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Inleiding	  

Dit	  document	  beschrijft	  de	  ECOICOP	  (European	  Classification	  of	  Individual	  Consumption	  by	  
Purpose)	  indeling	  van	  de	  Nederlandse	  Consumentenprijsindex	  (CPI)	  en	  de	  Harmonized	  Index	  of	  
Consumer	  Prices	  (HICP),	  die	  vanaf	  11	  februari	  2016	  door	  CBS	  wordt	  gepubliceerd.	  
	  
In	  mei	  2015	  heeft	  het	  Europees	  statistiekbureau	  Eurostat	  aanvullende	  uitspraken	  gedaan	  over	  
diverse	  artikelgroepen.	  Dit	  naar	  aanleiding	  van	  vragen	  uit	  de	  verschillende	  lidstaten.	  Deze	  
uitspraken,	  case	  laws	  genaamd,	  staan	  bij	  de	  betreffende	  COICOP	  groepen	  in	  dit	  document.	  Deze	  
case	  laws	  zijn	  in	  het	  Engels.	  Waar	  nodig	  is	  de	  vertaling	  van	  bepaalde	  begrippen	  erbij	  gezet.	  
	  
In	  hoofdstuk	  0	  worden	  de	  conceptuele	  verschillen	  tussen	  de	  CPI	  en	  de	  HICP	  beschreven.	  De	  
volgende	  14	  hoofdstukken	  geven	  voor	  elk	  van	  de	  14	  afdelingen	  van	  de	  CPI	  de	  uitwerking	  van	  de	  
ECOICOP	  classificatie.	  Hierbij	  worden	  ook	  de	  ECOICOPs	  beschreven	  die	  niet	  worden	  
gepubliceerd.	  Waar	  er	  verschillen	  zijn	  met	  de	  HICP	  wordt	  dit	  aangegeven,	  zodat	  dit	  document	  
tevens	  als	  naslagwerk	  voor	  de	  Nederlandse	  HICP	  indeling	  kan	  dienen.	  Alle	  hiërarchisch	  laagste	  
ECOICOP	  groepen	  zijn	  te	  herkennen	  aan	  de	  blauwe	  kleur.	  
	  
Zoals	  gezegd	  worden	  niet	  van	  alle	  ECOICOP	  groepen	  prijsindexcijfers	  gepubliceerd.	  Bijvoorbeeld	  
omdat	  aan	  de	  artikelgroep	  in	  Nederland	  geen	  of	  weinig	  consumptieve	  bestedingen	  worden	  
gedaan	  of	  omdat	  deze	  groepen	  om	  praktische	  redenen	  zijn	  uitgesloten	  van	  de	  HICP	  (drugs,	  
prostitutie,	  kansspelen).	  In	  bijlage	  1	  staat	  een	  tabel	  met	  alle	  hiërarchisch	  laagste	  ECOICOPs	  die	  
wel	  worden	  gepubliceerd.	  In	  bijlage	  2	  staan	  de	  ECOICOPs	  die	  niet	  worden	  gepubliceerd.	  
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0.  Verschillen	  tussen	  CPI	  en	  HICP	  

De	  CPI	  en	  de	  HICP	  verschillen	  op	  een	  aantal	  punten.	  Dit	  hoofdstuk	  beschrijft	  deze	  verschillen.	  
De	  verschillen	  zijn	  onder	  te	  verdelen	  in	  drie	  thema’s:	  

-‐ Doelpopulatie;	  welke	  consumenten	  en	  welke	  transacties	  zijn	  in	  de	  index	  
meegenomen?	  

-‐ Bereik;	  welke	  uitgaven	  worden	  meegenomen?	  
-‐ Prijsdefinitie;	  hoe	  worden	  bepaalde	  prijzen	  gedefinieerd?	  

0.1  Doelpopulatie	  
Onder	  dit	  thema	  vallen	  twee	  verschillen:	  

-‐ CPI:	  nationaal	  concept.	  HICP:	  binnenlands	  concept	  
-‐ Institutionele	  bevolking	  

0.1.1  CPI: 	  nationaal	  concept. 	  HICP:	  binnenlands	  concept	  
Het	  nationaal	  concept	  in	  de	  CPI	  houdt	  in	  dat	  alle	  bestedingen	  van	  de	  in	  Nederland	  woonachtige	  
consumenten	  worden	  meegenomen,	  ongeacht	  of	  die	  bestedingen	  binnen	  Nederland	  of	  in	  het	  
buitenland	  plaatsvinden.	  
Consumptie	  van	  Nederlanders	  in	  het	  buitenland	  is	  in	  de	  CPI	  opgenomen	  onder	  code	  14,	  met	  de	  
subgroepen:	  
141000	  Voeding	  buitenland	  
142000	  Vervoer	  buitenland	  
143000	  Accommodaties	  buitenland	  
144000	  Cafés	  en	  restaurants	  buitenland	  
145000	  Overige	  consumptie	  buitenland	  
	  
Het	  binnenlands	  concept	  in	  de	  HICP	  houdt	  in	  dat	  bestedingen	  van	  Nederlandse	  consumenten	  in	  
het	  buitenland	  worden	  uitgesloten	  uit	  de	  HICP,	  maar	  dat	  bestedingen	  van	  buitenlandse	  
bezoekers	  binnen	  Nederland	  wel	  worden	  meegenomen.	  Code	  14	  komt	  dan	  ook	  niet	  voor	  in	  de	  
HICP.	  De	  bestedingen	  van	  buitenlandse	  bezoekers	  binnen	  Nederland	  zijn	  bij	  de	  HICP	  verdeeld	  
over	  de	  diverse	  COICOP	  groepen.	  
	  

0.1.2  Institutionele	  bevolking	  
De	  Nederlandse	  bevolking	  in	  inrichtingen,	  instellingen	  en	  tehuizen,	  verder	  de	  “institutionele	  
bevolking”	  genoemd,	  wordt	  in	  een	  deel	  van	  de	  statistieken	  van	  het	  CBS	  niet	  waargenomen.	  
Onder	  andere	  in	  het	  Budget	  Onderzoek	  en	  de	  Inkomensstatistieken	  wordt	  dit	  deel	  van	  de	  
bevolking	  steeds	  buiten	  beschouwing	  gelaten.	  	  
Omdat	  de	  weging	  van	  de	  CPI	  tot	  2000	  gebaseerd	  was	  op	  het	  Budget	  Onderzoek	  en	  omdat	  de	  
CPI	  voor	  de	  berekening	  van	  de	  koopkracht	  zo	  veel	  mogelijk	  aansluit	  op	  de	  Inkomensstatistieken,	  
werd	  de	  weging	  van	  de	  CPI	  eveneens	  gebaseerd	  op	  de	  consumptie	  van	  de	  Nederlandse	  
bevolking	  exclusief	  de	  institutionele	  bevolking.	  
In	  de	  Europese	  regels	  voor	  de	  HICP	  is	  voorgeschreven	  dat	  de	  HICP	  betrekking	  heeft	  op	  de	  totale	  
bevolking.	  Daarom	  werd	  vanaf	  1996	  een	  raming	  gemaakt	  van	  de	  consumptie	  van	  deze	  
bevolkingsgroep.	  Deze	  raming	  werd	  ten	  behoeve	  van	  de	  HICP	  opgeteld	  bij	  de	  uitkomsten	  van	  
het	  Budget	  Onderzoek.	  
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Vanaf	  de	  reeks	  2000=100	  is	  het	  uitgangspunt	  voor	  de	  berekening	  van	  de	  weging	  van	  de	  CPI	  
overgegaan	  van	  het	  Budget	  Onderzoek	  naar	  de	  consumptie	  van	  huishoudens	  volgens	  de	  
Nationale	  Rekeningen.	  In	  de	  Nationale	  Rekeningen	  wordt	  de	  consumptie	  berekend	  voor	  de	  
totale	  bevolking.	  Vanaf	  dat	  jaar	  werd	  de	  raming	  van	  de	  bestedingen	  van	  de	  institutionele	  
bevolking	  ten	  behoeve	  van	  de	  CPI	  afgetrokken	  van	  de	  uitkomst	  volgens	  de	  Nationale	  
Rekeningen	  om	  de	  beste	  aansluiting	  te	  behouden	  met	  de	  inkomensstatistieken.	  Vanaf	  de	  reeks	  
2015=100	  wordt	  deze	  bijraming	  deels	  stopgezet.	  
	  
De	  door	  het	  Rijk	  via	  de	  sociale	  verzekeringen	  of	  voorzieningen	  gefinancierde	  zorg	  in	  instellingen	  
en	  tehuizen	  behoort	  niet	  tot	  het	  bereik	  van	  de	  HICP.	  Alleen	  de	  eigen	  bijdragen	  die	  bewoners	  
voor	  het	  wonen	  in	  de	  instelling	  of	  het	  tehuis	  betalen,	  behoren	  er	  wel	  toe.	  De	  eigen	  bijdrage	  
voorziet	  in	  de	  huisvesting,	  voeding,	  zorg	  en	  dergelijke	  die	  de	  bewoners	  van	  instellingen	  en	  
tehuizen	  verkrijgen.	  Deze	  bijdragen	  kunnen	  echter	  een	  zeer	  groot	  deel	  uitmaken	  van	  de	  
consumptieve	  bestedingen	  van	  deze	  bevolkingsgroep.	  	  
	  
In	  de	  HICP	  zijn	  alle	  consumptieve	  bestedingen	  van	  de	  institutionele	  bevolking	  inbegrepen.	  De	  
eigen	  bijdragen	  zijn	  in	  de	  HICP	  opgenomen	  onder	  COICOP-‐groep	  124020	  Verzorgingshuizen	  
voor	  ouderen	  en	  gehandicapten.	  De	  overige	  consumptie	  is	  gewoon	  naar	  de	  verschillende	  
COICOP-‐groepen	  onderverdeeld.	  	  
Vanaf	  de	  reeks	  2015=100	  blijven	  de	  eigen	  bijdragen	  buiten	  het	  bereik	  van	  de	  CPI,	  maar	  worden	  
de	  overige	  uitgaven	  van	  bewoners	  van	  instellingen	  en	  tehuizen	  ook	  opgenomen	  in	  het	  bereik	  
van	  de	  CPI.	  Daarmee	  vervalt	  de	  noodzaak	  deze	  bestedingen	  apart	  te	  ramen;	  bovendien	  heeft	  
het	  vrijwel	  geen	  invloed	  op	  de	  einduitkomst	  van	  de	  CPI.	  
	  
De	  eigen	  bijdragen	  voor	  de	  bewoners	  worden	  in	  de	  reeks	  2015=100	  dus	  nog	  niet	  opgenomen	  in	  
de	  CPI.	  De	  CPI	  kent	  coicop	  groep	  124020	  Verzorgingshuizen	  voor	  ouderen	  en	  gehandicapten	  
dan	  ook	  niet.	  Dat	  gebeurt	  mogelijk	  bij	  een	  volgende	  methodewijziging	  als	  dan	  besloten	  wordt	  
de	  internationale	  definities	  geheel	  te	  volgen.	  	  

0.2  Bereik	  
Drie	  groepen	  goederen	  en	  diensten	  zijn	  inbegrepen	  in	  de	  CPI,	  maar	  uitgesloten	  uit	  de	  HICP:	  

-‐ Diensten	  van	  de	  eigen	  woning	  
-‐ Contributies	  
-‐ Consumptiegebonden	  belastingen	  

	  

0.2.1  Diensten	  van	  de	  eigen	  woning	  
Van	  huishoudens	  die	  in	  een	  huurwoning	  wonen,	  is	  de	  huur	  inbegrepen	  in	  de	  CPI	  en	  in	  de	  HICP	  
(041100	  Werkelijke	  woninghuur	  betaald	  door	  huurders).	  Voor	  huishoudens	  die	  in	  een	  eigen	  
woning	  wonen	  wordt	  in	  de	  CPI	  een	  toegerekende	  huur	  berekend1	  (coicop	  groep	  042100	  
Toegerekende	  huur	  eigen	  woning)	  en	  de	  ontwikkeling	  daarvan	  draagt	  bij	  aan	  de	  CPI-‐uitkomst.	  In	  
de	  HICP	  zijn	  alle	  uitgaven	  in	  verband	  met	  de	  eigen	  woning	  uitgesloten.	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Voor	  de	  gehanteerde	  methode,	  zie	  het	  document:	  http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/ED6F8D30-‐F363-‐4411-‐8942-‐
979CF94ACEC9/0/2013HuurwaardeCPI.pdf	  
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0.2.2  Contributies	  
Contributies	  voor	  sport-‐	  en	  ontspanningsverenigingen	  (094130	  Contributie	  sport-‐	  en	  
ontspanningsverenigingen)	  worden	  in	  de	  HICP	  niet	  als	  consumptie,	  maar	  als	  overdracht	  
beschouwd.	  In	  de	  HICP	  komt	  deze	  groep	  dan	  ook	  niet	  voor.	  
	  
De	  contributies	  voor	  maatschappelijke	  organisaties	  (bijvoorbeeld	  het	  lidmaatschapsbedrag	  voor	  
een	  vakbond)	  maken	  voor	  de	  CPI	  onderdeel	  uit	  van	  coicop	  127040	  Overige	  betalingen	  en	  
diensten.	  Deze	  coicop	  groep	  bestaat	  ook	  in	  de	  HICP,	  maar	  bevat	  daar	  niet	  deze	  contributies.	  
	  

0.2.3  Consumptiegebonden	  belastingen	  
Consumptiegebonden	  belastingen	  behoren	  niet	  tot	  het	  bereik	  van	  de	  HICP	  en	  blijven	  in	  de	  CPI	  
gerepresenteerd	  in	  groep	  13.	  Het	  gaat	  om:	  

-‐ 131000	  Zuiveringsheffing	  
-‐ 132000	  Motorrijtuigenbelasting	  
-‐ 133000	  Hondenbelasting	  

	  

0.3  Prijsdefinitie	  
	  
Voor	  sommige	  productgroepen	  wordt	  in	  de	  HICP	  een	  andere	  prijsdefinitie	  gehanteerd	  dan	  in	  de	  
CPI.	  Het	  gaat	  om	  kinderopvang	  en	  veranderingen	  in	  de	  ziektekostenverzekeringen.	  
	  

0.3.1  Kinderopvang	  
Er	  zijn	  verschillen	  in	  de	  behandeling	  van	  ouderbijdragen	  voor	  de	  kinderopvang	  (124010	  
Kinderopvang).	  In	  de	  CPI	  wordt	  de	  brutoprijs	  die	  voor	  de	  kinderopvang	  wordt	  betaald	  
meegenomen.	  De	  weging	  voor	  kinderopvang	  is	  analoog	  hoog.	  In	  de	  HICP	  worden	  uitsluitend	  de	  
eigen	  bijdragen	  die	  de	  ouders	  zelf	  betalen	  meegenomen.	  De	  bijdragen	  die	  het	  Rijk	  aan	  de	  
ouders	  toekent	  worden	  van	  de	  brutoprijzen	  afgetrokken.	  Ook	  de	  weegfactor	  voor	  kinderopvang	  
in	  de	  HICP	  is	  daardoor	  lager.	  
	  

0.3.2  Veranderingen	  in	  de	  ziektekostenverzekeringen	  
Veranderingen	  in	  eigen	  bijdragen	  in	  het	  kader	  van	  de	  basisverzekering	  tegen	  ziektekosten	  
worden	  verschillend	  behandeld.	  Als	  een	  bepaald	  deel	  van	  de	  zorg	  uit	  de	  basisverzekering	  
verdwijnt	  en	  de	  consument	  moet	  voor	  die	  zorg	  gaan	  betalen,	  dan	  wordt	  dat	  in	  de	  CPI	  alleen	  
verwerkt	  door	  een	  verhoging	  van	  de	  weging	  voor	  zorg.	  Andersom	  leidt	  een	  verandering,	  waarbij	  
een	  stuk	  onverzekerde	  zorg	  voortaan	  onder	  de	  basisverzekering	  valt	  ook	  niet	  tot	  een	  prijsdaling	  
in	  de	  CPI.	  
	  
In	  de	  HICP	  worden	  wijzigingen	  in	  het	  zorgpakket	  wel	  behandeld	  als	  prijsverandering.	  Een	  
verandering	  waarbij	  verzekerde	  zorg	  vanaf	  een	  bepaald	  moment	  niet	  meer	  onder	  de	  
basisverzekering	  valt	  en	  waarvoor	  de	  consument	  een	  eigen	  bijdrage	  moet	  gaan	  betalen,	  wordt	  
behandeld	  als	  een	  prijsstijging	  van	  nul	  naar	  de	  voortaan	  geldende	  eigen	  bijdrage.	  Andersom	  
wordt	  een	  verandering,	  waarbij	  een	  stuk	  onverzekerde	  zorg	  voortaan	  onder	  de	  basisverzekering	  
valt,	  in	  de	  HICP	  behandeld	  als	  een	  prijsdaling	  van	  de	  bestaande	  prijs	  naar	  nul.	  	  
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1.  010000	  VOEDINGSMIDDELEN	  EN	  
ALCOHOLVRIJE	  DRANKEN	  	  

	  

1.1  011000	  Voedingsmiddelen	  	  
De	  voedingsmiddelen	  die	  hier	  worden	  geclassificeerd	  zijn	  voor	  consumptie	  thuis	  aangeschaft.	  	  
Exclusief:	  	  
-‐	  voedingsmiddelen	  die	  voor	  direct	  gebruik	  buitenshuis	  worden	  verkocht	  door	  hotels,	  
restaurants,	  cafés,	  bars,	  kiosken,	  straatverkopers,	  verkoopautomaten,	  enz.	  (111100)	  	  
-‐	  maaltijden	  die	  klaargemaakt	  zijn	  door	  restaurants	  voor	  consumptie	  elders	  	  (111100)	  	  
-‐	  maaltijden	  die	  klaargemaakt	  zijn	  door	  cateraars	  die	  door	  de	  klant	  worden	  afgehaald	  of	  worden	  
thuisbezorgd	  (111100)	  	  
-‐	  producten	  die	  specifiek	  als	  voer	  voor	  huisdieren	  wordt	  verkocht	  (093400)	  	  
	  

1.1.1  	  011100	  Brood	  en	  granen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  rijst	  in	  alle	  vormen	  	  
-‐	  maïs,	  tarwe,	  gerst,	  haver,	  rogge	  en	  andere	  granen	  in	  korrels,	  bloem	  of	  meel	  	  
-‐	  brood	  en	  andere	  bakkerijproducten	  (knäckebröd,	  beschuiten,	  geroosterd	  brood,	  biscuit,	  
ontbijtkoek,	  wafeltjes,	  wafels,	  beschuitbollen,	  muffins,	  croissants,	  cake,	  taart,	  gebak,	  quiches,	  
pizza,	  enz.)	  	  
-‐	  mengsels	  en	  deeg	  voor	  het	  bereiden	  van	  bakkerijproducten	  	  
-‐	  pasta	  producten	  in	  alle	  vormen	  	  
-‐	  couscous	  	  
-‐	  graanpreparaten	  (cornflakes,	  havermout	  enz.)	  en	  andere	  graanproducten	  (mout,	  moutmeel,	  
moutextract,	  aardappelzetmeel,	  tapioca,	  sago	  en	  ander	  zetmeel)	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  meelproducten	  bereid	  met	  vlees,	  vis,	  schaal-‐en	  schelpdieren,	  kaas,	  groenten	  of	  fruit	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  vleespasteien	  (011200)	  	  
-‐	  vispasteien	  (011300)	  	  
-‐	  zoete	  maïs	  (011700)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  vegetarian	  wheat	  products.	  

011110	  Rijst	  
Inclusief:	  	  
-‐	  rijst	  in	  alle	  vormen	  inclusief	  rijst	  bereid	  met	  vlees,	  vis,	  schaal-‐en	  schelpdieren	  of	  groenten	  (als	  
rijst	  het	  hoofdbestanddeel	  vormt)	  	  
Exclusief:	  	  
-‐	  rijstmeel	  (011120)	  	  
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011120	  Bloem	  en	  andere	  granen	  
Inclusief:	  	  
-‐	  maïs,	  tarwe,	  gerst,	  haver,	  rogge	  en	  andere	  granen	  in	  korrels,	  bloem	  of	  meel	  	  
-‐rijstmeel	  	  
	  

011130	  Brood	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  brood	  en	  broodjes	  	  
	  

011140	  Overige	  bakkerijproducten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  knäckebröd,	  beschuiten,	  geroosterd	  brood,	  biscuit,	  ontbijtkoek,	  wafeltjes,	  wafels,	  
beschuitbollen,	  muffins,	  croissants,	  cake,	  taart,	  gebak	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  vleespasteien	  (011280)	  	  
-‐	  vispasteien	  (011360)	  	  
	  

011150	  Pizza	  en	  quiche	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  meelproducten	  bereid	  met	  vlees,	  vis,	  schaal-‐en	  schelpdieren,	  kaas,	  groenten	  of	  fruit	  	  
	  	  
Exclusief:	  	  
-‐	  vleespasteien	  (011280)	  	  
-‐	  vispasteien	  (011360)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  pizza-‐like	  rolls,	  onion	  filled	  rolls,	  or	  buns	  with	  salty	  or	  sweet	  stuffing.	  Includes	  filled	  
pancakes	  except	  for	  pancakes	  filled	  with	  meat	  (011280)	  or	  fish	  (011360).	  
	  

011160	  Pastaproducten	  en	  couscous	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  ravioli,	  cannelloni,	  lasagne	  enz.	  	  
-‐	  pasta	  producten	  in	  alle	  vormen	  	  
-‐	  couscous,	  inclusief	  kant-‐en-‐klaar	  maaltijden	  met	  pasta	  of	  couscous	  	  
	  

011170	  Ontbijtgranen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  cornflakes,	  havermout,	  muesli	  enz.	  	  
	  

011180	  Overige	  graanproducten	  	  
Inclusief:	  	  
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-‐	  mengsels	  en	  deeg	  voor	  het	  bereiden	  van	  bakkerijproducten	  	  
-‐	  andere	  graanproducten	  (mout,	  moutmeel,	  moutextract,	  aardappelzetmeel,	  tapioca,	  sago	  en	  
ander	  zetmeel)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  vegetarian	  wheat	  products.	  

1.1.2  011200	  Vlees	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  vers,	  gekoeld	  of	  diepvries	  vlees	  van:	  	  

•	  runderen,	  varkens,	  schapen	  en	  geiten	  	  
•	  paarden,	  muildieren,	  muilezels,	  ezels,	  kamelen	  en	  dergelijke	  	  
•	  pluimvee	  (kippen,	  eenden,	  ganzen,	  kalkoenen,	  parelhoenders)	  	  
•	  hazen,	  konijnen	  en	  wild	  (antilopen,	  herten,	  wilde	  zwijnen,	  fazanten,	  korhoenders,	  duiven,	  
kwartels,	  enz.)	  	  

-‐	  eetbaar	  slachtafval,	  vers	  gekoeld	  of	  diepvries	  	  
-‐	  gedroogd,	  gezouten	  of	  gerookt	  vlees	  en	  eetbaar	  slachtafval	  (worst,	  salami,	  bacon,	  ham,	  paté	  
enz.)	  	  
-‐	  ander	  verwerkt	  vlees	  en	  andere	  bereidingen	  en	  conserven	  van	  vlees	  (vlees	  in	  blik,	  
vleesextracten,	  	  
-‐sappen	  en	  -‐pasteien	  enz.)	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  vlees	  en	  eetbaar	  slachtafval	  van	  zeezoogdieren	  (robben,	  walrussen,	  walvissen	  enz.)	  en	  
exotische	  dieren	  (kangoeroes,	  struisvogels,	  alligators	  enz.)	  	  
-‐	  pluimvee	  en	  andere	  dieren	  die	  levend	  worden	  gekocht	  als	  voedingsmiddel	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  land-‐	  en	  zeeslakken	  (011300)	  	  
-‐	  spek	  en	  andere	  dierlijke	  spijsvetten	  (011500)	  	  
-‐	  soep	  en	  bouillon	  met	  vlees	  (011900)	  	  
	  

011210	  Rund-‐	  en	  kalfsvlees	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  vers,	  gekoeld	  of	  diepvries	  rundvlees	  	  
-‐	  koeien	  en	  kalveren	  die	  levend	  worden	  gekocht	  als	  voedingsmiddel	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  runder-‐	  of	  kalfsgehakt	  	  
	  

011220	  Varkensvlees	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  vers,	  gekoeld	  of	  diepvries	  varkensvlees	  	  
-‐	  varkens	  die	  levend	  worden	  gekocht	  als	  voedingsmiddel	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  varkensgehakt	  	  
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011230	  Schapen-‐	  en	  geitenvlees	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  vers,	  gekoeld	  of	  diepvries	  schapen-‐	  en	  geitenvlees	  	  
-‐	  schapen	  en	  geiten	  die	  levend	  worden	  gekocht	  als	  voedingsmiddel	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  gehakt	  van	  schapen-‐	  en	  geitenvlees	  	  
	  

011240	  Pluimveevlees	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  vers,	  gekoeld	  of	  diepvries	  vlees	  van	  pluimvee	  (kippen,	  eenden,	  ganzen,	  kalkoenen,	  
parelhoenders	  enz.)	  	  
-‐	  pluimvee	  dat	  levend	  wordt	  gekocht	  als	  voedingsmiddel	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  gehakt	  gemaakt	  van	  pluimvee	  	  
	  

011250	  Overig	  vlees	  	  
Inclusief:	  

-‐	  	  vers,	  gekoeld	  of	  diepvries	  vlees	  van:	  •-‐	  paarden,	  muildieren,	  muilezels,	  ezels,	  kamelen	  en	  
dergelijke	  	  
•	  hazen,	  konijnen	  en	  wild	  (antilopen,	  herten,	  wilde	  zwijnen,	  fazanten,	  korhoenders,	  duiven,	  
kwartels,	  enz.)	  	  

-‐	  vlees	  van	  zeezoogdieren	  (robben,	  walrussen,	  walvissen	  enz.)	  en	  exotische	  dieren	  (kangoeroes,	  
struisvogels,	  alligators	  enz.)	  	  
-‐	  dieren	  die	  levend	  worden	  gekocht	  als	  voedingsmiddel	  	  
	  

011260	  Eetbaar	  slachtafval	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  eetbaar	  vers	  gekoeld	  of	  diepvries	  slachtafval	  	  
	  

011270	  Gedroogd,	  gezouten	  of	  gerookt	  vlees	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  gedroogd,	  gezouten	  of	  gerookt	  vlees	  (worst,	  salami,	  bacon,	  ham,	  paté	  enz.)	  	  
	  

011280	  Overige	  vleesbereidingen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  ander	  verwerkt	  vlees	  en	  andere	  bereidingen	  en	  conserven	  van	  vlees	  (vlees	  in	  blik,	  
vleesextracten,-‐sappen	  en	  -‐pasteien	  enz.)	  	  
-‐	  dumplings,	  pannenkoekjes	  gevuld	  met	  vlees	  	  
-‐	  rauw	  of	  aangemaakt	  gemengd	  gehakt	  	  
-‐	  alle	  soorten	  paté,	  inclusief	  leverpaté	  	  
	  
Exclusief:	  	  
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-‐pizza	  en	  quiche	  (011150)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  grilled	  chickens	  (if	  purchased	  for	  consumption	  at	  home),	  breaded	  meat,	  liver	  
sausage,	  frozen	  meat	  snacks	  (meant	  to	  fry	  at	  home)	  such	  as	  croquettes	  and	  ‘frikandellen’	  

1.1.3  011300	  Vis	  en	  schaal-‐ 	  en	  schelpdieren	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  verse,	  gekoelde	  of	  diepvries	  vis	  	  
-‐	  verse,	  gekoelde	  of	  diepvries	  schaal-‐	  en	  schelpdieren	  (landkrabben,	  weekdieren,	  land-‐	  en	  
zeeslakken)	  	  
-‐	  gedroogde,	  gezouten	  of	  gerookte	  vis	  en	  schaal-‐	  en	  schelpdieren	  	  
-‐	  andere	  verwerkte	  vis	  en	  schaal-‐en	  schelpdieren	  en	  andere	  bereidingen	  en	  conserven	  van	  vis	  
en	  schaal-‐en	  schelpdieren	  (vis	  en	  schaal-‐en	  schelpdieren	  in	  blik,	  kaviaar	  en	  andere	  kuit,	  
vispasteien	  enz.)	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  landkrabben,	  landslakken,	  kikkers	  	  
-‐	  vis	  en	  schaal-‐	  en	  schelpdieren	  die	  levend	  worden	  gekocht	  als	  voedingsmiddel	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  soep	  en	  bouillon	  met	  vis	  en	  schaal-‐	  en	  schelpdieren	  (011900)	  	  
	  

011310	  Verse	  of	  gekoelde	  vis	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  verse	  of	  gekoelde	  vis	  	  
-‐	  vis	  die	  levend	  wordt	  gekocht	  als	  voedingsmiddel	  	  
	  

011320	  Diepvries	  vis	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  diepvries	  vis	  	  
	  

011330	  Verse	  of	  gekoelde	  schaal-‐	  en	  schelpdieren	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  verse	  of	  gekoelde	  schaal-‐	  en	  schelpdieren	  (landkrabben,	  weekdieren,	  land-‐	  en	  zeeslakken)	  	  
-‐	  schaal-‐	  en	  schelpdieren	  die	  levend	  worden	  gekocht	  als	  voedingsmiddel	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  landkrabben,	  landslakken,	  kikkers	  	  
	  

011340	  Diepvries	  schaal-‐	  en	  schelpdieren	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  diepvries	  schaal-‐	  en	  schelpdieren	  	  
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011350	  Gedroogde,	  gezouten	  of	  gerookte	  vis	  en	  schaal-‐	  en	  schelpdieren	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  gedroogde,	  gezouten	  of	  gerookte	  vis	  en	  schaal-‐	  en	  schelpdieren	  	  
	  

011360	  Overige	  bereidingen	  en	  conserven	  van	  vis	  en	  schaal-‐en	  schelpdieren	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  andere	  verwerkte	  vis	  en	  schaal-‐en	  schelpdieren	  en	  andere	  bereidingen	  en	  conserven	  van	  vis	  
en	  schaal-‐en	  schelpdieren	  (vis	  en	  schaal-‐en	  schelpdieren	  in	  blik,	  kaviaar	  en	  andere	  kuit,	  
vispasteien	  enz.)	  	  	  
-‐	  dumplings,	  pannenkoekjes	  gevuld	  met	  vis	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐pizza	  en	  quiche	  met	  vis	  en	  schaal-‐en	  schelpdieren	  (011150)	  	  
-‐	  soep	  en	  bouillon	  met	  vis	  en	  schaal-‐	  en	  schelpdieren	  (011990)	  	  
	  

1.1.4  011400	  Melk,	  kaas	  en	  eieren	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  gepasteuriseerde	  of	  gesteriliseerde	  melk	  	  
-‐	  gecondenseerde	  en	  geëvaporeerde	  melk,	  melk	  in	  poedervorm	  	  
-‐	  yoghurt,	  room,	  desserts	  en	  dranken	  op	  basis	  van	  melk	  en	  andere	  soortgelijke	  producten	  op	  
basis	  van	  melk	  	  
-‐	  kaas	  en	  kwark	  	  
-‐	  eieren	  en	  eierproducten	  die	  volledig	  van	  eieren	  zijn	  vervaardigd	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  melk,	  room	  en	  yoghurt	  die	  suiker,	  cacao,	  fruit	  of	  smaakstoffen	  bevatten	  	  
-‐	  zuivelproducten	  die	  niet	  zijn	  gebaseerd	  op	  melk,	  zoals	  sojamelk	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  boter	  en	  boterproducten	  (011500)	  	  
	  

011410	  Verse	  volle	  melk	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  verse	  volle	  melk	  	  
-‐	  gepasteuriseerde	  of	  gesteriliseerde	  melk	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  “ultra-‐gepasteuriseerde"	  of	  "UHT"	  melk	  	  
	  

011420	  Verse	  halfvolle	  en	  magere	  melk	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  verse	  magere	  melk	  	  
-‐	  gepasteuriseerde	  of	  gesteriliseerde	  melk	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
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-‐	  “ultra-‐gepasteuriseerde"	  of	  "UHT"	  melk,	  halfvolle	  en	  magere	  melk	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes	  all	  milk	  with	  less	  than	  3,5%	  fat.	  
	  

011430	  Houdbare	  melk	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  gecondenseerde	  en	  geëvaporeerde	  melk,	  melk	  in	  poedervorm	  	  
	  

011440	  Yoghurt	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  yoghurt	  met	  of	  zonder	  suiker,	  cacao,	  fruit	  of	  smaakstoffen	  	  
	  

011450	  Kaas	  en	  kwark	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  harde,	  semi-‐harde	  blauwe	  kaas,	  cottage	  cheese,	  mozzarella,	  "fromage	  blanc"	  	  
	  

011460	  Overige	  zuivelproducten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  room,	  desserts	  en	  dranken	  op	  basis	  van	  melk	  en	  andere	  soortgelijke	  producten	  op	  basis	  van	  
melk	  	  
-‐	  zuivelproducten	  die	  niet	  zijn	  gebaseerd	  op	  melk,	  zoals	  sojamelk	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  boter	  en	  boter	  producten	  (011510)	  	  
-‐	  toetjes	  op	  basis	  van	  soja	  (011940)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  buttermilk	  (karnemelk)	  

011470	  Eieren	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  eieren	  en	  eierproducten	  die	  volledig	  van	  eieren	  zijn	  vervaardigd	  	  
	  

1.1.5  011500	  Oliën	  en	  vetten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  boter	  en	  producten	  van	  boter	  (boterolie,	  ghee	  enz.)	  	  
-‐	  margarine	  (incl.	  dieetmargarine)	  en	  andere	  plantaardige	  vetten	  (incl.	  pindakaas)	  	  
-‐	  eetbare	  olie	  (olijfolie,	  maïsolie,	  zonnebloemzaadolie,	  katoenzaadolie,	  sojaolie,	  grondnotenolie,	  
walnootolie	  enz.)	  	  
-‐	  eetbare	  dierlijke	  vetten	  (spekvet	  enz.)	  	  
Exclusief:	  	  
-‐	  levertraan	  (061100)	  	  
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011510	  Boter	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  boter	  en	  producten	  van	  boter	  (boterolie,	  ghee	  enz.)	  	  
	  

011520	  Margarine	  en	  andere	  plantaardige	  vetten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  margarine	  (incl.	  dieetmargarine)	  en	  andere	  plantaardige	  vetten	  (incl.	  pindakaas)	  	  
	  

011530	  Olijfolie	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  olijfolie	  	  
	  

011540	  Overige	  eetbare	  olie	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  overige	  eetbare	  olie	  (olijfolie,	  maïsolie,	  zonnebloemzaadolie,	  katoenzaadolie,	  sojaolie,	  
grondnotenolie,	  walnootolie	  enz.)	  	  
Exclusief:	  	  
-‐	  levertraan	  (061100)	  	  
	  

011550	  Overige	  eetbare	  dierlijke	  vetten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  eetbare	  dierlijke	  vetten	  (spekvet	  enz.)	  	  
	  

1.1.6  011600	  Fruit	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  vers,	  gekoeld	  of	  diepvries	  fruit	  	  
-‐	  gedroogd	  fruit,	  schillen	  en	  pitten	  van	  vruchten,	  noten	  en	  eetbare	  zaden	  	  
-‐	  conserven	  van	  fruit	  en	  producten	  op	  basis	  van	  fruit	  	  
-‐	  meloenen	  en	  watermeloenen	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  groenten	  die	  voor	  hun	  vruchten	  worden	  geteeld,	  zoals	  aubergines,	  komkommers	  en	  tomaten	  
(011700)	  	  
-‐	  jam,	  marmelade,	  vruchtenmoes,	  gelei	  en	  vruchtenpasta	  (011800)	  	  
-‐	  plantendelen,	  gekonfijt	  met	  suiker	  (011800)	  	  
-‐	  vruchtensappen	  en	  -‐siropen	  (012200)	  	  
	  

011610	  Vers	  of	  gekoeld	  fruit	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  meloenen	  en	  watermeloenen,	  bessen	  	  
	  

011620	  Diepvries	  fruit	  	  
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Inclusief:	  	  
-‐	  diepvries	  fruit	  	  
-‐	  diepvries	  bessen	  	  
	  

011630	  Gedroogd	  fruit	  en	  noten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  gedroogd	  fruit,	  schillen	  en	  pitten	  van	  vruchten,	  noten	  en	  eetbare	  zaden	  	  
-‐	  noten	  en	  eetbare	  zaden	  	  
-‐	  gedroogde	  bessen	  	  
	  

011640	  Conserven	  van	  fruit	  en	  producten	  op	  basis	  van	  fruit	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  conserven	  van	  fruit	  en	  producten	  op	  basis	  van	  fruit	  	  
-‐	  dieetpreparaten	  en	  culinaire	  ingrediënten	  die	  geheel	  uit	  fruit	  bestaan	  	  
-‐	  fruit	  in	  blik	  	  
	  

1.1.7  011700	  Groenten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  verse,	  gekoelde,	  diepvries	  of	  gedroogde	  groenten,	  geteeld	  voor	  hun	  bladeren	  of	  stelen	  
(asperges,	  broccoli,	  bloemkool,	  andijvie,	  witlof,	  venkel,	  spinazie	  enz.),	  voor	  hun	  vruchten	  
(aubergines,	  komkommers,	  courgettes,	  groene	  pepers,	  pompoenen,	  tomaten	  enz.)	  of	  voor	  hun	  
wortels	  (kroten,	  wortels,	  uien,	  pastinaken,	  radijs,	  rapen	  enz.)	  	  
-‐	  verse	  of	  gekoelde	  aardappelen	  en	  andere	  knollen	  (maniokwortel,	  arrowroot,	  cassave,	  zoete	  
aardappels	  enz.)	  	  
-‐	  verwerkte	  en	  bereide	  groenten	  en	  conserven	  van	  groenten	  	  
-‐	  producten	  van	  knolgewassen	  (bloem,	  meel,	  vlokken,	  puree,	  schijfjes	  en	  chips),	  inclusief	  
diepvries	  bereidingen	  zoals	  aardappelschijfjes	  	  
-‐	  olijven	  	  
-‐	  knoflook	  	  
-‐	  peulvruchten	  	  
-‐	  suikermaïs	  	  
-‐	  zeevenkel	  en	  andere	  eetbare	  zeewieren	  	  
-‐	  champignons	  en	  andere	  eetbare	  paddenstoelen	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  aardappelzetmeel,	  tapioca	  en	  ander	  zetmeel	  (011100)	  	  
-‐	  soep	  en	  bouillon	  met	  groenten	  (011900)	  	  
-‐	  keukenkruiden	  (peterselie,	  rozemarijn,	  tijm	  enz.)	  en	  specerijen	  (peper,	  Spaanse	  peper,	  gember	  
enz.)	  (011900)	  	  
-‐	  groentensappen	  (012200)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  vegetarian	  soya	  products.	  
	  

011710	  Verse	  of	  gekoelde	  groenten	  behalve	  aardappelen	  en	  andere	  knollen	  	  
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Inclusief:	  	  
-‐	  verse	  of	  gekoelde,	  groenten,	  geteeld	  voor	  hun	  bladeren	  of	  stelen	  (asperges,	  broccoli,	  
bloemkool,	  andijvie,	  witlof,	  venkel,	  spinazie	  enz.),	  voor	  hun	  vruchten	  (aubergines,	  	  
komkommers,	  courgettes,	  groene	  pepers,	  pompoenen,	  tomaten	  enz.)	  of	  voor	  hun	  wortels	  
(kroten,	  wortels,	  uien,	  pastinaken,	  radijs,	  rapen	  enz.)	  	  
	  

011720	  Diepvries	  groenten	  behalve	  aardappelen	  en	  andere	  knollen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  diepvries	  groenten,	  geteeld	  voor	  hun	  bladeren	  of	  stelen	  (asperges,	  broccoli,	  bloemkool,	  
andijvie,	  witlof,	  venkel,	  spinazie	  enz.),	  voor	  hun	  vruchten	  (aubergines,	  komkommers,	  
courgettes,	  groene	  pepers,	  pompoenen,	  tomaten	  enz.)	  of	  voor	  hun	  wortels	  (kroten,	  wortels,	  
uien,	  pastinaken,	  radijs,	  rapen	  enz.)	  	  
	  

011730	  Gedroogde	  groenten,	  andere	  bereidingen	  en	  conserven	  van	  groenten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  producten,	  dieetpreparaten	  en	  culinaire	  ingrediënten	  die	  geheel	  uit	  groenten	  bestaan	  	  
-‐	  gemengde	  groenten	  	  
-‐	  groenten	  in	  blik	  	  
-‐	  peulvruchten	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  vegetarian	  soya	  products.	  
	  

011740	  Aardappelen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  verse	  of	  gekoelde	  of	  geconserveerde	  aardappelen	  	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  inclusief	  diepvries	  bereidingen	  zoals	  aardappelschijfjes	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  aardappelzetmeel	  (011180)	  	  
-‐	  zoete	  aardappel	  (011760)	  	  
	  

011750	  Chips	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  chips	  van	  aardappels	  (eenvoudig	  of	  met	  diverse	  smaken,	  inclusief	  smaakversterkers,	  kruiden,	  
specerijen	  enz.)	  	  
-‐	  chips	  van	  aardappels	  of	  mais,	  cassave,	  of	  ander	  knolgewas	  	  
	  

011760	  Overige	  knolgewassen	  en	  producten	  van	  knolgewassen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  maniokwortel,	  arrowroot,	  cassave,	  zoete	  aardappel	  enz.	  	  
	  -‐	  producten	  van	  knolgewassen	  (bloem,	  meel,	  vlokken,	  puree)	  	  
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1.1.8  011800	  Suiker, 	  jam,	  honing,	  chocolade	  en	  snoepgoed	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  rietsuiker	  en	  beetwortelsuiker,	  ruw	  of	  geraffineerd,	  in	  poedervorm,	  in	  kristalvorm	  of	  in	  
klontjes	  	  
-‐	  jam,	  marmelade,	  vruchtenmoes,	  gelei,	  vruchtenpasta,	  natuurhoning	  en	  kunsthoning,	  
ahornsiroop,	  melasse	  en	  plantendelen,	  gekonfijt	  met	  suiker	  	  
-‐	  chocolade	  in	  de	  vorm	  van	  repen	  of	  plakken,	  kauwgom,	  zuurtjes,	  toffees,	  dragees	  en	  ander	  
suikergoed	  	  
-‐	  voedingsmiddelen	  en	  dessertbereidingen	  op	  basis	  van	  cacao	  	  
-‐	  consumptie-‐ijs,	  roomijs	  en	  sorbets	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  kunstmatige	  suikervervangende	  stoffen	  	  
-‐	  nougat	  crème	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  cacaopoeder	  en	  chocolade	  in	  poedervorm	  (012100)	  	  
	  

011810	  Suiker	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  rietsuiker	  en	  beetwortelsuiker,	  ruw	  of	  geraffineerd,	  in	  poedervorm,	  in	  kristalvorm	  of	  in	  
klontjes	  	  
	  

011820	  Jam,	  marmelade	  en	  honing	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  jam,	  marmelade,	  vruchtenmoes,	  gelei,	  vruchtenpasta,	  natuurhoning	  en	  kunsthoning,	  
ahornsiroop,	  melasse	  en	  plantendelen,	  gekonfijt	  met	  suiker	  	  
	  

011830	  Chocolade	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  chocolade	  en	  voedingsmiddelen	  en	  dessertbereidingen	  op	  basis	  van	  cacao	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  cacaopoeder	  en	  chocolade	  in	  poedervorm	  (012130)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes:	  	  
-‐	  Cream	  Nutella	  
-‐	  chocolate	  candies,	  chocolate-‐covered	  marshmallows	  and	  chocolate-‐covered	  jelly	  if	  the	  
product	  is	  composed	  of	  a	  majority	  of	  chocolate.	  

	  

011840	  Snoepgoed	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kauwgom,	  zuurtjes,	  toffees,	  dragees	  en	  ander	  snoepgoed	  	  
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011850	  Consumptie-‐ijs	  en	  roomijs	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  sorbets	  	  
	  

011860	  Kunstmatige	  zoetstoffen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kunstmatige	  zoetstoffen	  	  
	  

1.1.9  011900	  Voedingsmiddelen	  n.e.g. 	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  zout,	  specerijen	  (peper,	  Spaanse	  peper,	  gember	  enz.),	  keukenkruiden	  (peterselie,	  rozemarijn,	  
tijm	  enz.),	  sausen,	  samengestelde	  kruiderijen	  en	  dergelijke	  producten	  (mosterd,	  mayonaise,	  
ketchup,	  sojasaus	  enz.),	  azijn	  	  
-‐	  samengesteld	  bakpoeder,	  bakkersgist,	  dessertbereidingen,	  soep,	  bouillon,	  culinaire	  
ingrediënten,	  n.e.g.	  	  
-‐	  gehomogeniseerd	  babyvoedsel	  en	  dieetpreparaten,	  ongeacht	  de	  samenstelling	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  desserts	  op	  basis	  van	  melk	  (011400)	  	  
-‐	  sojamelk	  (011400)	  	  
-‐	  kunstmatige	  zoetstof	  (011800)	  	  
-‐	  dessertbereidingen	  op	  basis	  van	  cacao	  (011800)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes	  ready-‐made	  meals.	  

011910	  Sausen	  en	  dressings	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  sausen,	  dressings	  en	  dergelijke	  producten	  (mosterd,	  mayonaise,	  ketchup,	  sojasaus	  enz.),	  azijn	  	  
	  

011920	  Zout,	  specerijen	  en	  keukenkruiden	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  zout,	  specerijen	  (peper,	  Spaanse	  peper,	  gember	  enz.),	  keukenkruiden	  (peterselie,	  rozemarijn,	  
tijm	  enz.)	  	  
	  

011930	  Babyvoeding	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  gehomogeniseerde	  babyvoeding	  ongeacht	  de	  samenstelling	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  baby	  rice	  cereals.	  
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011940	  Kant-‐en-‐klaarmaaltijden	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kant-‐en-‐klaarmaaltijden	  (etenswaren	  in	  blik,	  diepvries	  of	  die	  dag	  klaargemaakt),	  ongeacht	  de	  
samenstelling	  worden	  in	  deze	  categorie	  geclassificeerd	  als	  de	  prijs	  alleen	  de	  productkosten	  dekt	  	  
-‐	  sandwiches	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  pizza	  en	  quiche	  (011150)	  	  
-‐	  kant-‐	  en	  klare	  pasta	  en	  couscous	  in	  alle	  vormen	  (011160)	  	  
-‐	  vleespasteien	  (011280)	  	  
-‐	  vispasteien	  (011360)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes	  packaged	  sandwiches.	  

011990	  Overige	  voedingsmiddelen	  n.e.g.	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  samengesteld	  bakpoeder,	  bakkersgist,	  dessertbereidingen,	  soep,	  bouillon,	  culinaire	  	  
ingrediënten,	  n.e.g.	  	  
-‐	  dieetpreparaten	  ongeacht	  de	  samenstelling	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  dieetmargarine	  (011520)	  	  
-‐	  dieetpreparaten	  en	  culinaire	  ingrediënten	  die	  geheel	  uit	  fruit	  bestaan	  	  
	  

1.2  012000	  Alcoholvrije	  dranken	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  de	  alcoholvrije	  dranken	  die	  hier	  worden	  geclassificeerd	  zijn	  voor	  consumptie	  thuis	  aangeschaft	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  alcoholvrije	  dranken	  die	  voor	  direct	  gebruik	  buitenshuis	  worden	  verkocht	  door	  hotels,	  
restaurants,	  cafés,	  bars,	  kiosken,	  straatverkopers,	  verkoopautomaten,	  enz.	  (111100)	  	  
	  

1.2.1  012100	  Koffie, 	  thee	  en	  cacao	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  koffie,	  cafeïnevrije	  koffie	  daaronder	  begrepen,	  ook	  indien	  gebrand	  of	  gemalen,	  inclusief	  
oploskoffie	  	  
-‐	  thee,	  maté	  en	  plantaardige	  producten	  voor	  het	  maken	  van	  kruidenthee	  	  
-‐	  cacao,	  ook	  indien	  met	  zoetstoffen,	  en	  chocolade	  in	  poedervorm	  	  
	  
Inclusief:	  	  
-‐	  bereidingen	  voor	  het	  maken	  van	  dranken	  op	  basis	  van	  cacao	  	  
-‐	  koffie-‐en	  theesurrogaten	  	  
-‐	  extracten	  en	  essences	  van	  koffie	  en	  thee	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  chocolade	  in	  de	  vorm	  van	  repen	  of	  plakken	  (011800)	  	  
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-‐	  voedingsmiddelen	  en	  dessertbereidingen	  op	  basis	  van	  cacao	  (011800)	  	  
	  

012110	  Koffie	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  koffie,	  cafeïnevrije	  koffie	  daaronder	  begrepen,	  ook	  indien	  gebrand	  of	  gemalen,	  inclusief	  
oploskoffie	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  koffiesurrogaten	  	  
-‐	  extracten	  en	  essences	  van	  koffie	  	  
	  

012120	  Thee	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  thee,	  maté	  en	  plantaardige	  producten	  voor	  het	  maken	  van	  kruidenthee	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  theesurrogaten	  	  
-‐	  extracten	  en	  essences	  van	  thee	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  tea	  for	  children.	  
	  

012130	  Cacao	  en	  chocolade	  in	  poedervorm	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  cacao,	  ook	  indien	  met	  zoetstoffen,	  en	  chocolade	  in	  poedervorm	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  bereidingen	  voor	  het	  maken	  van	  dranken	  op	  basis	  van	  cacao	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  chocolade	  in	  de	  vorm	  van	  repen	  of	  plakken	  (011830)	  	  
-‐	  voedingsmiddelen	  en	  dessertbereidingen	  op	  basis	  van	  cacao	  (011830)	  	  
	  

1.2.2  012200	  Mineraalwater, 	  frisdranken,	  vruchten-‐	  en	  groentesappen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  mineraalwater	  of	  bronwater	  	  
-‐	  al	  het	  drinkwater	  dat	  wordt	  verkocht	  in	  flessen	  en	  pakken	  	  
-‐	  frisdranken,	  met	  en	  zonder	  koolzuur,	  limonade	  en	  cola	  	  
-‐	  groenten-‐	  en	  vruchtensap	  	  
-‐	  siropen	  en	  concentraten	  voor	  de	  bereiding	  van	  dranken	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  alcoholvrije	  dranken	  die	  gewoonlijk	  alcohol	  bevatten,	  zoals	  alcoholvrij	  bier	  (021000)	  	  
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012210	  Mineraalwater	  of	  bronwater	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  mineraalwater	  of	  bronwater	  	  
-‐	  al	  het	  drinkwater	  dat	  wordt	  verkocht	  in	  flessen	  en	  pakken	  	  
	  

012220	  Frisdranken	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  frisdranken,	  met	  en	  zonder	  koolzuur,	  limonade	  en	  cola	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  alcoholvrije	  dranken	  die	  gewoonlijk	  alcohol	  bevatten,	  zoals	  alcoholvrij	  bier	  (021000)	  	  
	  

012230	  Vruchten-‐	  en	  groentesappen	  
Inclusief:	  	  
-‐	  groenten-‐	  en	  vruchtensap	  	  
-‐	  siropen	  en	  concentraten	  voor	  de	  bereiding	  van	  dranken	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  juice	  intended	  for	  children.	   	  
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2.  020000	  ALCOHOLHOUDENDE	  DRANKEN,	  
TABAK	  EN	  VERDOVENDE	  MIDDELEN	  

	  	  

2.1  021000	  Alcoholhoudende	  dranken	  	  
De	  alcoholhoudende	  dranken	  die	  hier	  worden	  geclassificeerd	  zijn	  voor	  consumptie	  thuis	  
aangeschaft.	  De	  alcoholhoudende	  dranken	  die	  hier	  worden	  geclassificeerd	  zijn	  inclusief	  
alcoholvrije	  of	  licht-‐alcoholische	  dranken	  die	  gewoonlijk	  alcohol	  bevatten,	  zoals	  alcoholvrij	  bier	  
(021000)	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐alcoholhoudende	  dranken	  die	  voor	  direct	  gebruik	  buitenshuis	  worden	  verkocht	  door	  hotels,	  
restaurants,	  cafés,	  bars,	  kiosken,	  straatverkopers,	  verkoopautomaten,	  enz.	  	  (111100)	  	  
	  

2.1.1  021100	  Gedistilleerde	  dranken	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  brandewijn,	  likeur	  en	  andere	  gedistilleerde	  dranken	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  honingdrank	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  aperitieven	  met	  uitzondering	  van	  die	  op	  basis	  van	  wijn	  (021200)	  	  
	  

021110	  Gedistilleerde	  dranken	  en	  likeuren	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  brandewijn,	  likeur	  en	  andere	  gedistilleerde	  dranken	  met	  een	  hoog	  alcoholpercentage	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  honingdrank	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  aperitieven	  met	  uitzondering	  van	  die	  op	  basis	  van	  wijn	  (021230)	  	  
	  

021120	  Alcoholhoudende	  frisdranken	  	  
Inclusief:	  	  
-‐licht-‐alcoholische	  soorten	  frisdranken	  met	  koolzuur	  	  
	  

2.1.2  021200	  Wijn	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  wijn,	  appelwijn	  en	  perenwijn,	  inclusief	  sake	  	  
-‐	  aperitieven	  op	  basis	  van	  wijn,	  distillatiewijn,	  champagne	  en	  andere	  mousserende	  wijn	  	  
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021210	  Wijn	  van	  druiven	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  champagne	  en	  andere	  mousserende	  wijn	  	  
	  

021220	  Wijn	  van	  andere	  vruchten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  appelwijn	  en	  perenwijn,	  inclusief	  sake	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes	  flavoured	  cider.	  

021230	  Distillatiewijn	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  vermouth,	  sherry,	  port	  	  
	  

021240	  Overige	  dranken	  op	  basis	  van	  wijn	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  aperitieven	  op	  basis	  van	  wijn,	  alcoholvrije	  wijn	  	  
	  

2.1.3  021300	  Bier	   	  
Inclusief:	  	  
-‐alle	  soorten	  bier,	  zoals	  pils,	  ale,	  lager	  en	  porter	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  licht	  alcoholisch	  en	  alcoholvrij	  bier	  	  
-‐	  shandy	  	  
	  

021310	  Pils	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  Pilsner,	  Bock,	  Dortmunder	  Export	  en	  Märzen	  lager	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐licht	  en	  donker	  lager,	  zoals	  Dunkel	  en	  Schwarzbier	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Regardless	  of	  alcohol	  percentage	  

021320	  Overig	  alcoholhoudend	  bier	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  Ales	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
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-‐	  gemengde	  soorten	  bier,	  zoals	  Altbier	  en	  Kölsch,	  gestoomd	  bier,	  bier	  op	  basis	  van	  fruit	  en	  
groenten,	  kruidenbier,	  bier	  op	  hout,	  gerookt	  bier	  of	  champagnebier	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Regardless	  of	  alcohol	  percentage	  
	  

021330	  Licht	  alcoholisch	  en	  alcoholvrij	  bier	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  licht	  alcoholisch	  bier	  heeft	  geen	  geharmoniseerd	  %	  ABV	  in	  alle	  EU	  lidstaten	  maar	  het	  moet	  
minder	  dan	  1%	  ABV	  zijn	  	  
	  

021340	  Dranken	  op	  basis	  van	  bier	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  bier	  met	  frisdrank	  ("panaché",	  "shandy"),	  bier	  met	  cola	  	  
	  

2.2  022000	  Tabak	  	  
Deze	  groep	  omvat	  alle	  aankopen	  van	  tabak	  door	  huishoudens,	  inclusief	  tabak	  gekocht	  in	  
restaurants,	  cafés,	  bars,	  benzinestations,	  etc.	  	  
	  
Inclusief:	  	  
-‐	  sigaretten	  	  
-‐	  shag	  en	  sigarettenpapier	  	  
-‐	  sigaren,	  pijptabak,	  pruimtabak	  en	  snuif	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  andere	  rookartikelen	  (123290)	  	  
	  

022010	  Sigaretten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  sigaretten	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  andere	  rookartikelen	  (123290)	  	  
	  

022020	  Sigaren	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  sigaren	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  andere	  rookartikelen	  (123290)	  	  
	  

022030	  Shag	  en	  andere	  tabaksproducten	  	  
Inclusief:	  	  
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-‐	  pijptabak,	  pruimtabak	  of	  snuif	  	  
-‐	  shag	  en	  sigarettenpapier	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  andere	  rookartikelen	  (123290)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  refills	  with	  nicotine	  for	  electronic	  cigarette	  (vulling	  met	  nicotine	  voor	  de	  e-‐sigaret.	  De	  
e-‐sigaret	  zelf	  en	  vulling	  zonder	  nicotine	  horen	  in	  123290	  )	  
	  

2.3  023000	  Verdovende	  middelen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  marihuana,	  opium,	  cocaïne	  en	  hun	  derivaten	  	  
-‐	  andere	  plantaardige	  narcotica	  zoals	  colanoten,	  betelbladeren	  en	  betelnoten	  	  
-‐	  andere	  narcotica	  inclusief	  chemische	  en	  man-‐made	  drugs	  
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3.  030000	  KLEDING	  EN	  SCHOENEN	  	  

Uit	  de	  case	  laws:	  
New	  and	  second-‐hand	  goods	  should	  be	  classified	  in	  the	  same	  class	  

3.1  031000	  Kleding	  en	  kledingstoffen	  

3.1.1  031100	  Kledingstoffen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kledingstoffen	  van	  natuurlijke,	  synthetische	  of	  kunstmatige	  vezels	  of	  van	  mengsels	  daarvan	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  meubelstoffen	  (052010)	  	  
	  

031100	  Kledingstoffen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kledingstoffen	  van	  natuurlijke,	  synthetische	  of	  kunstmatige	  vezels	  of	  van	  mengsels	  daarvan	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  meubelstoffen	  (052010)	  	  
	  

3.1.2  031200	  Kleding	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kleding	  voor	  mannen,	  vrouwen	  en	  kinderen	  (3	  tot	  13	  jaar)	  en	  baby's,	  peuters	  (0-‐2	  jaar)	  
confectie	  of	  maatkleding,	  ongeacht	  het	  materiaal	  (met	  inbegrip	  van	  leer,	  bont,	  kunststof	  en	  
rubber),	  voor	  dagelijks	  gebruik,	  sport-‐of	  werkkleding:	  	  

•	  capes,	  mantels,	  regenjassen,	  anoraks,	  parka’s,	  blousons,	  colbertjassen,	  broeken,	  vesten,	  
kostuums,	  japonnen,	  rokken	  enz.	  
•	  overhemden,	  blouses,	  pullovers,	  truien,	  korte	  broeken,	  zwemkleding,	  trainingspakken,	  
joggingpakken,	  sweatshirts,	  T-‐shirts,	  maillots	  enz.	  
•	  hemden,	  onderbroeken,	  slips,	  sokken,	  kousen,	  panty’s,	  onderrokken,	  bustehouders,	  gaines	  	  
(step-‐ins),	  korsetten,	  bodystockings	  enz.	  	  

-‐	  pyjama’s,	  nachthemden,	  negligés,	  kamerjassen,	  enz.	  	  
-‐	  babykleding,	  met	  inbegrip	  van	  stoffen	  kinderschoentjes	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  steunkousen	  en	  dergelijke	  kousen	  voor	  medisch	  gebruik	  (061200)	  	  
	  -‐	  babyluiers	  (121300).	  	  
	  

031210	  Herenkleding	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kleding	  voor	  mannen,	  confectie	  of	  maatkleding,	  ongeacht	  het	  materiaal	  (met	  inbegrip	  van	  leer,	  
bont,	  kunststof	  en	  rubber),	  voor	  dagelijks	  gebruik,	  sport-‐of	  werkkleding:	  	  

•	  capes,	  mantels,	  regenjassen,	  anoraks,	  parka’s,	  blousons,	  colbertjassen,	  broeken,	  vesten,	  
kostuums,	  japonnen,	  rokken	  enz.	  	  
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•	  overhemden,	  blouses,	  pullovers,	  truien,	  korte	  broeken,	  zwemkleding,	  trainingspakken,	  
joggingpakken,	  trainingsblouses,	  T-‐shirts,	  maillots	  enz.	  
•	  hemden,	  onderbroeken,	  slips,	  sokken,	  enz.	  	  

-‐	  pyjama’s,	  nachthemden,	  negligés,	  kamerjassen,	  enz.	  	  
	  

031220	  Dameskleding	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kleding	  voor	  vrouwen,	  confectie	  of	  maatkleding,	  ongeacht	  het	  materiaal	  (met	  inbegrip	  van	  
leer,	  bont,	  kunststof	  en	  rubber),	  voor	  dagelijks	  gebruik,	  sport-‐of	  werkkleding:	  	  

•	  capes,	  mantels,	  regenjassen,	  anoraks,	  parka’s,	  blousons,	  colbertjassen,	  broeken,	  vesten,	  
kostuums,	  japonnen,	  rokken	  enz.	  	  
•	  overhemden,	  blouses,	  pullovers,	  truien,	  korte	  broeken,	  zwemkleding,	  trainingspakken,	  
joggingpakken,	  sweatshirts,	  T-‐shirts,	  maillots	  enz.	  	  
•	  hemden,	  onderbroeken,	  slips,	  sokken,	  kousen,	  panty’s,	  onderrokken,	  bustehouders,	  gaines	  
(step-‐ins),	  korsetten,	  bodystockings	  enz.	  	  

-‐	  pyjama’s,	  nachthemden,	  negligés,	  kamerjassen,	  enz.	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  uniseks	  kleding	  	  
	  

031230	  Baby-‐	  en	  kinderkleding	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kleding	  voor	  baby's,	  peuters	  (0-‐2	  jaar)	  confectie	  of	  maatkleding,	  ongeacht	  het	  materiaal	  (met	  
inbegrip	  van	  leer,	  bont,	  kunststof	  en	  rubber),	  voor	  dagelijks	  gebruik	  of	  sport	  	  
-‐	  babykleding	  en	  stoffen	  kinderschoentjes	  	  
-‐	  kleding	  voor	  kinderen	  (3	  tot	  13	  jaar),	  confectie	  of	  maatkleding,	  ongeacht	  het	  materiaal	  	  
(met	  inbegrip	  van	  leer,	  bont,	  kunststof	  en	  rubber),	  voor	  dagelijks	  gebruik	  of	  sport:	  	  

•	  capes,	  mantels,	  regenjassen,	  anoraks,	  parka’s,	  blousons,	  colbertjassen,	  broeken,	  vesten,	  	  
kostuums,	  japonnen,	  rokken	  enz.	  	  
•	  overhemden,	  blouses,	  pullovers,	  truien,	  korte	  broeken,	  zwemkleding,	  trainingspakken,	  
joggingpakken,	  sweatshirts,	  T-‐shirts,	  maillots	  enz.	  	  
•	  hemden,	  onderbroeken,	  slips,	  sokken,	  kousen,	  panty’s,	  onderrokken,	  bustehouders	  enz.	  	  

-‐	  pyjama’s,	  nachthemden,	  negligés,	  kamerjassen,	  enz.	  	  
	  

3.1.3  031300	  Overige	  kledingartikelen	  en	  toebehoren	  	  
Inclusief:	  	  
-‐dassen,	  zakdoeken,	  sjaals,	  handschoenen,	  wanten,	  moffen,	  gordels,	  bretellen,	  schorten,	  
jasschorten,	  slabbetjes,	  mouwbeschermers,	  hoeden,	  mutsen,	  baretten	  enz.	  	  
-‐	  naaigaren,	  breigaren	  en	  toebehoren	  voor	  het	  maken	  van	  kleding,	  zoals	  gespen,	  knopen,	  	  
drukknopen,	  ritssluitingen,	  linten,	  koorden,	  garneersels	  enz.	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  tuin-‐	  en	  werkhandschoenen	  	  
-‐	  valhelmen	  voor	  motorfietsers	  en	  fietsers	  	  
	  
Exclusief:	  	  



	  

ECOICOP	  indeling,	  CPI/HICP	  	  31	  

-‐	  handschoenen	  en	  andere	  artikelen	  van	  rubber	  (056100)	  	  
-‐	  spelden,	  veiligheidsspelden,	  naalden,	  breinaalden	  en	  vingerhoeden	  (056100)	  	  
-‐	  beschermende	  helmen	  voor	  sportbeoefening	  (093200)	  	  
-‐	  andere	  beschermende	  kleding	  voor	  sportbeoefening,	  zoals	  reddingsvesten,	  
bokshandschoenen,	  scheenbeschermers,	  gordels,	  steunen,	  enz.	  (093200)	  	  
-‐	  papieren	  zakdoeken	  (121300)	  	  
-‐	  horloges,	  sieraden,	  manchetknopen,	  dasspelden	  (123100)	  	  
-‐	  wandelstokken,	  paraplu’s,	  waaiers,	  sleutelhangers	  (123200)	  	  
	  

031310	  Overige	  kledingartikelen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐dassen,	  zakdoeken,	  sjaals,	  handschoenen,	  wanten,	  moffen,	  gordels,	  bretellen,	  schorten,	  
jasschorten,	  slabbetjes,	  mouwbeschermers,	  hoeden,	  mutsen,	  baretten	  enz.	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  tuin-‐	  en	  werkhandschoenen	  	  
-‐	  valhelmen	  voor	  motorfietsers	  en	  fietsers	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  handschoenen	  en	  andere	  artikelen	  van	  rubber	  (056120)	  	  
-‐	  spelden,	  veiligheidsspelden,	  naalden,	  breinaalden	  en	  vingerhoeden	  (056120)	  	  	  
-‐	  beschermende	  helmen	  voor	  sportbeoefening	  (093210)	  	  
-‐	  andere	  beschermende	  kleding	  voor	  sportbeoefening,	  zoals	  reddingsvesten,	  
bokshandschoenen,	  scheenbeschermers,	  gordels,	  steunen,	  enz.	  (093210)	  	  
-‐	  papieren	  zakdoeken	  (121320)	  	  
-‐	  horloges,	  sieraden,	  manchetknopen,	  dasspelden	  (123100)	  	  
-‐	  wandelstokken,	  paraplu’s,	  waaiers,	  sleutelhangers	  (123290)	  	  
	  

031320	  Garnituren	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  naaigaren,	  breiwol	  en	  toebehoren	  voor	  het	  maken	  van	  kleding,	  zoals	  gespen,	  knopen,	  
drukknopen,	  ritssluitingen,	  linten,	  koorden,	  garneersels	  enz.	  	  
	  

3.1.4  031400	  Wasserijen	  en	  stomerijen,	  reparatie	  en	  verhuur	  van	  
kleding	   	  

Inclusief:	  	  
-‐	  chemisch	  reinigen,	  wassen	  en	  verven	  van	  kleding	  	  
-‐	  stoppen,	  verstellen,	  repareren	  en	  veranderen	  van	  kleding	  	  
-‐	  verhuur	  van	  kleding	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  totale	  waarde	  van	  de	  reparatiedienst,	  dus	  zowel	  de	  arbeids-‐als	  de	  materiaalkosten	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  aankopen	  van	  materiaal,	  garen,	  toebehoren	  enz.	  door	  huishoudens	  met	  de	  bedoeling	  zelf	  	  
reparaties	  uit	  te	  voeren	  (031100	  of	  031300)	  	  
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-‐	  reparatie	  van	  huishoudlinnen	  en	  ander	  huishoudtextiel	  (052000)	  	  
-‐	  chemisch	  reinigen,	  wassen,	  verven	  en	  huur	  van	  huishoudlinnen	  en	  ander	  huishoudtextiel	  
(056200)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes	  leasing	  or	  hiring	  of	  clothes.	  

031410	  Wasserijen	  en	  stomerijen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  chemisch	  reinigen,	  wassen	  en	  verven	  van	  kleding	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  chemisch	  reinigen,	  wassen,	  verven	  en	  huur	  van	  huishoudlinnen	  en	  ander	  huishoudtextiel	  
(056220)	  	  
	  

031420	  Reparatie	  en	  verhuur	  van	  kleding	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  stoppen,	  verstellen,	  repareren	  en	  veranderen	  van	  kleding	  	  
-‐	  verhuur	  van	  kleding	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  totale	  waarde	  van	  de	  reparatiedienst,	  dus	  zowel	  de	  arbeids-‐als	  de	  materiaalkosten	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  aankopen	  van	  materiaal,	  garen,	  toebehoren	  enz.	  door	  huishoudens	  met	  de	  bedoeling	  zelf	  
reparaties	  uit	  te	  voeren	  (031100	  of	  031300)	  	  
-‐	  reparatie	  van	  huishoudlinnen	  en	  ander	  huishoudtextiel	  (052000)	  	  
	  

3.2  032000	  Schoenen	  	  

3.2.1  032100	  Schoenen	  en	  ander	  schoeisel	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  alle	  schoeisel	  voor	  mannen,	  vrouwen	  en	  kinderen	  (3	  tot	  13)	  en	  baby's	  en	  peuters	  (0-‐2),	  met	  
inbegrip	  van	  sportschoenen	  die	  geschikt	  	  zijn	  voor	  dagelijks	  gebruik	  of	  vrijetijd	  (jogging-‐,	  
trainings-‐,	  tennis-‐,	  basketbal-‐,	  zeilschoenen,	  enz.)	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  slobkousen,	  beenkappen	  en	  dergelijke	  artikelen	  	  
-‐	  veters	  	  
-‐	  onderdelen	  van	  schoenen,	  zoals	  hakken,	  zolen	  enz.	  die	  huishoudens	  kopen	  om	  zelf	  schoenen	  
te	  repareren	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  babykleding	  en	  stoffen	  kinderschoentjes	  (031200)	  	  
-‐	  schoenlepels,	  schoensmeer	  en	  andere	  producten	  om	  schoenen	  te	  reinigen	  (056100)	  	  
-‐	  orthopedisch	  schoenen	  (061300)	  	  
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-‐	  speciale	  sportschoenen	  (skischoenen,	  voetbalschoenen,	  golfschoenen,	  schoeisel	  met	  
aangezette	  ijs-‐of	  rolschaatsen,	  spikes	  of	  noppen,	  enz.)	  (093200)	  	  
-‐	  scheenbeschermers	  en	  andere	  beschermende	  kleding	  voor	  sportbeoefening	  (093200)	  	  
	  

032110	  Herenschoenen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  alle	  schoeisel	  voor	  mannen	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  veters	  	  
-‐	  onderdelen	  van	  schoenen,	  zoals	  hakken,	  zolen	  enz.	  die	  huishoudens	  kopen	  om	  zelf	  schoenen	  
te	  repareren	  	  
-‐	  sportschoenen	  die	  geschikt	  zijn	  voor	  dagelijks	  gebruik	  of	  vrijetijd	  (jogging-‐,	  trainings-‐,	  tennis-‐,	  
basketbal-‐,	  zeilschoenen,	  enz.)	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐reparatie	  en	  huur	  van	  schoenen	  (032200)	  	  
	  

032120	  Damesschoenen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  alle	  schoeisel	  voor	  vrouwen	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  slobkousen,	  beenkappen	  en	  dergelijke	  artikelen	  	  
-‐	  veters	  	  
-‐	  onderdelen	  van	  schoenen,	  zoals	  hakken,	  zolen	  enz.	  die	  huishoudens	  kopen	  om	  zelf	  schoenen	  
te	  repareren	  	  
-‐	  sportschoenen	  die	  geschikt	  zijn	  voor	  dagelijks	  gebruik	  of	  vrijetijd	  (jogging-‐,	  trainings-‐,	  tennis-‐,	  
basketbal-‐,	  zeilschoenen,	  enz.)	  	  
-‐	  uniseks	  schoeisel	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐reparatie	  en	  huur	  van	  schoenen	  (032200)	  	  
	  

032130	  Kinderschoenen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  alle	  schoeisel	  voor	  kinderen	  (3	  tot	  13)	  en	  peuters	  (0	  tot	  2	  jaar)	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  slobkousen,	  beenkappen	  en	  dergelijke	  artikelen	  	  
-‐	  veters	  	  
-‐	  onderdelen	  van	  schoenen,	  zoals	  hakken,	  zolen	  enz.	  die	  huishoudens	  kopen	  om	  zelf	  schoenen	  
te	  repareren	  	  
-‐	  sportschoenen	  die	  geschikt	  zijn	  voor	  dagelijks	  gebruik	  of	  vrijetijd	  (jogging-‐,	  trainings-‐,	  tennis-‐,	  
basketbal-‐,	  zeilschoenen,	  enz.)	  	  
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Exclusief:	  	  
-‐reparatie	  en	  verhuur	  van	  schoenen	  (032200)	  	  
	  
	  

3.2.2  032200	  Reparatie	  en	  verhuur	  van	  schoenen	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  schoenen	  	  
-‐	  reiniging	  van	  schoenen	  	  
-‐	  verhuur	  van	  schoenen	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  totale	  waarde	  van	  de	  reparatiedienst,	  dus	  zowel	  de	  arbeids-‐	  als	  de	  materiaalkosten	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  onderdelen	  van	  schoenen,	  zoals	  hakken,	  zolen	  enz.	  die	  huishoudens	  kopen	  om	  zelf	  schoenen	  
te	  repareren	  (032100)	  	  
-‐	  schoensmeer	  en	  andere	  producten	  om	  schoenen	  te	  reinigen	  (056110)	  	  
-‐	  reparatie	  van	  speciale	  sportschoenen	  (skischoenen,	  voetbalschoenen,	  golfschoenen,	  schoeisel	  
met	  aangezette	  ijs-‐of	  rolschaatsen,	  spikes	  of	  noppen,	  enz.)	  (093230)	  	  
-‐	  verhuur	  van	  speciale	  sportschoenen	  (skischoenen,	  voetbalschoenen,	  golfschoenen,	  schoeisel	  
met	  aangezette	  ijs-‐of	  rolschaatsen,	  spikes	  of	  noppen,	  enz.)	  (094120)	  	  
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4.  040000	  HUISVESTING,	  WATER,	  
ELEKTRICITEIT,	  GAS	  EN	  ANDERE	  
BRANDSTOFFEN	  	  

	  

4.1  041000	  Werkelijke	  woninghuur	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  huur	  bestaat	  gewoonlijk	  uit	  een	  betaling	  voor	  het	  gebruik	  van	  de	  grond	  waarop	  het	  pand	  is	  
gebouwd,	  de	  bewoonde	  woning,	  de	  verwarmingsinstallatie,	  de	  water-‐	  en	  
elektriciteitsaansluitingen	  en,	  wanneer	  	  de	  woning	  gemeubileerd	  wordt	  verhuurd,	  de	  meubels.	  	  
De	  huur	  bestaat	  ook	  uit	  de	  betaling	  voor	  het	  gebruik	  van	  een	  garage	  als	  parkeergelegenheid	  bij	  
de	  woning.	  De	  garage	  hoeft	  niet	  te	  grenzen	  aan	  de	  woning	  en	  hoeft	  ook	  niet	  van	  dezelfde	  
verhuurder	  te	  zijn	  gehuurd.	  	  
	  	  
Exclusief:	  	  
-‐	  betaling	  voor	  het	  gebruik	  van	  garages	  of	  parkeerplaatsen	  die	  geen	  parkeergelegenheid	  bij	  de	  
woning	  bieden	  (072400)	  	  
-‐	  lasten	  voor	  de	  watervoorziening	  (044100)	  	  
-‐	  het	  ophalen	  van	  huisvuil	  (044200)	  	  
-‐	  de	  riolering	  (044300)	  	  
-‐	  mede-‐eigenaarskosten	  voor	  conciërges,	  	  tuinonderhoud,	  schoonhouden	  en	  verwarming	  en	  
verlichting	  van	  het	  trappenhuis,	  liftonderhoud	  en	  vuilstortkokers	  in	  meergezinswoningen	  
(044400)	  	  
-‐	  lasten	  voor	  elektriciteit	  (045100)	  	  
-‐	  lasten	  voor	  gas	  (045200)	  	  
-‐	  lasten	  voor	  verwarming	  en	  warm	  water	  afkomstig	  van	  wijkverwarmingsinstallaties	  (045500)	  	  
	  

4.1.1  041100	  Werkelijke	  woninghuur	  betaald	  door	  huurders	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  huur	  die	  huurders	  en	  onderhuurders	  werkelijk	  betalen	  voor	  bewoning	  van	  een	  al	  dan	  niet	  
gemeubileerde	  woning	  als	  hun	  hoofdverblijf	  
	  Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  betalingen	  door	  huishoudens	  die	  een	  hotel-‐of	  pensionkamer	  als	  hoofdverblijf	  bewonen	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  huur	  voor	  garages	  (041220)	  	  
-‐	  accommodatie	  bij	  onderwijsinstellingen	  en	  hostels	  en	  verzorgingshuizen	  (112000)	  
	  	  

041100	  Werkelijke	  woninghuur	  betaald	  door	  huurders	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  huur	  die	  huurders	  en	  onderhuurders	  werkelijk	  betalen	  voor	  bewoning	  van	  een	  al	  dan	  niet	  
gemeubileerde	  woning	  als	  hun	  hoofdverblijf	  
	  	  
Ook	  inclusief:	  	  
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-‐	  betalingen	  door	  huishoudens	  die	  een	  hotel-‐of	  pensionkamer	  als	  hoofdverblijf	  bewonen	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  huur	  voor	  garages	  (041220)	  	  
-‐	  accommodatie	  bij	  onderwijsinstellingen	  en	  hostels	  en	  verzorgingshuizen	  (112000)	  	  
	  

4.1.2  041200	  Overige	  werkelijke	  woninghuur	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  huur	  die	  werkelijk	  wordt	  betaald	  voor	  een	  tweede	  woning	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  accommodatie	  bij	  onderwijsinstellingen	  en	  tehuizen	  in	  vakantiedorpen	  en	  -‐centra	  	  (112000)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Excludes	  rentals	  paid	  by	  tenants	  for	  short-‐stay	  accommodation	  in	  secondary	  residences	  
(112000).	  

041210	  Werkelijke	  woninghuur	  betaald	  door	  huurders	  voor	  een	  tweede	  woning	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  huur	  die	  werkelijk	  wordt	  betaald	  voor	  een	  tweede	  woning	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  accommodatie	  in	  bungalowparken	  (112020)	  	  
	  

041220	  Garagehuur	  en	  overige	  huur	  betaald	  door	  huurders	  	  
De	  huur	  bestaat	  ook	  uit	  de	  betaling	  voor	  het	  gebruik	  van	  een	  garage	  als	  parkeergelegenheid	  bij	  
de	  woning.	  De	  garage	  hoeft	  niet	  te	  grenzen	  aan	  de	  woning	  en	  hoeft	  ook	  niet	  van	  dezelfde	  
verhuurder	  te	  zijn	  gehuurd.	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  betaling	  voor	  het	  gebruik	  van	  garages	  of	  parkeerplaatsen	  die	  geen	  parkeergelegenheid	  bij	  de	  
woning	  bieden	  (072400)	  	  
	  

4.2  042000	  Toegerekende	  huur	  eigen	  woning	  	  

4.2.1  042100	  Toegerekende	  huur	  eigen	  woning	  	  
	  
Verschil	  CPI	  en	  HICP	  
Dit	  is	  het	  belangrijkste	  verschil	  tussen	  de	  CPI	  en	  de	  HICP.	  Voor	  huishoudens	  die	  in	  een	  eigen	  
woning	  wonen	  wordt	  in	  de	  CPI	  een	  toegerekende	  huur	  berekend2	  en	  de	  ontwikkeling	  daarvan	  
draagt	  bij	  aan	  de	  CPI-‐uitkomst.	  In	  de	  HICP	  zijn	  alle	  uitgaven	  in	  verband	  met	  de	  eigen	  woning	  
uitgesloten.	  
Zie	  hoofdstuk	  0	  voor	  een	  volledig	  inzicht	  in	  de	  verschillen	  tussen	  de	  CPI	  en	  de	  HICP.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Voor	  de	  gehanteerde	  methode,	  zie	  het	  document:	  http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/ED6F8D30-‐F363-‐4411-‐8942-‐
979CF94ACEC9/0/2013HuurwaardeCPI.pdf	  
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Inclusief:	  	  
-‐	  toegerekende	  huur	  voor	  eigenaars	  als	  hoofdbewoners	  	  
	  

042200	  Overige	  toegerekende	  huur	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  toegerekende	  huur	  voor	  een	  tweede	  woning	  	  
-‐	  toegerekende	  huur	  voor	  huishoudens	  met	  huurvermindering	  of	  gratis	  wonen	  	  
	  

4.3  043000	  Onderhoud	  en	  reparatie	  van	  de	  woning	  	  
Onderhoud	  en	  reparatie	  van	  de	  woning	  worden	  bepaald	  door	  twee	  kenmerken:	  	  
-‐	  ten	  eerste	  gaat	  het	  om	  activiteiten	  die	  regelmatig	  moeten	  worden	  verricht	  om	  de	  woning	  in	  
goede	  staat	  te	  houden	  	  
-‐	  en	  ten	  tweede	  veranderen	  hierdoor	  niet	  de	  mogelijkheden,	  de	  capaciteit	  of	  de	  verwachte	  
levensduur	  van	  de	  woning	  	  
Er	  zijn	  twee	  soorten	  onderhoud	  en	  reparatie	  van	  woningen:	  	  
	  -‐	  kleinere,	  zoals	  binnenhuisdecoratie	  en	  reparaties	  aan	  schakelaars,	  stopcontacten,	  kranen	  en	  
dergelijke,	  die	  gewoonlijk	  gezamenlijk	  door	  de	  huurder	  en	  de	  eigenaar	  worden	  uitgevoerd	  	  
-‐	  en	  grotere,	  zoals	  het	  opnieuw	  bepleisteren	  van	  muren	  of	  de	  reparatie	  van	  daken,	  die	  door	  de	  
eigenaar	  alleen	  worden	  uitgevoerd	  	  
Alleen	  uitgaven	  van	  huurders	  en	  bewoners	  van	  een	  eigen	  huis	  voor	  materialen	  en	  diensten	  voor	  
klein	  onderhoud	  en	  kleine	  reparaties	  maken	  deel	  uit	  van	  de	  individuele	  consumptieve	  
bestedingen	  van	  huishoudens.	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  Uitgaven	  van	  bewoners	  van	  een	  eigen	  huis	  voor	  materialen	  en	  diensten	  voor	  groot	  onderhoud	  
en	  grote	  reparaties	  maken	  geen	  deel	  uit	  van	  de	  individuele	  consumptieve	  bestedingen	  van	  
huishoudens.	  	  
-‐	  Aankopen	  van	  materiaal	  door	  huurders	  of	  bewoners	  van	  een	  eigen	  huis	  met	  de	  bedoeling	  het	  
onderhoud	  of	  de	  reparatie	  zelf	  te	  verrichten,	  vallen	  onder	  rubriek	  (043100).	  	  
-‐	  Als	  een	  huurder	  of	  een	  bewoner	  van	  een	  eigen	  huis	  echter	  een	  bedrijf	  betaalt	  om	  het	  
onderhoud	  of	  de	  reparatie	  uit	  te	  voeren,	  dan	  valt	  de	  volledige	  waarde	  van	  de	  dienst,	  inclusief	  
de	  kosten	  van	  het	  gebruikte	  materiaal,	  onder	  rubriek	  (043200).	  	  
	  

4.3.1  043100	  Materiaal	  voor	  onderhoud	  en	  reparatie	  van	  de	  woning	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  producten	  en	  materialen,	  zoals	  verf,	  vernis,	  kalkspecie,	  behangselpapier,	  textiele	  
wandbekleding,	  ruiten,	  pleisterkalk,	  cement,	  stopverf,	  behangerslijm	  enz.,	  die	  zijn	  gekocht	  voor	  
kleine	  onderhouds-‐	  en	  reparatiewerkzaamheden	  aan	  de	  woning.	  	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  kleine	  loodgietersartikelen	  (buizen,	  kranen,	  dichtingen,	  enz.)	  en	  bekledingsmateriaal	  
(vloerplanken,	  	  keramische	  tegels,	  enz.)	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  vaste	  vloerbedekking	  en	  linoleum	  (051200)	  	  
-‐	  handgereedschap,	  deurbeslag,	  stopcontacten,	  snoeren	  en	  lampen	  (055200)	  	  
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-‐	  bezems,	  boenders,	  stoffers	  en	  schoonmaakartikelen	  (056100)	  	  
-‐	  producten	  en	  materialen	  voor	  groot	  onderhoud	  en	  grote	  reparaties	  (intermediair	  verbruik),	  of	  
voor	  uitbreiding	  of	  verbouwing	  van	  de	  woning	  (investeringen)	  	  
	  

4.3.2  043200	  Diensten	  voor	  onderhoud	  en	  reparatie	  van	  de	  woning	   	  
Inclusief:	  	  
Diensten	  van	  loodgieters,	  elektriciens,	  timmerlieden,	  glazenmakers,	  schilders,	  decorateurs	  enz.,	  
die	  zijn	  aangetrokken	  voor	  klein	  onderhoud	  en	  kleine	  reparaties	  van	  de	  woning	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  totale	  waarde	  van	  de	  dienst,	  dus	  zowel	  de	  arbeids-‐als	  de	  materiaalkosten	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  afzonderlijke	  aankopen	  van	  materialen	  door	  huishoudens	  met	  de	  bedoeling	  zelf	  het	  
onderhoud	  of	  de	  reparatie	  uit	  te	  voeren	  (043100)	  	  
-‐	  diensten	  in	  verband	  met	  groot	  onderhoud	  en	  grote	  reparaties	  (intermediair	  verbruik)	  of	  voor	  
uitbreiding	  of	  verbouwing	  van	  de	  woning	  (investeringen)	  	  
	  
Het	  CPI/HICP	  weegschema	  dat	  vanaf	  2015=100	  wordt	  gebruikt,	  is	  gebaseerd	  op	  de	  nieuwe	  
goederengroepindeling	  van	  Nationale	  Rekeningen.	  Dit	  valt	  samen	  met	  een	  revisie	  van	  NR.	  Eén	  
van	  de	  uitkomsten	  van	  de	  revisie	  is	  dat	  de	  diensten	  van	  loodgieters,	  elektriciens,	  CV	  ketel	  
monteurs	  en	  timmerlieden	  niet	  meer	  worden	  gezien	  als	  consumptie	  (ESR2010,	  
http://intranet/EBN/ENR/ESR%202010%20Nederlands.pdf	  ).	  De	  reden	  is	  dat	  deze	  diensten	  
gewoonlijk	  niet	  worden	  ingeschakeld	  door	  woninghuurders.	  Als	  woningkopers	  van	  deze	  
diensten	  gebruikmaken,	  wordt	  dit	  door	  NR	  geboekt	  als	  intermediair	  verbruik.	  
	  
3.96	  Tot	  de	  consumptieve	  bestedingen	  van	  de	  huishoudens	  behoren	  niet:	  	  
a)	  sociale	  overdrachten	  in	  natura,	  zoals	  uitgaven	  die	  in	  eerste	  instantie	  door	  huishoudens	  
worden	  gedaan,	  maar	  die	  naderhand	  door	  de	  sociale	  verzekering	  worden	  vergoed,	  bijvoorbeeld	  
bepaalde	  uitgaven	  voor	  gezondheidszorg;	  	  
b)	  posten	  die	  worden	  behandeld	  als	  intermediair	  verbruik	  of	  als	  bruto-‐investeringen,	  zoals:	  	  
1.	  uitgaven	  van	  huishoudens	  die	  een	  onderneming	  zonder	  rechtspersoonlijkheid	  in	  eigendom	  
hebben,	  wanneer	  deze	  uitgaven	  voor	  zakelijke	  doeleinden	  zijn	  gedaan,	  bijvoorbeeld	  voor	  
duurzame	  goederen	  als	  voertuigen,	  meubelen	  of	  elektrische	  apparatuur	  (bruto-‐investeringen	  in	  
vaste	  activa)	  of	  voor	  niet-‐duurzame	  goederen	  als	  brandstof	  (behandeld	  als	  intermediair	  
verbruik);	  	  
2.	  uitgaven	  van	  een	  bewoner	  van	  een	  eigen	  huis	  voor	  decoratie,	  onderhoud	  en	  reparatie	  van	  de	  
woning,	  die	  gewoonlijk	  niet	  door	  een	  huurder	  worden	  gedaan	  (behandeld	  als	  intermediair	  
verbruik	  bij	  het	  produceren	  van	  woondiensten);	  	  
3.	  de	  aankoop	  van	  woningen	  (behandeld	  als	  bruto-‐investeringen	  in	  vaste	  activa);	  	  
4.	  uitgaven	  voor	  kostbaarheden	  (behandeld	  als	  bruto-‐investeringen);	  
	  
Vanaf	  2015	  wordt	  dus	  nog	  alleen	  043240	  Diensten	  van	  schilders	  gepubliceerd.	  
	  

043210	  Diensten	  van	  loodgieters	  	  
Inclusief:	  	  
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-‐	  het	  in	  elkaar	  zetten,	  installeren,	  repareren	  en	  onderhouden	  van	  pijpen,	  afvoeren,	  goten,	  
leidingen,	  mechanische	  diensten	  en	  toebehoren	  voor	  water	  en	  gas	  	  
	  

043220	  Diensten	  van	  elektriciens	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  onderhoud	  en	  reparatie	  van	  elektriciteitssystemen	  en	  toebehoren	  	  
	  

043230	  Onderhoud	  van	  verwarmingsinstallaties	  	  
Inclusief:	  	  
-‐onderhoud	  en	  reparatie	  van	  verwarmingsinstallaties	  	  
	  

043240	  Diensten	  van	  schilders	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  voorbereiden	  van	  de	  ondergrond	  van	  gebouwen	  en	  andere	  structuren	  voor	  het	  schilderen	  en	  
aanbrengen	  van	  beschermende	  en	  decoratieve	  lagen	  verf	  of	  soortgelijke	  materialen,	  of	  het	  
bekleden	  van	  binnenmuren	  en	  plafonds	  met	  behang	  of	  ander	  	  materiaal	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  diensten	  van	  decorateurs	  	  
	  

043250	  Diensten	  van	  timmerlieden	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  het	  zagen,	  vormen,	  in	  elkaar	  zetten,	  oprichten,	  onderhouden	  en	  repareren	  van	  diverse	  soorten	  
structuren	  en	  toebehoren	  van	  hout	  en	  andere	  materialen	  	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  vloerboenders	  	  
	  

	  

043290	  Overige	  diensten	  voor	  onderhoud	  en	  reparatie	  van	  de	  woning	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  isolatiewerkzaamheden	  	  
-‐	  installatie	  van	  schuttingen	  en	  railingen	  	  
-‐	  pleisterwerk	  	  
-‐	  tegelwerk	  	  
-‐	  terrazzo,	  marmer,	  graniet	  en	  leiwerk	  	  
-‐ornamenten	  aanbrengen	  	  
-‐	  binnenhuis	  design	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

4.4  044000	  Watervoorziening	  en	  diverse	  diensten	  in	  
verband	  met	  de	  woning	  	  

4.4.1  044100	  Watervoorziening	   	  
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Inclusief:	  	  
-‐	  watervoorziening	  	  
	  	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  kosten	  verbonden	  aan	  het	  huren	  en	  aflezen	  van	  meters,	  vaste	  lasten	  enz.	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  drinkwater	  dat	  wordt	  verkocht	  in	  flessen	  of	  andere	  verpakking	  (012200)	  	  
-‐	  heet	  water	  of	  stoom	  dat	  wordt	  gekocht	  van	  installaties	  voor	  wijkverwarming	  (045500)	  	  
	  

4.4.2  044200	  Ophalen	  van	  huisvuil 	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  ophalen	  en	  verwijderen	  van	  huisvuil	  	  
	  

4.4.3  044300	  Riolering	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  riolering	  	  
	  

4.4.4  044400	  Overige	  diensten	  in	  verband	  met	  de	  woning	  n.e.g. 	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  uitgaven	  van	  mede-‐eigenaren	  voor	  conciërges,	  tuinonderhoud,	  schoonhouden	  en	  verlichting	  
en	  verwarming	  van	  het	  trappenhuis,	  liftonderhoud	  en	  vuilstortkokers	  in	  meergezinswoningen	  	  
-‐	  bewakingsdiensten	  	  
-‐	  sneeuwruimen	  en	  schoorsteenvegen	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  diensten	  in	  verband	  met	  het	  onderhoud	  van	  de	  woning,	  zoals	  glazenwassers,	  desinfectie,	  
beroking	  en	  ongediertebestrijding	  (056200)	  	  
-‐	  lijfwachten	  (127000)	  	  
	  

044410	  Onderhoudskosten	  in	  meergezinswoningen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  uitgaven	  van	  mede-‐eigenaren	  voor	  conciërges,	  tuinonderhoud,	  schoonhouden	  en	  verlichting	  
en	  verwarming	  van	  het	  trappenhuis,	  liftonderhoud	  en	  vuilstortkokers	  in	  meergezinswoningen	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  diensten	  in	  verband	  met	  het	  onderhoud	  van	  de	  woning,	  zoals	  glazenwassers,	  desinfectie,	  	  
beroking	  en	  ongediertebestrijding(056290)	  	  
-‐	  lijfwachten	  (127040)	  	  
	  

044420	  Bewakingsdiensten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  bewakingsdiensten	  	  
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Exclusief:	  	  
-‐	  lijfwachten	  (127040)	  	  
	  

044490	  Overige	  diensten	  in	  verband	  met	  de	  woning	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  schoonhoudenstraat	  en	  schoorsteenvegen	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  sneeuwruimen	  	  
	  

4.5  045000	  Elektriciteit, 	  gas	  en	  overige	  brandstoffen	  	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  expenditures	  of	  the	  tenant	  paying	  for	  the	  heating	  of	  the	  tap	  water	  (when	  a	  block	  of	  
flats	  has	  its	  own	  and	  shared	  heating	  system).	  
	  

4.5.1  045100	  Elektriciteit 	   	  
Voor	  045100	  Elektriciteit	  en	  045210	  Aardgas	  en	  stadsgas	  is	  voor	  de	  Nederlandse	  CPI	  en	  HICP	  
een	  detailniveau	  toegevoegd,	  waarmee	  de	  detaillering	  in	  Nederland	  dus	  groter	  is	  dan	  in	  de	  
ECOICOP	  indeling.	  Deze	  detaillering	  bestond	  al	  in	  de	  CPI	  onder	  de	  vorige	  COICOP	  indeling.	  
De	  detaillering	  betreft	  de	  onderverdeling	  van	  elektriciteit	  en	  gas	  in	  transport,	  levering	  en	  
specifieke	  heffingen.	  
	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kosten	  verbonden	  aan	  het	  huren	  en	  aflezen	  van	  meters,	  vaste	  lasten	  enz.	  	  

045101	  Transport	  van	  elektriciteit	  
De	  transportkosten	  (of	  netbeheerkosten)	  zijn	  de	  kosten	  die	  het	  energiebedrijf	  namens	  de	  
netbeheerder	  in	  rekening	  brengt	  voor	  het	  transport	  van	  elektriciteit	  naar	  de	  woning.	  De	  
transportkosten	  bestaan	  uit:	  
-‐	  capaciteitstarief	  en	  vastrecht	  
-‐	  periodieke	  aansluitvergoeding	  
-‐	  meterhuur	  

045102	  Levering	  van	  elektriciteit	  
Vaste	  en	  variabele	  kosten	  voor	  de	  levering	  van	  elektriciteit.	  	  

045103	  Specifieke	  heffingen	  elektriciteit	  
Heffingen	  op	  elektriciteit,	  anders	  dan	  de	  btw.	  Op	  dit	  moment	  gaat	  het	  om	  de	  energiebelasting	  
en	  de	  ODE	  heffing	  op	  elektriciteit.	  Ook	  de	  vermindering	  energiebelasting	  wordt	  in	  deze	  groep	  
verdisconteerd.	  	  

4.5.2  045200	  Gas	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  stadsgas	  en	  aardgas	  	  
-‐	  vloeibaar	  gemaakte	  koolwaterstoffen	  (butaan,	  propaan	  enz.)	  	  
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Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  uitgaven	  in	  verband	  hiermee,	  zoals	  het	  huren	  en	  aflezen	  van	  meters,	  opslagtanks,	  vaste	  lasten	  
enz.	  	  
	  
045210	  Aardgas	  en	  stadsgas	  	  
Voor	  045100	  Elektriciteit	  en	  045210	  Aardgas	  en	  stadsgas	  is	  voor	  de	  Nederlandse	  CPI	  en	  HICP	  
een	  detailniveau	  toegevoegd,	  waarmee	  de	  detaillering	  dus	  groter	  is	  dan	  in	  de	  officiële	  ecoicop	  
indeling.	  Deze	  detaillering	  bestond	  al	  in	  de	  CPI	  onder	  de	  vorige	  coicopindeling.	  
De	  detaillering	  betreft	  de	  onderverdeling	  van	  elektriciteit	  en	  gas	  in	  transport,	  levering	  en	  
specifieke	  heffingen.	  
	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kosten	  verbonden	  aan	  het	  huren	  en	  aflezen	  van	  meters,	  vaste	  lasten	  enz.	  	  
	  

045211	  Transport	  van	  gas	  
De	  transportkosten	  (of	  netbeheerkosten)	  zijn	  de	  kosten	  die	  het	  energiebedrijf	  namens	  de	  
netbeheerder	  in	  rekening	  brengt	  voor	  het	  transport	  van	  aardgas	  naar	  de	  woning.	  De	  
transportkosten	  bestaan	  uit:	  
-‐ -‐	  capaciteitstarief	  en	  vastrecht	  
-‐ -‐	  periodieke	  aansluitvergoeding	  
-‐ -‐	  meterhuur	  
	  

045212	  Levering	  van	  gas	  
Vaste	  en	  variabele	  kosten	  voor	  de	  levering	  van	  aardgas.	  	  
	  

045213	  Specifieke	  heffingen	  gas	  
Heffingen	  op	  aardgas,	  anders	  dan	  de	  btw.	  Op	  dit	  moment	  gaat	  het	  om	  de	  energiebelasting	  en	  
de	  ODE	  heffing	  op	  aardgas.	  	  
	  

045220	  Vloeibaar	  gemaakte	  koolwaterstoffen	  (butaan,	  propaan	  enz.)	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  uitgaven	  in	  verband	  hiermee,	  zoals	  het	  huren	  en	  aflezen	  van	  meters,	  opslagtanks,	  vaste	  lasten	  
enz.	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  kampeergas	  in	  houders	  van	  minder	  dan	  50	  kg	  (093220)	  	  
	  

4.5.3  045300	  Vloeibare	  brandstoffen	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  olie	  voor	  verwarmingsdoeleinden	  en	  lampolie,	  voor	  huishoudelijk	  gebruik	  	  
	  

4.5.4  045400	  Vaste	  brandstoffen	  	  
Inclusief:	  	  
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-‐	  steenkool,	  cokes,	  briketten,	  brandhout,	  houtskool,	  turf	  en	  dergelijke	  	  
	  

045410	  Steenkool	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  steenkool	  	  
	  

045490	  Overig	  vaste	  brandstoffen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  steenkool,	  cokes,	  briketten,	  brandhout,	  houtskool,	  turf	  en	  dergelijke	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes	  solid	  fuels	  for	  the	  barbecue.	  

4.5.5  045500	  Stadsverwarming	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  heet	  water	  en	  stoom	  dat	  wordt	  gekocht	  van	  installaties	  voor	  wijkverwarming	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  kosten	  verbonden	  aan	  het	  huren	  en	  aflezen	  van	  meters,	  vaste	  lasten	  enz.	  	  
-‐	  ijs	  voor	  koeling	  en	  invriezen	  	  
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5.  050000	  STOFFERING,	  HUISHOUDELIJKE	  
APPARATEN	  EN	  DAGELIJKS	  ONDERHOUD	  
VAN	  DE	  WONING	  

Uit	  de	  case	  laws:	  
New	  and	  second-‐hand	  goods	  should	  be	  classified	  in	  the	  same	  class.	  	  

5.1  051000	  Meubelen	  en	  stoffering,	  vloerbedekking	  	  

5.1.1  	  051100	  Meubelen	  en	  stoffering	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  bedden,	  sofa’s,	  divans,	  tafels,	  stoelen,	  kasten,	  ladekasten	  en	  boekenplanken	  	  
-‐	  verlichtingsapparatuur,	  zoals	  hanglampen,	  staande	  lampen,	  ballonlampen,	  bedlampen	  	  
-‐	  schilderijen,	  beeldhouwwerken,	  etsen,	  tapisserieën	  en	  andere	  kunstobjecten,	  met	  inbegrip	  
van	  reproducties	  van	  kunstwerken	  en	  andere	  siervoorwerpen	  	  
-‐	  kamerschermen,	  vouwwanden	  en	  andere	  meubelen	  en	  stoffering	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  aflevering	  en	  installatie,	  indien	  van	  toepassing	  	  
-‐	  boxsprings,	  matrassen,	  tatami’s	  	  
-‐	  medicijnkastjes	  	  
-‐	  babymeubelen,	  zoals	  wiegen,	  kinderstoelen	  en	  boxen	  	  
-‐	  jaloezieën	  	  
-‐	  kampeer-‐en	  tuinmeubelen	  	  
-‐	  spiegels	  en	  kandelaars	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  beddengoed	  en	  parasols	  (052000)	  	  
-‐	  brandkasten	  (053100)	  	  
-‐	  glaswerk	  en	  keramische	  artikelen	  voor	  decoratie	  (054000)	  	  
-‐	  klokken	  (123100)	  	  
-‐	  wandthermometers	  en	  -‐barometers	  (123200)	  	  
-‐	  reiswiegjes	  en	  wandelwagentjes	  (123200)	  	  
-‐	  kunstwerken	  en	  antieke	  meubelen	  die	  voornamelijk	  als	  waardeobject	  zijn	  aangeschaft	  
(investeringen)	  	  
	  

	  051110	  Meubelen	  voor	  het	  huis	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  sofa’s,	  divans,	  tafels,	  stoelen,	  kasten,	  ladekasten	  en	  boekenplanken	  	  
-‐	  bedden,	  boxsprings,	  matrassen,	  tatami’s,	  ladekasten	  en	  nachtkastjes	  	  
-‐	  keukentafels	  en	  -‐stoelen,	  kasten	  en	  aanrechtbladen	  	  
-‐	  badkamermeubels	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  kunstwerken	  en	  antieke	  meubelen	  die	  voornamelijk	  als	  waardeobject	  zijn	  aangeschaft	  
(investeringen),	  stapelbedden,	  babymeubelen,	  zoals	  wiegen,	  kinderstoelen	  en	  boxen	  (051190)	  	  
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051120	  Tuinmeubelen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  tuinmeubelen	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  small	  garden	  houses	  to	  store	  garden	  tools	  and	  machines.	  (tuinhuisjes)	  

051130	  Verlichtingsapparatuur	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  verlichtingsapparatuur,	  zoals	  hanglampen,	  staande	  lampen,	  ballonlampen,	  bedlampen	  	  
	  

	  051190	  Overige	  meubelen	  en	  stoffering	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  stapelbedden,	  babymeubelen,	  zoals	  wiegen,	  kinderstoelen	  en	  boxen	  	  
-‐	  schilderijen,	  beeldhouwwerken,	  etsen,	  tapisserieën	  en	  andere	  kunstobjecten,	  met	  inbegrip	  
van	  reproducties	  van	  kunstwerken	  en	  andere	  siervoorwerpen	  	  
-‐	  kamerschermen,	  vouwwanden,	  jaloezieën,	  spiegels,	  kandelaars	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  beddengoed	  en	  parasols	  (052090)	  	  
-‐	  brandkasten	  (053190)	  	  
-‐	  glaswerk	  en	  keramische	  artikelen	  voor	  decoratie	  (054010)	  	  
-‐	  klokken	  (123120)	  	  
-‐	  reiswiegjes	  en	  wandelwagentjes	  (123220)	  	  
-‐	  wandthermometers	  en	  -‐barometers	  (123290)	  	  
-‐	  kunstwerken	  en	  antieke	  meubelen	  die	  voornamelijk	  als	  waardeobject	  zijn	  aangeschaft	  
(investeringen)	  	  
	  

5.1.2  051200	  Vloerbedekking	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  tapijten,	  vaste	  vloerbedekking,	  linoleum	  en	  dergelijke	  vloerbedekking	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  leggen	  van	  vloerbedekking	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  tegelvloeren	  en	  andere	  gefixeerde	  vloeren	  (043100)	  	  
-‐	  badkamerkleedjes,	  biezen	  matten	  en	  deurmatten	  (052000)	  	  
-‐	  antieke	  vloerkleden	  die	  voornamelijk	  als	  waardeobject	  zijn	  aangeschaft	  (investeringen)	  	  
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051210	  Vaste	  vloerbedekking	  en	  tapijten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  losse	  tapijten,	  vaste	  vloerbedekking	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  diensten	  als	  het	  leggen	  van	  vloerbedekking(051230)	  	  
-‐	  badkamerkleedjes,	  biezen	  matten	  en	  deurmatten	  (052090)	  	  
-‐	  antieke	  vloerkleden	  die	  voornamelijk	  als	  waardeobject	  zijn	  aangeschaft	  (investeringen)	  	  
	  

051220	  Overige	  vloerbedekking	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  veerkrachtige	  vloerbedekking	  zoals	  vinyl,	  linoleum	  enz.	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  diensten	  voor	  het	  leggen	  van	  vloerbedekking	  (051230)	  	  
	  

051230	  Diensten	  voor	  het	  leggen	  van	  vloerbedekking	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  diensten	  voor	  het	  leggen	  van	  vloerbedekking	  	  
	  

5.1.3  051300	  Reparatie	  van	  meubelen,	  stoffering	  en	  vloerbedekking	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  meubelen,	  stoffering	  en	  vloerbedekking	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  totale	  waarde	  van	  de	  dienst,	  dus	  zowel	  de	  arbeids-‐als	  de	  materiaalkosten	  	  
-‐	  restauratie	  van	  kunstwerken,	  antieke	  meubelen	  en	  antieke	  vloerkleden,	  behalve	  als	  deze	  
voornamelijk	  als	  waardeobject	  zijn	  aangeschaft	  (investeringen)	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  afzonderlijke	  aankopen	  van	  materialen	  door	  huishoudens	  met	  de	  bedoeling	  zelf	  de	  reparatie	  
uit	  te	  voeren	  (051100)	  of	  (051200)	  	  
-‐	  chemisch	  reinigen	  van	  tapijten	  (056200)	  	  
	  

051300	  Reparatie	  van	  meubelen,	  stoffering	  en	  vloerbedekking	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  meubelen,	  stoffering	  en	  vloerbedekking	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  totale	  waarde	  van	  de	  dienst,	  dus	  zowel	  de	  arbeids-‐als	  de	  materiaalkosten	  	  
-‐	  restauratie	  van	  kunstwerken,	  antieke	  meubelen	  en	  antieke	  vloerkleden,	  behalve	  als	  deze	  
voornamelijk	  als	  waardeobject	  zijn	  aangeschaft	  (investeringen)	  	  
	  
Exclusief:	  	  
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-‐	  afzonderlijke	  aankopen	  van	  materialen	  door	  huishoudens	  met	  de	  bedoeling	  zelf	  de	  reparatie	  
uit	  te	  voeren	  (051100)	  of	  (051200)	  	  
-‐	  chemisch	  reinigen	  van	  tapijten	  (056220)	  	  
	  

5.2  052000	  Huishoudtextiel	   	  
	  
Inclusief:	  	  
-‐	  meubelstoffen,	  gordijnstoffen,	  gordijnen,	  markiezen,	  vliegengordijnen	  en	  rolgordijnen	  van	  
textiel	  	  
-‐	  futons,	  peluws,	  hangmatten	  en	  dergelijke	  	  
-‐	  beddengoed,	  zoals	  lakens,	  slopen,	  dekens,	  reisdekens,	  plaids,	  dekbedden,	  spreien	  en	  
muskietennetten	  	  
-‐	  tafel-‐	  en	  toiletlinnen,	  zoals	  tafelkleden,	  servetten,	  handdoeken	  en	  washandjes	  	  
-‐	  ander	  huishoudtextiel,	  zoals	  boodschappentassen,	  waszakken,	  schoenenzakken,	  
beschermhoezen	  voor	  kleding	  of	  meubels,	  vlaggen,	  parasols	  enz.	  	  
-‐	  reparatie	  van	  huishoudlinnen	  en	  ander	  huishoudtextiel	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  stof	  gekocht	  aan	  het	  stuk	  	  
-‐	  zeildoek	  	  
-‐	  badkamerkleedjes,	  biezen	  matten	  en	  deurmatten	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  textiele	  wandbekleding	  (043100)	  	  
-‐	  tapisserieën	  (051100)	  	  
-‐	  vloerbedekking	  (051200)	  	  
-‐	  elektrische	  dekens	  (053200)	  	  
-‐	  beschermhoezen	  voor	  auto’s,	  motorfietsen	  enz.	  (072100)	  	  
-‐	  luchtbedden	  en	  slaapzakken	  (093200)	  	  
	  

052010	  Meubelstoffen	  en	  gordijnen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  meubelstoffen,	  gordijnstoffen,	  gordijnen,	  markiezen,	  vliegengordijnen	  en	  rolgordijnen	  van	  
textiel	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  meubelstoffen	  en	  gordijnen	  (052040)	  	  
	  

052020	  Beddengoed	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  beddengoed,	  zoals	  lakens,	  slopen,	  dekens,	  reisdekens,	  plaids,	  dekbedden,	  spreien	  en	  
muskietennetten	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  luchtbedden	  en	  slaapzakken	  (093220)	  	  
-‐	  reparatie	  van	  beddengoed	  (052040)	  	  
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-‐	  elektrische	  dekens	  (053290)	  	  
	  

052030	  Tafel-‐	  en	  toiletlinnen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  tafel-‐	  en	  toiletlinnen,	  zoals	  tafelkleden,	  servetten,	  handdoeken	  en	  washandjes	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  tafel-‐	  en	  toiletlinnen	  (052040)	  	  
	  

052040	  Reparatie	  van	  huishoudtextiel	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  huishoudlinnen	  en	  ander	  huishoudtextiel	  	  
	  

052090	  Overig	  huishoudtextiel	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  ander	  huishoudtextiel,	  zoals	  boodschappentassen,	  waszakken,	  schoenenzakken,	  
beschermhoezen	  voor	  kleding	  of	  meubels,	  vlaggen,	  parasols	  enz.	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  stof	  gekocht	  aan	  het	  stuk	  	  
-‐	  zeildoek	  	  
-‐	  badkamerkleedjes,	  biezen	  matten	  en	  deurmatten	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  ander	  huishoudtextiel	  (052040)	  	  
-‐	  beschermhoezen	  voor	  auto’s,	  motorfietsen	  enz.	  (072130)	  	  
	  

5.3  053000	  Huishoudelijke	  apparaten	  	  

5.3.1  053100	  Grote	  huishoudelijke	  apparaten,	  al 	  dan	  niet	  elektrisch	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  koelkasten,	  vrieskasten	  en	  koel-‐vriescombinaties	  	  
-‐	  wasmachines,	  centrifuges,	  wasdrogers,	  vaatwasmachines,	  strijkmachines	  en	  strijkpersen	  	  
-‐	  fornuizen,	  braadroosters,	  kookelementen,	  ovens	  en	  magnetrons	  	  
-‐	  airconditioners,	  luchtbevochtigers,	  kachels,	  boilers/geisers,	  ventilatoren	  en	  afzuigkappen	  	  
-‐	  stofzuigers,	  schoonmaakapparaten	  werkend	  met	  stoom,	  toestellen	  voor	  het	  reinigen	  van	  
tapijten,	  vloerwrijvers	  en	  boenmachines	  	  
-‐	  andere	  grote	  huishoudelijke	  apparaten,	  zoals	  brandkasten,	  naai-‐en	  breimachines,	  
waterontharders	  enz.	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  aflevering	  en	  installatie	  van	  de	  apparaten	  indien	  van	  toepassing	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  inbouwapparatuur	  (investering)	  	  
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053110	  Koel-‐	  en	  vrieskasten	  
Inclusief:	  	  
-‐	  koelkasten	  en	  koel-‐vriescombinaties	  	  
	  

053120	  (Af)wasmachines	  en	  wasdrogers	  
Inclusief:	  	  
-‐	  centrifuges,	  wasdrogers,	  droog	  radiatoren	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  wasmachines,	  centrifuges,	  wasdrogers	  en	  vaatwasmachines	  (053300)	  	  
	  

053130	  Fornuizen,	  ovens,	  magnetrons	  en	  dergelijke	  
Inclusief:	  	  
-‐	  elektrische/gas/keramische	  fornuizen,	  braadroosters,	  kookelementen,	  elektrische/gas	  
/convectorovens	  combinatieovens	  en	  magnetrons	  	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  fornuizen	  (053300)	  	  
	  

053140	  Verwarming,	  airconditioners	  
Inclusief:	  	  
-‐	  airconditioners,	  luchtbevochtigers,	  kachels,	  boilers/geisers,	  ventilatoren	  en	  afzuigkappen	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  verwarming,	  airconditioners	  (053300)	  	  
	  

053150	  	  Schoonmaakapparaten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  stofzuigers,	  schoonmaakapparaten	  werkend	  met	  stoom,	  toestellen	  voor	  het	  reinigen	  van	  
tapijten,	  vloerwrijvers	  en	  boenmachines	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  schoonmaakapparaten	  	  (053300)	  	  
	  

053190	  Overige	  grote	  huishoudelijke	  apparaten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  overige	  grote	  huishoudelijke	  apparaten,	  zoals	  brandkasten,	  naai-‐en	  breimachines,	  
waterontharders	  enz.	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  overige	  grote	  huishoudelijke	  apparaten	  (053300)	  	  
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5.3.2  053200	  Kleine	  elektrische	  huishoudelijke	  apparaten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  koffiemolens,	  koffiezetapparaten,	  sapcentrifuges,	  blikopeners,	  mixers,	  frituurpannen,	  
grilleerapparaten,	  messen,	  broodroosters,	  roomijs-‐,	  sorbet-‐en	  yoghurttoestellen,	  rechauds,	  
strijkijzers,	  	  	  waterketels,	  ventilatoren,	  	  elektrische	  dekens	  enz.	  	  	  	  
Exclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  kleine	  elektrische	  huishoudelijke	  apparaten	  (053300)	  	  
-‐	  kleine	  niet-‐elektrische	  huishoudelijke	  apparaten	  en	  keukengerei	  (054000)	  	  
-‐	  huishoudweegschalen	  (054000)	  	  
-‐	  personen-‐en	  babyweegschalen	  (121300).	  	  	  
	  

053210	  Keukenmachines	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  multifunctionele	  keukenmachines,	  mixers	  en	  blenders	  	  
-‐	  snijmachines	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐ reparatie	  van	  keukenmachines	  (053300)	  	  
	  

053220	  Koffiezetapparaten,	  waterkokers	  en	  dergelijke	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  koffiezetapparaten	  	  
-‐	  waterkokers	  	  	  
-‐	  ketels	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  koffiezetapparaten,	  waterkokers	  enz.	  (053300)	  	  
	  

053230	  Strijkijzers	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  elektrische	  strijkijzers	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  strijkijzers	  	  
	  

	  

053240	  Broodroosters	  en	  grills	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  broodroosters	  	  
-‐	  tostiapparaten	  	  
-‐	  vlees-‐	  en	  visgrills	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  broodroosters	  en	  grills	  	  
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053290	  Overige	  kleine	  elektrische	  huishoudelijke	  apparaten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  koffiemolens	  	  
-‐	  sapcentrifuges	  	  
-‐	  blikopeners	  	  
-‐	  frituurpannen	  	  
-‐	  messen	  	  
-‐	  ijsmakers	  	  
-‐	  sorbetmakers	  	  
-‐	  yoghurtmakers	  	  
-‐	  kookplaten	  	  
-‐	  ventilatoren	  	  
-‐	  elektrische	  dekens	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  kleine	  elektrische	  huishoudelijke	  apparaten	  (053300)	  	  
	  

5.3.3  053300	  Reparatie	  van	  huishoudelijke	  apparaten	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  huishoudelijke	  apparaten	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  totale	  waarde	  van	  de	  dienst,	  dus	  zowel	  de	  arbeids-‐als	  de	  materiaalkosten	  	  
-‐	  kosten	  van	  het	  leasen	  of	  huren	  van	  grote	  huishoudelijke	  apparaten	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  afzonderlijke	  aankopen	  van	  materialen	  door	  huishoudens	  met	  de	  bedoeling	  zelf	  de	  reparatie	  
uit	  te	  voeren	  (053100)	  of	  (053200).	  
	  

5.4  054000	  Glas,	  servies	  en	  huishoudelijke	  artikelen	  

5.4.0  054000	  Glas, 	  servies	  en	  huishoudelijke	  artikelen	  
Inclusief:	  	  
-‐glaswerk,	  kristal	  en	  aardewerk	  of	  porselein	  voor	  gebruik	  als	  tafelgerei	  of	  voor	  keukens,	  
badkamers,	  toiletten,	  kantoren	  of	  voor	  binnenhuisdecoratie	  	  
-‐	  messen,	  bestek	  en	  zilverwerk	  	  
-‐	  niet-‐elektrische	  keukenartikelen,	  ongeacht	  het	  materiaal,	  zoals	  kook-‐en	  braadpannen,	  
snelkokers,	  koekenpannen,	  koffiemolens,	  pureerapparaten,	  vleesmolens,	  rechauds,	  
huishoudweegschalen	  en	  dergelijke	  mechanische	  apparaten	  
-‐	  niet-‐elektrische	  huishoudelijke	  artikelen,	  ongeacht	  het	  materiaal,	  zoals	  broodtrommels,	  
koffiebussen,	  specerijpotten,	  vuilnisbakken,	  papiermanden,	  wasmanden,	  spaarpotten	  en	  
geldkistjes,	  handdoekrekken,	  	  flessenrekken,	  strijkijzers	  en	  strijkplanken,	  brievenbussen,	  
zuigflessen,	  thermoskannen	  en	  koelboxen	  
	  -‐	  reparatie	  van	  vaat-‐en	  glaswerk	  en	  huishoudelijke	  artikelen	  	  
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Exclusief:	  	  
-‐	  verlichtingsapparatuur	  (051100)	  	  
-‐	  elektrische	  huishoudapparaten	  (053100	  of	  053200)	  	  
-‐	  papieren	  borden	  (056100)	  	  
-‐	  personen-‐en	  babyweegschalen	  (121300)	  	  
-‐	  asbakken	  (121300)	  	  
	  

054010	  Glaswerk,	  kristal	  en	  aardewerk	  of	  porselein	  	  
Inclusief:	  	  
-‐glaswerk,	  kristal	  en	  aardewerk	  of	  porselein	  voor	  gebruik	  als	  tafelgerei	  of	  voor	  keukens,	  
badkamers,	  toiletten,	  kantoren	  of	  voor	  binnenhuisdecoratie	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐reparatie	  van	  glaswerk,	  kristal	  en	  aardewerk	  of	  porselein	  (054040)	  	  
	  

054020	  Messen,	  bestek	  en	  zilverwerk	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  messen,	  bestek	  en	  zilverwerk	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  messen,	  bestek	  en	  zilverwerk	  (054040)	  	  
	  

054030	  Niet-‐elektrische	  keukenartikelen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  niet-‐elektrische	  keukenartikelen,	  ongeacht	  het	  materiaal,	  zoals	  kook-‐en	  braadpannen,	  
snelkokers,	  koekenpannen,	  koffiemolens,	  pureerapparaten,	  vleesmolens,	  rechauds,	  
huishoudweegschalen	  en	  dergelijke	  mechanische	  apparaten	  
-‐	  Niet-‐elektrische	  huishoudelijke	  artikelen,	  ongeacht	  het	  materiaal,	  zoals	  broodtrommels,	  
koffiebussen,	  specerijpotten	  vuilnisbakken,	  papiermanden,	  wasmanden,	  spaarpotten	  en	  
geldkistjes,	  handdoekrekken,	  	  flessenrekken,	  strijkijzers	  en	  strijkplanken,	  brievenbussen,	  
zuigflessen,	  thermoskannen	  en	  koelboxen	  
	  	  
Exclusief:	  	  
-‐	  elektrische	  strijkijzers	  (053230)	  	  
-‐	  reparatie	  van	  niet-‐elektrische	  huishoudelijke	  artikelen	  (054040)	  	  
	  

054040	  Reparatie	  van	  glas,	  servies	  en	  huishoudelijke	  artikelen	  
Inclusief:	  	  
-‐reparatie	  van	  glaswerk,	  kristal	  en	  aardewerk	  of	  porselein,	  messen,	  bestek	  en	  zilverwerk	  	  	  en	  
niet-‐elektrische	  huishoudelijke	  artikelen	  	  	  
	  

5.5  055000	  Gereedschappen	  en	  werktuigen	  voor	  huis	  en	  
tuin	  	   	  
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5.5.1  	  055100	  Grote	  gereedschappen	  en	  werktuigen	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  gereedschappen	  en	  werktuigen	  met	  motor,	  zoals	  elektrische	  boormachines,	  zagen,	  
schuurmachines	  	  en	  heggenscharen,	  tuintractors,	  grasmaaiers,	  cultivators,	  kettingzagen	  en	  
waterpompen	  	  	  
-‐	  reparatie	  van	  grote	  gereedschappen	  en	  werktuigen	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  kosten	  van	  het	  leasen	  of	  huren	  van	  grote	  gereedschappen	  en	  werktuigen	  	  	  
	  

055110	  Grote	  gereedschappen	  en	  werktuigen	  met	  motor	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  elektrische	  boormachines,	  zagen,	  schuurmachines	  	  	  	  
-‐	  tuintractors,	  	  kettingzagen,	  grasmaaiers,	  heggenscharen,	  cultivators	  	  
-‐	  	  waterpompen	  	  	  
	  

055120	  Reparatie,	  lease	  en	  verhuur	  van	  grote	  gereedschappen	  en	  werktuigen	  
Inclusief:	  	  
-‐	  reparatie,	  leasen	  of	  verhuren	  van	  grote	  gereedschappen	  en	  werktuigen	  met	  motor	  	  
	  

5.5.2  055200	  Kleine	  gereedschappen	  en	  toebehoren	  	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  handgereedschap,	  zoals	  zagen,	  hamers,	  schroevendraaiers,	  moersleutels,	  schroefsleutels,	  
combinatietangen,	  snoeischaren,	  raspen	  en	  vijlen	  	  	  
-‐	  tuingereedschap,	  zoals	  kruiwagens,	  gieters,	  tuinslangen,	  spaden,	  schepjes,	  harken,	  
hooivorken,	  zeisen,	  sikkels	  en	  tuinscharen	  	  	  
	  -‐	  ladders	  en	  trapjes	  	  	  
-‐	  deurbeslag	  (scharnieren,	  klinken	  en	  sloten),	  benodigdheden	  voor	  radiatoren	  en	  open	  haarden,	  
andere	  artikelen	  van	  metaal	  voor	  gebruik	  in	  huis	  (gordijnrails,	  traproeden,	  schilderijhaken	  enz.)	  
of	  	  in	  de	  tuin	  (kettingen,	  roosters,	  palen	  en	  elementen	  voor	  omheiningen	  en	  borders)	  	  	  
-‐	  kleine	  elektrische	  benodigdheden	  zoals	  stopcontacten,	  schakelaars,	  snoeren,	  lampen,	  tl-‐
buizen,	  	  	  
	  zaklantaarns,	  lantaarns,	  batterijen	  voor	  algemeen	  gebruik,	  bellen	  en	  alarminstallatie	  	  
-‐	  reparatie	  van	  kleine	  gereedschappen	  en	  toebehoren	  	  	  
	  

	  

055210	  Kleine	  handgereedschappen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  zagen,	  hamers,	  schroevendraaiers,	  moersleutels,	  schroefsleutels,	  combinatietangen,	  
snoeischaren,	  raspen	  en	  vijlen	  	  	  
-‐	  kruiwagens,	  gieters,	  tuinslangen,	  spaden,	  schepjes,	  harken,	  hooivorken,	  	  	  zeisen,	  sikkels	  en	  
tuinscharen	  	  	  
-‐	  ladders	  en	  trapjes	  	  	  
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Exclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  kleine	  handgereedschappen	  (055230)	  	  
	  

055220	  Diverse	  losse	  onderdelen	  
Inclusief:	  	  
-‐	  deurbeslag	  (scharnieren,	  klinken	  en	  sloten),	  benodigdheden	  voor	  radiatoren	  en	  open	  haarden,	  	  	  
andere	  artikelen	  van	  metaal	  voor	  gebruik	  in	  huis	  (gordijnrails,	  traproeden,	  schilderijhaken	  enz.)	  
of	  in	  de	  tuin	  (kettingen,	  roosters,	  palen	  en	  elementen	  voor	  omheiningen	  en	  borders)	  	  
-‐	  stopcontacten,	  schakelaars,	  snoeren,	  lampen,	  tl-‐buizen,	  zaklantaarns,	  lantaarns,	  batterijen,	  
bellen	  en	  alarminstallatie,	  buitenverlichting	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  kleine	  	  gereedschappen	  en	  toebehoren	  	  (055230)	  	  
	  

055230	  Reparatie	  van	  kleine	  handgereedschappen	  en	  toebehoren	  	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  kleine	  handgereedschappen	  en	  toebehoren	  	  	  
	  

5.6  056000	  Goederen	  en	  diensten	  voor	  het	  dagelijks	  
onderhoud	  van	  de	  woning	  	   	  
	  

5.6.1  056100	  Niet-‐duurzame	  huishoudproducten	  	   	   	   	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  schoonmaak-‐en	  onderhoudsproducten,	  zoals	  zeep,	  waspoeder,	  schuurpoeder,	  afwasmiddel,	  
desinfecterende	  bleekmiddelen,	  wasverzachters,	  luchtverfrissers,	  schoonmaakproducten	  voor	  
ruiten,	  boenwas,	  poetsmiddelen,	  kleurstoffen,	  ontstoppingsmiddelen,	  desinfecteermiddelen,	  
insecten	  dodende	  en	  schimmelwerende	  middelen	  en	  gedistilleerd	  water	  	  	  
-‐	  schoonmaakartikelen,	  zoals	  bezems,	  boenders,	  stoffers	  en	  blikken,	  stofdoeken,	  theedoeken,	  
dweilen,	  huishoudsponzen,	  schuursponsjes,	  staalwol	  en	  zemen	  	  	  	  	  
-‐	  producten	  van	  papier,	  zoals	  filters,	  tafelkleden	  en	  servetten,	  keukenpapier,	  stofzuigerzakken,	  
kartonnen	  borden,	  alsmede	  aluminiumfolie	  en	  vuilniszakken	  van	  kunststof	  	  	  	  	  
-‐	  andere	  niet-‐duurzame	  huishoudartikelen,	  zoals	  lucifers,	  kaarsen,	  lampenkousjes,	  spiritus,	  
wasknijpers,	  kleerhangers,	  spelden,	  veiligheidsspelden,	  naalden,	  breinaalden,	  vingerhoeden,	  
spijkers,	  nagels,	  schroeven,	  moeren	  en	  bouten,	  kopspijkertjes,	  pakkingen,	  lijm	  en	  plakband	  voor	  
huishoudelijk	  gebruik,	  touw	  en	  rubberhandschoenen.	  	  	  	  	  
	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  schoensmeer	  en	  andere	  producten	  om	  schoenen	  te	  reinigen	  	  	  	  	  
-‐	  blusapparaten	  voor	  in	  huis	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  verfkwasten	  en	  schrapers,	  vernis	  en	  behang	  	  (043100)	  	  
-‐	  blusapparaten	  voor	  in	  transportmiddelen	  (072100)	  	  
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-‐	  speciale	  schoonmaak	  en	  onderhoudsartikelen	  voor	  transportmiddelen	  zoals	  verf,	  chroom	  
reinigers,	  sealers,	  en	  boenders	  (072100)	  	  
-‐	  tuinbouwproducten	  voor	  het	  onderhoud	  van	  siertuinen	  (093300)	  	  
-‐	  papieren	  zakdoeken,	  	  	  toiletpapier,	  toiletzeep,	  badsponzen	  en	  andere	  artikelen	  voor	  
persoonlijke	  hygiëne	  (121300)	  	  
-‐	  sigaretten,	  sigaren	  en	  pijpaanstekers	  en	  aanstekervloeistof	  (123200)	  	  
	  

056110	  Schoonmaak-‐	  en	  onderhoudsproducten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  zeep,	  waspoeder,	  schuurpoeder,	  afwasmiddel,	  desinfecterende	  	  	  bleekmiddelen,	  
wasverzachters,	  conditioners	  en	  vlekverwijderaars	  	  
-‐	  allesreiniger,	  schoonmaakproducten	  voor	  ruiten,	  ontstoppingsmiddelen,	  desinfecteermiddelen	  	  
-‐	  boenwas,	  poetsmiddelen	  	  
-‐	  schoensmeer	  en	  andere	  producten	  om	  schoenen	  te	  reinigen	  	  	  	  	  
-‐	  desinfecteermiddelen,	  insectendodende	  en	  schimmelwerende	  middelen,	  gedistilleerd	  water	  	  
	  

056120	  Overige	  niet-‐duurzame	  kleine	  huishoudproducten	  	  	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  stoffers	  en	  blikken,	  plumeaus	  	  	  	  
-‐	  stofdoeken,	  dweilen,	  zemen	  	  	  	  	  
-‐	  afwasborstels,	  huishoudsponzen,	  schuursponsjes,	  staalwol	  	  	  
-‐	  filters,	  tafelkleden	  en	  servetten,	  keukenpapier,	  	  	  bakpapier,	  huishoudfolie,	  aluminiumfolie	  	  
-‐	  wegwerpborden,	  -‐bekers	  en	  -‐bestek	  	  
-‐	  stofzuigerzakken	  	  
-‐	  kaarsen,	  lampenkousjes,	  spiritus,	  plastic	  zakjes,	  vuilniszakken	  	  
-‐	  lucifers,	  	  wasknijpers,	  kleerhangers,	  spelden,	  veiligheidsspelden,	  naalden,	  breinaalden,	  
vingerhoeden,	  spijkers,	  nagels,	  schroeven,	  moeren	  en	  bouten,	  kopspijkertjes,	  pakkingen,	  lijm	  en	  
plakband	  voor	  huishoudelijk	  	  gebruik,	  touw	  en	  rubberhandschoenen.	  	  	  	  	  
	  	  

5.6.2  056200	  Diensten	  ten	  behoeve	  van	  het	  huishouden	  	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  huishoudelijke	  diensten	  van	  betaald	  personeel	  in	  privé-‐dienst,	  zoals	  butlers,	  koks,	  
dienstmeisjes,	  chauffeurs,	  tuinlieden,	  gouvernantes,	  secretarissen,	  leraren	  en	  au	  pairs	  	  	  
-‐	  soortgelijke	  diensten,	  met	  inbegrip	  van	  babysitten	  en	  huishoudelijke	  arbeid,	  verricht	  door	  	  	  
ondernemingen	  of	  zelfstandigen	  	  
-‐	  glazenwassen,	  desinfectie,	  beroking	  en	  ongediertebestrijding	  	  	  	  	  
-‐	  chemisch	  reinigen,	  wassen	  en	  verven	  van	  huishoudlinnen	  en	  ander	  huishoudtextiel	  en	  van	  
tapijten	  	  	  	  
-‐	  huur	  van	  meubelen,	  stoffering,	  huishoudelijke	  apparatuur	  en	  huishoudlinnen	  	  	  	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  chemisch	  reinigen,	  wassen	  en	  verven	  van	  kleding	  (031400)	  	  
-‐	  het	  ophalen	  van	  huisvuil	  (044200)	  	  
-‐	  de	  riolering	  (044300)	  	  
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-‐	  mede-‐eigenaarskosten	  voor	  conciërges,	  	  tuinonderhoud,	  schoonhouden	  en	  verwarming	  en	  
verlichting	  van	  het	  trappenhuis,	  liftonderhoud	  en	  vuilstortkokers	  in	  meergezinswoningen	  
(044400)	  	  
-‐	  bewakingsdiensten	  (044400)	  	  
-‐	  sneeuwruimen	  en	  schoorsteenvegen	  (044400)	  	  
-‐	  verhuizing	  en	  opslag	  (073600)	  	  
-‐	  kinderverzorgsters,	  crèches,	  kinderdagverblijven	  en	  andere	  kinderopvangfaciliteiten	  (124000)	  	  
-‐	  lijfwachten	  (127000)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes	  lending	  and	  leasing	  of	  furniture.	  

056210	  Huishoudelijke	  diensten	  van	  betaald	  personeel	  	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  huishoudelijke	  diensten	  van	  butlers,	  koks,	  dienstmeisjes,	  	  chauffeurs,	  tuinlieden,	  
gouvernantes,	  secretarissen,	  leraren,	  au	  pairs	  en	  babysitters	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  werksters	  die	  het	  huishoudlinnen	  en	  de	  kleding	  strijken	  in	  het	  huis	  van	  de	  familie	  	  
-‐	  huishoudelijke	  diensten	  door	  zelfstandigen	  of	  bedrijven	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
056210	  refers	  to	  staff	  employed	  in	  private	  service	  such	  as	  maids,	  butlers	  etc.	  (see	  the	  
explanation	  for	  056200)	  regardless	  of	  the	  domestic	  and	  household	  tasks	  they	  perform.	  	  056290	  
are	  services	  supplied	  by	  enterprises	  or	  self	  employed	  and	  include	  window	  cleaners.	  	  Window	  
cleaning	  could	  be	  one	  of	  the	  tasks	  	  amongst	  performed	  by	  paid	  staff.	  
	  

056220	  Reinigingsdiensten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  reiniging	  van	  huishoudlinnen	  en	  ander	  huishoudtextiel	  	  	  	  
-‐	  chemisch	  reinigen	  van	  tapijten	  	  	  
-‐	  chemisch	  reinigen,	  wassen	  en	  verven	  van	  kleding	  	  	  
	  

	  056230	  Huur	  van	  meubelen	  en	  stoffering	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  huur	  van	  meubelen,	  stoffering,	  huishoudelijke	  apparatuur	  en	  huishoudlinnen	  	  	  	  	  
	  

056290	  Overige	  diensten	  ten	  behoeve	  van	  het	  huishouden	  	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  overige	  diensten	  door	  zelfstandigen	  of	  bedrijven	  	  
-‐	  schoonmakers,	  glazenwassers	  	  
-‐	  ongediertebestrijding,	  desinfecteren	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
056210	  refers	  to	  staff	  employed	  in	  private	  service	  such	  as	  maids,	  butlers	  etc.	  (see	  the	  
explanation	  for	  056200)	  regardless	  of	  the	  domestic	  and	  household	  tasks	  they	  perform.	  	  056290	  
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are	  services	  supplied	  by	  enterprises	  or	  self	  employed	  and	  include	  window	  cleaners.	  	  Window	  
cleaning	  could	  be	  one	  of	  the	  tasks	  	  amongst	  performed	  by	  paid	  staff.	  
	  
Bovenstaande	  betekent	  ook	  dat	  de	  werkster	  in	  056290	  thuishoort.	   	  
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6.  060000	  GEZONDHEID	  	  

Inclusief:	  	  
-‐	  gezondheidsdiensten	  die	  worden	  gekocht	  bij	  gezondheidscentra	  van	  scholen	  	  en	  universiteiten	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  sanatoriums.	  They	  should	  be	  classified	  according	  to	  the	  purpose	  of	  the	  visit/stay	  in	  
this	  place.	  

6.1  061000	  Medische	  producten,	  apparaten	  en	  toestellen	  	   	   	   	  
Deze	  groep	  omvat	  medicijnen,	  prothesen,	  medische	  apparaten	  en	  toestellen	  en	  andere	  
producten	  ten	  	  behoeve	  van	  de	  gezondheid,	  die	  door	  individuen	  of	  huishoudens	  gewoonlijk	  	  al	  
dan	  niet	  op	  recept	  worden	  gekocht	  bij	  apothekers,	  drogisten	  of	  leveranciers	  van	  medische	  
uitrusting.	  Ze	  zijn	  bestemd	  voor	  gebruik	  buiten	  een	  medische	  inrichting	  of	  instelling.	  	  	  
	  
Producten	  die	  door	  artsen,	  tandartsen	  of	  	  paramedici	  rechtstreeks	  aan	  ambulante	  patiënten	  	  
worden	  verstrekt,	  of	  door	  ziekenhuizen	  en	  dergelijke	  aan	  de	  daar	  opgenomen	  patiënten,	  vallen	  
onder	  extramurale	  gezondheidszorg	  (062000)	  of	  de	  diensten	  van	  ziekenhuizen(063000)	  	  
	  

6.1.1  	  061100	  Farmaceutische	  producten	  	   	   	   	   	   	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  medicinale	  bereidingen,	  geneesmiddelen,	  sera	  en	  vaccins,	  vitaminen	  en	  mineralen,	  levertraan,	  
oraal	  	  in	  te	  nemen	  contraceptiva	  	  	  	  
	  	  
Exclusief:	  	  
-‐	  veterinaire	  producten	  (093400)	  	  
-‐	  artikelen	  voor	  persoonlijke	  hygiëne,	  zoals	  medicinale	  zeep	  (121300).	  	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes:	  
-‐	  contact	  lens	  cleaner	  
-‐	  homeopathic	  medicine	  

6.1.2  061200	  Overige	  medische	  producten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  koortsthermometers,	  pleisters	  en	  verband,	  injectiespuiten,	  EHBO-‐dozen,	  warmwaterkruiken	  
en	  ijszakken,	  steunkousen	  en	  kniesteunen,	  zwangerschapstests,	  condooms	  en	  andere	  
mechanische	  contraceptiva	  	  	  
	  

061210	  Zwangerschapstests,	  condooms	  en	  andere	  mechanische	  contraceptiva	  	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  condooms	  	  	  
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061290	  Overige	  medische	  producten	  n.e.g.	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  koortsthermometers,	  pleisters	  en	  verband,	  injectiespuiten,	  EHBO-‐dozen,	  warmwaterkruiken	  
en	  ijszakken,	  steunkousen	  en	  kniesteunen	  	  
	  

6.1.3  061300	  Therapeutische	  apparaten	  en	  toestellen	  	   	   	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  geslepen	  brillenglazen	  en	  contactlenzen,	  gehoorapparaten,	  glazen	  ogen,	  kunstledematen	  en	  
andere	  protheses,	  orthopedische	  beugels	  en	  ondersteuningen,	  orthopedisch	  schoeisel,	  
steungordels	  en	  breukbanden,	  neksteunen,	  medische	  massagetoestellen	  en	  rode	  lampen,	  
rolstoelen	  en	  invalidenwagens	  ook	  met	  aandrijving,	  „speciale”	  bedden,	  krukken,	  elektronische	  
en	  andere	  toestellen	  voor	  bloeddrukmeting	  enz.	  	  	  
-‐	  reparatie	  van	  therapeutische	  apparaten	  en	  toestellen	  	  	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  kunstgebitten,	  maar	  niet	  de	  kosten	  voor	  het	  aanmeten.	  	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  huur	  van	  therapeutische	  toestellen	  	  (062300)	  	  	  	  
-‐	  zwembrillen,	  gordels	  en	  ondersteunende	  	  artikelen	  voor	  sportbeoefening	  (093200);	  	  	  
-‐	  zonnebrillen	  zonder	  geslepen	  glazen	  (123200).	  	  	  	  	  
	  

061310	  Brillen	  op	  sterkte	  en	  contactlenzen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  brillen	  op	  sterkte	  en	  contactlenzen	  
	  

061320	  Gehoorapparaten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  gehoorapparaten	  	  
	  

061330	  Reparatie	  van	  therapeutische	  apparaten	  en	  toestellen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  therapeutische	  apparaten	  en	  toestellen	  	  	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  kunstgebitten,	  maar	  niet	  de	  kosten	  voor	  het	  aanmeten.	  	  	  
	  

061390	  Overige	  therapeutische	  apparaten	  en	  toestellen	  	  	  	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  glazen	  ogen,	  kunstledematen	  en	  andere	  protheses,	  orthopedische	  beugels	  en	  
ondersteuningen,	  orthopedisch	  schoeisel,	  steungordels	  en	  breukbanden,	  neksteunen,	  medische	  
massagetoestellen	  en	  rode	  	  lampen,	  rolstoelen	  en	  invalidenwagens	  ook	  met	  aandrijving,	  
bedden	  voor	  therapeutische	  doeleinden	  ,	  krukken,	  elektronische	  en	  andere	  toestellen	  voor	  
bloeddrukmeting	  enz.	  	  	  
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Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  tooth	  implants.	  
	  

6.2  062000	  Extramurale	  gezondheidszorg	  	   	   	  
Deze	  groep	  omvat	  de	  diensten	  die	  artsen,	  tandartsen	  en	  beoefenaren	  van	  paramedische	  
beroepen	  en	  het	  hen	  ondersteunende	  personeel	  leveren	  aan	  ambulante	  patiënten.	  	  De	  
diensten	  kunnen	  thuis,	  in	  individuele	  of	  groepspraktijken,	  in	  consultatiebureaus	  of	  in	  
poliklinieken	  van	  ziekenhuizen	  en	  dergelijke	  worden	  verstrekt.	  	  	  	  
De	  extramurale	  gezondheidszorg	  omvat	  medicijnen,	  prothesen,	  medische	  apparaten	  en	  
toestellen	  en	  andere	  producten	  ten	  behoeve	  van	  de	  gezondheid	  die	  rechtstreeks	  door	  artsen,	  
tandartsen,	  paramedici	  en	  hun	  hulppersoneel	  aan	  ambulante	  patiënten	  worden	  verstrekt.	  	  	  	  	  
Diensten	  van	  artsen,	  tandartsen	  en	  paramedici	  die	  door	  ziekenhuizen	  en	  dergelijke	  aan	  de	  
opgenomen	  patiënten	  worden	  verstrekt,	  vallen	  onder	  de	  diensten	  van	  	  ziekenhuizen	  (063000).	  	  
	  

6.2.1  	  062100	  Diensten	  van	  artsen	  en	  paramedici	   	   	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  consulten	  van	  huisartsen	  en	  specialisten	  	  	  	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  diensten	  van	  orthodontisten	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  diensten	  van	  medische-‐analyselaboratoria	  en	  doorlichtingscentra	  	  (062300)	  	  
	  -‐	  diensten	  van	  beoefenaren	  van	  traditionele	  geneeswijzen	  	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes:	  
-‐	  beauty	  treatments	  carried	  out	  by	  doctors	  in	  their	  practice	  

062110	  Diensten	  van	  huisartsen	  
Inclusief:	  	  
-‐	  consulten	  van	  huisartsen	  	  	  
	  

062120	  Diensten	  van	  medisch	  specialisten	  
Inclusief:	  	  
-‐	  consulten	  van	  specialisten	  	  	  	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  diensten	  van	  orthodontisten	  	  
	  

6.2.2  062200	  Diensten	  van	  tandartsen	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  	  diensten	  van	  tandartsen,	  mondhygiënisten	  en	  andere	  tandheelkundigen	  	  
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Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  kosten	  voor	  het	  aanmeten	  van	  kunstgebitten	  	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  kunstgebitten	  (061300)	  	  
-‐	  diensten	  van	  orthodontisten	  (062120)	  	  
-‐	  diensten	  van	  medische-‐analyselaboratoria	  en	  doorlichtingscentra	  	  (062300)	  	  
	  

6.2.3  062300	  Diensten	  van	  paramedici	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  diensten	  van	  medische-‐analyselaboratoria	  en	  doorlichtingscentra	  	  
-‐	  diensten	  van	  zelfstandige	  verpleegkundigen	  en	  vroedvrouwen	  	  	  
-‐	  diensten	  van	  zelfstandige	  acupuncturisten,	  chiropractors,	  optometristen,	  fysiotherapeuten,	  
spraaktherapeuten	  	  	  enz.	  	  
-‐	  door	  een	  arts	  voorgeschreven	  bewegingstherapie	  	  
-‐	  warme	  baden	  en	  thalassotherapie	  voor	  ambulante	  patiënten	  	  
-‐	  ambulancediensten	  	  
-‐	  huur	  van	  therapeutische	  toestellen	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
	  -‐	  diensten	  van	  beoefenaren	  van	  traditionele	  geneeswijzen	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  visits	  to	  a	  psychologist	  /	  psychotherapist.	  

062310	  	  Diensten	  van	  medische-‐analyselaboratoria	  en	  doorlichtingscentra	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  diensten	  van	  medische-‐analyselaboratoria	  en	  doorlichtingscentra	  inclusief	  alle	  diagnostische	  
en	  imaging	  methodes	  (i.e.	  CT,	  MRI,	  echoscopie)	  	  
	  

062320	  Warme	  baden,	  bewegingstherapie,	  ambulancediensten	  en	  huur	  van	  therapeutische	  
toestellen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  warme	  baden,	  bewegingstherapie,	  ambulancediensten	  en	  huur	  van	  therapeutische	  toestellen	  	  
	  

062390	  Overige	  paramedische	  diensten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  diensten	  van	  freelance	  verpleegkundigen	  en	  vroedvrouwen,	  acupuncturisten,	  chiropractors,	  
optometristen,	  fysiotherapeuten,	  spraaktherapeuten	  etc.	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  visits	  to	  a	  psychologist	  /	  psychotherapist.	  
	  

6.3  063000	  Diensten	  van	  ziekenhuizen	  	  
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Er	  is	  sprake	  van	  opname	  in	  een	  ziekenhuis	  wanneer	  een	  patiënt	  voor	  de	  duur	  van	  een	  
behandeling	  in	  	  een	  ziekenhuis	  verblijft.	  Hieronder	  vallen	  ook	  de	  dagzorg	  in	  ziekenhuizen	  en	  
ziekenhuisbehandelingen	  in	  tehuizen,	  alsmede	  inrichtingen	  voor	  terminale	  patiënten.	  	  
Deze	  groep	  omvat	  de	  diensten	  van	  algemene	  en	  gespecialiseerde	  ziekenhuizen,	  de	  diensten	  van	  	  
medische	  centra,	  kraamklinieken,	  verpleegtehuizen	  en	  nazorgklinieken,	  die	  zich	  vooral	  
bekommeren	  	  om	  de	  gezondheidszorg	  voor	  de	  daar	  opgenomen	  patiënten,	  de	  diensten	  van	  
instellingen	  ten	  behoeve	  	  van	  bejaarden	  waarbij	  medisch	  toezicht	  een	  essentieel	  aspect	  is	  en	  de	  
diensten	  van	  revalidatiecentra	  die	  	  de	  daar	  opgenomen	  patiënten	  gezondheidszorg	  en	  
revalidatietherapie	  bieden,	  waarbij	  het	  doel	  is	  de	  	  patiënt	  te	  behandelen	  en	  niet	  om	  hem	  
langdurig	  te	  ondersteunen.	  	  
Ziekenhuizen	  worden	  gedefinieerd	  als	  instellingen	  die	  de	  aldaar	  opgenomen	  patiënten	  zorg	  
bieden	  	  onder	  direct	  toezicht	  van	  gekwalificeerde	  artsen.	  	  	  Medische	  centra,	  kraamklinieken,	  
verpleegtehuizen	  en	  	  nazorgklinieken	  verzorgen	  de	  er	  opgenomen	  patiënten	  ook,	  maar	  hier	  is	  
het	  personeel	  met	  een	  lagere	  kwalificatie	  dan	  artsen	  dat	  toezicht	  houdt	  en	  vaak	  ook	  de	  
diensten	  verstrekt.	  	  
Deze	  groep	  omvat	  niet	  de	  diensten	  van	  inrichtingen	  als	  klinieken	  en	  consultatiebureaus	  die	  zich	  	  
uitsluitend	  bezighouden	  met	  de	  verzorging	  van	  ambulante	  patiënten	  (062000).	  	  	  Evenmin	  vallen	  
hieronder	  	  de	  diensten	  van	  bejaardentehuizen,	  instellingen	  voor	  personen	  met	  een	  handicap	  en	  
revalidatiecentra	  	  die	  in	  hoofdzaak	  langdurige	  ondersteuning	  bieden	  (124000).	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  beauty	  treatments	  carried	  out	  in	  hospital	  or	  clinics	  by	  doctors.	  
	  
Inclusief:	  	  
-‐	  De	  diensten	  van	  ziekenhuizen	  omvatten	  de	  volgende	  diensten	  ten	  behoeve	  van	  de	  in	  het	  
ziekenhuis	  	  opgenomen	  patiënten:	  	  

•	  basisdiensten	  	  
•	  administratie	  	  
•	  accommodatie	  	  
•	  eten	  en	  drinken	  	  
•	  supervisie	  en	  zorg	  door	  non-‐gespecialiseerde	  staf	  (verpleeghulpen)	  	  
•	  eerste	  hulp	  en	  reanimatie	  	  
•	  ambulancevervoer	  	  
•	  verstrekking	  van	  medicijnen	  en	  andere	  farmaceutische	  producten	  	  
•	  verstrekking	  van	  therapeutische	  	  apparaten	  en	  toestellen	  	  
•	  medische	  diensten	  	  
•	  diensten	  van	  specialisten	  en	  andere	  artsen,	  van	  chirurgen	  en	  tandartsen	  	  
•	  medische	  analyse	  en	  doorlichten	  	  
•	  paramedische	  diensten,	  zoals	  die	  van	  verpleegkundigen,	  	  vroedvrouwen,	  chiropractors,	  
optometristen,	  fysiotherapeuten,	  spraaktherapeuten	  enz.	  
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7.  070000	  VERVOER	  	  

	  

7.1  071000	  Aankoop	  van	  voertuigen	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  aankopen	  van	  voertuigen	  voor	  recreatieve	  doeleinden,	  zoals	  kampeerwagens,	  caravans,	  
aanhangwagens,	  vliegtuigen	  en	  boten	  (092100)	  	  
	  

7.1.1  071100	  Auto's	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  auto’s,	  personenbusjes,	  combi’s,	  stationcars	  en	  dergelijke,	  ongeacht	  of	  deze	  een	  tweewiel-‐	  of	  
een	  vierwielaandrijving	  hebben	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  invalidenwagens	  (061300)	  	  
-‐	  kampeerwagens	  (092100)	  	  
-‐	  golfkarretjes	  (092100)	  	  
	  

071110	  Nieuwe	  auto's	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  nieuwe	  auto’s,	  personenbusjes,	  combi’s,	  stationcars	  en	  dergelijke,	  ongeacht	  of	  deze	  een	  
tweewiel-‐	  of	  een	  vierwielaandrijving	  hebben	  	  
	  

071120	  Tweedehands	  auto's	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  tweedehands	  auto’s,	  personenbusjes,	  combi’s,	  stationcars	  en	  dergelijke,	  ongeacht	  of	  deze	  een	  
tweewiel-‐	  of	  een	  vierwielaandrijving	  hebben	  	  
	  

7.1.2  071200	  Motorfietsen,	   	  scooters, 	  bromfietsen	  en	  elektrische	  fietsen	  
Inclusief:	  	  
-‐	  alle	  soorten	  motorfietsen,	  alsmede	  scooters	  en	  bromfietsen	  en	  elektrische	  fietsen	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  zijspanwagens	  	  
-‐	  sneeuwscooters	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐invalidenwagens	  (061300)	  	  
-‐golfkarretjes	  (092100)	  	  
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7.1.3  071300	  Fietsen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  alle	  soorten	  fietsen	  en	  driewielers	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  riksja’s	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  bromfietsen,	  elektrische	  fietsen	  (071200)	  	  
-‐	  speelgoedfietsen	  en	  driewielers	  (093120)	  	  
	  

7.1.4  071400	  Door	  dieren	  getrokken	  voertuigen	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  door	  dieren	  getrokken	  voertuigen	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  	  dieren	  die	  nodig	  zijn	  om	  de	  voertuigen	  te	  trekken	  en	  	  hun	  tuigage	  (jukken,	  hamen,	  tuigen,	  
hoofdstellen,	  teugels	  enz.).	  
	  	  
Exclusief:	  	  
-‐	  paarden	  en	  pony’s,	  door	  paarden	  en	  pony’s	  getrokken	  voertuigen,	  alsmede	  	  de	  tuigage,	  indien	  
gekocht	  voor	  recreatieve	  doeleinden	  (092100)	  	  	  
	  

7.2  072000	  Gebruik	  van	  privé-‐voertuigen	  	  
Aankopen	  van	  delen,	  toebehoren	  en	  smeermiddelen	  die	  door	  huishoudens	  worden	  gekocht	  
met	  de	  bedoeling	  zelf	  onderhoud	  of	  reparaties	  uit	  te	  voeren,	  vallen	  onder	  (072100)	  of	  (072200).	  	  
Indien	  huishoudens	  daarentegen	  een	  bedrijf	  betalen	  om	  het	  onderhoud,	  een	  reparatie	  of	  een	  
montage	  uit	  te	  voeren,	  dan	  wordt	  het	  totale	  bedrag	  van	  de	  dienst,	  inclusief	  de	  kosten	  van	  het	  
gebruikte	  materiaal,	  opgenomen	  onder	  rubriek	  (072300).	  	  
	  

7.2.1  072100	  Onderdelen	  en	  accessoires	  van	  privé-‐voertuigen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  banden	  (nieuwe,	  gebruikte	  of	  voorzien	  van	  een	  nieuw	  loopvlak),	  binnenbanden,	  bougies,	  
accu’s,	  schokbrekers,	  filters,	  pompen	  en	  andere	  delen	  of	  ander	  toebehoren	  van	  privé-‐
voertuigen	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  blusapparaten	  voor	  vervoermiddelen	  	  
-‐	  producten,	  die	  speciaal	  bestemd	  zijn	  voor	  het	  reinigen	  of	  onderhouden	  van	  voertuigen,	  zoals	  	  
verf,	  chroomreinigers,	  afdichtingsmiddelen	  en	  poetsmiddelen	  voor	  carrosserieën	  	  
	  -‐	  	  beschermhoezen	  voor	  auto’s,	  motorfietsen	  enz.	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  valhelmen	  voor	  motorfietsers	  en	  fietsers	  (031300)	  	  
-‐	  producten	  die	  niet	  specifiek	  bestemd	  zijn	  voor	  het	  reinigen	  of	  onderhouden	  van	  voertuigen,	  
zoals	  gedistilleerd	  water,	  sponzen,	  zemen,	  	  wasmiddelen	  enz.	  (056100)	  	  
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-‐	  kosten	  van	  het	  monteren	  van	  delen	  en	  toebehoren	  en	  van	  het	  schilderen,	  	  wassen	  en	  poetsen	  
van	  de	  carrosserie	  (072300)	  	  
-‐	  mobilofoons	  (082000)	  	  
-‐	  autoradio’s	  (091100)	  	  
-‐	  kinderzitjes	  voor	  auto’s	  (123200)	  	  
	  

072110	  Banden	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  nieuwe,	  gebruikte	  of	  voorzien	  van	  een	  nieuw	  loopvlak),	  binnenbanden	  voor	  auto's,	  fietsen,	  
motorfietsen	  etc.	  	  
	  

072120	  Onderdelen	  van	  privé-‐voertuigen	  
Inclusief:	  	  
-‐	  bougies,	  accu’s,	  	  schokbrekers,	  filters,	  pompen	  en	  andere	  delen	  of	  ander	  toebehoren	  van	  
privé-‐voertuigen	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes	  rims.	  (velgen)	  

072130	  Accessoires	  voor	  privé-‐voertuigen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  apart	  aangeschafte	  accessoires	  van	  privé-‐voertuigen	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  GPS	  apparatuur	  voor	  gebruik	  in	  privé-‐voertuigen	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
If	  bought	  separately,	  includes	  hubcaps.	  (wieldoppen)	  

7.2.2  072200	  Brandstoffen	  en	  smeermiddelen	  voor	  privé-‐voertuigen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  benzine	  en	  andere	  brandstoffen,	  zoals	  diesel,	  LPG,	  alcohol	  en	  tweetaktmengsels	  	  
-‐	  smeermiddelen,	  rem-‐	  en	  transmissievloeistoffen,	  koelmiddelen	  en	  additieven	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  brandstoffen	  voor	  de	  grote	  gereedschappen	  en	  werktuigen	  die	  vallen	  onder	  (055100)	  en	  voor	  
de	  voertuigen	  voor	  recreatieve	  doeleinden,	  die	  vallen	  onder	  (092100).	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  kosten	  van	  olie	  verversen	  en	  smeerbeurten	  (072300)	  	  
	  

072210	  Diesel	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  diesel	  	  
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072220	  Benzine	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  benzine	  	  
	  

072230	  Overige	  brandstoffen	  voor	  privé-‐voertuigen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐LPG,	  alcohol,	  elektriciteit	  en	  tweetaktmengsels	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes:	  	  
-‐	  Electricity	  as	  fuel	  for	  cars	  
-‐	  Hydrogen	  as	  fuel	  for	  cars	  

072240	  Smeermiddelen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  smeermiddelen,	  rem-‐	  en	  transmissievloeistoffen,	  koelmiddelen	  en	  additieven	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  kosten	  van	  olie	  verversen	  en	  smeerbeurten	  (072300)	  	  
	  

7.2.3  072300	  Onderhoud	  en	  reparatie	  van	  privé-‐voertuigen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  diensten	  gekocht	  voor	  onderhoud	  en	  reparatie	  van	  privé-‐voertuigen,	  zoals	  het	  monteren	  van	  	  
delen	  en	  toebehoren,	  het	  balanceren	  van	  wielen,	  servicebeurten,	  wegenwacht,	  olie	  verversen,	  	  
smeerbeurten	  en	  wassen.	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  totale	  waarde	  van	  de	  dienst,	  dus	  zowel	  de	  arbeids-‐	  als	  de	  materiaalkosten	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  afzonderlijke	  aankopen	  van	  delen,	  toebehoren	  en	  smeermiddelen	  door	  huishoudens	  met	  de	  	  
bedoeling	  zelf	  onderhoud	  of	  reparaties	  uit	  te	  voeren	  (072100	  of	  072200)	  	  
-‐	  technische	  keuringen	  (072400).	  	  
	  

7.2.4  072400	  Overige	  diensten	  in	  verband	  met	  privé-‐voertuigen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  huur	  van	  garages	  of	  parkeerplaatsen	  die	  geen	  parkeergelegenheid	  bij	  de	  woning	  bieden	  	  
-‐	  tolbruggen,	  -‐tunnels	  en	  -‐wegen,	  veerboten	  en	  parkeermeters	  	  
-‐	  rijlessen,	  rijexamens	  en	  rijbewijzen	  	  
-‐	  technische	  keuringen	  	  
-‐	  huur	  van	  privé-‐voertuigen	  zonder	  chauffeur	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  huur	  van	  een	  auto	  met	  chauffeur	  (073200)	  	  
-‐	  kosten	  van	  de	  verzekeringsdienst	  in	  verband	  met	  privé-‐voertuigen	  (125400).	  	  
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072410	  Huur	  van	  garages,	  parkeerplaatsen	  en	  privé-‐voertuigen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  huur	  van	  privé-‐voertuigen	  zonder	  chauffeur	  	  
-‐	  huur	  van	  garages	  of	  parkeerplaatsen	  die	  geen	  parkeergelegenheid	  bij	  de	  woning	  bieden	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  huur	  van	  een	  auto	  met	  chauffeur	  (073220)	  	  
-‐	  kosten	  van	  de	  verzekeringsdienst	  in	  verband	  met	  	  privé-‐voertuigen	  (125410).	  	  
	  

072420	  Parkeer-‐	  en	  tolgeld	  
Inclusief:	  	  
-‐	  tolbruggen,	  -‐tunnels	  en	  -‐wegen,	  veerboten	  en	  parkeermeters	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes	  charges	  for	  rental	  or	  purchase	  of	  electronic	  tags	  and	  toll	  devices.	  Contains	  charges	  for	  a	  
parking	  place	  in	  parking	  garage	  such	  as	  those	  in	  shopping	  centres	  that	  you	  'hire'	  for	  a	  few	  hours	  
or	  less.	  (parkeergarages)	  

072430	  Rijlessen,	  rijexamens,	  rijbewijzen	  en	  technische	  keuringen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  rijlessen,	  rijexamens,	  rijbewijzen	  en	  technische	  keuringen	  	  
	  

7.3  073000	  Vervoersdiensten	  	  
De	  aankopen	  van	  vervoersdiensten	  worden	  in	  de	  regel	  ingedeeld	  naar	  tak	  van	  vervoer.	  	  
Wanneer	  een	  	  biljet	  voor	  twee	  of	  meer	  takken	  van	  vervoer	  kan	  worden	  gebruikt,	  bv.	  voor	  de	  
stadsbus	  en	  de	  metro	  of	  	  voor	  een	  intercitytrein	  en	  een	  veerboot,	  en	  de	  uitgaven	  niet	  kunnen	  
worden	  opgesplitst,	  dan	  moeten	  	  deze	  aankopen	  worden	  ingedeeld	  onder	  (073500).	  	  
	  De	  kosten	  van	  maaltijden,	  versnaperingen,	  drankjes	  of	  accommodatie	  moeten	  worden	  
inbegrepen	  	  indien	  het	  bedrag	  in	  de	  reissom	  is	  begrepen	  en	  niet	  afzonderlijk	  kan	  worden	  
geregistreerd.	  Wanneer	  dit	  	  wel	  kan,	  moeten	  deze	  kosten	  worden	  ingedeeld	  in	  afdeling	  110000.	  	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  schoolvervoer	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐ambulance	  diensten	  	  (062300)	  	  	  
	  

7.3.1  073100	  Personenvervoer	  per	  spoor	  
Inclusief:	  	  
-‐	  vervoer	  van	  individuele	  personen	  of	  groepen	  personen	  en	  hun	  bagage,	  met	  de	  trein,	  de	  tram	  
of	  de	  	  metro.	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  	  vervoer	  van	  privé-‐voertuigen	  	  
	  
Exclusief:	  	  
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-‐	  vervoer	  per	  kabelspoorweg	  (073600)	  	  
	  

073110	  Personenvervoer	  per	  spoor	  
Inclusief:	  	  
-‐	  vervoer	  van	  individuele	  personen	  of	  groepen	  personen	  en	  hun	  bagage,	  met	  de	  trein	  	  
	  

073120	  Personenvervoer	  per	  tram	  of	  metro	  
Inclusief:	  	  
-‐	  vervoer	  van	  individuele	  personen	  of	  groepen	  personen	  en	  hun	  bagage	  met	  de	  metro.	  	  
-‐	  vervoer	  van	  individuele	  personen	  of	  groepen	  personen	  en	  hun	  bagage	  met	  de	  tram	  	  
	  

7.3.2  073200	  Personenvervoer	  over	  de	  weg	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  vervoer	  van	  individuele	  personen	  of	  groepen	  personen	  en	  hun	  bagage,	  met	  een	  bus,	  een	  taxi	  
of	  een	  	  huurauto	  met	  chauffeur.	  	  
	  

073210	  Personenvervoer	  per	  bus	  en	  touringcar	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  vervoer	  van	  individuele	  personen	  of	  groepen	  personen	  en	  hun	  bagage,	  met	  een	  bus	  	  
	  

073220	  Personenvervoer	  per	  taxi	  of	  huurauto	  met	  chauffeur	  
Inclusief:	  	  
-‐	  vervoer	  van	  individuele	  personen	  of	  groepen	  personen	  en	  hun	  bagage,	  met	  een	  taxi	  of	  een	  	  
huurauto	  met	  chauffeur	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  excludes	  water	  taxis.	  

7.3.3  073300	  Personenvervoer	  door	  de	  lucht	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  vervoer	  van	  individuele	  personen	  of	  groepen	  personen	  en	  hun	  bagage	  per	  vliegtuig	  of	  
helikopter	  	  
	  
	  

073310	  Binnenlandse	  vluchten	  
Inclusief:	  	  
-‐	  vervoer	  van	  individuele	  personen	  of	  groepen	  personen	  en	  hun	  bagage	  per	  vliegtuig	  of	  
helikopter	  	  
	  

073320	  Internationale	  vluchten	  	  
Inclusief:	  	  
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-‐	  internationaal	  vervoer	  van	  individuele	  personen	  of	  groepen	  personen	  en	  hun	  bagage	  per	  
vliegtuig	  of	  helikopter	  (	  (internationaal	  betekent	  dat	  de	  bestemming	  buiten	  de	  landsgrenzen	  
valt)	  	  
	  

7.3.4  073400	  Personenvervoer	  over	  zee	  of	  over	  binnenwateren	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  vervoer	  van	  individuele	  personen	  of	  groepen	  personen	  en	  hun	  bagage,	  per	  schip	  of	  met	  een	  	  
veerboot,	  een	  hovercraft	  of	  een	  draagvleugelboot	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  vervoer	  van	  privé-‐voertuigen	  	  

073410	  Personenvervoer	  over	  zee	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  vervoer	  van	  individuele	  personen	  of	  groepen	  personen	  en	  hun	  bagage,	  per	  schip	  of	  met	  een	  	  
veerboot,	  een	  hovercraft	  of	  een	  draagvleugelboot	  	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  vervoer	  van	  privé-‐voertuigen	  	  
	  

	  073420	  Personenvervoer	  over	  binnenwateren	  	  
Inclusief:	  
-‐	  vervoer	  van	  individuele	  personen	  of	  groepen	  personen	  en	  hun	  bagage,	  per	  schip	  of	  met	  een	  	  
veerboot,	  een	  hovercraft	  of	  een	  draagvleugelboot	  	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  vervoer	  van	  privé-‐voertuigen	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  water	  taxis.	  
	  
De	  Waddenzee	  wordt	  als	  binnenwater	  beschouwd.	  
	  

7.3.5  073500	  Gecombineerd	  personenvervoer	   	   	  
Vervoer	  van	  individuele	  personen	  of	  groepen	  personen	  en	  hun	  bagage	  door	  twee	  of	  meer	  
takken	  van	  vervoer,	  wanneer	  de	  uitgaven	  niet	  kunnen	  worden	  uitgesplitst.	  	  
Inclusief:	  	  
•	  	  vervoer	  van	  privé-‐voertuigen	  	  
•	  vooraf	  betaalde	  vervoersbewijzen	  die	  geldig	  zijn	  in	  alle	  vormen	  van	  stadsvervoer	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  pakketreizen	  (096000)	  	  
	  

7.3.6  073600	  Overige	  aankopen	  van	  vervoersdiensten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  vervoer	  per	  kabelbaan	  of	  stoeltjeslift	  	  
-‐	  verhuizing	  en	  opslag	  	  
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-‐	  diensten	  van	  kruiers,	  gevonden	  voorwerpen	  bureaus	  en	  verzending	  van	  bagage	  	  	  
-‐	  commissies	  van	  reisbureaus,	  indien	  afzonderlijk	  in	  rekening	  gebracht	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  vervoer	  per	  kabelbaan	  of	  stoeltjeslift	  in	  skigebieden	  en	  vakantiecentra	  (094100).	  	  
	  

073610	  Vervoer	  per	  kabelbaan	  of	  stoeltjeslift	  	  
Exclusief:	  	  
-‐	  vervoer	  per	  kabelbaan	  of	  stoeltjeslift	  in	  skigebieden	  en	  vakantiecentra	  (094120).	  	  
	  

073620	  Verhuizing	  en	  opslag	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  diensten	  van	  kruiers,	  gevonden	  voorwerpen	  bureaus	  en	  verzending	  van	  bagage	  	  	  
	  

073690	  Overige	  aankopen	  van	  vervoersdiensten	  n.e.g.	  
Inclusief:	  	  
-‐	  commissies	  van	  reisbureaus,	  indien	  afzonderlijk	  in	  rekening	  gebracht	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  delivery	  charges	  for	  food	  services	  (when	  paid	  separately).	   	  
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8.  08000	  COMMUNICATIE	  	  

8.1  081000	  Post-‐	  en	  pakketdiensten	  	  
	  
Inclusief:	  	  
-‐	  betaling	  voor	  de	  bezorging	  van	  brieven,	  ansichtkaarten	  en	  pakjes	  	  
-‐	  bezorging	  van	  post	  en	  pakjes	  door	  niet-‐overheidsbedrijven	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  alle	  aankopen	  van	  nieuwe	  postzegels,	  gefrankeerde	  ansichtkaarten	  en	  luchtpostbladen	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  aankoop	  van	  gebruikte	  of	  uit	  de	  roulatie	  genomen	  postzegels	  (093100)	  	  
-‐	  financiële	  diensten	  van	  postkantoren	  (126200)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  delivery	  costs	  for	  products	  bought	  on	  internet	  (if	  paid	  separately).	  

081010	  Bezorging	  van	  brieven	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  ansichtkaarten	  alle	  aankopen	  van	  nieuwe	  postzegels,	  gefrankeerde	  ansichtkaarten	  en	  
luchtpostbladen	  	  
	  

081090	  Post-‐	  en	  pakketdiensten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  bezorging	  van	  post	  en	  pakjes	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  delivery	  costs	  for	  products	  bought	  on	  internet	  (if	  paid	  separately).	  
	  

8.2  082000	  Telefoonapparatuur	  	   	  
	  
Inclusief:	  	  
-‐	  aankopen	  van	  telefoontoestellen,	  mobilofoons,	  faxtoestellen,	  telefoonbeantwoorders	  en	  
meeluisterapparaten	  	  
-‐	  reparatie	  van	  telefoon-‐	  en	  faxapparatuur	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  fax-‐	  en	  telefoonbeantwoording	  via	  een	  personal	  computer	  (091300).	  	  
	  

082010	  Vaste	  telefoontoestellen	  en	  toebehoren	  	  	  
Inclusief:	  	  
-‐ vaste	  telefoons	  	  
	  



	  

ECOICOP	  indeling,	  CPI/HICP	  	  72	  

082020	  Mobiele	  telefoons	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  mobiele	  telefoons,	  inclusief	  telefoons	  met	  diverse	  functies	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes	  smart	  phones	  and	  all	  mobile	  phone	  chargers	  (telefoonopladers)	  

082030	  	  Overige	  telefoonapparatuur	  	  	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  walkietalkies,	  mobilofoons,	  faxtoestellen,	  telefoonbeantwoorders	  en	  meeluisterapparaten	  	  
	  

082040	  Reparatie	  van	  telefoonapparatuur	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  telefoon-‐	  en	  faxapparatuur	  	  	  	  
	  

8.3  083000	  Telefoondiensten	  	   	  
	  
Inclusief:	  	  
-‐	  installatie	  en	  abonneekosten	  van	  een	  eigen	  telefoontoestel	  	  
-‐	  telefoongesprekken	  via	  een	  eigen	  toestel	  of	  vanuit	  een	  telefooncel	  of	  het	  postkantoor	  	  enz.	  
-‐	  telefoongesprekken	  	  vanuit	  hotels,	  cafés,	  restaurants	  en	  dergelijke	  	  
-‐	  	  telegraaf-‐,	  telex-‐	  en	  faxdiensten	  	  
-‐	  transmissie	  van	  informatie	  	  
-‐	  toegang	  tot	  het	  Internet	  	  	  
-‐	  huur	  van	  telefoon-‐	  en	  faxtoestellen,	  telefoonbeantwoorders	  en	  meeluisterapparaten	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  radiotelefonie,	  radiotelegrafie	  en	  radiotelex.	  	  
	  

083010	  Vaste	  telefoondiensten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  lokale,	  regionale,	  nationale	  en	  internationale	  telefoongesprekken	  	  
-‐	  telefoongesprekken	  	  vanuit	  hotels,	  cafés,	  restaurants	  en	  dergelijke	  	  
-‐	  huur	  van	  vaste	  telefoontoestellen,	  telefoonbeantwoorders	  en	  meeluisterapparaten	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  installatie	  en	  abonneekosten	  van	  een	  eigen	  telefoontoestel	  	  
	  

083020	  Mobiele	  telefoondiensten	  
Inclusief:	  	  
-‐	  nationale	  	  telefoongesprekken	  inclusief	  voice	  en	  video	  	  	  
-‐	  internationale	  	  telefoongesprekken	  inclusief	  voice	  en	  video	  	  	  
-‐	  messages	  inclusief	  voice	  SMS	  en	  MMS	  	  
-‐	  overige	  mobiele	  telefoniediensten	  	  
-‐	  huur	  van	  draadloze	  telefoonapparatuur	  	  
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Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  kosten	  van	  telefoonapparatuur	  die	  vallen	  binnen	  de	  kosten	  van	  een	  abonnement	  	  
-‐	  mobiele	  telefoons	  in	  een	  pakket,	  dat	  wil	  zeggen	  prepaid	  of	  abonnementen,	  meestal	  gebonden	  
aan	  een	  specifieke	  provider	  voor	  een	  bepaalde	  tijd	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  mobile	  phone	  subscriptions	  including	  internet	  access.	  

083030	  Verlenen	  van	  toegang	  tot	  internet	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  internettoegang	  verschaft	  door	  exploitanten	  van	  infrastructuur	  voor	  vaste,	  mobiele	  en	  
satellietverbindingen	  	  
-‐	  huur	  van	  apparatuur	  voor	  internettoegang	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  activeringskosten	  en	  maandbedrag	  	  
	  

083040	  Gebundelde	  telecommunicatiediensten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  telefoon/internet/televisiepaketten	  	  
	  

083050	  Overige	  diensten	  voor	  de	  transmissie	  van	  informatie	  
Inclusief:	  	  
-‐	  	  telegraaf-‐,	  telex-‐	  en	  faxdiensten	  	  
-‐	  VOIP	  (Voice	  Over	  Internet	  Protocol)	  providers	  	  
-‐	  huur	  van	  telegraaf,	  telex,	  telefax,	  walkietalkies,	  mobilofoons,	  radiotelegrafie	  en	  radiotelex	  
apparatuur	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  radiotelegrafie	  en	  radiotelex	  diensten	  	  
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9.  090000	  RECREATIE	  EN	  CULTUUR	  	  

	  

9.1  091000	  Audio-‐	  en	  videoapparatuur,	  foto-‐	  en	  
filmapparatuur	  en	  gegevensverwerkende	  apparatuur	  

9.1.1  091100	  Audio-‐	  en	  video-‐opname-‐	  en	  -‐weergaveapparatuur	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  televisietoestellen,	  videoafspeelapparatuur	  en	  videorecorders,	  alle	  soorten	  televisieantennes	  	  
-‐	  radiotoestellen,	  autoradio’s,	  radiowekkers,	  walkietalkies	  en	  zend-‐	  en	  ontvangtoestellen	  voor	  
radioamateurs	  	  
-‐	  grammofoons,	  tapedecks	  en	  bandrecorders,	  cassettespelers	  en	  -‐recorders,	  cd-‐spelers;	  
stereotorens	  	  en	  de	  samenstellende	  delen	  hiervan	  (draaitafels,	  tuners,	  versterkers,	  luidsprekers	  
enz.),	  microfoons	  	  en	  oortelefoons.	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  videocamera’s,	  camcorders	  en	  camera’s	  waarmee	  ook	  geluid	  kan	  worden	  opgenomen	  
(091200)	  	  
	  

091110	  Audio-‐opname-‐	  en	  -‐weergaveapparatuur	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  radiotoestellen,	  autoradio’s,	  radiowekkers,	  walkietalkies	  en	  zend-‐	  en	  ontvangtoestellen	  voor	  	  
radioamateurs	  	  
-‐	  niet	  draagbare	  CD-‐spelers	  	  
-‐	  niet	  draagbare	  spelers	  (zonder	  videofunctie)	  	  
-‐	  stereoapparatuur	  en	  CD	  radiocassetterecorders	  	  
-‐	  autostereo’s	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  docking	  stations,	  draaitafels,	  tuners,	  versterkers,	  microfoons	  en	  speakers	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  draagbare	  CD,	  tv	  en	  videospelers	  	  
	  

091120	  Televisies	  en	  videoapparatuur	  
Inclusief:	  	  
-‐	  televisietoestellen	  en	  alle	  soorten	  televisieantennes	  	  
-‐	  videorecorders	  en	  DVD-‐recorders	  en	  -‐spelers	  	  
-‐	  "digiboxes",	  home	  theatre	  systemen,	  video	  projectoren,	  satellietontvangers	  	  
-‐	  blu-‐ray	  spelers	  	  
-‐	  hard	  disk	  recorders	  	  
	  

091130	  Draagbare	  beeld-‐	  en	  geluidsapparatuur	  	  
Inclusief:	  	  
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-‐	  draagbare	  CD,	  tv	  en	  videospelers	  	  
-‐	  draagbare	  TV	  ontvangers	  	  
	  

091190	  Overige	  apparatuur	  voor	  de	  opname	  en	  weergave	  van	  audio	  en	  video	  
Inclusief:	  	  
-‐	  koptelefoons	  	  
-‐	  digitale	  fotolijsten	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  E-‐readers	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes:	  
-‐	  E-‐book	  reader	  chargers	  
-‐	  HDMI	  cables	  

9.1.2  091200	  Foto-‐	  en	  filmapparatuur	  en	  optische	  instrumenten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  fototoestellen,	  filmcamera’s	  en	  camera’s	  waarmee	  ook	  geluid	  kan	  worden	  opgenomen,	  
videocamera’s	  	  en	  camcorders,	  film-‐	  en	  diaprojectors,	  vergrotingstoestellen	  en	  apparatuur	  voor	  
het	  ontwikkelen	  van	  films,	  alsmede	  toebehoren	  (schermen,	  viewers,	  lenzen,	  flitstoestellen,	  	  
filters,	  belichtingsmeters	  enz.)	  	  
-‐	  verrekijkers,	  microscopen,	  telescopen	  en	  kompassen	  	  
	  

091210	  Camera's	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  fototoestellen,	  filmcamera’s	  en	  camera’s	  waarmee	  ook	  geluid	  kan	  worden	  opgenomen,	  
videocamera’s	  en	  camcorders,	  film-‐	  en	  diaprojectors,	  	  
-‐	  videocamera’s	  en	  camcorders	  	  
	  

091220	  	  Accessoires	  voor	  foto-‐	  en	  filmapparatuur	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  schermen,	  viewers,	  lenzen,	  flitstoestellen,	  	  filters,	  belichtingsmeters	  enz.	  	  
	  

091230	  Optische	  instrumenten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  verrekijkers,	  microscopen,	  telescopen	  en	  kompassen	  	  
	  

9.1.3  091300	  Gegevensverwerkende	  apparatuur	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  personal	  computer	  en	  beeldschermen,	  printers,	  programmatuur	  en	  allerlei	  toebehoren	  	  
-‐	  computer	  softwarepakketten	  met	  besturingssystemen,	  applicaties,	  talen,	  etc.	  	  
-‐	  rekenmachines,	  met	  inbegrip	  van	  zakrekenmachines	  	  
-‐	  schrijfmachines	  en	  tekstverwerkers	  	  
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Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  fax-‐	  en	  telefoonbeantwoording	  via	  een	  personal	  computer	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  opgenomen	  diskettes	  en	  CD-‐ROMs	  met	  boeken,	  woordenboeken,	  encyclopedieën,	  vreemde	  
taallessen,	  multimedia	  presentaties,	  etc.	  in	  de	  vorm	  van	  software	  (091400)	  	  
-‐	  programmatuur	  met	  videospelletjes	  (093100)	  	  
-‐spelcomputers	  voor	  aansluiting	  op	  een	  televisietoestel	  (093100)	  	  
-‐	  schrijfmachinelinten	  (095400)	  	  
-‐	  toner	  en	  inktcartridges	  (095400)	  	  
-‐	  rekenlinialen	  (095400)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes:	  
-‐	  GPS	  products	  
-‐	  Apps	  
-‐	  Tablets	  
	  

091310	  Personal	  computers	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  laptops,	  desktops,	  hand-‐held	  computers,	  inclusief	  toetsenbord,	  beeldscherm,	  muis,	  printer,	  als	  	  
ze	  als	  één	  pakket	  zijn	  gekocht	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  tablets	  	  
	  

091320	  Accessoires	  voor	  gegevensverwerkende	  apparatuur	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  scanners,	  beeldschermen,	  printers	  als	  ze	  los	  zijn	  gekocht	  	  
-‐	  fax-‐	  en	  telefoonbeantwoording	  via	  een	  personal	  computer	  en	  diskettes	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  toner	  en	  inktcartridges	  (095490)	  	  
	  

091330	  Software	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  computer	  softwarepakketten	  met	  besturingssystemen,	  applicaties,	  talen,	  etc.	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐opgenomen	  diskettes	  en	  CD-‐ROMs	  met	  boeken,	  woordenboeken,	  encyclopedieën,	  vreemde	  
taallessen,	  multimedia	  presentaties,	  etc.	  in	  de	  vorm	  van	  software	  (091400)	  	  
-‐	  games	  (093110)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  Apps.	  
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091340	  Rekenmachines	  en	  overige	  gegevensverwerkende	  apparatuur	  	  
Inclusief:	  	  
-‐zakrekenmachines	  en	  elektronische	  agenda's	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes	  GPS	  products	  unless	  designed	  to	  be	  used	  in	  personal	  transport	  equipment.	  

9.1.4  091400	  (On)bespeelde	  beeld-‐	  en	  geluidsdragers	  
Inclusief:	  	  
-‐	  platen	  en	  CD's	  	  
-‐	  banden,	  cassettes,	  videobanden,	  diskettes	  en	  CD-‐ROMs	  voor	  band-‐,	  cassette-‐	  en	  
videorecorders	  en	  	  personal	  computers,	  met	  opnamen	  	  
-‐	  banden,	  cassettes,	  videobanden,	  diskettes	  en	  CD-‐ROMs	  voor	  band-‐,	  cassette-‐	  en	  
videorecorders	  en	  personal	  computers,	  zonder	  opnamen	  	  
-‐	  onbelichte	  films,	  cassettes	  en	  schijfjes	  voor	  fotografisch	  en	  cinematografisch	  gebruik	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  opgenomen	  diskettes	  en	  CD-‐ROMs	  met	  romans,	  toneel,	  gedichten	  etc.	  	  
-‐opgenomen	  diskettes	  en	  CD-‐ROMs	  met	  boeken,	  woordenboeken,	  encyclopedieën,	  vreemde	  
taallessen,	  multimedia	  presentaties,	  etc.	  in	  de	  vorm	  van	  software	  
-‐	  fotobenodigdheden	  zoals	  papier	  en	  flitslichtlampen	  	  
-‐	  onbelichte	  film	  waarbij	  de	  ontwikkelingskosten	  	  in	  de	  prijs	  zijn	  begrepen	  zonder	  dat	  deze	  
afzonderlijk	  worden	  vastgesteld	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  batterijen	  (055200)	  	  
-‐	  computer	  softwarepakketten	  met	  besturingssystemen,	  applicaties,	  talen,	  etc.	  (091300)	  	  
-‐	  programmatuur,	  cassettes	  en	  CD-‐ROMs	  met	  videospelletjes	  (093100)	  	  
-‐	  ontwikkeling	  van	  films	  en	  afdrukken	  van	  foto’s	  (094200)	  	  
	  

091410	  Voorbespeelde	  dragers	  van	  beeld	  of	  geluid	  
Inclusief:	  	  
	  
-‐	  CD's,	  grammofoonplaten,	  Blu-‐ray	  discs,	  video's	  en	  DVD's,	  cassettes,	  video	  cassettes	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  audio	  en	  video	  (film)	  downloads	  	  
	  
Exclusief:	  
-‐ streamen	  van	  audio	  en/or	  video	  waarop	  klanten	  geabonneerd	  moeten	  zijn	  en	  een	  bijdrage	  
betalen	  (094230)	  

	  

091420	  Onbespeelde	  dragers	  van	  beeld	  of	  geluid	  
Inclusief:	  	  
-‐	  CD's	  (R	  en	  RW)	  	  
-‐	  video's	  en	  DVD's	  (R	  en	  RW)	  	  
-‐	  blu-‐ray	  discs,	  cassettes,	  video	  cassettes	  	  
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091490	  Overige	  beeld-‐	  en	  geluidsdragers	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  geheugenkaarten,	  USB	  sticks,	  filmrollen,	  	  onbelichte	  films,	  cassettes	  en	  schijfjes	  voor	  
fotografisch	  en	  cinematografisch	  gebruik	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  fotobenodigdheden	  zoals	  papier	  	  
	  

9.1.5  091500	  Reparatie	  van	  audio-‐	  en	  videoapparatuur,	  foto-‐	  en	  
filmapparatuur	  en	  gegevensverwerkende	  apparatuur	  	  

	  
Inclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  audio-‐	  en	  videoapparatuur,	  foto-‐	  en	  filmapparatuur	  en	  gegevensverwerkende	  
apparatuur	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  totale	  waarde	  van	  de	  dienst,	  dus	  zowel	  de	  arbeids-‐als	  de	  materiaalkosten	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  afzonderlijke	  aankopen	  van	  materiaal	  door	  huishoudens	  met	  de	  bedoeling	  de	  reparatie	  zelf	  te	  
verrichten	  (091100,	  091200	  of	  091300)	  	  
	  	  	  

9.2  092000	  Overige	  grote	  duurzame	  goederen	  voor	  
recreatie	  en	  cultuur	  

9.2.1  092100	  Grote	  duurzame	  goederen	  voor	  recreatie	  buitenshuis	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kampeerwagens,	  caravans	  en	  aanhangwagens	  	  
-‐	  vliegtuigen,	  ultralichte	  vliegtuigen,	  zeilvliegers	  en	  heteluchtballonnen	  	  
-‐	  boten,	  buitenboordmotoren,	  zeilen,	  tuigage	  en	  dekopbouw	  	  
-‐	  paarden	  en	  pony’s,	  door	  paarden	  of	  pony’s	  getrokken	  voertuigen,	  alsmede	  de	  tuigage	  (tuigen,	  
hoofdtuigen,	  teugels,	  zadels	  enz.)	  	  
-‐	  grote	  artikelen	  voor	  spelen	  en	  sport,	  zoals	  kano’s,	  kajaks,	  surfplanken,	  duikuitrustingen	  en	  
golfkarretjes	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  uitrusting	  van	  boten,	  kampeerwagens,	  caravans	  etc.	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  paarden	  en	  pony’s,	  door	  paarden	  en	  pony’s	  getrokken	  voertuigen,	  alsmede	  de	  tuigage,	  indien	  
bestemd	  voor	  personenvervoer	  (071400)	  	  
	  -‐	  opblaasbare	  boten,	  vlotten	  en	  kinderzwembadjes	  (093200)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes:	  GPS	  products	  designed	  for	  use	  with	  boats	  
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092110	  Kampeerwagens,	  caravans	  en	  aanhangwagens	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kampeerwagens,	  caravans	  en	  aanhangwagens	  	  
	  

092120	  Vliegtuigen,	  ultralichte	  vliegtuigen,	  zeilvliegers	  en	  heteluchtballonnen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  vliegtuigen,	  ultralichte	  vliegtuigen,	  zeilvliegers	  en	  heteluchtballonnen	  	  
	  

092130	  Boten,	  buitenboordmotoren	  en	  bootuitrusting	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  	  boten,	  buitenboordmotoren,	  zeilen,	  tuigage	  en	  dekopbouw	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes:	  
-‐	  GPS	  devices	  for	  boats	  

	  

092140	  Paarden,	  pony’s	  en	  accessoires	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  paarden	  en	  pony’s,	  door	  paarden	  of	  pony’s	  getrokken	  voertuigen,	  alsmede	  de	  tuigage	  (tuigen,	  
hoofdtuigen,	  teugels,	  zadels	  enz.)	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  paarden	  en	  pony’s,	  door	  paarden	  en	  pony’s	  getrokken	  voertuigen,	  alsmede	  de	  tuigage,	  indien	  
bestemd	  voor	  personenvervoer	  (071400)	  	  
	  

092150	  Grote	  artikelen	  voor	  spelen	  en	  sport	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kano’s,	  kajaks,	  surfplanken,	  duikuitrustingen	  en	  	  golfkarretjes	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  opblaasbare	  boten,	  vlotten	  en	  kinderzwembadjes	  (093210)	  	  
	  

9.2.2  092200	  Muziekinstrumenten	  en	  grote	  duurzame	  goederen	  voor	  
recreatie	  binnenshuis	   	  

Inclusief:	  	  
-‐	  muziekinstrumenten,	  ongeacht	  de	  grootte,	  ook	  indien	  elektronisch,	  zoals	  piano’s,	  orgels,	  
violen,	  gitaren,	  trommels,	  trompetten,	  klarinetten,	  fluiten,	  blokfluiten,	  harmonica’s	  enz.	  	  
-‐	  biljarttafels,	  tafeltennistafels,	  flipperkasten,	  speelautomaten	  enz.	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  speelgoed	  093100	  	  
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092210	  Muziekinstrumenten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  traditionele	  instrumenten	  	  
-‐	  piano’s,	  orgels,	  violen,	  gitaren,	  trommels,	  trompetten,	  klarinetten,	  fluiten,	  blokfluiten,	  
harmonica’s	  enz.	  	  
-‐	  elektronische	  instrumenten	  	  
	  

092220	  Grote	  duurzame	  goederen	  voor	  recreatie	  binnenshuis	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  biljarttafels,	  tafeltennistafels,	  flipperkasten,	  speelautomaten	  enz.	  	  
	  

9.2.3  092300	  Onderhoud	  en	  reparatie	  van	  andere	  grote	  duurzame	  
goederen	  voor	  recreatie	  en	  cultuur	   	  

Inclusief:	  	  
-‐	  onderhoud	  en	  reparatie	  van	  andere	  grote	  duurzame	  goederen	  voor	  recreatie	  en	  cultuur	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  totale	  waarde	  van	  de	  dienst,	  dus	  zowel	  de	  arbeids-‐als	  de	  materiaalkosten	  	  
-‐	  winterstalling	  van	  boten,	  kampeerwagens,	  caravans	  enz.	  	  
-‐	  hangardiensten	  voor	  particuliere	  vliegtuigen	  	  
-‐	  jachthavendiensten	  voor	  boten	  	  
-‐	  diensten	  van	  dierenartsen	  en	  andere	  diensten	  voor	  paarden	  en	  pony's	  die	  voor	  
recreatiedoeleinden	  zijn	  aangeschaft	  (stallen,	  voederen,	  hoefsmeden)	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  brandstof	  voor	  voertuigen	  voor	  recreatieve	  doeleinden	  (072200)	  	  
-‐	  afzonderlijke	  aankopen	  van	  	  materialen	  door	  huishoudens	  met	  de	  bedoeling	  zelf	  het	  
onderhoud	  of	  de	  reparatie	  uit	  te	  voeren	  (092100	  of	  092200)	  	  
-‐	  diensten	  van	  dierenartsen	  voor	  huisdieren	  (093500).	  	  
	  

9.3  093000	  Overige	  artikelen	  en	  ander	  materieel	  voor	  
recreatie, 	  tuinen	  en	  huisdieren	  	  

9.3.1  093100	  Spellen,	  speelgoed	  en	  hobby’s	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  speelkaarten,	  gezelschapsspelen,	  schaakspelen	  en	  dergelijke	  	  
-‐	  alle	  soorten	  speelgoed,	  zoals	  poppen,	  zacht	  speelgoed,	  speelgoedauto’s	  en	  -‐treinen,	  fietsen	  en	  	  
driewielers	  die	  het	  karakter	  van	  speelgoed	  hebben,	  bouwdozen,	  puzzels,	  boetseerklei,	  
elektronische	  	  spellen,	  maskers,	  vermommingen,	  fop-‐	  en	  schertsartikelen,	  gadgets,	  vuurwerk,	  
guirlandes	  en	  	  kerstboomversieringen	  	  
-‐	  artikelen	  voor	  postzegelverzamelaars	  (gebruikte	  en	  uit	  de	  roulatie	  genomen	  postzegels,	  
postzegelalbums	  enz.),	  andere	  artikelen	  voor	  verzamelingen	  (munten,	  medailles,	  mineralen,	  
zoölogische	  en	  	  botanische	  specimens	  enz.)	  en	  andere	  gereedschappen	  en	  artikelen,	  n.e.g.	  voor	  
hobby’s	  	  
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Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  programmatuur	  voor	  videospelletjes	  	  
-‐	  spelcomputers	  voor	  aansluiting	  op	  	  een	  televisietoestel	  	  
-‐	  cassettes	  en	  CD-‐ROMs	  met	  videospelletjes	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐verzamelaarsobjecten	  die	  als	  kunstwerk	  of	  als	  antiek	  moeten	  worden	  ingedeeld	  (051100)	  	  
-‐	  ongebruikte	  postzegels	  (81000)	  	  
	  -‐	  kerstbomen	  (093300)	  	  
-‐	  plakboeken	  voor	  kinderen	  (095100)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Excludes	  subscription	  to	  play	  online	  games	  (094120).	  

093110	  Spellen	  en	  hobby’s	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  traditionele	  kaartspelen,	  gezelschapsspelen,	  schaakspelen	  en	  dergelijke	  	  
-‐	  computerspelletjes	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  programmatuur	  voor	  videospelletjes	  	  
-‐	  spelcomputers	  voor	  aansluiting	  op	  een	  televisietoestel	  	  
-‐	  cassettes	  en	  CD-‐ROMs	  met	  videospelletjes	  	  
-‐	  artikelen	  voor	  postzegelverzamelaars	  (gebruikte	  en	  uit	  de	  roulatie	  genomen	  postzegels,	  
postzegelalbums	  	  enz.),	  	  
-‐	  andere	  artikelen	  voor	  verzamelingen	  (munten,	  medailles,	  mineralen,	  zoölogische	  en	  
botanische	  specimina	  enz.)	  en	  andere	  gereedschappen	  en	  artikelen	  n.e.g.	  voor	  hobby’s	  	  
	  

093120	  Speelgoed	  en	  feestartikelen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  poppen	  zoals	  Barbie,	  Bratz,	  Polly	  etc.	  	  
-‐speelgoedauto’s	  en	  -‐treinen,	  fietsen	  en	  driewielers	  	  
-‐	  knuffels,	  teddyberen	  etc.	  	  
-‐	  Lego	  en	  bouwdozen	  zoals	  Playmobil	  	  
-‐	  puzzels	  	  
-‐	  plasticine,	  boetseerklei	  	  
-‐	  maskers	  	  
-‐	  vermommingen	  	  
-‐	  fop-‐	  en	  schertsartikelen	  	  
-‐	  gadgets	  	  
-‐	  vuurwerk	  en	  rotjes	  	  
-‐	  slingers	  	  
-‐	  kerstboomversieringen	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes:	  
-‐	  devotional	  articles	  like	  crucifixes,	  etc.	  
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9.3.2  093200	  Sport-‐	  en	  kampeerartikelen	  en	  artikelen	  voor	  recreatie	  in	  
de	  open	  lucht	   	  

Inclusief:	  	  
-‐	  artikelen	  voor	  gymnastiek	  en	  voor	  sport,	  zoals	  ballen,	  badmintonshuttles,	  netten,	  rackets,	  	  
slaghouten,	  ski’s,	  golfclubs,	  floretten,	  sabels,	  polsstokken,	  gewichten,	  discussen,	  speren,	  halters,	  
strektoestellen	  en	  andere	  artikelen	  voor	  bodybuilding	  
-‐	  parachutes	  en	  andere	  artikelen	  voor	  het	  parachutespringen	  	  	  
-‐	  vuurwapens	  en	  munitie	  voor	  de	  jacht	  en	  voor	  de	  schietsport	  en	  voor	  persoonlijke	  bescherming	  	  
-‐	  vishengels	  en	  andere	  artikelen	  voor	  het	  vissen	  	  
-‐	  materiaal	  voor	  strand-‐	  en	  andere	  openluchtspelen,	  zoals	  voor	  jeu	  de	  boules,	  croquet	  of	  
volleybal,	  frisbees,	  alsmede	  opblaasbare	  boten,	  vlotten	  en	  zwembadjes	  	  
-‐	  kampeeruitrusting,	  zoals	  tenten	  met	  toebehoren,	  slaapzakken,	  rugzakken,	  luchtbedden	  en	  
voetpompen,	  kooktoestellen	  en	  barbecues	  	  
-‐	  reparatie	  van	  sport-‐	  en	  kampeerartikelen	  en	  artikelen	  voor	  recreatie	  in	  de	  open	  lucht	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  speciaal	  sportschoeisel	  (skischoenen,	  voetbalschoenen,	  golfschoenen,	  schoeisel	  met	  
aangezette	  	  ijs-‐	  of	  rolschaatsen,	  dan	  wel	  met	  spikes	  of	  noppen	  enz.)	  	  
-‐	  helmen	  voor	  sportbeoefening	  	  
-‐	  andere	  beschermende	  kleding	  voor	  sportbeoefening,	  zoals	  reddingsvesten,	  
bokshandschoenen,	  scheenbeschermers	  en	  andere	  beschermingsartikelen,	  zwembrillen,	  
gordels,	  steunen	  enz.	  	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  valhelmen	  voor	  motorfietsers	  en	  fietsers	  (031300)	  	  
-‐	  kampeer-‐	  en	  tuinmeubelen	  (051100)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes:	  GPS	  products	  designed	  to	  be	  used	  for	  sport,	  camping	  and	  open-‐air	  recreation.	  
	  

093210	  Sportartikelen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  artikelen	  voor	  gymnastiek	  en	  voor	  sport,	  zoals	  ballen,	  badmintonshuttles,	  netten,	  rackets,	  	  
slaghouten,	  ski’s,	  golfclubs,	  speren	  	  
-‐	  parachutes	  en	  andere	  artikelen	  voor	  het	  parachutespringen	  	  	  
-‐	  vuurwapens	  en	  munitie	  voor	  de	  jacht	  en	  voor	  de	  schietsport	  en	  voor	  persoonlijke	  bescherming	  	  
-‐	  vishengels	  en	  andere	  artikelen	  voor	  het	  vissen	  	  
-‐	  materiaal	  voor	  strand-‐	  en	  andere	  openluchtspelen,	  zoals	  voor	  jeu	  de	  boules,	  croquet	  of	  
volleybal,	  frisbees,	  alsmede	  opblaasbare	  boten,	  vlotten	  en	  zwembadjes	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  speciaal	  sportschoeisel	  (skischoenen,	  voetbalschoenen,	  golfschoenen,	  schoeisel	  met	  
aangezette	  	  ijs-‐	  of	  rolschaatsen,	  dan	  wel	  met	  spikes	  of	  noppen	  enz.)	  	  
-‐	  helmen	  voor	  sportbeoefening	  	  
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-‐	  andere	  beschermende	  kleding	  voor	  sportbeoefening,	  zoals	  reddingsvesten,	  
bokshandschoenen,	  scheenbeschermers	  en	  andere	  beschermingsartikelen,	  zwembrillen,	  
gordels,	  steunen	  enz.	  	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  valhelmen	  voor	  motorfietsers	  en	  fietsers	  (031300)	  	  
-‐	  reparatie	  van	  sportartikelen	  	  (093230)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes:	  
-‐	  GPS	  devices	  for	  sports	  

093220	  Kampeerartikelen	  en	  artikelen	  voor	  recreatie	  in	  de	  open	  lucht	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  tenten,	  slaapzakken,	  rugzakken,	  luchtbedden	  en	  voetpompen,	  kooktoestellen	  en	  barbecues	  en	  
andere	  kampeerartikelen	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  kampeermeubelen	  	  (051120)	  	  
-‐	  reparatie	  van	  sport-‐	  en	  kampeerartikelen	  en	  artikelen	  voor	  recreatie	  in	  de	  open	  lucht	  	  
(093230)	  	  
	  

093230	  Reparatie	  van	  sport-‐	  en	  kampeerartikelen	  en	  artikelen	  voor	  recreatie	  in	  de	  open	  lucht	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  sport-‐	  en	  kampeerartikelen	  en	  artikelen	  voor	  recreatie	  in	  de	  open	  lucht	  	  
	  

9.3.3  093300	  Tuinen,	  planten	  en	  bloemen	  	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  natuurlijke	  of	  kunstbloemen	  en	  loofwerk,	  planten,	  struiken,	  bollen,	  knollen,	  zaden,	  	  
meststoffen,	  compost,	  speciale	  tuinaarde,	  graszoden,	  speciaal	  behandelde	  aarde	  voor	  
siertuinen,	  tuinbouwbereidingen,	  bloempotten	  en	  sierpotten	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  natuurlijke	  en	  kunstkerstbomen	  	  
-‐	  bezorgkosten	  voor	  bloemen	  en	  planten	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  tuinhandschoenen	  (031300)	  	  
-‐	  diensten	  met	  betrekking	  tot	  de	  tuin	  (044400	  of	  056200)	  	  
-‐	  tuinmeubelen	  (055100)	  	  	  
-‐	  tuingereedschap	  (055200)	  	  
-‐	  insecticiden	  en	  pesticiden	  voor	  huishoudelijk	  gebruik	  (056100)	  	  
	  

093310	  Tuinproducten	  
Inclusief:	  	  
-‐	  meststoffen,	  compost	  	  
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-‐	  bloem-‐	  en	  sierpotten	  en	  -‐houders	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  gemotoriseerde	  en	  niet-‐gemotoriseerde	  tuingereedschappen	  (055110,	  055210	  en	  055220)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes	  decorations	  and	  ornaments	  for	  gardens	  (which	  are	  not	  plants)	  

093320	  Planten	  en	  bloemen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  planten	  voor	  binnenshuis	  inclusief	  natuurlijke	  en	  kunstkerstbomen	  	  
-‐	  tuinplanten	  	  
-‐	  zaden,	  bollen,	  knollen	  	  
-‐	  bloemen	  voor	  binnenshuis	  (natuurlijke	  of	  kunstbloemen	  in	  vazen	  of	  anders)	  	  
-‐	  tuinbloemen	  	  
-‐	  bloembollen	  en	  -‐zaden	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  speciale	  tuinaarde	  meststoffen,	  compost	  	  (093310)	  	  	  
	  

9.3.4  093400	  Huisdieren	  en	  producten	  voor	  huisdieren	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  huisdieren,	  diervoeding,	  veterinaire	  en	  verzorgingsproducten	  voor	  huisdieren,	  halsbanden,	  
riemen,	  hondenhokken,	  vogelkooien,	  aquaria,	  kattenbakken	  enz.	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐paarden	  en	  pony's	  	  
-‐veterinaire	  diensten	  	  
	  

093410	  Aanschaf	  van	  huisdieren	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  aanschaf	  van	  huisdieren	  	  
	  

093420	  Producten	  voor	  huisdieren	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  diervoeding,	  veterinaire	  en	  verzorgingsproducten	  voor	  huisdieren,	  halsbanden,	  riemen,	  
hondenhokken,	  vogelkooien,	  aquaria,	  kattenbakken	  enz.	  
	  	  

9.3.5  093500	  Diensten	  ten	  behoeve	  van	  huisdieren	  
Inclusief:	  	  
-‐	  diensten	  van	  dierenartsen	  en	  anderen	  in	  verband	  met	  huisdieren,	  zoals	  dierenverzorging,	  	  
dierenpensions,	  tatoeëren,	  implanteren	  van	  microchips,	  trainen	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐veterinaire	  diensten	  voor	  trekdieren	  (071400)	  	  
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	  -‐	  diensten	  van	  dierenartsen	  en	  andere	  diensten	  voor	  paarden	  en	  pony's	  die	  voor	  
recreatiedoeleinden	  zijn	  aangeschaft	  (stallen,	  voederen,	  hoefsmeden)(092300)	  	  
	  

093500	  Diensten	  ten	  behoeve	  van	  huisdieren	  
Inclusief:	  	  
-‐	  diensten	  van	  dierenartsen	  en	  andere	  diensten	  in	  verband	  met	  huisdieren,	  zoals	  
dierenverzorging,	  	  dierenpensions,	  tatoeëren,	  implanteren	  van	  microchips,	  trainen	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  diensten	  van	  dierenartsen	  en	  andere	  diensten	  voor	  paarden	  en	  pony's	  die	  voor	  
recreatiedoeleinden	  zijn	  aangeschaft	  (stallen,	  voederen,	  hoefsmeden)(092300)	  	  
-‐veterinaire	  diensten	  voor	  trekdieren	  (071400)	  	  
	  

9.4  094000	  Diensten	  op	  het	  gebied	  van	  recreatie	  en	  cultuur	  	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes:	  	  
-‐	  art	  and	  music	  schools	  for	  leisure	  
-‐	  structured	  courses	  for	  leisure	  

9.4.1  094100	  Diensten	  op	  het	  gebied	  van	  recreatie	  en	  sport	   	   	  
Inclusief	  diensten	  verleend	  door:	  	  
-‐	  stadions,	  draf-‐	  en	  renbanen,	  auto-‐	  en	  motorcircuits,	  wielerbanen	  enz.	  	  	  
-‐	  ijsbanen,	  zwembaden,	  golfbanen,	  sportzalen,	  fitnesscentra,	  tennis-‐,	  squash-‐	  en	  bowlingbanen	  	  
-‐	  kermissen	  en	  pretparken	  	  
-‐	  draaimolens,	  schommels	  en	  andere	  speeltuintoestellen	  voor	  kinderen	  	  
-‐	  flipperkasten	  en	  andere	  spelen	  voor	  volwassenen,	  met	  uitzondering	  van	  kansspelen	  	  
-‐	  skihellingen,	  skiliften	  en	  dergelijke	  	  
-‐	  huur	  van	  materiaal	  en	  toebehoren	  voor	  sport	  en	  recreatie,	  zoals	  vliegtuigen,	  boten,	  paarden,	  
ski-‐en	  kampeeruitrusting	  	  
-‐	  buitenschoolse	  individuele	  of	  groepslessen	  op	  het	  gebied	  van	  bridgen,	  schaken,	  aerobics,	  
dansen,	  muziek,	  schaatsen,	  skiën,	  zwemmen	  of	  andere	  hobby’s	  	  	  
-‐	  diensten	  van	  berggidsen,	  reisleiders,	  enz.	  	  
-‐	  diensten	  van	  scheepsloodsen	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  	  huur	  van	  speciale	  sportschoenen	  (skischoenen,	  voetbalschoenen,	  golfschoenen,	  schoeisel	  met	  
aangezette	  ijs-‐of	  rolschaatsen,	  spikes	  of	  noppen,	  enz.)	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  vervoer	  per	  kabelbaan	  of	  stoeltjeslift	  in	  skigebieden	  en	  vakantiecentra	  (073600)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes:	  
-‐	  private	  lessons	  for	  non-‐formal	  education	  as	  a	  hobby	  or	  leisure	  activity	  
-‐	  structured	  courses	  for	  leisure	  
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094110	  Entree	  attractieparken,	  bijwonen	  van	  recreatie-‐	  en	  sportevenementen	  
Inclusief	  diensten	  verleend	  door:	  	  
	  
-‐	  	  stadions,	  draf-‐	  en	  renbanen,	  auto-‐	  en	  motorcircuits,	  wielerbanen	  enz.	  	  voor	  het	  bijwonen	  van	  
sport-‐	  en	  andere	  evenementen	  	  	  
-‐	  kermissen	  en	  pretparken	  	  
	  

094120	  Deelname	  aan	  recreatie	  en	  sport	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  ijsbanen,	  zwembaden,	  golfbanen,	  sportzalen,	  fitnesscentra,	  tennis-‐,	  squash-‐	  en	  bowlingbanen	  	  
-‐	  draaimolens,	  schommels	  en	  andere	  speeltuintoestellen	  voor	  kinderen	  	  
-‐	  flipperkasten	  en	  andere	  spelen	  voor	  volwassenen,	  met	  uitzondering	  van	  kansspelen	  	  
-‐	  skihellingen,	  skiliften	  en	  dergelijke	  	  
-‐	  huur	  van	  materiaal	  en	  toebehoren	  voor	  sport	  en	  recreatie,	  zoals	  vliegtuigen,	  boten,	  paarden,	  
ski-‐en	  kampeeruitrusting	  	  
-‐	  buitenschoolse	  individuele	  of	  groepslessen	  op	  het	  gebied	  van	  bridgen,	  schaken,	  aerobics,	  
dansen,	  	  muziek,	  schaatsen,	  skiën,	  zwemmen	  of	  andere	  hobby’s	  	  	  
-‐	  diensten	  van	  berggidsen,	  reisleiders,	  enz.	  	  
-‐	  diensten	  van	  scheepsloodsen	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  huur	  van	  speciale	  sportschoenen	  (skischoenen,	  voetbalschoenen,	  golfschoenen,	  schoeisel	  met	  
aangezette	  ijs-‐of	  rolschaatsen,	  spikes	  of	  noppen,	  enz.)	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  vervoer	  per	  kabelbaan	  of	  stoeltjeslift,	  niet	  in	  skigebieden	  en	  vakantiecentra	  (073610)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes	  subscription	  to	  play	  online	  games	  ,	  or	  hiring	  of	  games	  and	  videos.	  
	  

094130	  Contributie	  sport-‐	  en	  ontspanningsverenigingen	  
Omvat	  contributies	  voor	  een	  lidmaatschap	  bij	  sport-‐	  en	  ontspanningsverenigingen.	  
	  
Contributie	  is	  het	  periodiek	  door	  een	  lid	  van	  een	  vereniging	  bij	  te	  dragen	  bedrag	  aan	  de	  
vereniging	  voor	  het	  behouden	  van	  zijn	  of	  haar	  lidmaatschap.	  
	  
Verschil	  CPI	  en	  HICP	  
Contributies	  voor	  sport-‐	  en	  ontspanningsverenigingen	  worden	  in	  de	  HICP	  niet	  als	  consumptie,	  
maar	  als	  overdracht	  beschouwd.	  Verenigingen	  zijn	  namelijk	  instellingen	  zonder	  winstoogmerk	  
ten	  behoeve	  van	  huishoudens.	  In	  de	  ECOICOP	  indeling	  van	  de	  HICP	  komt	  deze	  groep	  dan	  ook	  
niet	  voor.	  
	  

9.4.2  094200	  Diensten	  op	  het	  gebied	  van	  cultuur	  
Inclusief	  diensten	  verleend	  door:	  	  
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-‐	  bioscopen,	  theaters,	  schouwburgen,	  concertzalen,	  variététheaters,	  circussen	  en	  licht-‐	  en	  	  
geluidshows	  	  
-‐	  musea,	  bibliotheken,	  kunstgalerijen,	  tentoonstellingen	  	  
-‐	  historische	  monumenten,	  nationale	  parken,	  dieren-‐	  en	  plantentuinen,	  aquaria	  	  
-‐	  huur	  van	  materiaal	  en	  toebehoren	  voor	  cultuur,	  zoals	  televisietoestellen,	  videobanden	  enz.	  	  
-‐	  kijk-‐	  en	  luistergelden	  en	  televisieabonnementen	  
-‐	  diensten	  van	  fotografen,	  zoals	  ontwikkelen,	  afdrukken,	  vergroten,	  portretfotografie,	  
huwelijksreportages	  	  enz.	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  diensten	  van	  musici,	  clowns	  en	  andere	  artiesten	  voor	  particuliere	  opvoeringen	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes:	  
-‐	  leasing	  or	  lending	  of	  games	  and	  videos	  
-‐	  video	  on	  demand	  
	  

094210	  Bioscopen,	  theaters	  en	  concerten	  
Inclusief:	  	  
-‐	  bioscopen	  	  
-‐	  theaters,	  schouwburgen	  	  
-‐	  concertzalen,	  variététheaters	  	  
-‐	  circussen	  en	  licht-‐	  en	  	  geluidshows	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  diensten	  van	  musici,	  clowns	  en	  andere	  artiesten	  voor	  particuliere	  opvoeringen	  	  
	  

094220	  Musea,	  bibliotheken,	  dierentuinen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  musea,	  art	  galeries,	  tentoonstellingen,	  inclusief	  historische	  monumenten	  	  
-‐	  bibliotheken	  	  
-‐	  nationale	  parken,	  dieren-‐	  en	  plantentuinen	  	  
	  

094230	  Kijk-‐	  en	  luistergelden	  en	  televisieabonnementen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kijk-‐	  en	  luistergelden	  	  
-‐	  televisieabonnementen	  op	  kabel	  en	  Pay-‐TV	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  television	  on	  demand	  	  
-‐	  streamen	  van	  audio	  en/or	  video	  waarop	  klanten	  geabonneerd	  moeten	  zijn	  en	  een	  bijdrage	  
betalen	  	  
	  	  
Exclusief:	  	  
-‐	  huur	  van	  zendapparatuur	  voor	  televisie	  en	  radio	  (094240)	  	  
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Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes	  Netflix,	  Spotify	  and	  the	  like	  and	  video-‐on-‐demand.	  

094240	  Huur	  van	  materiaal	  en	  toebehoren	  voor	  cultuur	  	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  huur	  van	  DVDs,	  videobanden,	  CDs,	  Blu-‐ray	  	  
-‐	  huur	  van	  materiaal	  en	  toebehoren	  voor	  cultuur,	  zoals	  televisietoestellen	  	  
	  

094250	  Diensten	  op	  het	  gebied	  van	  fotografie	  
Inclusief:	  	  
-‐	  diensten	  van	  fotografen,	  zoals	  ontwikkelen,	  afdrukken,	  vergroten,	  portretfotografie,	  
huwelijksreportages	  enz.	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  diensten	  van	  niet	  gespecialiseerde	  winkels	  (zoals	  supermarkten,	  computerwarenhuizen	  enz.)	  
en	  internetverkopen	  	  
	  

094290	  Overige	  culturele	  diensten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  het	  huren	  of	  leasen	  van	  muziekinstrumenten	  	  
	  

9.4.3  094300	  Kansspelen	  	  
	  
Deze	  groep	  maakt	  wel	  deel	  uit	  van	  de	  ECOICOP	  indeling,	  maar	  behoort	  om	  praktische	  redenen	  
niet	  tot	  de	  scope	  van	  de	  CPI	  en	  de	  HICP.	  
	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kosten	  voor	  diensten	  van	  loterijen,	  bookmakers,	  totalisators,	  casino's	  en	  andere	  
gokgelegenheden,	  gokautomaten,	  bingozalen,	  kraskaarten,	  sweepstakes,	  enz.	  	  
Kosten	  voor	  diensten	  wordt	  gedefinieerd	  als	  het	  verschil	  tussen	  de	  bedragen	  die	  worden	  
betaald	  voor	  loten	  of	  het	  plaatsen	  van	  weddenschappen	  en	  de	  bedragen	  die	  worden	  uitbetaald	  
aan	  de	  winnaars.	  	  
	  

9.5  095000	  Kranten,	  boeken	  en	  schrijfwaren	  	  

9.5.1  095100	  Boeken	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  boeken,	  met	  inbegrip	  van	  atlassen,	  woordenboeken,	  encyclopedieën,	  studieboeken,	  gidsen	  en	  	  
partituren	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  plakboeken	  en	  albums	  voor	  kinderen	  	  
-‐	  binden	  van	  boeken	  	  
	  
Exclusief:	  	  
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-‐opgenomen	  diskettes	  en	  CD-‐ROMs	  met	  romans,	  toneel,	  gedichten	  etc.	  (091400)	  	  
-‐opgenomen	  diskettes	  en	  CD-‐ROMs	  met	  boeken,	  woordenboeken,	  encyclopedieën,	  vreemde	  
taallessen,	  multimedia	  presentaties,	  etc.	  in	  de	  vorm	  van	  software	  (091400)	  	  
-‐	  postzegelalbums	  (093100)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  e-‐books.	  
Includes	  bibles	  

095110	  Fictieboeken	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kinderboeken	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  plakboeken	  en	  albums	  voor	  kinderen	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  downloads	  van	  fictie	  E-‐boeken	  (095140)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes	  colouring	  books	  for	  children.	  
	  

095120	  Studieboeken	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  studieboeken	  	  
	  

095130	  Overige	  non-‐fictieboeken	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  woordenboeken	  	  
-‐	  kunstboeken	  	  
-‐	  reisgidsen	  	  
-‐	  naslagwerken	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  boekbinden	  en	  downloads	  van	  fictie	  en	  non-‐fictie	  E-‐boeken	  (095140)	  	  
	  

095140	  Boekbinddiensten	  en	  e-‐boekdownloads	  
Inclusief:	  	  
-‐	  boekbinden	  	  	  
-‐	  downloads	  van	  fictie	  en	  non-‐fictie	  E-‐boeken	  	  
	  

9.5.2  095200	  Kranten	  en	  tijdschriften	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kranten,	  magazines	  en	  overige	  tijdschriften	  	  
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095210	  Kranten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kranten	  die	  in	  kiosken	  zijn	  gekocht	  	  
-‐	  krantenabonnementen	  (thuisbezorgd)	  	  
-‐	  Internet	  abonnementen	  op	  kranten	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  e-‐subscriptions	  of	  online	  newspapers.	  
	  

095220	  Tijdschriften	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  leefstijltijdschriften	  	  
-‐	  kindertijdschriften	  	  
-‐	  hobby	  en	  vrijetijdstijdschriften	  	  
-‐	  zakelijke	  en	  politieke	  tijdschriften	  	  
-‐	  TV	  gidsen	  	  
-‐	  abonnementen	  op	  tijdschriften	  (thuisbezorgd)	  	  
-‐	  Internet	  abonnementen	  op	  tijdschriften	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  e-‐subscriptions	  of	  online	  magazines	  and	  periodicals.	  
	  

9.5.3  095300	  Divers	  drukwerk	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  catalogi	  en	  reclamemateriaal	  	  	  
-‐	  posters,	  briefkaarten,	  ansichtkaarten,	  kalenders	  	  	  
-‐	  wenskaarten,	  visitekaartjes,	  berichten	  van	  kennisgeving	  en	  dergelijke	  gedrukte	  
aankondigingen	  	  	  
-‐	  landkaarten	  en	  globes	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  voorgefrankeerde	  ansichtkaarten	  en	  luchtpostvellen	  	  (081000)	  	  
-‐	  postzegelalbums	  (093100)	  	  
	  

095300	  Divers	  drukwerk	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  catalogi	  en	  reclamemateriaal	  	  	  
-‐	  posters,	  briefkaarten,	  ansichtkaarten,	  kalenders	  	  	  
-‐	  wenskaarten,	  visitekaartjes,	  berichten	  van	  kennisgeving	  en	  dergelijke	  gedrukte	  
aankondigingen	  	  	  
-‐	  landkaarten	  en	  globes	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  voorgefrankeerde	  ansichtkaarten	  en	  luchtpostvellen	  	  (081010)	  	  
-‐	  postzegelalbums	  (093110)	  	  
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9.5.4  095400	  Schrijfwaren	  en	  tekenartikelen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  schrijfblokken,	  enveloppen,	  handelsboeken,	  notitieboekjes,	  dagboeken	  enz.	  	  	  
-‐	  pennen,	  potloden,	  vulpennen,	  balpennen,	  viltstiften,	  inkt,	  vlakgom,	  puntenslijpers	  enz.	  	  
-‐	  stencils,	  carbonpapier,	  schrijfmachinelinten,	  inktkussens,	  correctievloeistof	  enz.	  	  
-‐	  perforators,	  papiermessen,	  papierscharen,	  lijm,	  plakband,	  nietmachines	  en	  nieten,	  paperclips,	  	  
punaises	  enz.	  	  	  
-‐	  teken-‐	  en	  schildersmateriaal,	  zoals	  schilderslinnen,	  papier,	  verf,	  tekenkrijt,	  pastelstiften	  en	  
kwasten	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  toner	  en	  inkt	  cartridges	  	  
-‐	  onderwijsmateriaal,	  zoals	  schriften,	  rekenlinialen,	  meetkunde-‐instrumenten,	  leien,	  krijtjes	  en	  	  
potloodetuis	  	  
	  
Exclusief:	  	  
voorgefrankeerde	  postkaarten	  (081000)	  	  
-‐	  zakrekenmachines	  	  (091300).	  	  
-‐	  postzegelalbums	  (093100)	  	  
	  

095410	  Producten	  van	  papier	  
Inclusief:	  	  
-‐	  schrijfblokken,	  enveloppen,	  handelsboeken,	  notitieboekjes,	  dagboeken	  enz.	  	  	  
-‐	  tekenpapier	  	  
-‐	  onderwijsmateriaal,	  zoals	  schriften	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  wrapping	  paper.	  (cadeaupapier)	  

095490	  Overige	  schrijfwaren	  en	  tekenartikelen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  pennen,	  potloden,	  vulpennen,	  balpennen,	  viltstiften,	  inkt,	  vlakgom,	  puntenslijpers	  enz.	  	  
-‐	  stencils,	  carbonpapier,	  schrijfmachinelinten,	  inktkussens,	  correctievloeistof	  enz.	  	  
-‐	  perforators,	  papiermessen,	  papierscharen,	  lijm,	  plakband,	  nietmachines	  en	  nieten,	  paperclips,	  	  
punaises	  enz.	  	  	  
-‐teken-‐	  en	  schildersmateriaal,	  zoals	  schilderslinnen,	  papier,	  verf,	  tekenkrijt,	  pastelstiften	  en	  
kwasten	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  toner	  en	  inkt	  cartridges	  	  
-‐	  rekenlinialen,	  meetkunde-‐instrumenten,	  leien,	  krijtjes	  en	  	  potloodetuis	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  zakrekenmachines	  	  (091340)	  	  
	  

9.6  096000	  Pakketreizen	  	  
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Inclusief:	  	  
-‐	  volledig	  verzorgde	  vakanties	  of	  reizen,	  waarbij	  behalve	  de	  reis	  zelf	  ook	  voedsel,	  
accommodatie,	  gidsen	  enz.	  inbegrepen	  is.	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  excursies	  van	  een	  halve	  of	  een	  hele	  dag	  	  
-‐	  pelgrimstochten	  	  
	  

096010	  Binnenlandse	  pakketreizen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  vakanties	  in	  eigen	  land	  	  
	  

096020	  Pakketreizen	  naar	  het	  buitenland	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  vakanties	  in	  het	  buitenland	  
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10. 100000	  ONDERWIJS	  	  

	  
Deze	  afdeling	  bestrijkt	  alleen	  onderwijsdiensten	  Onderwijs	  via	  radio	  of	  televisie	  is	  inbegrepen.	  	  
De	  indeling	  van	  de	  onderwijsdiensten	  is	  gebaseerd	  op	  de	  categorieën	  van	  de	  International	  
Standard	  	  Classification	  of	  Education	  van	  2011	  (Isced-‐2011)	  van	  de	  Organisatie	  voor	  onderwijs,	  
wetenschap	  en	  cultuur	  van	  de	  Verenigde	  Naties	  (Unesco).	  	  
Deze	  afdeling	  bestrijkt	  geen	  uitgaven	  voor	  onderwijsmateriaal,	  zoals:	  	  
-‐	  onderwijs	  ondersteunende	  diensten,	  zoals	  gezondheidszorg	  (060000)	  	  
-‐	  vervoersdiensten	  (073000)	  	  
-‐	  boeken	  (095100)	  	  
-‐	  schrijfwaren	  (095400)	  	  	  
-‐	  cateringdiensten	  (111200)	  	  
-‐	  diensten	  van	  accommodaties	  (112000)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Art	  and	  music	  schools	  with	  a	  formally	  recognised	  qualification	  received	  upon	  completion	  should	  
be	  classified	  under	  COICOP	  103000,	  104000	  or	  105000	  (depending	  on	  the	  level	  of	  the	  course)	  
It	  includes	  also	  any	  kind	  of	  structured	  courses	  with	  a	  formally	  recognised	  qualification	  received	  
upon	  completion.	  They	  should	  be	  classified	  under	  COICOP	  103000,	  104000	  or	  105000	  
(depending	  on	  the	  level	  of	  the	  course).	  
	  

10.1  101000	  Kleuter-‐	  en	  primair	  onderwijs	  
	  
Niveaus	  0	  en	  1	  van	  ISCED	  2011:	  Kleuteronderwijs	  en	  primair	  onderwijs	  	  	  
	  
Inclusief:	  	  
-‐	  alfabetiseringsprogramma’s	  voor	  personen	  die	  te	  oud	  zijn	  voor	  scholen	  voor	  de	  basisschool	  	  

101010	  Kleuteronderwijs	  	  
ISCED	  2011	  niveau	  0:	  Kleuteronderwijs	  of	  pre-‐primair	  onderwijs	  wordt	  gedefinieerd	  als	  de	  
eerste	  fase	  van	  georganiseerd	  onderwijs	  dat	  voornamelijk	  gericht	  is	  om	  heel	  jonge	  kinderen	  te	  
laten	  wennen	  aan	  een	  schoolomgeving;	  het	  moet	  gericht	  zijn	  op	  de	  cognitieve,	  en	  fysieke,	  
sociale	  en	  emotionele	  ontwikkeling	  van	  kinderen	  die	  minimaal	  3	  en	  maximaal	  6	  jaar	  oud	  zijn.	  	  
Dit	  onderwijs	  kan	  ook	  worden	  gegeven	  in	  ziekenhuizen	  of	  speciale	  scholen	  en	  
opleidingsinstellingen.	  	  
	  

101020	  Primair	  onderwijs	  	  
ISCED	  2011	  niveau	  1:	  Primair	  onderwijs	  begint	  meestal	  als	  kinderen	  5,	  6,	  of	  7	  jaar	  oud	  zijn	  en	  
duurt	  doorgaans	  4	  tot	  6	  jaar.	  De	  programma's	  zijn	  er	  doorgaans	  op	  gericht	  om	  
basisvaardigheden	  op	  het	  gebied	  van	  lezen,	  schrijven,	  rekenen	  en	  andere	  vakken	  bij	  te	  brengen.	  
Dit	  omvat	  ook	  georganiseerd	  onderwijs	  voor	  kinderen	  met	  bijzondere	  behoeften	  en	  
alfabetiseringsprogramma’s	  of	  het	  aanleren	  van	  basisvaardigheden	  binnen	  of	  buiten	  het	  
schoolsysteem	  die	  qua	  inhoud	  overeenkomen	  met	  de	  stof	  in	  het	  basisonderwijs.	  	  
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10.2  102000	  Secundair	  onderwijs	   	  
	  
ISCED	  2011	  niveau	  2	  en	  3:	  lager	  en	  hoger	  secundair	  onderwijs	  	  
	  
Inclusief:	  	  
-‐	  buitenschools	  secundair	  onderwijs	  voor	  volwassenen	  en	  jongeren	  	  
	  

10.3  103000	  Postsecundair	  niet-‐tertiair	  onderwijs	   	   	  
	  
ISCED	  2011	  niveau	  4:	  Dit	  is	  ingevoerd	  om	  programma's	  op	  te	  nemen	  die	  overgang	  overbruggen	  
tussen	  hoger	  secundair	  onderwijs	  en	  postsecundair	  onderwijs.	  	  
De	  typische	  duur	  van	  deze	  opleidingen	  varieert	  van	  het	  voltijdsequivalent	  van	  6	  maanden	  tot	  2	  
jaar.	  Normaalgesproken	  wordt	  voltooiing	  van	  	  ISCED-‐97	  niveau	  3	  vereist	  voor	  toelating.	  
Programma's	  die	  bedoeld	  zijn	  om	  direct	  toegang	  te	  geven	  tot	  ISCED-‐97	  niveau	  5A.	  Type	  5A:	  
programma's	  die	  theoretisch	  georiënteerd	  zijn	  en/of	  voorbereiden	  op	  onderzoek	  (geschiedenis,	  
filosofie,	  wiskunde,	  etc.)	  of	  die	  toegang	  geven	  tot	  hooggekwalificeerde	  beroepen	  zoals	  
medicijnen,	  tandartsenij	  en	  architectuur.	  	  
Programma’s	  die	  bedoeld	  zijn	  om	  direct	  toegang	  te	  geven	  tot	  ISCED-‐97	  level	  5B.	  Type	  5B:	  
programma's	  die	  praktisch	  of	  vakgericht	  georiënteerd	  zijn	  en	  die	  er	  voornamelijk	  op	  gericht	  zijn	  
om	  deelnemers	  praktische	  kennis	  en	  vaardigheden	  bij	  te	  brengen	  die	  nodig	  is	  om	  te	  kunnen	  
werken	  in	  een	  bepaald	  beroep	  of	  vak,	  en	  dat,	  als	  het	  succesvol	  wordt	  afgerond	  doorgaans	  een	  
kwalificatie	  oplevert	  die	  relevant	  is	  op	  de	  arbeidsmarkt.	  	  
ISCED-‐97	  niveau	  5b	  geeft	  geen	  toegang	  tot	  ISCED-‐97	  level	  6.	  Programma’s	  die	  voornamelijk	  
gericht	  zijn	  op	  directe	  toegang	  tot	  de	  arbeidsmarkt,	  hoewel	  ze	  ook	  toegang	  geven	  tot	  andere	  
programma's	  op	  ISCED-‐97	  niveau	  4.	  	  
	  

10.4  104000	  Tertiair	  onderwijs	   	  
	  
ISCED	  2011	  niveaus	  5,	  6,	  7	  en	  8:	  eerste	  en	  tweede	  fase	  van	  het	  tertiair	  onderwijs.	  	  
	  

10.5  105000	  Onderwijs	  dat	  niet	  naar	  niveau	  kan	  
worden	  ingedeeld	  
	  
Onderwijsprogramma’s,	  in	  het	  algemeen	  voor	  volwassenen,	  waarvoor	  geen	  speciale	  voorkennis	  
is	  	  vereist,	  met	  name	  beroepsopleiding	  en	  culturele	  ontwikkeling.	   	  
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11. 110000	  RESTAURANTS	  EN	  HOTELS	  	  

	  

11.1  111000	  Catering	  diensten	  	  

11.1.1  111100	  Restaurants, 	  cafés	  en	  dergelijke	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  cateringdiensten	  (maaltijden,	  versnaperingen,	  dranken),	  verstrekt	  door	  restaurants,	  cafés,	  
buffetten,	  	  bars,	  cafetaria’s	  enz.,	  ook	  indien	  deze	  worden	  verstrekt:	  	  

•	  op	  plaatsen	  waar	  recreatieve,	  culturele,	  sport-‐	  of	  amusementsdiensten	  worden	  verleend:	  	  
theaters,	  bioscopen,	  stadions,	  zwembaden,	  sporthallen,	  musea,	  kunstgalerijen,	  nachtclubs,	  	  
dancings	  enz.	  
•	  tijdens	  openbaar	  vervoer	  (bussen,	  treinen,	  schepen,	  vliegtuigen	  enz.),	  indien	  afzonderlijk	  in	  	  
rekening	  gebracht	  	  

	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  de	  verkoop	  van	  voedingsmiddelen	  en	  dranken	  voor	  onmiddellijke	  consumptie	  door	  kiosken,	  	  
straatverkopers	  en	  dergelijke,	  dan	  wel	  via	  verkoopautomaten	  	  	  
-‐	  de	  verkoop	  van	  bereide	  maaltijden	  door	  restaurants	  voor	  consumptie	  elders	  	  	  	  
-‐	  de	  verkoop	  van	  maaltijden	  die	  klaargemaakt	  zijn	  door	  cateraars	  die	  door	  de	  klant	  worden	  
afgehaald	  of	  worden	  thuisbezorgd	  
-‐	  fooien	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐tabaksaankoop	  (022000)	  	  
-‐telefoongesprekken	  (083000).	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  the	  consumption	  of	  a	  water	  pipe	  with	  tobacco	  in	  a	  shisha	  lounge/bar.	  
	  
What	  is	  the	  distinction	  between	  (the	  differences)	  between	  the	  restaurants	  (111110)	  and	  the	  
take	  away	  /	  fast	  food	  (111120)	  as	  the	  lines	  between	  these	  are	  becoming	  more	  and	  more	  blurred	  
as	  self-‐service	  restaurants	  (111110)	  also	  offer	  take	  away	  services	  (111120)	  and	  fast-‐food	  chains	  
(MacDonald's)	  also	  offers	  sit-‐down	  and	  waiter	  service	  that	  typically	  belong	  to	  the	  restaurant	  
services	  (111110)?	  
	  
On	  the	  self-‐service	  restaurants	  and	  fast-‐food	  chains	  offering	  sit-‐down	  service	  the	  main	  
difference	  should	  be:	  serving	  main	  meals	  or	  serving	  snacks	  and	  fast	  food.	  Seating	  and	  waiter	  
service	  play	  no	  role,	  in	  principle.	  Waiter	  service	  and	  seating	  is	  of	  course	  more	  commonly	  
associated	  with	  restaurants.	  Food	  served	  in	  fast	  food	  restaurants	  typically	  caters	  to	  a	  "meat-‐
sweet	  diet"	  and	  is	  offered	  from	  a	  limited	  menu;	  is	  cooked	  in	  bulk	  in	  advance	  and	  kept	  hot;	  is	  
finished	  and	  packaged	  to	  order;	  and	  is	  usually	  available	  ready	  to	  take	  away,	  though	  seating	  may	  
be	  provided.	  So	  MacDonald's	  remains	  fast	  food	  (until	  they	  change	  the	  menu),	  whatever	  the	  
seating	  and	  waiter	  services	  are.	  Take-‐away	  cooked	  dishes	  should	  be	  allocated	  to	  111120	  
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111110	  Restaurants,	  cafés	  en	  dancings	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  plaatsen	  die	  maaltijden	  verstrekken	  	  
-‐	  plaatsen	  die	  voornamelijk	  dranken	  verstrekken:	  cafés,	  buffetten,	  	  bars,	  tearooms,	  enz.	  	  
-‐	  plaatsen	  waar	  recreatieve,	  culturele,	  sport-‐	  of	  amusementsdiensten	  worden	  verleend:	  	  
theaters,	  bioscopen,	  stadions,	  zwembaden,	  sporthallen,	  musea,	  kunstgalerijen,	  nachtclubs,	  	  
dancings	  enz.	  	  
	  
Zie	  de	  discussie	  bij	  111100	  over	  het	  onderscheid	  tussen	  111110	  en	  111120.	  

111120	  Fastfood	  en	  afhaalmaaltijden	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  plaatsen	  die	  snacks	  en	  fastfood	  verstrekken	  	  
-‐	  tijdens	  openbaar	  vervoer	  (bussen,	  treinen,	  schepen,	  vliegtuigen	  enz.),	  indien	  afzonderlijk	  in	  	  
rekening	  gebracht	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  de	  verkoop	  van	  voedingsmiddelen	  en	  dranken	  voor	  onmiddellijke	  consumptie	  door	  kiosken,	  
straatverkopers	  en	  dergelijke,	  dan	  wel	  via	  verkoopautomaten	  	  	  
-‐	  de	  verkoop	  van	  bereide	  maaltijden	  door	  restaurants	  voor	  consumptie	  elders	  	  	  	  
-‐de	  verkoop	  van	  maaltijden	  die	  klaargemaakt	  zijn	  door	  cateraars	  die	  door	  de	  klant	  worden	  
afgehaald	  of	  worden	  thuisbezorgd	  (111100)	  	  
	  
Zie	  de	  discussie	  bij	  111100	  over	  het	  onderscheid	  tussen	  111110	  en	  111120.	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes	  grilled	  chickens	  and	  the	  like,	  for	  immediate	  consumption	  

11.1.2  111200	  Kantines	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  catering	  in	  fabriekskantines,	  kantoorkantines	  en	  kantines	  in	  scholen,	  universiteiten	  en	  andere	  
onderwijsinstellingen	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  eetzalen	  op	  universiteiten,	  officiersmesses	  	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  eten	  en	  drinken	  voor	  ziekenhuispatiënten	  (063000)	  	  
	  

11.2  112000	  Accommodaties	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  diensten	  op	  het	  gebied	  van	  accommodatie	  van:	  	  	  

•	  hotels,	  pensions,	  motels,	  logies-‐met-‐ontbijt	  en	  dergelijke	  	  
•	  Bungalowparken,	  kampeer-‐	  en	  caravanterreinen,	  jeugdherbergen	  en	  berghutten	  	  	  
•	  kostscholen,	  universiteiten	  en	  andere	  onderwijsinstellingen	  	  
•	  openbaar	  vervoer	  (treinen,	  boten	  enz.)	  wanneer	  afzonderlijk	  in	  rekening	  gebracht	  	  
•	  tehuizen	  voor	  jonge	  werknemers	  of	  immigranten	  	  
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Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  fooien	  	  
-‐	  kruiers	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  betalingen	  door	  huishoudens	  die	  een	  hotel-‐of	  pensionkamer	  als	  hoofdverblijf	  bewonen	  
(041100)	  	  
-‐	  de	  huur	  die	  door	  huishoudens	  wordt	  betaald	  voor	  een	  tweede	  woning	  voor	  de	  duur	  van	  	  een	  
vakantie	  (041200);*	  	  
-‐telefoongesprekken	  (083000).	  	  
-‐	  cateringdiensten	  in	  dergelijke	  inrichtingen,	  met	  	  uitzondering	  van	  het	  ontbijt	  indien	  dit	  in	  de	  
prijs	  van	  de	  accommodatie	  is	  begrepen	  (111100)	  	  
-‐	  huisvesting	  	  in	  weeshuizen,	  tehuizen	  voor	  personen	  met	  een	  handicap	  of	  sociaal	  zwakkeren	  
(124000).	  	  
	  
*Uit	  de	  case	  laws:	  
According	  to	  the	  explanatory	  notes	  of	  ECOICOP,	  secondary	  residences	  for	  the	  duration	  of	  a	  
holiday	  are	  allocated	  to	  041200,	  while	  all	  other	  expenditures	  concerning	  accommodation	  
services	  for	  holiday	  purposes	  are	  allocated	  to	  112000.	  
In	  order	  to	  avoid	  that	  this	  classification	  rule	  is	  interpreted	  differently	  across	  European	  countries	  
the	  following	  guideline	  should	  be	  followed:	  
Rentals	  actually	  paid	  for	  short-‐stay	  accommodation	  for	  the	  duration	  of	  a	  holiday	  (covering	  both	  
main	  and	  secondary	  residences)	  on	  the	  basis	  of	  a	  short-‐term	  contract	  are	  allocated	  to	  112000.	  
Rentals	  actually	  paid	  for	  secondary	  residences	  on	  the	  basis	  of	  a	  long-‐term	  contract,	  such	  as	  on	  
an	  annual	  basis,	  are	  allocated	  to	  041200.	  
	  

112010	  Hotels,	  motels,	  herbergen	  en	  dergelijke	  
Inclusief:	  	  
-‐	  diensten	  op	  het	  gebied	  van	  accommodatie	  in	  hotels	  en	  motels	  	  
-‐	  diensten	  op	  het	  gebied	  van	  accommodatie	  in	  herbergen	  logies-‐met-‐ontbijt	  en	  dergelijke	  
	  

112020	  Bungalowparken,	  kampeerterreinen,	  jeugdherbergen	  en	  dergelijke	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  bungalowparken,	  kampeer-‐	  en	  caravanterreinen,	  jeugdherbergen	  en	  berghutten	  	  	  
-‐	  diensten	  op	  het	  gebied	  van	  accommodatie	  in	  bungalowparken,	  kampeer-‐	  en	  caravanterreinen	  	  
	  

112030	  Diensten	  op	  het	  gebied	  van	  accommodatie	  van	  andere	  instellingen	  	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kostscholen,	  universiteiten	  en	  andere	  onderwijsinstellingen	  	  
-‐	  openbaar	  vervoer	  (treinen,	  boten	  enz.)	  wanneer	  afzonderlijk	  in	  rekening	  gebracht	  	  
-‐	  tehuizen	  voor	  jonge	  werknemers	  of	  immigranten	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes	  rentals	  paid	  by	  tenants	  for	  short-‐stay	  accommodation	  in	  secondary	  residences.	  
(zoals	  AirBnB).	  
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12. 120000	  DIVERSE	  GOEDEREN	  EN	  
DIENSTEN	  	  

12.1  121000	  Persoonlijke	  verzorging	  	  

12.1.1  121100	  Kapsalons	  en	  schoonheidsinstituten	  	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kapsalons,	  kappers,	  schoonheidsinstituten,	  manicure,	  pedicure,	  Turkse	  baden,	  sauna’s,	  	  
solariums,	  	  niet-‐medische	  massages	  enz.	  	  	  
-‐	  dieetclubs,	  tattoo	  en	  piercing	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  schoonheidsbehandelingen,	  ontharing	  en	  dergelijke.	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐spas	  (062300)	  or	  (063000)	  	  
-‐fitness	  centres	  (094100)	  	  
	  

121110	  Heren-‐	  en	  kinderkappers	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  diensten	  van	  heren-‐	  en	  kinderkappers	  	  
	  

121120	  Dameskappers	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  diensten	  van	  dameskappers	  	  
	  

121130	  Schoonheidsbehandelingen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐gezichtsbehandelingen,	  ontharing,	  solariums,	  pedicure,	  bodycare,	  thalassotherapie,	  manicure,	  
pedicure,	  Turkse	  baden,	  sauna’s,	  niet-‐medische	  massages	  enz.	  	  	  
-‐	  dieetclubs,	  tattoo	  en	  piercing	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  spa	  services	  for	  non-‐medical	  reasons.	  

12.1.2  121200	  Elektrische	  apparaten	  voor	  lichaamsverzorging	   	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  elektrische	  scheerapparaten	  en	  tondeuses,	  föhns	  en	  droogkappen,	  krultangen	  en	  
stylingkammen	  	  en	  -‐borstels,	  hoogtezonnen,	  vibrators,	  elektrische	  tandenborstels	  en	  andere	  
elektrische	  apparaten	  voor	  tandverzorging	  enz.	  	  	  
-‐	  reparatie	  van	  dergelijke	  apparaten	  	  
	  

121210	  Elektrische	  apparaten	  voor	  lichaamsverzorging	  	  	  
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Inclusief:	  	  
-‐	  elektrische	  scheerapparaten	  en	  tondeuses,	  föhns	  en	  droogkappen,	  krultangen	  en	  	  
stylingkammen	  	  en	  -‐borstels,	  hoogtezonnen,	  vibrators,	  elektrische	  tandenborstels	  en	  andere	  
elektrische	  apparaten	  voor	  tandverzorging	  enz.	  	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  elektrische	  apparaten	  voor	  lichaamsverzorging	  (121220)	  	  
	  

121220	  Reparatie	  van	  elektrische	  apparaten	  voor	  lichaamsverzorging	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  elektrische	  apparaten	  voor	  lichaamsverzorging	  	  
	  

12.1.3  121300	  Overige	  apparaten,	  artikelen	  en	  producten	  voor	   	  
lichaamsverzorging	   	  

Inclusief:	  	  
-‐	  niet-‐elektrische	  apparaten:	  scheerapparaten	  en	  tondeuses,	  alsmede	  mesjes	  daarvoor,	  scharen,	  
nagelvijlen,	  kammen,	  scheerkwasten,	  haar-‐,	  tanden-‐	  en	  nagelborstels,	  haar-‐	  en	  krulspelden,	  
personen-‐	  en	  babyweegschalen	  enz.	  	  
-‐	  artikelen	  voor	  persoonlijke	  hygiëne:	  toiletzeep,	  medicinale	  zeep,	  reinigingsolie	  en	  -‐melk,	  	  
scheerzeep,-‐crème	  en	  -‐schuim,	  tandpasta	  enz.	  	  	  
-‐	  schoonheidsmiddelen:	  lippenstift,	  nagellak,	  make-‐up	  en	  reinigingscrème,	  poederdoosjes,	  -‐
borstels	  	  en	  -‐donsjes,	  haarlak	  en	  lotions,	  preshave-‐	  en	  aftershaveproducten,	  
zonnebrandmiddelen,	  ontharingsmiddelen,	  	  parfums	  en	  eau	  de	  toilette,	  deodorant	  en	  
badproducten	  	  
-‐	  andere	  producten:	  toiletpapier,	  papieren	  zakdoeken	  en	  handdoekjes,	  maandverband,	  watten,	  
wattenstaafjes,	  babyluiers,	  badsponzen	  enz.	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  stoffen	  zakdoeken	  (031300)	  	  
	  

121310	  Niet-‐elektrische	  apparaten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  scheerapparaten	  en	  tondeuses,	  alsmede	  mesjes	  daarvoor,	  scharen,	  	  nagelvijlen,	  kammen,	  
scheerkwasten,	  haar-‐,	  tanden-‐	  en	  nagelborstels,	  haar-‐	  en	  krulspelden,	  	  personen-‐	  en	  
babyweegschalen	  enz.	  	  
	  

121320	  Artikelen	  voor	  persoonlijke	  hygiëne	  en	  wellness,	  esoterische	  en	  schoonheidsproducten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  toiletzeep,	  medicinale	  zeep,	  reinigingsolie	  en	  -‐melk,	  	  scheerzeep,	  
	  -‐crème	  en	  -‐schuim,	  tandpasta,	  shampoo	  en	  badproducten,	  toiletpapier,	  papieren	  zakdoeken	  en	  
handdoekjes,	  maandverband,	  watten,	  wattenstaafjes,	  babyluiers	  (inclusief	  papieren	  luiers),	  
badsponzen	  enz.	  	  
-‐	  wellness	  en	  esoterische	  producten	  (natuurgeneesmiddelen,	  kruiden,	  healing	  stones	  enz.)	  	  
-‐	  schoonheidsmiddelen:	  lippenstift,	  nagellak,	  make-‐up	  en	  reinigingscrème,	  poederdoosjes,	  -‐
borstels	  	  en	  -‐donsjes,	  haarlak	  en	  lotions,	  preshave-‐	  en	  aftershaveproducten,	  
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zonnebrandmiddelen,	  ontharingsmiddelen,	  parfums	  en	  eau	  de	  toilette,	  deodorant	  en	  
badproducten	  enz.	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  vitaminen	  en	  mineralen,	  levertraan	  	  (061100)	  	  	  	  	  	  
	  

12.2  122000	  Prostitutie	   	  
	  
Inclusief:	  	  
-‐	  diensten	  verleend	  door	  prostituees	  	  
	  
Deze	  groep	  maakt	  wel	  deel	  uit	  van	  de	  ECOICOP	  indeling,	  maar	  behoort	  om	  praktische	  redenen	  
niet	  tot	  de	  scope	  van	  de	  CPI	  en	  de	  HICP.	  
	  

12.3  123000	  Artikelen	  voor	  persoonlijk	  gebruik	  n.e.g. 	   	   	  

12.3.1  123100	  Sieraden,	  klokken	  en	  horloges	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  edelstenen,	  edele	  metalen	  en	  hiermee	  vervaardigde	  juwelen	  	  
-‐	  sieraden,	  manchetknopen	  en	  dasspelden	  	  
-‐	  klokken,	  horloges,	  stophorloges,	  wekkers,	  reiswekkers	  	  	  
-‐	  reparatie	  van	  sieraden,	  klokken	  en	  horloges	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  decoratieartikelen	  (051100	  of	  054000)	  	  
-‐	  radiowekkers	  (091100)	  	  
-‐	  edelstenen	  en	  edele	  metalen	  	  en	  daarvan	  vervaardigde	  juwelen,	  die	  voornamelijk	  als	  
waardeobject	  zijn	  aangeschaft	  (investeringen)	  	  
	  

123110	  Sieraden	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  edelstenen,	  edele	  metalen	  en	  hiermee	  vervaardigde	  juwelen	  	  
-‐	  sieraden,	  manchetknopen	  en	  dasspelden	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  decoratieartikelen	  (051110	  of	  054010)	  	  
-‐	  edelstenen	  en	  edele	  metalen	  	  en	  daarvan	  vervaardigde	  juwelen,	  die	  voornamelijk	  als	  
waardeobject	  zijn	  aangeschaft	  (investeringen)	  	  

123120	  Klokken	  en	  horloges	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  klokken,	  horloges,	  stophorloges,	  wekkers,	  reiswekkers	  	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  radiowekkers	  (091110)	  	  
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123130	  Reparatie	  van	  sieraden,	  klokken	  en	  horloges	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  juwelen,	  klokken	  en	  horloges	  	  
	  

12.3.2  123200	  Overige	  artikelen	  voor	  persoonlijk	  gebruik	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  reisartikelen	  en	  andere	  opbergmiddelen	  voor	  artikelen	  voor	  persoonlijk	  gebruik:	  koffers,	  	  
reistassen,	  diplomatenkoffers,	  schooltassen,	  handtassen,	  portefeuilles,	  portemonnees	  enz.	  	  	  
-‐	  artikelen	  voor	  baby’s:	  kinderwagens,	  wandelwagentjes,	  reiswiegjes,	  ligstoeltjes,	  bedjes	  en	  
zitjes	  	  voor	  gebruik	  in	  de	  auto,	  draagzakken,	  tuigjes	  en	  leidsels,	  enz.	  	  
-‐	  rookartikelen:	  pijpen,	  aanstekers,	  sigarettenetuis,	  sigarenschaartjes,	  asbakken	  enz.	  	  	  	  
-‐	  diverse	  artikelen	  voor	  persoonlijk	  gebruik:	  zonnebrillen,	  wandelstokken,	  paraplu’s,	  parasols,	  	  
waaiers,	  sleutelhangers	  enz.	  	  	  
-‐begrafenisartikelen:	  doodskisten,	  grafstenen,	  urnen	  enz.	  	  	  
-‐	  reparatie	  van	  andere	  artikelen	  voor	  persoonlijk	  gebruik	  	  
	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  brandstof	  voor	  aanstekers	  	  
-‐	  wandthermometers	  en	  -‐barometers	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  babymeubelen	  (051100)	  	  
-‐	  boodschappentassen	  (052000)	  	  
-‐zuigflessen	  (054000)	  	  
	  

123210	  Reisartikelen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  reisartikelen	  en	  andere	  opbergmiddelen	  voor	  artikelen	  voor	  persoonlijk	  gebruik:	  koffers,	  	  
reistassen,	  diplomatenkoffers,	  schooltassen,	  handtassen,	  portefeuilles,	  portemonnees	  enz.	  	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  boodschappentassen	  (052090)	  	  
	  

123220	  Babyartikelen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  babyartikelen	  	  

•	  kinderwagens	  	  
•	  wandelwagentjes	  	  
•	  reiswiegjes	  	  
•	  ligstoeltjes	  	  
•	  bedjes	  en	  zitjes	  voor	  in	  de	  auto	  	  
•	  draagzak	  voor	  op	  de	  rug	  	  
•	  draagzak	  voor	  op	  de	  buik	  	  
•	  tuigjes	  en	  leidsels	  	  

	  
Exclusief:	  	  
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-‐	  babymeubelen	  (051190)	  	  
-‐	  boodschappentassen	  (052090)	  	  
-‐	  zuigflessen	  (054030)	  	  
	  

123230	  Reparatie	  van	  andere	  artikelen	  voor	  persoonlijk	  gebruik	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  reparatie	  van	  reisartikelen	  en	  andere	  opbergmiddelen	  voor	  artikelen	  voor	  persoonlijk	  gebruik:	  
koffers,	  reistassen,	  diplomatenkoffers,	  schooltassen,	  handtassen,	  portefeuilles,	  portemonnees	  
enz.	  	  
-‐	  reparatie	  van	  artikelen	  voor	  baby’s:	  kinderwagens,	  wandelwagentjes,	  reiswiegjes,	  ligstoeltjes,	  
bedjes	  en	  zitjes	  	  voor	  gebruik	  in	  de	  auto,	  draagzakken,	  tuigjes	  en	  leidsels,	  enz.	  	  
	  

123290	  Overige	  artikelen	  voor	  persoonlijk	  gebruik	  n.e.g.	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  wandthermometers	  en	  -‐barometers	  	  
-‐	  rookartikelen:	  pijpen,	  aanstekers,	  sigarettenetuis,	  sigarenschaartjes,	  asbakken	  enz.	  	  	  	  
-‐	  diverse	  artikelen	  voor	  persoonlijk	  gebruik:	  zonnebrillen,	  wandelstokken,	  paraplu’s,	  parasols,	  	  
waaiers,	  sleutelhangers	  enz.	  	  	  
-‐	  begrafenisartikelen:	  doodskisten,	  grafstenen,	  urnen	  enz.	  	  	  
-‐	  reparatie	  van	  andere	  artikelen	  voor	  persoonlijk	  gebruik	  n.e.g.	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  wellness	  en	  esoterische	  producten	  (121320)	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  the	  electronic	  cigarette	  device	  and	  the	  refills	  without	  nicotine.	  (de	  e-‐sigaret	  zelf	  en	  
de	  vulling	  zonder	  nicotine.	  De	  vulling	  met	  nicotine	  hoort	  in	  022030).	  
	  

12.4  124000	  Sociale	  bescherming	  	   	   	  
Sociale	  bescherming	  wordt	  hier	  gedefinieerd	  als	  bijstand	  en	  ondersteuning	  voor	  de	  volgende	  
categorieën	  	  personen:	  bejaarden,	  personen	  met	  een	  handicap,	  personen	  die	  een	  
arbeidsongeval	  hebben	  gehad	  of	  	  aan	  een	  beroepsziekte	  lijden,	  nabestaanden,	  werklozen,	  
behoeftigen,	  daklozen,	  mensen	  met	  een	  laag	  	  inkomen,	  oorspronkelijke	  bevolking,	  
immigranten,	  vluchtelingen,	  alcohol-‐	  en	  drugsverslaafden	  enz.	  	  	  
	  Inbegrepen	  zijn	  bijstand	  en	  ondersteuning	  van	  gezinnen	  en	  kinderen.	  	  	  	  
	  
Inclusief:	  	  
-‐	  verzorging	  in	  een	  inrichting,	  thuishulp,	  dagverzorging	  en	  revalidatie.	  	  Meer	  in	  het	  bijzonder	  
bestrijkt	  deze	  klasse	  betalingen	  van	  huishoudens	  voor:	  	  

•	  bejaardentehuizen,	  tehuizen	  voor	  personen	  met	  een	  handicap,	  revalidatiecentra	  waarbij	  
niet	  gezondheidszorg	  en	  revalidatietherapie,	  maar	  langdurige	  ondersteuning	  van	  patiënten	  
op	  de	  	  voorgrond	  staat,	  scholen	  voor	  personen	  met	  een	  handicap,	  waar	  het	  belangrijkste	  
doel	  is	  de	  	  leerlingen	  te	  helpen	  omgaan	  met	  hun	  handicap.	  	  
•	  thuishulp	  voor	  bejaarden	  en	  personen	  met	  een	  handicap	  (schoonmaak,	  tafeltje-‐dek-‐je,	  
dagverzorgingscentra,	  dagverzorgingsdiensten,	  verzorgingsdiensten	  	  tijdens	  vakanties	  
•	  kinderverzorgsters,	  crèches,	  speelscholen	  en	  andere	  kinderopvangfaciliteiten	  	  	  
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•	  gezinsadviesbureaus,	  diensten	  voor	  pleegkinderen	  en	  adoptie	  	  
	  

124010	  Kinderopvang	  	  
	  
Verschil	  CPI	  en	  HICP	  
Er	  zijn	  verschillen	  in	  de	  behandeling	  van	  ouderbijdragen	  voor	  de	  kinderopvang	  tussen	  CPI	  en	  
HICP.	  In	  de	  CPI	  wordt	  de	  brutoprijs	  die	  voor	  de	  kinderopvang	  wordt	  betaald	  meegenomen.	  De	  
weging	  voor	  kinderopvang	  is	  analoog	  hoog.	  In	  de	  HICP	  worden	  uitsluitend	  de	  eigen	  bijdragen	  
die	  de	  ouders	  zelf	  betalen	  meegenomen.	  De	  bijdragen	  die	  het	  Rijk	  aan	  de	  ouders	  toekent	  
worden	  van	  de	  brutoprijzen	  afgetrokken.	  Ook	  de	  weging	  voor	  kinderopvang	  in	  de	  HICP	  is	  
daardoor	  lager.	  
	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kinderopvang	  buitenshuis	  	  
-‐	  kinderverzorgsters,	  dagopvang,	  crèches,	  speelscholen	  en	  andere	  kinderopvangfaciliteiten	  	  	  
-‐	  kleuterschool	  (niet	  onderwijsgericht)	  	  
-‐	  naschoolse	  opvang	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  babysitters	  etc.	  (056210)	  	  
-‐	  kleuterschool	  (wel	  onderwijsgericht)	  (divisie	  100000)	  	  
	  

124020	  Verzorgingshuizen	  voor	  ouderen	  en	  gehandicapten	  	  
	  
Verschil	  CPI	  en	  HICP	  
In	  de	  HICP	  zijn	  alle	  consumptieve	  bestedingen	  van	  de	  institutionele	  bevolking	  inbegrepen.	  De	  
eigen	  bijdragen	  zijn	  in	  de	  HICP	  opgenomen	  onder	  deze	  COICOP-‐groep.	  De	  overige	  consumptie	  is	  
gewoon	  naar	  de	  verschillende	  COICOP-‐groepen	  onderverdeeld.	  	  
Vanaf	  de	  reeks	  2015=100	  blijven	  de	  eigen	  bijdragen	  buiten	  het	  bereik	  van	  de	  CPI,	  maar	  worden	  
de	  overige	  uitgaven	  van	  bewoners	  van	  instellingen	  en	  tehuizen	  ook	  opgenomen	  in	  het	  bereik	  
van	  de	  CPI.	  Daarmee	  vervalt	  de	  noodzaak	  deze	  bestedingen	  apart	  te	  ramen;	  bovendien	  heeft	  
het	  vrijwel	  geen	  invloed	  op	  de	  einduitkomst	  van	  de	  CPI.	  
	  
De	  eigen	  bijdragen	  voor	  de	  bewoners	  worden	  in	  de	  reeks	  2015=100	  dus	  nog	  niet	  opgenomen	  in	  
de	  CPI.	  De	  CPI	  kent	  deze	  coicop	  groep	  dan	  ook	  niet.	  Dat	  gebeurt	  mogelijk	  bij	  een	  volgende	  
methodewijziging	  als	  dan	  besloten	  wordt	  de	  internationale	  definities	  geheel	  te	  volgen.	  
Een	  compleet	  overzicht	  van	  de	  verschillen	  tussen	  CPI	  en	  HICP	  vind	  je	  in	  hoofdstuk	  0.	  
	  
Inclusief:	  
	  -‐	  revalidatiecentra	  waarbij	  niet	  	  gezondheidszorg	  en	  revalidatietherapie,	  maar	  langdurige	  
ondersteuning	  van	  patiënten	  op	  de	  voorgrond	  staat.	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes	  homes	  with	  or	  without	  medical	  and	  nursing	  care	  services.	  
	  

124030	  Thuiszorg	  
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Inclusief:	  	  
-‐	  thuishulp	  voor	  bejaarden	  en	  personen	  met	  een	  handicap	  (schoonmaak,	  tafeltje-‐dek-‐je,	  
dagverzorgingscentra,	  dagverzorgingsdiensten,	  verzorgingsdiensten	  	  tijdens	  vakanties	  	  
-‐	  scholen	  waarin	  het	  hoofddoel	  is	  om	  studenten	  te	  leren	  omgaan	  met	  hun	  handicap	  	  
	  

124040	  Adviesverlening	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  gezinsadviesbureaus,	  diensten	  voor	  pleegkinderen	  en	  adoptie	  	  
	  

12.5  125000	  Verzekeringen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  de	  kosten	  van	  de	  verzekeringsdienst	  worden	  ingedeeld	  naar	  de	  aard	  van	  de	  verzekering:	  	  	  

•	  levensverzekering	  	  en	  schadeverzekering	  (verzekeringen	  in	  verband	  met	  de	  woning,	  ziekte,	  
vervoer	  enz.)	  
•	  De	  kosten	  	  van	  een	  verzekering	  die	  verschillende	  risico’s	  bestrijkt,	  moeten	  worden	  
ingedeeld	  op	  basis	  van	  de	  kosten	  	  voor	  het	  belangrijkste	  risico	  indien	  het	  niet	  mogelijk	  is	  ze	  
toe	  te	  rekenen	  aan	  elk	  van	  de	  bestreken	  	  risico’s	  apart	  

	  
De	  kosten	  van	  de	  verzekeringsdienst	  worden	  gedefinieerd	  als	  het	  verschil	  tussen	  de	  
verschuldigde	  uitkeringen	  en	  de	  ontvangen	  premies	  en	  toegerekende	  premies	  	  
	  

12.5.1  125100	  Levensverzekeringen	  	  
	  
Deze	  groep	  maakt	  wel	  deel	  uit	  van	  de	  coicop	  indeling,	  maar	  behoort	  niet	  tot	  de	  scope	  van	  de	  
CPI	  en	  de	  HICP.	  
	  
Inclusief:	  	  
-‐de	  kosten	  van	  een	  levensverzekering,	  	  overlijdensverzekering,	  onderwijsverzekering	  enz.	  	  
	  

12.5.2  125200	  Verzekeringen	  in	  verband	  met	  de	  woning	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kosten	  van	  de	  verzekeringsdienst,	  die	  door	  bewoners	  van	  een	  eigen	  huis	  en	  door	  huurders	  
worden	  betaald	  voor	  verzekeringen	  die	  gewoonlijk	  door	  huurders	  worden	  afgesloten	  voor	  
brand,	  diefstal,	  waterschade	  enz.	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  kosten	  van	  de	  verzekeringsdienst,	  die	  door	  bewoners	  van	  een	  eigen	  huis	  worden	  betaald	  	  voor	  
verzekeringen	  die	  gewoonlijk	  door	  huiseigenaren	  worden	  afgesloten	  	  
	  

12.5.3  125300	  Verzekeringen	  in	  verband	  met	  de	  gezondheid	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kosten	  voor	  particuliere	  ziektekosten-‐	  en	  ongevallenverzekeringen	  	  
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125310	  Verplichte	  verzekeringen	  in	  verband	  met	  de	  gezondheid	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  verplichte	  ziektekostenverzekeringen	  	  
	  

125320	  Particuliere	  verzekeringen	  in	  verband	  met	  de	  gezondheid	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kosten	  van	  de	  verzekeringsdienst	  voor	  een	  particuliere	  ziekte-‐	  en	  ongevallenverzekering	  	  
	  

12.5.4  125400	  Verzekeringen	  in	  verband	  met	  vervoer	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kosten	  van	  de	  verzekeringsdienst	  in	  verband	  met	  privé-‐voertuigen	  	  
-‐	  kosten	  van	  reis-‐	  en	  bagageverzekering	  	  
	  

125410	  Motorrijtuigverzekeringen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kosten	  van	  de	  verzekeringsdienst	  in	  verband	  met	  privé-‐voertuigen	  	  
	  

125420	  Reisverzekeringen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kosten	  van	  reis-‐	  en	  bagageverzekering	  	  
	  
	  

12.5.5  125500	  Overige	  verzekeringen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kosten	  van	  andere	  verzekeringen,	  zoals	  wettelijke	  aansprakelijkheid	  voor	  letsel	  of	  schade	  aan	  	  
derden	  of	  hun	  eigendommen	  	  
	  
Exclusief:	  	  
-‐	  wettelijke	  aansprakelijkheid	  voor	  letsel	  of	  schade	  aan	  derden	  of	  hun	  eigendommen	  als	  gevolg	  
van	  het	  gebruik	  van	  privé-‐voertuigen	  (125400)	  
	  	  

125500	  Overige	  verzekeringen	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kosten	  van	  andere	  verzekeringen,	  zoals	  wettelijke	  aansprakelijkheid	  voor	  letsel	  of	  schade	  aan	  
derden	  of	  hun	  eigendommen	  	  	  	  
	  

12.6  126000	  Financiële	  diensten	  n.e.g. 	  
Inclusief:	  	  
-‐	  indirect	  gemeten	  financiële	  bemiddelingskosten	  	  
	  

12.6.1  126100	  Indirect	  gemeten	  diensten	  van	  financiële	  intermediairs	   	  
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Deze	  groep	  maakt	  wel	  deel	  uit	  van	  de	  ECOICOP	  indeling,	  maar	  behoort	  niet	  tot	  de	  scope	  van	  de	  
CPI	  en	  de	  HICP.	  
	  
Inclusief:	  	  
-‐	  indirect	  gemeten	  diensten	  van	  financiële	  intermediairs	  	  
	  

12.6.2  126200	  Overig	  financiële	  diensten	  n.e.g. 	   	  
Inclusief:	  	  
-‐	  werkelijke	  kosten	  van	  de	  financiële	  diensten	  van	  banken,	  postkantoren,	  spaarbanken,	  
geldwisselaars	  	  en	  dergelijke	  financiële	  instellingen	  	  
-‐	  honoraria	  en	  kosten	  van	  de	  diensten	  van	  effectenmakelaars,	  beleggingsadviseurs,	  
belastingconsulenten	  en	  	  dergelijke	  	  
-‐	  administratieve	  kosten	  van	  particuliere	  pensioenfondsen	  en	  dergelijke	  	  
	  

126210	  Vergoedingen	  voor	  banken	  en	  postkantoren	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  kosten	  van	  de	  financiële	  diensten	  van	  spaarbanken,	  wisselkantoren	  en	  vergelijkbare	  financiële	  
instellingen	  	  
	  

126220	  Honoraria	  en	  kosten	  van	  de	  diensten	  van	  effectenmakelaars,	  beleggingsadviseurs	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  honoraria	  en	  kosten	  van	  de	  financiële	  diensten	  van	  belastingconsulenten	  en	  	  dergelijke	  	  
	  

12.7  127000	  Overig	  diensten	  n.e.g. 	   	  
	  
Inclusief:	  	  
-‐	  honoraria	  voor	  juridische	  diensten,	  arbeidsbemiddelingsbureaus	  enz.	  	  
-‐	  begrafeniskosten	  	  
-‐	  betaling	  voor	  de	  diensten	  van	  onroerendgoedmakelaars,	  huizenmakelaars,	  veilinghouders,	  
exploitanten	  van	  verkoopruimtes	  en	  andere	  tussenpersonen	  	  
-‐	  betaling	  voor	  fotokopieën	  en	  andere	  reproducties	  van	  documenten	  	  
	  -‐	  leges	  voor	  de	  afgifte	  van	  geboorte-‐,	  huwelijks-‐en	  overlijdensakten	  en	  van	  andere	  
administratieve	  documenten	  	  
-‐	  betaling	  voor	  mededelingen	  en	  advertenties	  in	  kranten	  	  
-‐	  betaling	  voor	  de	  diensten	  van	  grafologen,	  astrologen,	  detectives,	  lijfwachten,	  
huwelijksbureaus	  en	  huwelijksadviesbureaus,	  officiële	  schrijvers,	  diverse	  concessies	  
(zitplaatsen,	  toiletten,	  vestiaires)	  enz.	  	  
	  

127010	  Administratieve	  kosten	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  afgifte	  van	  geboorte-‐,	  huwelijks-‐en	  overlijdensakten	  	  
-‐	  paspoorten	  en	  vergunningen,	  waaronder	  wapenvergunningen	  enz.	  	  
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127020	  Juridische	  diensten	  en	  accountants	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  honoraria	  voor	  juridische	  diensten,	  en	  accountants	  	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
It	  includes:	  
-‐	  services	  of	  assistance	  in	  the	  payment	  of	  income	  taxes	  
	  

127030	  Diensten	  van	  begrafenisondernemers	  	  
Inclusief:	  	  
-‐	  begrafeniskosten	  	  
	  

127040	  Overige	  betalingen	  en	  diensten	  	  
	  
Verschil	  CPI	  en	  HICP	  
De	  contributies	  voor	  maatschappelijke	  organisaties	  (bijvoorbeeld	  het	  lidmaatschapsbedrag	  voor	  
een	  vakbond)	  maken	  voor	  de	  CPI	  onderdeel	  uit	  van	  deze	  coicopgroep.	  Deze	  coicop	  groep	  
bestaat	  ook	  in	  de	  HICP,	  maar	  bevat	  daar	  minder	  artikelen.	  
	  
Inclusief:	  	  
-‐	  reproducties	  van	  documenten,	  mededelingen	  en	  advertenties	  in	  kranten	  	  
-‐	  fotokopieën	  en	  andere	  reproducties	  	  
-‐	  betaling	  voor:	  	  
•	  arbeidsbemiddelingsbureaus	  	  

•	  veilinghouders	  	  
•	  exploitanten	  van	  verkoopruimtes	  en	  andere	  tussenpersonen	  	  
•	  grafologen	  	  
•	  astrologen	  	  
•	  detectives	  	  
•	  lijfwachten	  	  
•	  huwelijksbureaus	  en	  huwelijksadviesbureaus	  	  
•	  datingbureaus	  	  
•	  officiële	  schrijvers	  	  
•	  diverse	  concessies	  (zitplaatsen,	  toiletten,	  vestiaires)	  enz.	  	  

	  
Ook	  inclusief:	  	  
-‐	  betaling	  voor	  de	  diensten	  van	  verhuurmakelaars	  
	  
Uit	  de	  case	  laws:	  
Includes:	  
-‐	  creation	  of	  a	  webpage	  for	  private	  households	  
-‐	  Includes	  "cloud"	  services	  
-‐	  religious	  services	  
-‐	  membership	  fees	  for	  retail/wholesale	  stores	  
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13. 130000	  CONSUMPTIEGEBONDEN	  
BELASTINGEN	  

Verschil	  CPI	  en	  HICP	  
Groep	  13	  behoort	  niet	  tot	  de	  ECOICOP	  indeling,	  maar	  is	  toegevoegd	  voor	  de	  Nederlandse	  CPI.	  
Deze	  groep	  behoort	  dus	  ook	  niet	  tot	  de	  HICP.	  Zie	  hoofdstuk	  0	  voor	  een	  uitgebreide	  toelichting	  
over	  de	  verschillen	  tussen	  CPI	  en	  HICP.	  
	  
De	  groep	  consumptiegebonden	  belastingen	  omvat	  zuiveringsheffing,	  motorrijtuigenbelasting	  en	  
hondenbelasting	  

13.1  131000	  Zuiveringsheffing	  
Omvat	  de	  verontreinigingsheffing	  voor	  een	  huishouden.	  Dat	  zijn	  de	  tarieven	  van	  de	  
Waterschappen	  om	  hun	  werkzaamheden	  te	  bekostigen.	  
	  

13.2  132000	  Motorrijtuigenbelasting	  
Tot	  deze	  groep	  behoren	  de	  uitgaven	  die	  Nederlandse	  huishoudens	  doen	  aan	  
Motorrijtuigenbelasting.	  
	  

13.3  133000	  Hondenbelasting	  
Tot	  deze	  groep	  behoren	  de	  uitgaven	  die	  Nederlandse	  huishoudens	  doen	  aan	  hondenbelasting.	  
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14. 140000	  CONSUMPTIE	  IN	  HET	  
BUITENLAND	  	  

	  
Verschil	  CPI	  en	  HICP	  
Groep	  14	  behoort	  niet	  tot	  de	  ECOICOP	  	  indeling,	  maar	  is	  toegevoegd	  voor	  de	  Nederlandse	  CPI.	  
Deze	  groep	  behoort	  dus	  ook	  niet	  tot	  de	  HICP.	  Zie	  hoofdstuk	  0	  voor	  een	  uitgebreide	  toelichting	  
over	  de	  verschillen	  tussen	  CPI	  en	  HICP.	  
	  

14.1  141000	  Voeding	  buitenland	  
Consumptieve	  uitgaven	  aan	  voeding	  van	  Nederlanders	  in	  het	  buitenland.	  
	  

14.2  142000	  Vervoer	  buitenland	  
Consumptieve	  uitgaven	  aan	  vervoer	  van	  Nederlanders	  in	  het	  buitenland.	  
	  

14.3  143000	  Accommodaties	  buitenland	  
Consumptieve	  uitgaven	  aan	  accommodaties	  van	  Nederlanders	  in	  het	  buitenland.	  
	  

14.4  144000	  Cafés	  en	  restaurants	  buitenland	  
Consumptieve	  uitgaven	  aan	  cafés	  en	  restaurants	  van	  Nederlanders	  in	  het	  buitenland.	  
	  

14.5  145000	  Overige	  consumptie	  buitenland	  
Overige	  consumptieve	  uitgaven	  van	  Nederlanders	  in	  het	  buitenland.	  
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Bijlage	  1:	  Laagste	  publicatiecoicops	  

In	  onderstaande	  tabel	  staan	  alle	  hiërarchisch	  laagste	  publicatiecoicops.	  De	  kolommen	  CPI	  en	  
HICP	  geven	  aan	  of	  deze	  coicop	  wordt	  gepubliceerd	  in	  de	  betreffende	  reeks	  (2015=100).	  
Voorbeeld:	  coicop	  042100	  komt	  wel	  voor	  in	  de	  CPI,	  maar	  niet	  in	  de	  HICP.	  
	  

ECOICOP	   Naam	   CPI	   HICP	  
011110	   Rijst	   J	   J	  
011120	   Bloem	  en	  andere	  granen	   J	   J	  
011130	   Brood	   J	   J	  
011140	   Overige	  bakkerijproducten	   J	   J	  
011150	   Pizza	  en	  quiche	   J	   J	  
011160	   Pastaproducten	  en	  couscous	   J	   J	  
011170	   Ontbijtgranen	   J	   J	  
011180	   Overige	  graanproducten	   J	   J	  
011210	   Rund-‐	  en	  kalfsvlees	   J	   J	  
011220	   Varkensvlees	   J	   J	  
011230	   Schapen-‐	  en	  geitenvlees	   J	   J	  
011240	   Pluimveevlees	   J	   J	  
011250	   Overig	  vlees	   J	   J	  
011270	   Gedroogd,	  gezouten	  of	  gerookt	  vlees	   J	   J	  
011280	   Overige	  vleesbereidingen	   J	   J	  
011310	   Verse	  of	  gekoelde	  vis	   J	   J	  
011330	   Verse	  of	  gekoelde	  schaal-‐	  en	  schelpdieren	   J	   J	  
011350	   Gedroogde,	  gezouten	  of	  gerookte	  vis	  en	  schaal-‐	  en	  schelpdieren	   J	   J	  
011360	   Overige	  bereidingen	  en	  conserven	  van	  vis	  en	  schaal-‐en	  schelpdieren	   J	   J	  
011410	   Verse	  volle	  melk	   J	   J	  
011420	   Verse	  halfvolle	  en	  magere	  melk	   J	   J	  
011430	   Houdbare	  melk	   J	   J	  
011440	   Yoghurt	   J	   J	  
011450	   Kaas	  en	  kwark	   J	   J	  
011460	   Overige	  zuivelproducten	   J	   J	  
011470	   Eieren	   J	   J	  
011510	   Boter	   J	   J	  
011520	   Margarine	  en	  andere	  plantaardige	  vetten	   J	   J	  
011530	   Olijfolie	   J	   J	  
011540	   Overige	  eetbare	  olie	   J	   J	  
011610	   Vers	  of	  gekoeld	  fruit	   J	   J	  
011630	   Gedroogd	  fruit	  en	  noten	   J	   J	  
011640	   Conserven	  van	  fruit	  en	  producten	  op	  basis	  van	  fruit	   J	   J	  
011710	   Verse	  of	  gekoelde	  groenten	  behalve	  aardappelen	  en	  andere	  knollen	   J	   J	  
011720	   Diepvries	  groenten	  behalve	  aardappelen	  en	  andere	  knollen	   J	   J	  
011730	   Gedroogde	  groenten,	  andere	  bereidingen	  en	  conserven	  van	  groenten	   J	   J	  
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011740	   Aardappelen	   J	   J	  
011750	   Chips	   J	   J	  
011810	   Suiker	   J	   J	  
011820	   Jam,	  marmelade	  en	  honing	   J	   J	  
011830	   Chocolade	   J	   J	  
011840	   Snoepgoed	   J	   J	  
011850	   Consumptie-‐ijs	  en	  roomijs	   J	   J	  
011860	   Kunstmatige	  zoetstoffen	   J	   J	  
011910	   Sauzen,	  samengestelde	  kruiderijen	   J	   J	  
011920	   Zout,	  specerijen	  en	  keukenkruiden	   J	   J	  
011930	   Babyvoeding	   J	   J	  
011940	   Kant-‐en-‐klaarmaaltijden	   J	   J	  
011990	   Overige	  voedingsmiddelen	  n.e.g.	   J	   J	  
012110	   Koffie	   J	   J	  
012120	   Thee	   J	   J	  
012130	   Cacao	   J	   J	  
012210	   Mineraalwater	  of	  bronwater	   J	   J	  
012220	   Frisdranken	   J	   J	  
012230	   Vruchten-‐	  en	  groentesappen	   J	   J	  
021110	   Gedistilleerde	  dranken	  en	  likeuren	   J	   J	  
021210	   Wijn	  van	  druiven	   J	   J	  
021230	   Distillatiewijn	   J	   J	  
021310	   Pils	   J	   J	  
021320	   Overig	  alcoholhoudend	  bier	   J	   J	  
021330	   Licht	  alcoholisch	  en	  alcoholvrij	  bier	   J	   J	  
022010	   Sigaretten	   J	   J	  
022020	   Sigaren	   J	   J	  
022030	   Shag	  en	  andere	  tabaksproducten	   J	   J	  
031210	   Herenkleding	   J	   J	  
031220	   Dameskleding	   J	   J	  
031230	   Baby-‐	  en	  kinderkleding	   J	   J	  
031310	   Overige	  kledingartikelen	   J	   J	  
031410	   Wasserijen	  en	  stomerijen	   J	   J	  
032110	   Herenschoenen	   J	   J	  
032120	   Damesschoenen	   J	   J	  
032130	   Kinderschoenen	   J	   J	  
041100	   Werkelijke	  woninghuur	  betaald	  door	  huurders	   J	   J	  
041220	   Garagehuur	  en	  overige	  huur	  betaald	  door	  huurders	   J	   J	  
042100	   Toegerekende	  huur	  eigen	  woning	   J	   N	  
043100	   Materiaal	  voor	  onderhoud	  en	  reparatie	  van	  de	  woning	   J	   J	  
043240	   Diensten	  van	  schilders	   J	   J	  
044100	   Watervoorziening	   J	   J	  
044200	   Ophalen	  van	  huisvuil	   J	   J	  
044300	   Riolering	   J	   J	  
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044410	   Onderhoudskosten	  in	  meergezinswoningen	   J	   J	  
045101	   Transport	  van	  elektriciteit	   J	   J	  
045102	   Levering	  van	  elektriciteit	   J	   J	  
045103	   Specifieke	  heffingen	  elektriciteit	   J	   J	  
045211	   Transport	  van	  gas	   J	   J	  
045212	   Levering	  van	  gas	   J	   J	  
045213	   Specifieke	  heffingen	  gas	   J	   J	  
045500	   Stadsverwarming	   J	   J	  
051110	   Meubelen	  voor	  het	  huis	   J	   J	  
051120	   Tuinmeubelen	   J	   J	  
051130	   Verlichtingsapparatuur	   J	   J	  
051190	   Overige	  meubelen	  en	  stoffering	   J	   J	  
051210	   Vaste	  vloerbedekking	  en	  tapijten	   J	   J	  
051220	   Overige	  vloerbedekking	   J	   J	  
052010	   Meubelstoffen	  en	  gordijnen	   J	   J	  
052020	   Beddengoed	   J	   J	  
052030	   Tafel-‐	  en	  toiletlinnen	   J	   J	  
053110	   Koel-‐	  en	  vrieskasten	   J	   J	  
053120	   (Af)wasmachines	  en	  wasdrogers	   J	   J	  
053130	   Fornuizen,	  ovens,	  magnetrons	  en	  dergelijke	   J	   J	  
053140	   Verwarming,	  airconditioners	   J	   J	  
053150	   Schoonmaakapparaten	   J	   J	  
053210	   Keukenmachines	   J	   J	  
053220	   Koffiezetapparaten,	  waterkokers	  en	  dergelijke	   J	   J	  
053230	   Strijkijzers	   J	   J	  
053300	   Reparatie	  van	  huishoudelijke	  apparaten	   J	   J	  
054010	   Glaswerk,	  kristal	  en	  aardewerk	  of	  porselein	   J	   J	  
054020	   Messen,	  bestek	  en	  zilverwerk	   J	   J	  
054030	   Niet-‐elektrische	  keukenartikelen	   J	   J	  
055110	   Grote	  gereedschappen	  en	  werktuigen	  met	  motor	   J	   J	  
055210	   Kleine	  handgereedschappen	   J	   J	  
055220	   Diverse	  losse	  onderdelen	   J	   J	  
056110	   Schoonmaak-‐	  en	  onderhoudsproducten	   J	   J	  
056120	   Overige	  niet-‐duurzame	  kleine	  huishoudproducten	   J	   J	  
056290	   Overige	  diensten	  ten	  behoeve	  van	  het	  huishouden	   J	   J	  
061100	   Farmaceutische	  producten	   J	   J	  
061210	   Zwangerschapstests,	  condooms	  en	  andere	  mechanische	  

contraceptiva	  
J	   J	  

061290	   Overige	  medische	  producten	  n.e.g.	   J	   J	  
061310	   Brillen	  op	  sterkte	  en	  contactlenzen	   J	   J	  
061320	   Gehoorapparaten	   J	   J	  
062120	   Diensten	  van	  medisch	  specialisten	   J	   J	  
062200	   Diensten	  van	  tandartsen	   J	   J	  
062390	   Overige	  paramedische	  diensten	   J	   J	  
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071110	   Nieuwe	  auto's	   J	   J	  
071120	   Tweedehands	  auto's	   J	   J	  
071200	   Motorfietsen,	  scooters,	  bromfietsen	  en	  elektrische	  fietsen	   J	   J	  
071300	   Fietsen	   J	   J	  
072110	   Banden	   J	   J	  
072120	   Onderdelen	  van	  privé-‐voertuigen	   J	   J	  
072130	   Accessoires	  voor	  privé-‐voertuigen	   J	   J	  
072210	   Diesel	   J	   J	  
072220	   Benzine	   J	   J	  
072230	   Overige	  brandstoffen	  voor	  privé-‐voertuigen	   J	   J	  
072300	   Onderhoud	  en	  reparatie	  van	  privé-‐voertuigen	   J	   J	  
072410	   Huur	  van	  garages,	  parkeerplaatsen	  en	  privé-‐voertuigen	   J	   J	  
072420	   Parkeer-‐	  en	  tolgeld	   J	   J	  
072430	   Rijlessen,	  rijexamens,	  rijbewijzen	  en	  technische	  keuringen	   J	   J	  
073110	   Personenvervoer	  per	  spoor	   J	   J	  
073120	   Personenvervoer	  per	  tram	  of	  metro	   J	   J	  
073210	   Personenvervoer	  per	  bus	   J	   J	  
073220	   Personenvervoer	  per	  taxi	  of	  huurauto	  met	  chauffeur	   J	   J	  
073320	   Internationale	  vluchten	   J	   J	  
073410	   Personenvervoer	  over	  zee	   J	   J	  
073420	   Personenvervoer	  over	  binnenwateren	   J	   J	  
073620	   Verhuizing	  en	  opslag	   J	   J	  
081010	   Bezorging	  van	  brieven	   J	   J	  
081090	   Overige	  postdiensten	   J	   J	  
082020	   Mobiele	  telefoons	   J	   J	  
083010	   Vaste	  telefoondiensten	   J	   J	  
083020	   Mobiele	  telefoondiensten	   J	   J	  
083030	   Verlenen	  van	  toegang	  tot	  internet	   J	   J	  
083040	   Gebundelde	  telecommunicatiediensten	   J	   J	  
091110	   Audio-‐opname-‐	  en	  -‐weergaveapparatuur	   J	   J	  
091120	   Televisies	  en	  video-‐apparatuur	   J	   J	  
091130	   Draagbare	  beeld-‐	  en	  geluidapparatuur	   J	   J	  
091190	   Overige	  apparatuur	  voor	  de	  opname	  en	  weergave	  van	  audio	  en	  video	   J	   J	  
091210	   Camera's	   J	   J	  
091220	   Accessoires	  voor	  foto-‐	  en	  filmapparatuur	   J	   J	  
091310	   Personal	  computers	   J	   J	  
091320	   Accessoires	  voor	  gegevensverwerkende	  apparatuur	   J	   J	  
091330	   Software	   J	   J	  
091410	   Voorbespeelde	  dragers	  van	  beeld	  of	  geluid	   J	   J	  
091490	   Overige	  beeld-‐	  en	  geluidsdragers	   J	   J	  
091500	   Reparatie	  van	  audio-‐	  en	  videoapparatuur,	  foto-‐	  en	  filmapparatuur	  en	  

gegevensverwerkende	  apparatuur	  
J	   J	  

092110	   Kampeerwagens,	  caravans	  en	  aanhangwagens	   J	   J	  
092130	   Boten,	  buitenboordmotoren	  en	  bootuitrusting	   J	   J	  
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092210	   Muziekinstrumenten	   J	   J	  
092300	   Onderhoud	  en	  reparatie	  van	  andere	  grote	  duurzame	  goederen	  voor	  

recreatie	  en	  cultuur	  
J	   J	  

093110	   Spellen	  en	  hobby's	   J	   J	  
093120	   Speelgoed	  en	  feestartikelen	   J	   J	  
093210	   Sportartikelen	   J	   J	  
093220	   Kampeerartikelen	  en	  artikelen	  voor	  recreatie	  in	  de	  open	  lucht	   J	   J	  
093310	   Tuinproducten	   J	   J	  
093320	   Planten	  en	  bloemen	   J	   J	  
093420	   Producten	  voor	  huisdieren	   J	   J	  
093500	   Diensten	  ten	  behoeve	  van	  huisdieren	   J	   J	  
094110	   Entree	  attractieparken,	  bijwonen	  van	  recreatie-‐	  en	  

sportevenementen	  
J	   J	  

094120	   Deelname	  aan	  recreatie	  en	  sport	   J	   J	  
094130	   Contributie	  sport-‐	  en	  ontspanningsverenigingen	   J	   N	  
094210	   Bioscopen,	  theaters	  en	  concerten	   J	   J	  
094220	   Musea,	  bibliotheken,	  dierentuinen	   J	   J	  
094230	   Kijk-‐	  en	  luistergelden	  en	  televisieabonnementen	   J	   J	  
094250	   Diensten	  op	  het	  gebied	  van	  fotografie	   J	   J	  
095110	   Fictieboeken	   J	   J	  
095120	   Studieboeken	   J	   J	  
095130	   Overige	  non-‐fictieboeken	   J	   J	  
095210	   Kranten	   J	   J	  
095220	   Tijdschriften	   J	   J	  
095300	   Divers	  drukwerk	   J	   J	  
095410	   Producten	  van	  papier	   J	   J	  
095490	   Overige	  schrijfwaren	  en	  tekenartikelen	   J	   J	  
096020	   Pakketreizen	  naar	  het	  buitenland	   J	   J	  
102000	   Secundair	  onderwijs	   J	   J	  
104000	   Tertiair	  onderwijs	   J	   J	  
105000	   Onderwijs	  dat	  niet	  naar	  niveau	  kan	  worden	  ingedeeld	   J	   J	  
111110	   Restaurants,	  cafés	  en	  dancings	   J	   J	  
111120	   Fastfood	  en	  afhaalmaaltijden	   J	   J	  
111200	   Kantines	   J	   J	  
112010	   Hotels,	  motels,	  herbergen	  en	  dergelijke	   J	   J	  
112020	   Bungalowparken,	  kampeerterreinen,	  jeugdherbergen	  en	  dergelijke	   J	   J	  
121110	   Heren-‐	  en	  kinderkappers	   J	   J	  
121120	   Dameskappers	   J	   J	  
121130	   Schoonheidsbehandelingen	   J	   J	  
121210	   Elektrische	  apparaten	  voor	  lichaamsverzorging	   J	   J	  
121310	   Niet-‐elektrische	  apparaten	   J	   J	  
121320	   Artikelen	  voor	  persoonlijke	  hygiëne	  en	  wellness,	  esoterische	  en	  

schoonheidsproducten	  
J	   J	  

123110	   Sieraden	   J	   J	  
123120	   Klokken	  en	  horloges	   J	   J	  
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123210	   Reisartikelen	   J	   J	  
123290	   Overige	  artikelen	  voor	  persoonlijk	  gebruik	  n.e.g.	   J	   J	  
124010	   Kinderopvang	   J	   J	  
124020	   Verzorgingshuizen	  voor	  ouderen	  en	  gehandicapten	   N	   J	  
124030	   Thuiszorg	   J	   J	  
125200	   Verzekeringen	  in	  verband	  met	  de	  woning	   J	   J	  
125320	   Particuliere	  verzekeringen	  in	  verband	  met	  gezondheid	   J	   J	  
125410	   Motorrijtuigverzekeringen	   J	   J	  
125420	   Reisverzekeringen	   J	   J	  
125500	   Overige	  verzekeringen	   J	   J	  
126210	   Vergoedingen	  voor	  banken	  en	  postkantoren	   J	   J	  
126220	   Honoraria	  en	  kosten	  van	  de	  diensten	  van	  effectenmakelaars,	  

beleggingsadviseurs	  
J	   J	  

127010	   Administratieve	  kosten	   J	   J	  
127020	   Juridische	  diensten	  en	  accountants	   J	   J	  
127030	   Diensten	  van	  begrafenisondernemers	   J	   J	  
127040	   Overige	  betalingen	  en	  diensten	   J	   J	  
131000	   Zuiveringsheffing	   J	   N	  
132000	   Motorrijtuigenbelasting	   J	   N	  
133000	   Hondenbelasting	   J	   N	  
141000	   Voeding	  buitenland	   J	   N	  
142000	   Vervoer	  buitenland	   J	   N	  
143000	   Accomodaties	  buitenland	   J	   N	  
144000	   Cafés	  en	  restaurants	  buitenland	   J	   N	  
145000	   Overige	  consumptie	  buitenland	   J	   N	  
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Bijlage	  2:	  Niet-‐publicatiecoicops	  

Niet	  van	  alle	  ECOICOP	  groepen	  worden	  prijsindexcijfers	  gepubliceerd.	  Bijvoorbeeld	  doordat	  aan	  
de	  artikelgroep	  in	  Nederland	  geen	  of	  weinig	  consumptieve	  bestedingen	  worden	  gedaan	  of	  
omdat	  deze	  groepen	  om	  praktische	  redenen	  zijn	  uitgesloten	  van	  de	  HICP	  (drugs,	  prostitutie,	  
kansspelen).	  Onderstaande	  tabel	  is	  een	  overzicht	  van	  ECOICOP	  groepen	  waarover	  CBS	  geen	  
uitkomsten	  publiceert.	  
	  

ECOICOP	   Naam	  
011260	   Eetbaar	  slachtafval	  
011320	   Diepvries	  vis	  
011340	   Diepvries	  schaal-‐	  en	  schelpdieren	  
011550	   Overige	  eetbare	  dierlijke	  vetten	  
011620	   Diepvries	  fruit	  
011760	   Overige	  knolgewassen	  en	  producten	  van	  knolgewassen	  
021120	   Alcoholhoudende	  frisdranken	  
021220	   Wijn	  van	  andere	  vruchten	  
021240	   Overige	  dranken	  op	  basis	  van	  wijn	  
021340	   Dranken	  op	  basis	  van	  bier	  
023000	   Verdovende	  middelen	  
031100	   Kledingstoffen	  
031320	   Garnituren	  
031420	   Reparatie	  en	  verhuur	  van	  kleding	  
032200	   Reparatie	  en	  verhuur	  van	  schoenen	  
041210	   Werkelijke	  huur	  betaald	  door	  huurders	  voor	  een	  tweede	  woning	  
042200	   Overige	  toegerekende	  huur	  
043210	   Diensten	  van	  loodgieters	  
043220	   Diensten	  van	  elektriciens	  
043230	   Onderhoud	  van	  verwarmingsinstallaties	  
043250	   Diensten	  van	  timmerlieden	  
043290	   Overige	  diensten	  voor	  onderhoud	  en	  reparatie	  van	  de	  woning	  
044420	   Bewakingsdiensten	  
044490	   Overige	  diensten	  in	  verband	  met	  de	  woning	  
045220	   Vloeibaar	  gemaakte	  koolwaterstoffen	  (butaan,	  propaan	  enz.)	  	  
045300	   Vloeibare	  brandstoffen	  
045400	   Vaste	  brandstoffen	  
045410	   Steenkool	  
045490	   Overig	  vaste	  brandstoffen	  
051230	   Diensten	  voor	  het	  leggen	  van	  vloerbedekking	  
051300	   Reparatie	  van	  meubelen,	  stoffering	  en	  vloerbedekking	  
052040	   Reparatie	  van	  huishoudtextiel	  
052090	   Overig	  huishoudtextiel	  
053190	   Overige	  grote	  huishoudelijke	  apparaten	  
053240	   Broodroosters	  en	  grills	  
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ECOICOP	   Naam	  
053290	   Overige	  kleine	  elektrische	  huishoudelijke	  apparaten	  
054040	   Reparatie	  van	  glas,	  servies	  en	  huishoudelijke	  artikelen	  
055120	   Reparatie,	  lease	  en	  huur	  van	  grote	  gereedschappen	  en	  werktuigen	  
055230	   Reparatie	  van	  kleine	  handgereedschappen	  en	  toebehoren	  
056210	   Huishoudelijke	  diensten	  van	  betaald	  personeel	  
056220	   Reinigingsdiensten	  
056230	   Huur	  van	  meubelen	  en	  stoffering	  
061330	   Reparatie	  van	  therapeutische	  apparaten	  en	  toestellen	  
061390	   Overige	  therapeutische	  apparaten	  en	  toestellen	  
062110	   Diensten	  van	  huisartsen	  
062310	   Diensten	  van	  medische-‐analyselaboratoria	  en	  doorlichtingscentra	  
062320	   Warme	  baden,	  bewegingstherapie,	  ambulancediensten	  en	  huur	  van	  therapeutische	  toestellen	  
063000	   Diensten	  van	  ziekenhuizen	  
071400	   Door	  dieren	  getrokken	  voertuigen	  
072240	   Smeermiddelen	  
073310	   Binnenlandse	  vluchten	  
073500	   Gecombineerd	  personenvervoer	  
073610	   Vervoer	  per	  kabelbaan	  of	  stoeltjeslift	  
073690	   Overige	  aankopen	  van	  vervoersdiensten	  n.e.g.	  
082010	   Vaste	  telefoontoestellen	  en	  toebehoren	  
082030	   Overige	  telefoontoestellen	  
082040	   Reparatie	  van	  telefoontoestellen	  
083050	   Overige	  diensten	  voor	  de	  transmissie	  van	  informatie	  
091230	   Optische	  instrumenten	  
091340	   Rekenmachines	  en	  andere	  gegevensverwerkende	  apparatuur	  
091420	   Onbespeelde	  dragers	  van	  beeld	  of	  geluid	  
092120	   Vliegtuigen,	  ultralichte	  vliegtuigen,	  zeilvliegers	  en	  heteluchtballonnen	  
092140	   Paarden,	  pony’s	  en	  accessoires	  
092150	   Grote	  artikelen	  voor	  spelen	  en	  sport	  
092220	   Grote	  duurzame	  goederen	  voor	  recreatie	  binnenshuis	  
093230	   Reparatie	  van	  sport-‐	  en	  kampeerartikelen	  en	  artikelen	  voor	  recreatie	  in	  de	  open	  lucht	  
093410	   Aanschaf	  van	  huisdieren	  
094240	   Huur	  van	  materiaal	  en	  toebehoren	  voor	  cultuur	  
094290	   Overige	  culturele	  diensten	  
094300	   Kansspelen	  
095140	   Boekbinddiensten	  en	  e-‐boekdownloads	  
096010	   Binnenlandse	  pakketreizen	  
101000	   Kleuter-‐	  en	  primair	  onderwijs	  
101010	   Kleuteronderwijs	  
101020	   Primair	  onderwijs	  
103000	   Postsecundair	  niet-‐tertiair	  onderwijs	  
112030	   Diensten	  op	  het	  gebied	  van	  accommodatie	  van	  andere	  instellingen	  
121220	   Reparatie	  van	  elektrische	  apparaten	  voor	  lichaamsverzorging	  
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ECOICOP	   Naam	  
122000	   Prostitutie	  
123130	   Reparatie	  van	  sieraden,	  klokken	  en	  horloges	  
123220	   Babyartikelen	  
123230	   Reparatie	  van	  andere	  artikelen	  voor	  persoonlijk	  gebruik	  
124040	   Adviesverlening	  
125100	   Levensverzekeringen	  
125310	   Verplichte	  verzekeringen	  in	  verband	  met	  de	  gezondheid	  
126100	   Indirect	  gemeten	  diensten	  van	  financiële	  intermediairs	  
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	12. 120000 DIVERSE GOEDEREN EN DIENSTEN
	13. 130000 CONSUMPTIEGEBONDEN BELASTINGEN
	14. 140000 CONSUMPTIE IN HET BUITENLAND
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