deze klasse omvat:
- overkoepelende organen en voorlichting, advies en coördinerende activiteiten op het gebied van kunst en cultuur,
onderwijs en research.

94996

Overige ideële organisaties (niet elders genoemd)
Deze klasse omvat:
- niet rechtstreeks aan een politieke partij verwante organisaties ter bevordering van een publieke zaak of kwestie door
voorlichting van het publiek, beïnvloeding van de politiek, geldinzamelingen, enz.;
- vredesbewegingen, actiegroepen;
- vrijwillige brandweerorganisaties, reddingsbrigades, verkeersbrigadiertjes e.d.;
- milieubewegingen, natuur- en dierenbeschermingsorganisaties;
- ondersteuning van gemeenschaps- en onderwijsvoorzieningen.

Deze klasse omvat niet:
- natuurbeschermingsorganisaties met beheer van eigen natuurgebieden (91.04.2).

94997

Overige belangenbehartiging (niet elders genoemd)
Deze klasse omvat:
- belangengroeperingen voor particulieren,
* clubs van automobilisten;
* consumentenverenigingen;
* ouderverenigingen van scholen;
- belangenbehartiging van eigenaren en huurders van woningen met betrekking tot hun woon- en leefgenot,
* flatexploitatieverenigingen;
* huurdersverenigingen;
* verenigingen van eigenaren van gemeenschappelijke antennesystemen.

95

Reparatie van computers en consumentenartikelen

951

Reparatie van computers en communicatieapparatuur

9511

Reparatie van computers en randapparatuur

9512

Reparatie van communicatieapparatuur
Deze klasse omvat:
- onderhoud en reparatie van communicatieapparatuur, ook van mobiele telefoons.

952

Reparatie van consumentenartikelen (geen computers, communicatieapparatuur, auto's en motorfietsen)

9521

Reparatie van consumentenelektronica (geen computers)
Deze klasse omvat:
- reparatie van audio- en videoapparaten voor huishoudelijk gebruik.

9522

Reparatie van elektrische huishoudelijke apparaten
Deze klasse omvat:
- reparatie van overige elektrische huishoudelijke apparaten;
- wikkelen en repareren van motoren voor elektrische huishoudelijke apparaten.
Deze klasse omvat niet:
- reparatie van niet-elektrische huishoudelijke apparaten (95.29).

9523

Reparatie van schoenen en lederwaren
Deze klasse omvat:
- reparatie van schoeisel en lederwaren.
Deze klasse omvat niet:
- reparatie en stoffering van leren zitmeubels (95.24).

9524

Reparatie en stoffering van meubels
Deze klasse omvat:
- reparatie, stoffering en restauratie van meubels;
- opknappen van meubels door spuiten, lakken, schilderen, logen en stofferen;
- installatie van waterbedden;
- het in elkaar zetten van meubels bij de klant.

9525

Reparatie van uurwerken en juweliersartikelen
Deze klasse omvat:
- reparatie van uurwerken en sieraden:
- direct graveren van sieraden voor particulieren.

9529

Reparatie van overige consumentenartikelen
Deze klasse omvat:
- reparatie van sportartikelen en speelgoed;
- reparatie van fietsen en bromfietsen;
- reparatie, stoppage van kleding, textielwaren e.d.;
- reparatie en stemmen van muziekinstrumenten;
- reparatie van niet-elektrische huishoudelijke apparaten;
- slijpen van scharen en messen voor huishoudelijk gebruik;
- reparatie van optische artikelen;
- reparatie van caravans;
- reparatie van overige consumentenartikelen (rest).
Deze klasse omvat niet:
- reparatie van pleziervaartuigen (33.15);
- reparatie van auto's en motorfietsen (45.xx.x).

96

Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

960

Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

9601

Reinigen van kleding en textiel

96011

Wasserijen en linnenverhuur
Deze klasse omvat:
- natwassen van kleding en textiel;
- verhuur van linnen al dan niet in combinatie met wassen;
- verhuur van bedrijfskleding al dan niet in combinatie met wassen;
- steriliseren van operatiekleding en operatielinnen;
- reinigen van schoonloopmatten;
- reinigen van tapijten;
- oppersen en strijken van zowel nieuwe als gebruikte kleding.
Deze klasse omvat niet:
- reinigen van vloerbedekking in gebouwen (81.21);
- chemisch reinigen van kleding, textiel, leer enz. (96.01.2);
- verven van gebruikte kleding, textiel, leer enz. (96.01.2);
- wassalons (96.01.3).

96012

Chemische wasserijen en ververijen
Deze klasse omvat:
- chemisch reinigen van kleding, textiel, leer, enz.;
- verven van gebruikte kleding, textiel, leer enz.

Deze klasse omvat niet:
- verven van nieuwe stoffen en textiel (13.30);
- reinigen van vloerbedekking in gebouwen (81.21);
- reinigen van tapijten (96.01.1);
- strijken, oppersen van kleding en textiel (96.01.1);
- natwassen van kleding en textiel (96.01.1);
- wassalons (96.01.3).

96013

Wassalons en -verzendinrichtingen
Deze klasse omvat:
- ter beschikking stellen van ruimte en wasmachines waar door derden, in hoofdzaak particulieren, kan worden
gewassen;
- aanneemdepots, wasverzendinrichtingen voor wasserijen.
Deze klasse omvat niet:
- natwassen van kleding en textiel (96.01.1);
- chemisch reinigen van kleding, textiel, leer enz. (96.01.2).

9602

Haar- en schoonheidsverzorging

96021

Haarverzorging
Deze klasse omvat:
- wassen, knippen, verven, kleurspoelen, onduleren e.d. van haar, evenals scheren en knippen.
Deze klasse omvat niet:
- vervaardiging van pruiken (32.99.9).

96022

Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, visagie en image consulting
Deze klasse omvat:
- verrichten van niet-medische diensten in verband met de lichamelijke schoonheid, zoals gezichtsverzorging en massage, antirimpelbehandeling, epileren, pedicure, manicure, huidbehandelingen met behulp van bijvoorbeeld ozon,
ultrasound, elektrostimulatie, temperatuureffecten, vacuüm en andere vergelijkbare behandelingen;
- geven van kleur- en kledingadviezen;
- image consulting: helpen de eigen persoonlijkheid te accentueren via uiterlijk en gedrag.
Deze klasse omvat niet:
- verrichten van medisch behandelingen in verband met lichamelijke schoonheid zoals plastische chirurgie,
vergroten/verkleinen van borsten, huidtransplantatie (86.22.1);
- verrichten van diensten in verband met het lichamelijk welzijn zoals sauna's, solaria, baden, wellness centra, enz.
(96.04).

9603

Uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en begraafplaatsen

96031

Uitvaartverzorging
Uitvaartverzorging
Deze klasse omvat:
- begraven en laten cremeren van lichamen van mensen en hiermee verband houdende activiteiten:
* gereedmaken van doden voor de begrafenis of de crematie;
* balsemen en diensten van lijkbezorgers;

* verlenen van diensten rond de begrafenis of de crematie;
- begraven en laten cremeren van dieren.
Deze klasse omvat niet:
- begrafenis- en crematieverzekeringen welke uitkeringen verstrekken in de vorm van natura door het (laten) verzorgen
van begrafenissen en crematies (65.11.2);
- crematoria, mortuaria en begraafplaatsen (96.03.2).

96032

Crematoria, mortuaria en begraafplaatsen
Deze klasse omvat:
- cremeren van stoffelijke overschotten en van dieren;
- verhuur van ingerichte ruimten in mortuaria;
- verhuur of verkoop van graven;
- delven, sluiten en onderhoud van graven.

9604

Sauna's, solaria, baden en dergelijke
Deze klasse omvat:
- exploitatie van sauna's, solaria, baden, wellness centra, massagesalons, stoelmassage enz.
Deze klasse omvat niet:
- verhuur van zonnebanken en -hemels e.d. (77.29.2);
- diëtisten (86.91.9);
- fitnesscentra (93.13);
- schoonheidsverzorging, gezichtsmassage, pedicure, manicure e.d. (96.02.2).

9609

Overige dienstverlening (rest)
Deze klasse omvat:
- hotels, pensions en asiels voor huisdieren;
- uitlaten van honden;
- verhuur van paardenboxen, stalling van paarden;
- trimmen van honden;
- tatoeagediensten;
- exploitatie van sekslijnen en pornosites, erotische sms-diensten;
- exploitatie van toiletten, garderobes e.d.
- alarmcentrale voor persoonlijk hulp in het buitenland;
- oppascentrales;
- paragnosten, astrologen en spiritisten;
- escortservices, prostituees, sexclubs;
- contact- en huwelijksbemiddeling;
- huismeesters;
- professional organizers;
- overige persoonlijke dienstverlening, zoals waarzegsters, grafologen, stamboomonderzoek, gidsen, draagconsulenten,
schoenpoetsers enz.

97

Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel

970

Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel

9700

Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel

98

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

981

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

9810

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

982

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

9820

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

99

Extraterritoriale organisaties en lichamen

990

Extraterritoriale organisaties en lichamen

9900

Extraterritoriale organisaties en lichamen
Deze klasse omvat
- internationale organisaties, zoals de Verenigde Naties en hun gespecialiseerde en regionale organisaties, de Europese
Unie, de Europese Vrijhandelsassociatie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de
Internationale Douaneraad, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank.
- diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen wanneer zij waargenomen worden door het land van vestiging en
niet door het land dat zij vertegenwoordigen.
Deze klasse omvat niet:
- Nederlandse diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland (84.21)
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2021–2022

2021 tot en met 2022

2021/2022

Het gemiddelde over de jaren 2021 tot en met 2022

2021/’22
2019/’20–2021/’22

Oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2021 en eindigend in 2022
Oogstjaar, enz., 2019/’20 tot en met 2021/’22
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