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SCHAKELSCHEMA SBI'74 - SBI'93 (VIER-CIJFERNIVEAU) per 1-1-2003. 
 

In dit schakelschema wordt aangegeven hoe de vier-cijferige eindposten van SBI'74 (de 
bedrijfssubgroepen) passen in de vier- of vijf-cijferige eindposten van SBI'93 (de klassen).  
Indien het slechts een deel van een vier-cijferige SBI'74 post betreft, wordt dat deel aangegeven in termen  
van de aktiviteiten. Hierbij geldt:  
 
geen = het gedeelte van de post dat is UITGESLOTEN.
v.z.v. = (voor zover) het gedeelte van de post dat is INBEGREPEN.

De sortering is op SBI'74 
 
Een voorbeeld van informatie die uit het schakelschema afgeleid kan worden: 
 

SBI74 SBI93 Bijzonderheden 
 
0121 01121 v.z.v. groenten, bloemen en champignons 

01122 v.z.v. boomkwekerijgewassen 
0113 v.z.v. fruit, noten, specerijen, gewassen t.b.v. drank 
0130 v.z.v. gemengd bedrijf 

 
In bovenstaand voorbeeld wordt aangegeven dat SBI'74 post 0121 naar 4 posten in SBI'93 wordt  
geschakeld en wel als volgt:  
naar SBI'93 post 01121 voor zover het groenten, bloemen en champignons betreft, 
naar SBI'93 post 01122 voor zover het boomkwekerijgewassen betreft, 
naar SBI'93 post 0113   voor zover het fruit, noten, specerijen en gewassen tbv drank betreft, 
naar SBI'93 post 0130   voor zover het gemengde bedrijven betreft.  
 

Het schakelschema is opgesteld vanuit SBI'74. Omdat SBI'74 geen uitgebreide activiteiten-index kent is 
bij het opstellen van dit schakelschema gebruik gemaakt van de uitgebreide activiteiten-index van SBI 
BT'78.  
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0111 0111   v.z.v. akkerbouw 
0121   v.z.v. rundveehouderij 
0122   v.z.v. schapen, geiten, paarden ed 
0123   v.z.v. varkenshouderijen 
0124   v.z.v. pluimveehouderijen 
0125   v.z.v. overige fokkerijen, bijenteelt 
0130   v.z.v. gemengd bedrijf 

0121 0112.1 v.z.v. groente, bloemen, champignons 
0112.2 v.z.v. boomkwekerijgewassen 
0113   v.z.v. fruit, noten, specerijen, kruiden 
0130   v.z.v. gemengd bedrijf 

0131 0141.1 

0141 0141.2 v.z.v. dienstverlening t.b.v. akker- en tuinbouw 
0142   v.z.v. dienstverlening t.b.v. veeteelt 

0151 0150   

0201 0111   v.z.v. griend- en rietbouw 
0200   geen griend- en rietbouw 

0301 0501.1 v.z.v. zee- en kustvisserij 
0501.2 v.z.v. binnenvisserij 
0502   v.z.v. kweken van vis en schaaldieren 

1101 1450   

1201 1110   
1202 1110   
1203 1120   

1911 1421   v.z.v. winning van zand en grind 
1422   v.z.v. winning van klei, leem 

1912 1450   

1921 1440   

1991 1030   
1992 2330   
1999 1450   

2011 1511   
2012 1511   
2013 1511   
2014 1513.2 
2015 1512   v.z.v. pluimveeslachterijen 

1513.2 geen pluimveeslachterijen 
2016 1511   
2017 1511   

2021 1551   
2022 1551   
2023 1552   

2031 1520   
2041 1561   
2042 1561   

2051 1583   
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2061 1541   geen  raffinage eetbare olie, vetten 
1542   v.z.v. raffinage eetbare olie, vetten 
1543   v.z.v. spijsvetten 

2062 1543   

2071 1532   v.z.v. vruchtensappen 
1533   geen  vruchtensappen, limonadesiroop, vruchtenconfijterijen 
1584.2 v.z.v. vruchtconfijterijen 
1589 v.z.v. limonadesiroop 

2072 1533   

2081 1581   
2082 1582   
2083 1581   
2084 1582   

2091 1584.1 v.z.v. verwerking van cacaobonen 
1584.2 geen  verwerking van cacaobonen 

2092 1584.2 

2111 1562   geen  lijmen en plakmiddelen 
2462   v.z.v. lijmen en plakmiddelen 

2121 1571   geen  voedsel voor huisdieren 
1572   v.z.v. voedsel voor huisdieren 

2129 1571   

2131 1585   
2132 1586   
2133 1587   
2134 1589 
2135 1589 
2136 1589 
2137 1531   
2139 1513.1 v.z.v. snacks 

1586   v.z.v. koffie-extract, cichoreibranderij 
1587   v.z.v. sausen 
1588   v.z.v. reformartikelen (voeding) 
1589   geen  snacks, sausen, koffie-extract, cichoreibranderij, reformartikelen (voeding) 

2141 1592   
2142 1591   v.z.v. gedistilleerde alcoholische dranken 

1593   v.z.v. wijnen (van druiven) 
1594   v.z.v. wijnen (geen van druiven) 
1595   v.z.v. overige niet-gedistilleerde alcoholische dranken 

2151 1596   
2152 1597   

2161 1598   

2171 1600   
2172 1600   
2173 1600   
2179 1600   

2211 1712   
2212 1712   v.z.v. kaardwol 

1713   v.z.v. kamwol 
2213 1722   v.z.v. kaardwollen of kaardwolachtige weefsels 

1723   v.z.v. kamwollen of kamwolachtige weefsels 
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2214 1722   v.z.v. kaardwollen of kaardwolachtige weefsels 
1723   v.z.v. kamwollen of kamwolachtige weefsels 

2221 1711   
2222 1711   v.z.v. katoen 

1714   v.z.v. vlas, linnen 
1715   v.z.v. zijde, kunstmatige vezels 

2223 1711   v.z.v. katoenen of katoenachtige vezels 
1714   v.z.v. linnen 
1715   v.z.v. zijde, kunstmatige vezels 
1716   v.z.v. naaigaren 

2224 1721   
2225 1721   v.z.v. katoenen weefsels 

1724   v.z.v. zijden weefsels 
1725   geen  katoenen en zijden weefsels 

2231 1760   
2232 1771   
2233 1772   
2234 1772   
2239 1772   

2241 1730   
2242 1730   
2249 1730   

2251 1751   
2252 1751   

2261 3663.2 

2271 1740   
2272 1740   
2273 1740   
2279 1740   

2291 1754   
2292 1753   
2293 1752   
2294 1717   v.z.v. spinnen van jute 

1725   v.z.v. weven van jute 
2295 1714   
2299 1754   

2311 1821   
2312 1822   geen  gummie en plastic regenkleding-plakkerijen 

2513   v.z.v. gummie regenkleding-plakkerijen 
2524   v.z.v. plastic regenkleding-plakkerijen 

2313 1810   
2314 1822   geen  sportkleding 

1824   v.z.v. sportkleding 
2315 1822   
2316 1822   geen  blouses, T-shirts, sportkleding 

1823   v.z.v. blouses, T-shirts 
1824   v.z.v. sportkleding 

2317 1823   
2318 1823   
2319 1823   geen  babykleding 

1824   v.z.v. babykleding 

2321 1822   
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2331 1822   
2332 1822   

2341 1830   
2342 1830   

2351 1824   
2352 1824   geen  paraplu's 

3663.2 v.z.v. paraplu's 
2359 1824   geen  ritssluitingen 

3663.2 v.z.v. ritssluitingen 

2411 1910   

2421 1824   v.z.v. handschoenen 
1920   geen  handschoenen 

2431 1930   
2432 1930   
2433 3310.2 

2511 2010.1 

2521 2020   
2522 2020   
2523 2010.2 

2531 2010.1 v.z.v. schroten 
2030.1 v.z.v. ramen, deuren, kozijnen 
2030.2 geen  schroten, ramen, deuren, kozijnen, keukenmeubels, kasten, magazijnstellingen en standbouw 
3612.2 v.z.v. houten magazijnstellingen, -rekken 
3613   v.z.v. keukenmeubels (geen zitmeubels) 
3614   v.z.v. kasten (geen keuken-) 
7440.2 v.z.v. standbouw 

2532 2030.2 

2541 2040   
2542 2040   
2543 2040   

2551 2051   
2552 2010.1 
2553 1930   
2559 2051   

2561 2052   
2562 3662   
2563 2052   
2569 2052   

2571 3611   v.z.v. zitmeubels en meubelstoffeerderijen 
3612.1 v.z.v. interieurbouw, winkelbetimmering, scheepsbetimmering 
3612.2 v.z.v. houten bedrijfsmeubels (geen zitmeubels) 
3613   v.z.v. badkamermeubels 
3614   v.z.v. slaap- en woonkamermeubels (geen zitmeubels) 

2572 2051   
2573 3611   
2574 3615   
2575 4543   
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2611 2111   v.z.v. pulp 
2112.1 v.z.v. grafisch papier en karton 
2112.2 v.z.v. papier en karton voor verpakking 
2112.3 geen  grafisch en verpakkingspapier en -karton; pulp 

2621 2121.1 
2622 2123   geen  etiketten 

2125   v.z.v. etiketten 
2623 2124   
2629 2121.1 v.z.v. wikkels, cellofaanpapier, theezakjes 

2122   v.z.v. huishoudelijke en sanitaire papierwaren 
2125   geen  sanitaire en huishoudelijke papierwaren, wikkels, cellofaanpapier, theezakjes 

2631 2121.2 
2632 2121.1 v.z.v. verpakkingsmateriaal 

2125   geen  verpakkingsmateriaal 

2711 2221   
2712 2222.1 v.z.v. boeken 

2222.2 v.z.v. tijdschriften 
2222.3 v.z.v. reclamedrukwerk 
2222.4 v.z.v. verpakkingsdrukwerk 
2222.5 v.z.v. formulieren 
2222.6 v.z.v. overige specialisatie (geen boeken, tijdschriften, formulieren, verpakkings- en reclamedrukwerk) 

2713 2222.1 v.z.v. boeken 
2222.2 v.z.v. tijdschriften 
2222.3 v.z.v. reclamedrukwerk 
2222.4 v.z.v. verpakkingsdrukwerk 
2222.5 v.z.v. formulieren 
2222.6 v.z.v. overige specialisatie (geen boeken, tijdschriften, formulieren, verpakkings- en reclamedrukwerk) 

2714 2222.2 v.z.v. tijdschriften 
2222.3 v.z.v. reclamedrukwerk 
2222.4 v.z.v. verpakkingsdrukwerk 

2715 2224   
2716 2224   
2719 2222.3 

2721 2212   
2722 2213   
2723 2211   
2729 2211   v.z.v. kaarten, atlassen, folders, gidsen, bladmuziek 

2215   geen  kaarten, atlassen, folders, gidsen, bladmuziek 

2731 2223   
2732 2223   

2811 2320.1 

2821 2310   geen  teerdistilleerderij 
2414.1 v.z.v. teerdistilleerderij 

2822 2682   
2823 2682   
2824 2320.2 
2829 2320.2 

2911 2415   

2921 2416   
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2931 2412   

2941 2411   
2942 2413   
2943 2414.2 geen  etherische oliën, harsaroma's, organische farmaceutische grondstoffen 

2441   v.z.v. farmaceutische grondstoffen 
2463   v.z.v. etherische oliën, harsaroma's 

2949 2414.1 v.z.v. petrochemische producten 
2414.2 geen  synthetische rubber, organische farmaceutische grondstoffen, petrochemische producten 
2417   v.z.v. synthetische rubber 
2441   v.z.v. organische farmaceutische grondstoffen 

2951 2430   
2952 2430   

2961 2442   
2962 2442   

2971 2451   
2972 2452   

2981 2420   

2991 2462   
2992 2123   v.z.v. carbon-, doorschrijfpapier e.d. 

2430   v.z.v. drukinkten 
2466   v.z.v. schrijf- en tekeninkten 
3663.2 v.z.v. inktlinten, potloden, vullingen e.d. 

2993 2451   
2994 2464   
2995 2461   
2999 2466   

3001 2470   

3111 2511   
3112 1930   v.z.v. rubberschoeisel 

2462   v.z.v. rubberlijm 
2513   geen  rubberschoeisel, rubberlijm 

3119 2513   

3121 2512   

3131 2416   v.z.v. primaire kunststofgrondstoffen 
2465   v.z.v. onbespeelde casettes, diskettes, banden e.d. 
2521   v.z.v. kunststofplaten, -vellen, -profielen, -buizen 
2522   v.z.v. kunststofverpakkingsmateriaal 
2523   v.z.v. kunststofproducten voor de bouw 
2524   v.z.v. overige kunststofproducten w.o. huishoudelijke artikelen, reclamemateriaal 
3611   v.z.v. kunststof zitmeubels 
3612.2 v.z.v. kunststofbedrijfsmeubels (geen zitmeubels) 
3613   v.z.v. keuken- en badkamermeubels (geen zitmeubels) 
3614   v.z.v. slaap- en woonkamermeubels (geen zitmeubels) 

3211 2640   
3212 2640   



SBI74 SBI93 Bijzonderheden 
 

Schakelschema SBI74 - SBI93 - 7 -

3221 2621   v.z.v. huishoudelijk en sieraardewerk 
2623   v.z.v. isolatoren 
2624   v.z.v. technisch aardewerk 

3222 2622   v.z.v. sanitair aardewerk 
2625   v.z.v. bloempotten (geen sieraardewerk) 
2626   v.z.v. vuurvaste keramische producten 
2630   v.z.v. keramische tegels en plavuizen 
2640   v.z.v. grof aardewerk bouwmaterialen (geen tegels en plavuizen) 

3231 2661.2 

3241 2651   
3242 2652   v.z.v. kalk (geen kalkmortel, gips) 

2653   v.z.v. gips 
2664   v.z.v. kalkmortel 

3251 2661.1 v.z.v. betonwaren voor de bouw 
2666   geen  betonwaren voor de bouw 

3252 2665   
3253 2663   v.z.v. stortklare betonmortel 

2664   v.z.v. droge beton- en cementmortel 
3254 2662   v.z.v. gipsplaten 

2665   v.z.v. vezelcementplaten 

3261 2670   

3271 2681   
3272 1421   v.z.v. zand-, grind- en steenmalerijen e.d. 

1422   v.z.v. kleimalerijen e.d. 
1450   v.z.v. krijt-, gips-, mergel- en kalkmalerijen 
2666   v.z.v. schelpenmalerijen 

3273 2682   
3279 2666   v.z.v. beeldjes, vazen e.d. van gips 

2682   geen  artikelen van gips, krijt, maquettes 
3663.2 v.z.v. krijt-artikelen, maquettes van gips e.d. 

3281 2611   v.z.v. vlakglas 
2613   v.z.v. holglas 
2614   v.z.v. glasvezels en glaswol 
2615   geen  vlakglas, holglas, glasvezels en glaswol 

3282 2612   v.z.v. bewerken vlakglas 
2615   geen  bewerken vlakglas 

3283 2612   

3311 2710   geen  recycling van ijzeren staal 
3710   v.z.v. recycling van ijzer en staal 

3321 2722   

3331 2731   v.z.v. koudtrekken van stafstaal 
2732   v.z.v. koudwalsen van bandstaal 

3332 2733   
3333 2734   v.z.v. draadtrekken 

2873   v.z.v. draad en draadwaren 
2875   v.z.v. draadveren 

3341 1450   
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3342 2741   v.z.v. 1e verwerking edele metalen 
2742   v.z.v. 1e verwerking aluminium 
2743   v.z.v. 1e verwerking lood, zink en tin 
2744   v.z.v. 1e verwerking koper 
2745   v.z.v. 1e verwerking overige non-ferrometalen 

3343 2741   v.z.v. smelten edele metalen 
2742   v.z.v. smelten aluminium 
2743   v.z.v. smelten lood, zink en tin 
2744   v.z.v. smelten koper 
2745   v.z.v. smelten overige non-ferrometalen 
3710   v.z.v. non-ferrometalen 

3344 2741   v.z.v. halffabrikaten van edele metalen 
2742   v.z.v. halffabrikaten van aluminium 
2743   v.z.v. halffabrikaten van lood, zink en tin 
2744   v.z.v. halffabrikaten van koper 
2745   v.z.v. halffabrikaten van overige non-ferrometalen 

3401 2721   v.z.v. gieten van buizen 
2751   v.z.v. gieten van ijzer 
2752   v.z.v. gieten van staal 

3402 2753   v.z.v. gieten van lichte metalen 
2754   geen  gieten van lichte metalen 

3411 2840   geen  gelede kettingen en ankers 
2874   v.z.v. gelede kettingen 
2875   v.z.v. ankers e.d. smeedwerk 

3412 2840   v.z.v. algemene toelevering naar andere industrieën 
2875   v.z.v. eindproducten, geen algemene toelevering aan andere industrieën 

3421 2852   v.z.v. massadraaiwerk, facondraaierijen 
2874   geen  massadraaiwerk, facondraaierijen 

3422 2874   
3423 2874   

3431 2821   

3441 2811   v.z.v. (systeem)wanden, -plafonds 
2812   geen  (systeem)wanden, -plafonds 

3449 2811   

3451 2875   v.z.v. brandkasten, safes, muurkluizen e.d. 
3611   v.z.v. zitmeubels 
3612.2 v.z.v. bedrijfsmeubels (geen zitmeubels) 
3613   v.z.v. keukenmeubels (geen zitmeubels) 
3614   v.z.v. slaap- en woonkamermeubels (geen zitmeubels) 
3615   v.z.v. staaldraadmatrassen 

3461 2871   
3462 2872   
3469 2872   

3471 2822   
3472 2972   

3481 2862   
3482 2861   
3483 2863   
3484 3150   
3485 2875   
3486 2960   



SBI74 SBI93 Bijzonderheden 
 

Schakelschema SBI74 - SBI93 - 9 -

3489 2811   v.z.v. steigers en -onderdelen 
2840   v.z.v. plaatknipperijen 
2873   v.z.v. naalden en spelden 
2874   v.z.v. kettingen 
2875   geen  brandblusapparaten, kettingen, plaatknipperijen, steigers, naalden en spelden, open haarden 
2924   v.z.v. brandblusapparaten 
2972   v.z.v. open haarden 
3120   v.z.v. schakelborden en panelen (niet gemonteerd) 

3491 2852   v.z.v. algemene toelevering voor de industrie 
2875   v.z.v. smeedwerk eindproducten 

3492 2932   
3493 2851   

3511 2931   v.z.v. tractoren 
2932   geen  tractoren 

3521 2941   v.z.v. elektrisch handgereedschap 
 2942   v.z.v. gereedschapswerktuigen voor metaalbewerking 

2943   v.z.v. gereedschapswerktuigen andere dan voor metaalbewerking 
3522 2862   geen  werkstukhouders, gietvormen en mallen 

2943   v.z.v. werkstukhouders 
2956   v.z.v. gietvormen en mallen 

3531 2924   
3532 2953   
3533 2924   v.z.v. filter-, zuiveringsapparaten 

2956   geen  filter-, zuiveringsapparaten 
3534 2956   

3541 2922   
3542 2943   v.z.v. zaag- en snijmachines voor mineralen 

2951   v.z.v. machines voor de metallurgie 
2952   v.z.v. machines voor de delfstoffenwinning en de bouw 
2956   v.z.v. machines voor de bouwmaterialen en keramische industrie (geen zaag- en snijmachines) 

3551 2914   

3561 2943   
3562 2954   
3563 2954   geen  machines voor de grafische, papier- en kartonindustrie 

2955   v.z.v. machines voor de papier- en kartonindustrie 
2956   v.z.v. machines voor de grafische industrie 

3571 2830   v.z.v. stoomketels 
2921   v.z.v. branders 

3572 2911   
3573 2911   
3574 2911   geen  motoren voor motorvoertuigen 

3410   v.z.v. revisie automotoren 
3541   v.z.v. revisie motorrijwielmotoren 

3581 3001   geen  reparatie van kantoormachines 
7250   v.z.v. reparatie van kantoormachines 

3591 2912   geen  pneumatisch handgereedschap 
2941   v.z.v. pneumatisch handgereedschap 

3592 2811   v.z.v. luchtkanalen 
2923   v.z.v. apparaten voor industriële koeltechniek en klimaatregeling 
2953   v.z.v. droogapparaten voor de landbouw 
2971   v.z.v. koel- en vriesapparaten voor huishoudelijk gebruik 
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3593 2924   
3594 2971   
3595 2913   
3596 2924   
3597 2921   v.z.v. industriële en crematie-ovens 

2923   v.z.v. warmtewisselaars 
2924   geen  industriële en crematie-ovens, schrootpersen, autogeen lasapparaten, snijbranders, warmtewisselaars 
2942  v.z.v. schrootpersen 
2943 v.z.v. autogeen lasapparaten en snijbranders 

3598 2924   

3611 3130   

3621 3110   
3622 3120   geen  onderdelen, componenten 

3210   v.z.v. onderdelen, componenten 
3691 3140   
3692 3150   
3693 3310.2 v.z.v. elektromedische toestellen 

3320   geen  elektromedische toestellen 
3694 3120   v.z.v. schakelaars, relais, zekeringen e.d. 

3130   v.z.v. draad- en kabelbomen 
3162   v.z.v. alarmtoestellen e.d. 
3210   v.z.v. onderdelen en componenten voor telecommunicatieapparaten 
3220   v.z.v. zendapparaten en apparaten voor lijntelefonie, -telegrafie 
3230   v.z.v. antennes 

3695 3002   v.z.v. computers 
3210   v.z.v. onderdelen en componenten voor audio- en videoapparaten 
3230   v.z.v. audio- en videoapparaten (geen onderdelen, componenten) 
3320   v.z.v. microscopen 
3630   v.z.v. elektrische muziekinstrumenten 

3696 2214   v.z.v. uitgeverijen van grammofoonplaten, c.d.'s, audio- en video-cassettes en -banden 
2231   v.z.v. reproductie van geluidsopnamen 
2232   v.z.v. reproductie van beeldopnamen 

3697 2971   
3698 2921   v.z.v. elektrische industriële ovens 

2943   v.z.v. elektrische soldeerbouten, lasapparaten 
3161   v.z.v. elektrische benodigdheden voor voertuigen 
3162   v.z.v. elektrische benodigdheden voor voertuigen 

3699 3150   v.z.v. neonreclame 
3320   v.z.v. reparatie van meetapparaten 
4521.3 v.z.v. installatie van hoogspanningsleidingen en treinbovengeleiding 
4534   v.z.v. industriële elektrotechnische installatie 
7250   v.z.v. reparatie van minicomputers en processors 

3711 2960   v.z.v. militaire voertuigen 
3410   geen  militaire voertuigen 
5010.3 v.z.v. reparatie van bedrijfsauto's 

3721 3420.2 geen  reparatie aanhangwagens en opleggers 
5010.5 v.z.v. reparatie aanhangwagens en opleggers 

3722 3420.1 geen  reparatie van carrosserieën van autobussen en bedrijfswagens 
5020.4 v.z.v. reparatie van carrosserieën van autobussen en bedrijfswagens 

3731 3430   
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3741 3512   
3742 3511   
3743 3511   
3744 3511   
3745 3511   
3746 3511   v.z.v. scheepsschilders 

7470.2 v.z.v. scheepsclassificeer- en -schoonmaakbedrijven 
3747 3511   

3751 3520   

3761 3541   v.z.v. motor-, snor- en bromfietsen 
3542   v.z.v. fietsen 

3762 3541   v.z.v. frames voor motor-, snor- en bromfietsen 
3542   v.z.v. frames voor fietsen 

3763 3541   v.z.v. onderdelen voor motor-, snor- en bromfietsen 
3542   v.z.v. onderdelen voor fietsen 

3771 3530   

3791 3663.2 
3799 2821   v.z.v. glas-, rolcontainers 

2922   v.z.v. interne transportwagens 
2932   v.z.v. landbouwwagens 
3410   v.z.v. elektro- en motortrucks 
3420.2 v.z.v. stacaravans 
3520   v.z.v. rollend smalspoormaterieel 
3543   v.z.v. invalidewagens 
3550   v.z.v. kruiwagens, winkel- en boodschappenwagentjes 

3811 3310.2 
3812 3310.2 
3813 3310.1 

3821 3320   

3831 3340   
3832 3340   

3841 3350   

3911 3622   
3912 3622   
3913 3621   v.z.v. munten en medailles 

3661   geen  munten en medailles 

3921 3630   

3931 2232   v.z.v. filmkopieerinrichtingen 
7481.2 v.z.v. ontwikkelwinkels 
7481.3 geen  filmkopieerinrichtingen en ontwikkelwinkels 

3941 3650   
3942 3640   

3951 3663.1 

3991 3663.2 
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3999 1450   v.z.v. potgrond 
2415   v.z.v. mestdrogerijen 
3663.2 v.z.v. industriële activiteiten niet elders in te delen 
3720   v.z.v. recycling n.e.g. stoffen 
9002.2 v.z.v. compostbedrijven 

4011 4000.1 v.z.v. productie van elektriciteit en warm water door thermische, kern- en warmtekrachtcentrales 
4000.2 v.z.v. productie van elektriciteit door windenergie 
4000.3 v.z.v. productie elektriciteit en warm water door zonnecellen, warmtepompen en waterkracht 

4012 4000.4 v.z.v. exploitatie van transportnetten voor elektriciteit 
 4000.5 v.z.v. distributie van elektriciteit en warm water 

4021 4000.4 v.z.v. exploitatie van transportnetten voor aardgas 
 4000.5 v.z.v. distributie van aardgas 
 
4031 4100   
4032 4100   

5111 4521.1 v.z.v. B & U-bouw algemeen, kassenbouw 
4522   v.z.v. bouw dakconstructies 
4525.3 v.z.v. metselen en voegen 
4525.4 geen B & U-bouw algemeen, metselen en voegen, bouw van dakconstructies, systeemwanden en -plafonds, 

 timmerwerk 
4542 v.z.v. timmerwerk, systeemwanden en -plafonds 

5112 4525.1 geen  koppensnellen 
4525.4 v.z.v. koppensnellen 

5113 4525.2 
5114 4525.4 
5115 4522   
5116 4511.1 
5119 4525.4 

5121 4521.2 v.z.v. bruggen, tunnels e.d. 
4523.1 v.z.v. luchthavens, spoorwegen, sportvelden 
4524   v.z.v. natte waterbouw 
4525.4 geen  natte waterbouw, bruggen, tunnels e.d., luchthavens, spoorwegen, sportvelden 

5122 4512   v.z.v. proefboren 
4525.4 geen  proefboren 

5123 4521.3 
5124 4524 
5125 4511.2 
5126 4523.2 
5127 4525.4 
5128 4525.4 
5129 4550   

5131 4544   
5132 4543   

5141 4541   

5191 4543   
5192 4543   
5199 4545   

5211 4533.1 

5221 4533.2 
5222 4532   

5231 4531   
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6111 5121.7 
6112 5121.1 
6113 5121.2 
6114 5121.2 
6115 5121.3 
6116 5121.3 v.z.v. ruwvoeder 

5121.4 v.z.v. meng- en krachtvoeder 
5121.5 geen  ruwvoeder, meng- en krachtvoeder en veevoeder algemeen assortiment 
5121.7 v.z.v. veevoeder algemeen assortiment 

6117 5122   
6118 5155.2 
6119 5121.8 

6121 5123.1 
6122 5123.2 

6131 5156.1 
6132 5124.1 
6133 5124.2 
6134 5125   
6139 5121.6 v.z.v. vetten (tropische, ruwe plantaardige) 

5121.8 v.z.v. ruwe tropische producten 

6141 5152.1 
6142 5152.2 
6143 5152.3 
6144 5151.3 
6145 5151.1 v.z.v. vaste brandstoffen 

5151.2 v.z.v. vloeibare en gasvormige brandstoffen 
6146 5151.1 
6147 5151.2 

6151 5155.1 
6152 5155.2 
6153 5121.6 
6154 5155.3 

6161 5153.1 
6162 5153.1 
6163 5153.1 
6164 5153.3 
6165 5153.6 
6166 5153.4 
6169 5153.5 v.z.v. tegels en plavuizen 

5153.7 v.z.v. overige gespecialiseerde bouwmaterialen 
5153.8 v.z.v. bouwmaterialen algemeen assortiment 

6171 5188   
6172 5188   
6173 5182   
6174 5187.1 
6175 5187.2 
6176 5187.8 
6177 5188   
6178 5187.3 
6179 5184 v.z.v. computers en randapparaten 

5185.1 v.z.v. kantoormachines 
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6181 5187.4 
6182 5187.4 
6183 5187.5 
6184 5187.6 
6185 5186 
6186 5187.7 
6187 5010.1 v.z.v. import van nieuwe bedrijfsauto's 

5010.2 v.z.v. import van nieuwe personenauto's 
5010.3 v.z.v. bedrijfsauto's (geen import van nieuwe) 
5010.4 v.z.v. personenauto's (geen import van nieuwe) 
5030.1 v.z.v. auto-onderdelen (geen accessoires) 
5030.2 v.z.v. banden 

6188 5040.1 v.z.v. motorfietsen (incl. onderdelen) 
5148.6 v.z.v. fietsen, bromfietsen (incl. onderdelen) 

6189 5010.5 v.z.v. aanhangwagens en opleggers 
5147.3 v.z.v. caravans en vouwwagens 
5183   v.z.v. textiel-, naai- en breimachines 
5187.8 v.z.v. schepen, vliegtuigen en overige machines en apparaten 

6191 5191.3 
6192 5191.2 
6199 5191.4 

6211 5147.9 
6212 5185.2 v.z.v. kantoormeubels 

5191.1 geen  kantoormeubels 
6213 5148.7 

6221 5143.1 v.z.v. witgoed 
5143.2 v.z.v. audio- en video-apparaten 
5143.3 v.z.v. beeld- en geluidsdragers 
5143.4 v.z.v. verlichtingsartikelen 
5143.5 geen  witgoed, audio- en videoapparaten, beeld- en geluidsdragers, verlichting, elektrische  

verwarmingsapparaten 
5154.2 v.z.v. elektrische verwarmingsapparaten 

6222 5148.2 geen  niet-elektrische verwarmingsapparaten 
5154.2 v.z.v. niet-elektrische verwarmingsapparaten 

6223 5144.1 
6224 5148.2 
6225 5154.1 
6226 5030.1 
6227 5144.2 v.z.v. behang 

5153.2 geen  behang 

6231 5141.2 v.z.v. huishoudtextiel 
5142.2 v.z.v. werkkleding 
5142.6 v.z.v. textielwaren algemeen assortiment 

6232 5148.1 
6233 5142.1 
6234 5141.1 
6235 5142.5 
6236 5141.1 v.z.v. kleinvakartikelen en onderkleding 

5142.3 geen  kleinvakartikelen 
6237 5142.1 
6238 5142.4 
6239 5148.7 
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6241 5139   
6242 5136   v.z.v. zoetwaren 

5138.3 v.z.v. consumptie-ijs, koek en banket 
6243 5131.1 
6244 5131.2 
6245 5134   
6246 5135   
6247 5138.4 
6249 5137   v.z.v. koffie, thee, cacao, specerijen, 

5138.1 v.z.v. snacks 
5138.3 geen  snacks, koffie, thee, cacao, specerijen 

6251 5133.1 
6252 5133.2 
6253 5123.1 v.z.v. levend pluimvee, wild en gevogelte 

5132.1 geen  levend pluimvee, wild en gevogelte 
6254 5132.2 
6255 5138.2 

6261 5146.2 
6262 5146.1 
6263 5145   
6264 5144.3 

6271 5156.2 
6272 5148.3 
6273 5148.4 
6274 5148.5 

6281 5147.5 
6282 5147.7 
6283 5142.1 v.z.v. sportkleding 

5142.4 v.z.v. sportschoeisel 
5147.1 v.z.v. sportartikelen (geen sportkleding, -schoeisel, watersport- en kampeerartikelen) 
5147.2 v.z.v. watersportartikelen 
5147.3 v.z.v. kampeerartikelen 
5147.8 v.z.v. muziekinstrumenten 
5148.7 v.z.v. feestartikelen, hobbymaterialen, filatelie 

6284 5147.6 
6285 5147.6 
6286 5148.7 
6287 5147.4 
6288 5148.7 v.z.v. gespecialiseerd in overige consumentengoederen 

5191.5 v.z.v. gespecialiseerd in overige niet-consumentengoederen 
6289 5192.1 v.z.v. consumentengoederen algemeen assortiment 

5192.2 v.z.v. niet-consumentengoederen algemeen assortiment 

6291 5157.1 v.z.v. autosloopmateriaal 
5157.2 geen  autosloopmateriaal 

6292 5157.2 
6293 5157.3 

6311 5111   
6312 5111   
6313 5111   
6314 5111   
6315 5111   
6316 5111   
6317 5111   
6318 5112   
6319 5111   
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6321 5111   
6322 5111   

6331 5111   
6332 5111   
6333 5111   
6334 5111   
6339 5111   

6341 5112   
6342 5112   
6343 5112   
6344 5112   
6345 5112   
6346 5112   
6347 5112   

6351 5112   
6352 5112   
6353 5111   
6354 5112   

6361 5113   
6362 5113   
6363 5113   
6364 5113   
6365 5113   
6366 5113   
6369 5113   

6371 5114   
6372 5114   
6373 5114   
6374 5114   
6375 5114   
6376 5114   
6377 5114   
6378 5114   
6379 5114   

6381 5114   
6382 5114   
6383 5114   
6384 5114   
6385 5114   
6386 5114   
6387 5010.3 v.z.v. bedrijfsauto's 

5010.4 v.z.v. personenauto's 
5030.1 v.z.v. auto-onderdelen (geen banden) 
5030.2 v.z.v. banden 

6388 5040.1 v.z.v. motorfietsen 
5118   v.z.v. fietsen en bromfietsen 

6389 5010.5 v.z.v. aanhangwagens, opleggers 
5114   geen  aanhangwagens, opleggers, caravans en vouwwagens 
5118   v.z.v. caravans en vouwwagens 

6391 5118   
6392 5118   
6399 5118   
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6411 5115   
6412 5115   
6413 5118   

6421 5115   
6422 5115   
6423 5115   
6424 5115   
6425 5115   
6426 5030.1 
6427 5115   

6431 5116   
6432 5116   
6433 5116   
6434 5116   
6435 5116   
6436 5116   
6437 5116   
6438 5116   
6439 5116   

6441 5117   
6442 5117   
6443 5117   
6444 5117   
6445 5117   
6446 5117   
6447 5111   
6449 5117   

6451 5117   
6452 5117   
6453 5111   v.z.v. levend pluimvee, wild en gevogelte 

5117   geen  levend pluimvee, wild en gevogelte 
6454 5117   
6455 5117   

6461 5118   
6462 5118   
6463 5118   
6464 5118   

6471 5118   
6472 5118   
6473 5118   
6474 5118   

6481 5118   
6482 5118   
6483 5118   
6484 5118   
6485 5118   
6486 5118   
6487 5118   
6488 5118   
6489 5119   

6491 5118   
6492 5118   
6493 5118   
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6511 5222.2 v.z.v. winkelverkoop 
5262.2 v.z.v. markthandel 
5263.2 v.z.v. straathandel 

 5263.3 v.z.v. overige detailhandel 
6512 5223   v.z.v. winkelverkoop 

5262.2 v.z.v. markthandel 
5263.2 v.z.v. straathandel 

 5263.3 v.z.v. overige detailhandel 
6513 5222.1 v.z.v. winkelverkoop 

5262.2 v.z.v. markthandel 
5263.2 v.z.v. straathandel 

 5263.3 v.z.v. overige detailhandel 
6514 5227.1 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. kaas 

5227.4 v.z.v. winkelverkoop en geen kaas 
5262.2 v.z.v. markthandel 
5263.2 v.z.v. straathandel 

 5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6521 5221   v.z.v. winkelverkoop 
5262.1 v.z.v. markthandel 
5263.2 v.z.v. straathandel 

 5263.3 v.z.v. overige detailhandel 
6522 5224.1 v.z.v. winkelverkoop 

5262.2 v.z.v. markthandel 
5263.2 v.z.v. straathandel 

 5263.3 v.z.v. overige detailhandel 
6523 5224.1 v.z.v. winkelverkoop 

5262.2 v.z.v. markthandel 
5263.2 v.z.v. straathandel 

 5263.3 v.z.v. overige detailhandel 
6524 5224.2 v.z.v. winkelverkoop 

5262.2 v.z.v. markthandel 
5263.2 v.z.v. straathandel 

 5263.3 v.z.v. overige detailhandel 
6525 5225   v.z.v. winkelverkoop 

5262.2 v.z.v. markthandel 
5263.2 v.z.v. straathandel 

 5263.3 v.z.v. overige detailhandel 
6526 5226   v.z.v. winkelverkoop 

5262.2 v.z.v. markthandel 
5263.2 v.z.v. straathandel 

 5263.3 v.z.v. overige detailhandel 
6527 5227.2 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. reformartikelen 

5227.3 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. buitenlandse eetwaren 
5227.4 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. overige gespecialiseerde voedingsmiddelen 
5262.2 v.z.v. markthandel 
5263.2 v.z.v. straathandel 

 5263.3 v.z.v. overige detailhandel 
6528 5211   v.z.v. winkelverkoop 

5262.2 v.z.v. markthandel 
5263.2 v.z.v. straathandel 

 
6531 5231   

6541 5232.2 v.z.v. winkelverkoop 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6542 5233   v.z.v. winkelverkoop 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.1 v.z.v. colportage 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 
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6543 5232.1 v.z.v. winkelverkoop 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6551 5242.1 v.z.v. winkelverkoop 
5262.4 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6552 5242.2 v.z.v. winkelverkoop 
5262.4 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6553 5242.4 v.z.v. winkelverkoop 
5262.4 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6554 5242.3 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. baby- en kinderkleding 
5249.6 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. baby-artikelen algemeen assortiment (kleding, meubels, kinderwagens e.d.) 
5262.4 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6555 5242.5 v.z.v. winkelverkoop 
5262.4 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6556 5242.6 v.z.v. winkelverkoop 
5262.4 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6557 5242.6 v.z.v. winkelverkoop en geen paraplu's 
5249.9 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. paraplu's 
5262.4 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6558 5242.1 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. herenbontkleding 
5242.2 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. damesbontkleding 
5242.4 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. dames- en herenbontkleding 
5262.4 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6561 5241.1 v.z.v. winkelverkoop 
5262.4 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6562 5241.3 v.z.v. winkelverkoop 
5262.4 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6563 5241.2 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. huishoudlinnen 
5242.7 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. textielgoederen algemeen assortiment 
5244.4 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. woningtextiel in combinatie met meubels 
5262.4 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6571 5243.1 v.z.v. winkelverkoop 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6572 5243.2 v.z.v. winkelverkoop 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6581 5244.2 v.z.v. winkelverkoop en geen vloerbedekking of woningtextiel in combinatie met meubels 
5244.4 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. meubels in combinatie met woningtextiel 
5249.7 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. vloerbedekking 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6591 5244.1 v.z.v. winkelverkoop 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 
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6592 5249.9 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. oude munten en penningen 
5250.1 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. antiek 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6593 5248.4 v.z.v. winkelverkoop 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6594 5244.3 v.z.v. winkelverkoop 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6595 5245.4 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. algemeen assortiment kleine elektrische huishoudelijke apparaten en  
telecommunicatie-apparaten 

5245.5 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. onderdelen voor elektrische huishoudelijke apparaten 
5249.4 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. computers 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6596 5245.2 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. bruingoed 
5245.3 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. geluidsdragers 
5245.6 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. bruingoed in combinatie met witgoed 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6597 5245.7 v.z.v. winkelverkoop 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6598 5245.8 v.z.v. winkelverkoop 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6599 5245.1 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. witgoed 
5245.5 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. onderdelen voor niet-elektrische huishoudelijke apparaten 
5245.6 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. witgoed in combinatie met bruingoed 
5246.5 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. keukens 
5246.7 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. sanitaire artikelen 
5249.9 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. haarden en kachels 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6611 5246.1 v.z.v. winkelverkoop 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6612 5246.3 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. hout (breedpakketzaak) 
5246.4 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. tegels, plavuizen, sierbestrating 
5246.6 v.z.v. winkelverkooop en v.z.v. parketvloeren 
5246.7 v.z.v. winkelverkoop en gespecialiseerd in overige bouwmaterialen 
5246.8 v.z.v. bouwmarkten, bouwmaterialen algemeen assortiment 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6613 5244.5 v.z.v. winkelverkoop 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.1 v.z.v. colportage 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6614 5249.9 v.z.v. winkelverkoop 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6615 5246.2 v.z.v. winkelverkoop 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6616 5246.2 v.z.v. winkelverkoop 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 
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6617 5242.6 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. bijouterieën 
5244.6 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. gespecialiseerd in overige huishoudelijke artikelen 
5244.7 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. huishoudelijke artikelen algemeen assortiment 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6621 5010.4 
6622 5010.4 
6623 5020.2 v.z.v. autobanden 

5030.3 geen  autobanden 
6624 5040.2 v.z.v. motorfietsen 

5248.5 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. fietsen en bromfietsen 
5262.6 v.z.v. markthandel en v.z.v. fietsen en bromfietsen 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel en v.z.v. fietsen en bromfietsen 

6631 5050   

6641 5247.1 v.z.v. winkelverkoop en geen in combinatie met kantoor- en schoolbenodigdheden en geen antieke boeken 
5247.3 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. in combinatie met kantoor- en schoolbenodigdheden 
5250.1 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. antieke boeken 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.1 v.z.v. colportage 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6642 5247.2 v.z.v. winkelverkoop en geen in combinatie met boeken, tijdschriften e.d. 
5247.3 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. in combinatie met boeken, tijdschriften e.d. 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6643 5185.1 v.z.v. kantoormachines 
5185.2 v.z.v. kantoormeubels 

6644 5249.9 v.z.v. winkelverkoop 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6651 5248.1 v.z.v. winkelverkoop 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6652 5248.2 v.z.v. winkelverkoop 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6653 5248.3 v.z.v. winkelverkoop 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6661 5249.1 v.z.v. winkelverkoop en geen tuincentra en kunstbloemen en -planten 
5249.2 v.z.v. tuincentra 
5249.9 v.z.v. kunstbloemen en -planten 
5262.3 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6662 5249.1 v.z.v. winkelverkoop 
5262.3 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6663 5249.3 v.z.v. winkelverkoop 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6671 5263.2 

6681 5249.5 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. speelgoed 
5249.9 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. feestartikelen 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 
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6682 5248.6 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. watersportartikelen 
5248.7 v.z.v. winkelverkoop en geen hengelsport-, watersport- en kampeerartikelen 
5248.8 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. kampeerartikelen 
5249.3 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. hengelsportartikelen 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6683 5248.9 v.z.v. winkelverkoop 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6684 5250.2 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. tweedehands kleding 
5250.3 v.z.v. winkelverkoop en geen kleding 
5262.5 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6689 4545   v.z.v. installatie van rolluiken, zonwering e.d. 
5246.7 v.z.v. winkelverkoop en v.z.v. sauna's en zwembaden 
5249.9 v.z.v. winkelverkoop en geen sauna's, zwembaden, installatie van rolluiken, zonwering e.d. 
5262.6 v.z.v. markthandel 
5263.3 v.z.v. overige detailhandel 

6691 5212.1 
6692 5261   
6699 5212.2 

6711 5530.1 
6712 5530.2 
6713 5530.2 v.z.v. afhaalrestaurants 

5552   geen  afhaalrestaurants 
6721 5540   geen  sportkantines, 

5551   v.z.v. sportkantines 
6722 5530.3 
6723 5540   

6731 5551   
6732 5540   
6739 5540   

6741 5510.1   v.z.v. hotels met restaurant 
5510.2   v.z.v. hotels zonder restaurant 

6742 5510.2   
6743 5510.2   

6751 5521   
6752 5522   
6753 5521   v.z.v. kamphuizen, kindervakantiecentra 

5523   geen  kamphuizen, kindervakantiecentra 
6754 7020.3 
6759 5510.2   geen  herstellingsoorden 

8531.6 v.z.v. herstellingsoorden 

6811 5271   
6821 5010.4 
6822 5020.4 
6823 5020.4 
6824 5020.4 
6829 5020.1 v.z.v. auto-onderdelenservice 

5020.3 geen  auto-onderdelenservice, tectyleer-, anti-roestbehandeling 
5020.5 v.z.v. tectyleer-, anti-roestbehandeling 

6831 5040.2 v.z.v. reparatie van motorfietsen 
5248.5 v.z.v. reparatie fietsen en bromfietsen 
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6841 5273   

6851 5273   

6861 5272   
6862 5272   

6871 5274   

6891 5274   

7101 6010   

7211 6021.1 
7212 6021.2 

7221 6022   
7222 6023   

7231 6024.2 geen  koeriersdiensten 
6412.2 v.z.v. koeriersdiensten 

7232 6024.2 
7233 6024.1 
7239 6024.2 

7241 6321   
7242 6321   
7243 6030   
7249 5020.5 v.z.v. slepen en bergen van auto's 

6311.2 v.z.v. laden en lossen 
6321   geen  laden en lossen, slepen en bergen van auto's 

7311 6110.1 
7319 6110.1 geen  sleepdiensten en passagiersvaart 

6110.2 v.z.v. sleepdiensten en passagiersvaart 

7321 6110.1 geen  sleepdiensten en passagiersvaart 
6110.2 v.z.v. sleepdiensten en passagiersvaart 

7331 6311.1 
7332 6322   
7333 6322   
7334 6322   
7339 6322   geen  verhuur van zeeschepen, havenkranen en drijvende bokken zonder bemanning 

7122   v.z.v. verhuur van zeeschepen zonder bemanning 
7134.2 v.z.v. verhuur van havenkranen en drijvende bokken zonder bemanning 

7411 6120.4 
7412 6120.3 
7413 6120.2 
7419 6120.1 

7421 6311.2 
7422 6322   
7423 6322   
7429 6322   geen  verhuur van binnenvaartschepen, havenkranen en drijvende bokken zonder bemanning 

7122   v.z.v. verhuur van binnenvaartschepen zonder bemanning 
7134.2 v.z.v. verhuur van havenkranen en drijvende bokken zonder bemanning 
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7511 6200   

7521 6323   v.z.v. luchthavens, luchtverkeersregeling e.d. 
7123   v.z.v. verhuur van vliegtuigen zonder bemanning 

7611 6330.1 
7612 6330.2 v.z.v. reisbemiddeling en bemiddeling in verblijfsaccommodatie 

6330.3 v.z.v. boekingskantoren van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen 

7621 6340.2 
7622 6340.1 
7629 6330.3 v.z.v. taxicentrales 

6340.1 geen  taxicentrales 

7631 6312.1 v.z.v. opslag in tanks 
6312.2 v.z.v. opslag in koelhuizen 
6312.3 v.z.v. opslag (geen in tanks en koelhuizen) 

7701 6411   v.z.v. nationale postdiensten 
6412.1 geen  nationale postdiensten 

7702 6420   

8111 6511   
8112 6512.4 

8121 6512.1 
8122 6512.3 
8123 xxxx.x code opgeheven 
8124 xxxx.x code opgeheven 
8125 6512.2 
8129 xxxx.x code opgeheven 

8131 6522.1 
8132 6522.2 
8133 6522.2 
8134 6522.4 
8135 6523.1 v.z.v. open beleggingsinstellingen in financiële activa 

6523.2 v.z.v. open beleggingsinstellingen in vaste activa 
6523.3 v.z.v. beleggingsinstellingen met beperkte toetreding 

8136 6522.4 
8139 6522.2 geen  participatiemijen, banken voor ontwikkelingslanden en geldwisselkantoren 

6522.3 v.z.v. participatiemijen 
6522.4 v.z.v. banken voor ontwikkelingslanden 
6713.3 v.z.v. geldwisselkantoren 

8141 6712   
8142 6523.4 v.z.v. financiële holdings 

6713.1 v.z.v. beheer en administratie van aandelen en obligaties 
7415.2 v.z.v. management-holdings 

8149 6711   v.z.v. optie- en effectenbeurzen 
6712   v.z.v. beleggingsadviseurs 
6713.2 v.z.v. hoekmannen en marketmakers 
6713.3 v.z.v. bemiddeling in hypotheken en financiering, bankgirocentrale en creditcard organisaties 
7487.6 v.z.v. exploitatie van octrooien, muziek- en filmrechten, licenties e.d. 

8211 6601.1 geen  beroepspensioenfondsen en spaarkassen 
6601.3 v.z.v. spaarkassen 
6602.3 v.z.v. beroepspensioenfondsen 

8212 6602.1 v.z.v. bedrijfspensioenfondsen 
6602.2 v.z.v. ondernemingspensioenfondsen en -spaarfondsen 
6602.4 geen  beroeps-, bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen en -spaarfondsen
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8221 6601.2 v.z.v. naturaverzekering 
6603   geen  naturaverzekering 

8231 6720.1 v.z.v. verzekeringsbeurzen 
6720.2 v.z.v. assurantie-tussenpersonen 
6720.3 v.z.v. actuarissen, beheer en administratie van pensioenvermogens 
6720.4 v.z.v. waarborgfondsen 
6720.5 v.z.v. overige assurantieverwante activiteiten 

8311 7011   v.z.v. projectontwikkeling 
7012   v.z.v. aan- en verkoop (handel) van onroerend goed 
7020.1 v.z.v. woningbouwverenigingen, -stichtingen 
7020.2 v.z.v. gemeentelijke woningbedrijven 
7020.3 v.z.v. verhuur woonruimte (geen woningbouwverenigingen, -stichtingen) 
9133.7 v.z.v. flatexploitatieverenigingen, verenigingen van eigenaren 

8321 7031   v.z.v. bemiddeling (makelaars e.d.) in onroerend goed 
7032   v.z.v. beheer en administratie van onroerend goed 

8322 7031   

8411 7411.1 
8412 7411.2 
8413 7411.3 
8414 7411.4 
8415 7411.5 

8421 7412.1 
8422 7412.2 v.z.v. accountants-administratieconsulenten 

7412.3 v.z.v. boekhoudbureaus 
7412.5 geen  accountants-administratieconsulenten en boekhoudbureaus 

8423 7412.4 

8431 2233   v.z.v. reproductie van computermedia 
5184 v.z.v. systeemhuizen 
7210 v.z.v. adviesbureaus hardware 

 7222 v.z.v. adviesbureaus software 
7221   v.z.v. systeemontwikkeling en -analyse 
7240   v.z.v. databanken 
7260   v.z.v. overige hulpdiensten tbv automatisering 

8441 7420.1 v.z.v. ingenieursbureaus voor burgerlijke en utiliteitsbouw 
7420.2 v.z.v. stedebouw, planologie, landschaps- en verkeerskunde 
7420.3 v.z.v. ingenieursbureaus voor grond-, weg- en waterbouw 
7420.4 v.z.v. ingenieursburaus voor elektro-, installatietechniek en telematica 
7420.5 v.z.v. ingenieursbureaus voor machine-, apparaten- en werktuigbouw 
7420.6 v.z.v. ingenieursbureaus voor procestechniek 
7420.7 v.z.v. ingenieursbureaus niet gespecialiseerd of met meer dan 2 specialisaties 
7420.8 v.z.v. overige gespecialiseerde ingenieursbureaus 

8442 7420.1 
8443 7420.1 
8444 6720.5 v.z.v. expertise voor verzekeringen 

7031   v.z.v. expertise onroerend goed (niet voor verzekeringen) 
7487.6 v.z.v. expertise van roerende goederen (niet voor verzekeringen) 

8449 7420.8 v.z.v. overig technisch ontwerp en advies 
7430.2 v.z.v. technische keuring en controle 

8451 7440.1 v.z.v. reclame-ontwerp en -adviesbureaus 
7440.2 v.z.v. etaleurs, reclamebemiddeling, -verspreiding (huis aan huis) e.d. hulpdiensten t.b.v. reclame 
7485   v.z.v. direct mailing, adressenbureaus 
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8461 7413   v.z.v. markt- en opinieonderzoek 
7414.1 v.z.v. organisatie-adviesbureaus 
7414.2 v.z.v. public relation 
7414.3 geen  markt- en opinieonderzoek, organisatie-adviesbureaus, public relation 

8471 7487.6 v.z.v. knipseldiensten 
9240   geen  knipseldiensten 

8472 9240   

8481 7450.1 v.z.v. uitzendbureaus 
7450.2 v.z.v. uitleenbedrijven 

8491 7460  v.z.v. detectives 
7487.1 v.z.v. informatie- en incassobureaus 

8492 7485   
8493 2222.6 
8494 2222.6 
8495 7487.2 
8496 7460   
8497 7487.3 v.z.v. land-, tuinbouw- en visserijproducten 

7487.4 v.z.v. huisraad, machines, kunst e.d. roerende goederen 
8499 0141.2 v.z.v. loonpakkerijen, -wasserijen t.b.v. land- en tuinbouwproducten 

7230   v.z.v. data-entry, ponsbureaus 
7430.1 v.z.v. keuringen van agrarische producten en voedingsmiddelen 
7450.3 v.z.v. bemiddelen, testen, werven en selecteren van personeel 
7450.4 v.z.v. banenpools voor langdurig werkelozen, JWG regelingen 
7482   v.z.v. loonpakkerijen e.d. (geen land- en tuinbouwproducten) 

 7486   v.z.v. callcenters 
7485   v.z.v. stenografische en typediensten 
7487.5 v.z.v. mode-ontwerpers e.d. en binnenhuisarchitecten 
7487.6 v.z.v. zakelijke diensten niet elders in te delen 
9111   v.z.v. veehoudersverenigingen 
9133.3 v.z.v. school- en boekenfondsen 
9133.5 v.z.v. overkoepelende, samenwerkings- en adviesorganen tbv het onderwijs, examencommissies e.d. 

8511 7110.1 v.z.v. verhuur van personenauto's (geen operational lease) 
7110.2 v.z.v. operational lease van personenauto's 
7121   v.z.v. verhuur en operational lease van vrachtauto's, campers, trucks 

8521 7131   
8522 7132   
8523 7133   
8529 7134.1 v.z.v. automaten 

7134.2 geen  automaten 

8531 7140.4 
8539 7140.2 v.z.v. sport- en recreatie-artikelen 

7140.4 v.z.v. huisraad 
8591 7121   v.z.v. containers, trailers en opleggers 

7140.5 v.z.v. emballage 

8599 7121   v.z.v. intern transportmaterieel, motorfietsen, caravans en vouwwagens 
7132   v.z.v. steigerverhuur e.a. bouwmaterieel 
7134.2 v.z.v. professionele licht- en geluidsinstallaties 
7140.2 v.z.v. fietsen 
7140.5 v.z.v. overig verhuur van roerende goederen 
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9011 7511   geen  justitie, defensie en buitenlandse zaken 
7521   v.z.v. buitenlandse zaken 
7522   v.z.v. defensie 
7523.2 v.z.v. justitie 

9012 7511   
9013 7511   

9021 9900   
9022 9900   

9031 7523.1 
9032 7523.2 

9041 7524   

9051 7525   

9061 7522   

9071 7530.1 v.z.v. ziekenfondsraad 
7530.2 v.z.v. sociale inkomensdervingsverzekeringen 
7530.3 v.z.v. sociale demografische verzekeringenen 
7530.4 geen  overige verplichte sociale verzekeringen 

9072 7530.1 

9101 9131.1 v.z.v. religieuze organisaties 
9131.2 v.z.v. levensbeschouwelijke organisaties 
9133.3 v.z.v. fondsen 
9133.5 v.z.v. overkoepelende, samenwerkings- en adviesorganen t.b.v. religie en levensbeschouwing 

9211 8010.1 

9221 8010.1 v.z.v. basisonderwijs voor leerplichtigen 
8022.2 v.z.v. basisonderwijs voor volwassenen 

9231 8010.2 
9232 8010.1 v.z.v. (rijdende) scholen voor kinderen van schippers, kermisexploitanten en woonwagenbewoners 

8010.2 v.z.v. speciaal basisonderwijs 
8010.3 v.z.v. speciaal onderwijs in expertisecentra 

9241 8021.1 v.z.v. HAVO en VWO 
8021.2 v.z.v. MAVO 
8021.4 v.z.v. brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs 
8022.2 v.z.v. voortgezet onderwijs voor volwassenen 

9251 8021.2 v.z.v. voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs 
8022.1 v.z.v. middelbaar beroepsonderwijs 
8021.4 v.z.v. brede scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs 

9261 8030.1 

9271 8030.2 v.z.v. wetenschappelijk onderwijs (geen open universiteit) 
8042.1 v.z.v. open universiteit 

9281 8022.3 

9291 8041   
9299 8021.1 v.z.v. afstandsonderwijs op lager voortgezet en beroepsonderwijs 

8021.1 v.z.v. afstandsonderwijs op havo, vwo niveau 
8022.1 v.z.v. afstandsonderwijs op niveau middelbaar beroepsonderwijs 
8042.2 v.z.v. bedrijfsopleidingen en -trainingen 
8042.3 geen  afstandsonderwijs, bedrijfsopleidingen en –trainingen
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9311 8511.2 
9312 8511.1 
9313 8511.1 v.z.v. academische ziekenhuizen 

8511.3 v.z.v. categorale ziekenhuizen 
8511.4 v.z.v. revalidatie-instellingen met overnachting 

 
9321 8511.5 
9331 8531.2 

9341 8531.1 
9342 8531.2 
9343 8531.2 

9351 8512.1 
9352 8512.2 v.z.v. psychiaters 

8512.3 v.z.v. medische specialisten (uitgezonderd psychiaters) 
 

9361 8513.1 v.z.v. tandartsenpraktijken 
8513.2 v.z.v. kaakchirurgen 

 8513.3 v.z.v. orthodontisten 
 
9362 8513.1   

9371 8514.1 
9372 8514.5 

9381 8516.2 v.z.v. G.G.D., epidemologische diensten, gezondheidsvoorlichting, consultatiebureaus 
8516.1 v.z.v. bedrijfsgeneeskundige diensten 
8514.5 v.z.v. zelfstandige verpleegkundigen 

 8517.2 v.z.v. ambulancediensten 
8517.1 v.z.v. bloedtransfusie- en trombosediensten 
8532.4 v.z.v. kraamcentra en wijkverpleging 

9382 8514.2 v.z.v. fysiotherapeuten 
8514.3 v.z.v. oefentherapeuten Cesar en Mensendieck 
9302.2 v.z.v. pedicure 

9383 8532.1 
9384 8532.1 
9385 8515.1 v.z.v. abortusklinieken 

8515.5 v.z.v. oncologische en radiotherapeutische instituten 
8515.3 v.z.v. privé klinieken en zelfstandige behandelcentra zonder overnachting 
8515.4 v.z.v. gezondheidscentra (actief gezondheidsdiensten leverend) 
8515.5 v.z.v. nierdialyse centra, revalidatiecentra zonder overnachting, embryotransplantatie 

9386 8517.1 
9387 8517.3 geen  medische fondsen 

9133.3 v.z.v. medische fondsen 

9391 8520   
9392 8520   
9399 8520   

9411 8531.3 
9412 7020.3 v.z.v. alleen diensten van woontechnische aard 

8531.3 v.z.v. met beperkte verzorging 
9421 8531.4 
9422 8531.5 

9431 8531.2 
9432 8531.2 
9433 8532.1 
9434 8532.1 
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9441 8514.4 v.z.v. psychologen- en psychotherapeutenpraktijken 

8532.4 v.z.v. sociaal pedagogische diensten 
8534.5 v.z.v. adviesbureaus voor school- en beroepskeuze 

9451 8533.2 vv.z.v. algemeen maatschappelijk werk 
8533.3 v.z.v. specifiek maatschappleijk werk 

9452 8532.3 
9453 8533.3 
9454 8534.3 
9455 8534.3 

9461 8532.4 
9462 8533.5 

9471 8533.1 
9472 8533.8 v.z.v. gezinsvoorlichting (maatschappelijke adies en informatie) 

9133.7 v.z.v. consumentenvoorlichting 
9305   v.z.v. huwelijksbemiddelingsbureaus 

9511 8533.6 v.z.v. buurt-, clubhuis- en samenlevingsopbouwwerk zonder accommodatie, emancipatie- en integratiewerk 
9512 8534.2 v.z.v. exploitatie van gemeenschaps-, buurt- en dorpshuizen e.d. 

8533.6 v.z.v. buurt- en wijkverenigingen met accommodatie 
9521 8533.6 
9522 8534.2 v.z.v. exploitatie jeugdgebouwen 

8533.6 v.z.v. jeugdverenigingen, speeltuinwerk met accommodatie 

9531 8022.2 v.z.v. vormingswerk voor volwassenen 
9272.4 v.z.v. meditatiecentra en yoga-instituten 

9532 8022.2 v.z.v. vormingswerk voor volwassenen 
9272.4 v.z.v. meditatiecentra en yoga-instituten 

9533 9234.2 
9534 9234.2 

9541 9133.4 geen  monumentenzorg en oudheidkundige verenigingen 
9252.3 v.z.v. monumentenzorg en oudheidkundige verenigingen 

9542 7140.3 v.z.v. leesportefeuillebedrijven 
9251.1 v.z.v. openbare bibliotheken 
9251.3 geen  openbare bibliotheken en leesportefeuillebedrijven 

9543 9251.3 
9544 9252.2 
9545 9251.2 v.z.v. kunstuitleen 

9252.1 v.z.v. kunstgalerieën 
9546 9253.1 

9551 9220.1 v.z.v. omroeporganisaties 
9220.2 v.z.v. producenten van radio- en t.v.-programma's 

9552 9220.3 
9553 6420   geen geluidsopnamestudio's 

9232.3 v.z.v. geluidsopnamestudio's 

9561 9133.2 
9562 7134.2 v.z.v. verhuur van filmapparaten 

9211.1 v.z.v. (video)filmproductie 
9211.2 v.z.v. hulpbedrijven tbv film (filmmontage, -ondertiteling, -studio's, -technici, cineasten e.d.) 

9563 7140.1 v.z.v. videotheken 
9212   v.z.v. filmverhuur tbv bedrijfsmatig gebruik (bioscopen e.d.) 

9564 9213   

9571 9133.4 v.z.v. vriendenkringen t.b.v. theater 
9232.3 geen  vriendenkringen t.b.v. theater 
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9572 9232.1 v.z.v. schouwburgen, theaters, concertgebouwen 
9232.2 v.z.v. evenementenhallen 

9573 7140.5 v.z.v. verhuur van toneelrekwisieten en -decors 
7487.6 v.z.v. impresariaten, artiestenmanagers 
9231.2 v.z.v. producenten van podiumkunsten 
9231.3 v.z.v. decorontwerpers 
9232.3 v.z.v. overige dienstverlening t.b.v. het theaterwezen 

9581 9133.4 
9582 9231.1 v.z.v. podiumkunst 

9231.3 v.z.v. scheppende kunst 
9583 9231.1 v.z.v. podiumkunst 

9231.3 v.z.v. choreografen en componisten 
9584 9231.3 
9585 9231.3 
9589 9234.3 

9591 8534.3 v.z.v. overkoepelende, samenwerkings- en adviesorganen en fondsen t.b.v. welzijnszorg 
9133.3 v.z.v. fondsen tbv kunst en cultuur 
9133.5 v.z.v. overkoepelende, samenwerkings- en adviesorganen t.b.v. kunst en cultuur 

9611 9262.1 v.z.v. veldvoetbal 
9262.2 v.z.v. veldsporten (geen voetbal) 
9262.3 v.z.v. atletiek 
9262.4 v.z.v. tennis 
9262.5 v.z.v. paardensport 
9262.6 v.z.v. wielersport 
9262.7 v.z.v. auto- en motorsport 
9262.8 v.z.v. overige buitensport 
9262.8 v.z.v. wintersport 
9263.1 v.z.v. zaalsport, individueel beoefend 
9263.2 v.z.v. zaalsport, in teamverband beoefend 
9263.3 v.z.v. kracht- en vechtsport 
9263.4 v.z.v. bowlen, kegelen, biljarten 
9263.5 v.z.v. denksport 
9263.6 v.z.v. binnensport (geen zaalsport, kracht- en vechtsport, bowlen, kegelen, biljarten e.d., denksport) 
9264.1 v.z.v. zwem- en onderwatersport 
9264.2 v.z.v. roei-, kano-, zeil- en surfsport 
9272.3 v.z.v. hengelsport 

9612 9261.1 v.z.v. zwembaden 
9261.2 v.z.v. sporthallen, sportzalen en gymzalen 
9261.3 v.z.v. sportvelden 
9261.4 v.z.v. sportaccommodaties (geen zwembaden, sportvelden, sporthallen, sportzalen en gymzalen) 
9264.4 v.z.v. jachthavens 

9613 9264.3 v.z.v. zeil- en surfscholen 
9265.2 v.z.v. sportinstructeurs 
9265.3 v.z.v. sportscholen (geen zeil- en surfscholen) 

9614 9265.1 

9621 6330.3 v.z.v. verkeers- en toeristenbureaus, V.V.V.'s 
9133.6 v.z.v. overige verenigingen en organisaties op het gebied van recreatie en natuurbehoud (geen beheer) 
9253.2 v.z.v. beheer natuurgebieden 

9622 9233.2 
9623 9271 
9629 6110.2 v.z.v. verhuur van zeiljachten e.d. met bemanning voor vaart over zee 

6120.4 v.z.v. verhuur van zeiljachten e.d. met bemanning voor vaart over binnenwateren 
7134.1 v.z.v. verhuur van speelautomaten 
9233.1 v.z.v. kermisattracties 
9234.1 v.z.v. dansscholen 
9234.3 v.z.v. circussen 
9272.1 v.z.v. exploitatie van amusements- en speelautomaten (incl. -hallen) 
9272.2 v.z.v. verzorgen van vistochten 
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9691 9133.3 v.z.v. fondsen tbv sport en recreatie 
9265.4 v.z.v. supportersclubs 
9265.5 v.z.v. organiseren van sportevenementen 
9265.6 v.z.v. sportbonden en andere koepels, advies- en samenwerkingsorganen t.b.v. de sport 
9272.4 v.z.v. organiseren van recreatieve evenementen en overige recreatie n.e.g. 

9711 7513   v.z.v. publiekrechtelijke bedrijfsorganen 
9111   v.z.v. kamers van koophandel 

9721 9111   

9731 9120   

9741 9112   

9751 7310.1 
9752 7310.2 v.z.v. technisch research 

7310.3 v.z.v. medische en farmacologische research 
7310.4 v.z.v. overige natuurwetenschappelijke research 

9753 7310.4 v.z.v. economische wetenschappelijke research 
7320  v.z.v. maatschappij- en geesteswetenschappelijke research 

9759 9133.4 v.z.v. fondsen t.b.v. research 
9133.5 v.z.v. overkoepelende, samenwerkings- en adviesorganen t.b.v. research 

9791 5249.9 v.z.v. wereldwinkels 
9132   v.z.v. politieke organisaties 
9133.2 v.z.v. hobbyclubs, gezelligheidsverenigingen, personeelsverenigingen, carnavalsverenigingen 
9133.3 v.z.v. steunfondsen niet toedeelbaar aan een andere SBI klasse 
9133.5 v.z.v. overkoepelende, samenwerkings- en adviesorganen t.b.v. overige sociale organisaties 
9133.6 v.z.v. ideële organisaties (o.a. vredesbewegingen, reddingsbrigades, veilig verkeer, sociale clubs) 
9133.7 v.z.v. verenigingen van ouders, huurders, bewoners e.d. 

9811 9002.1 v.z.v. afvalinzameling 
9002.2 v.z.v. afvalbehandeling (stortplaatsen) 

9812 9001 
9813 9002.2 
9814 7470.2 

9821 7470.1 
9822 7470.1 
9823 5020.5 
9829 7470.2 v.z.v. reiniging van ketels en installaties 

9003 v.z.v. reiniging en sanering afval, bodems e.d. 

9831 9301.1 
9832 9301.2 
9833 9301.3 
9834 5274   v.z.v. reparatie kleding 

9301.1 v.z.v. oppersinrichtingen 
9835 9301.3 
9836 9301.1 

9841 9302.1 
9842 9302.1 
9843 9302.1 
9844 9302.2 v.z.v. schoonheidsinstituten 

9304   v.z.v. zonnebanken, afslankstudio's e.d. 

9851 7481.1 
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9891 6601.2 v.z.v. begrafenisverenigingen 
9303.1 v.z.v. begrafenisondernemingen 
9303.2 v.z.v. mortuaria, rouwcentra, begraafplaatsen 

9892 9304   
9899 9305   
9901 9500   


