
RELATIES TUSSEN (INTER)NATIONALE STANDAARDCLASSIFICATIES 
 

Economische activiteiten:

ISIC De ISIC is de wereldstandaard afkomstig van de Verenigde Naties 
 

NACE Op de eerste twee digits van de ISIC is de NACE van de Europese Unie 
gebaseerd. De twee laatste digits zorgen voor een Europese detaillering. 

 

SBI Op basis van een EU-verordening is het CBS verplicht de nationale 
activiteitenindeling SBI te baseren op de vier digits van de NACE. De vijfde digit is 
een extra uitsplitsing voor nationaal gebruik. 

 

Producten:

GS 
 

CPC  
 

Industriële herkomst 
 

GN 
 

CPA  
 

Prodcom 
 

In principe is de Central Product Classification (CPC) van de VN de basis van de Classification of 
Products by Activity (CPA) van de EU. Het Franse idee om hierbij industriële herkomst als belangrijkste 
criterium te gebruiken resulteerde in een CPA die in feite een uitsplitsing is van de NACE.  
Voor de CPC geldt een zeer nauwe band met het Geharmoniseerd Systeem (GS). De subklassen uit de 
CPC vormen groepen en herschikkingen van complete categorieën uit het GS. 
Uitgangspunt voor de CPA was ook het GS, zij het dat de deze minder nauw is dan die tussen CPC en 
GS, met name door het belang dat bij de CPA gehecht is aan industriële herkomst. 
Uitgangspunt van de EU is dat de CPA een centrale productenindeling is en daarom vormt hij ook de 
basis van de Prodcom. De Prodcom is een goederenlijst voor de Europese enqûete naar de industriële 
productie en geeft een verdergaande koppeling met de GN, de Europese versie van het GS. De landbouw 
komt niet voor in de Prodcom, voornamelijk omdat de landbouwstatistieken eerder op Europees niveau 
ontwikkeld zijn dan de industriestatistieken. Om deze reden maken ook de landbouwstatistieken geen 
gebruik van de NACE. De CPA vormt verder de basis van de Common Product Vocabulary (CPV), een 
lijst te gebruiken bij aanbestedingen. 
 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/prodcom/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/cpa/cpa1.htm
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=16
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/sbi/default.htm


De International Standard Industrial Classification (ISIC) werd aangenomen door de Statistical 
Commission van de Verenigde Naties op de 15e zitting in 1968 (resolutie 4). De ISIC kent inmiddels een 
derde herziening. De vierde herziening, de ISIC, Rev.4 is gepland om op 1-1-2007 van kracht te worden. 
Voor zover dat mogelijk en nuttig is, geldt dat de meeste (sub)headings van het GS goederen bevat die 
voornamelijk geproduceerd worden in slechts één ISIC categorie. 
 
De Nomenclature des Activités économiques des Communautés Européennes (NACE is gebaseerd 
op de ISIC. De eerste twee digits van de ISIC en NACE zijn identiek. De twee laatste digits zijn gebruikt 
om de voor de EU gewenste detaillering te verkrijgen. 
 
Het Geharmoniseerd Systeem (GS) betreft het Harmonized Commodity Coding and Description System 
(HS) van de Wereld Douane Organisatie. Het GS geeft op systematische wijze weer welke goederen 
internationaal verhandeld worden. Het doel van deze indeling is om op geharmoniseerde wijze wereldwijd 
de in- en uitvoerrechten van goederen te kunnen vaststellen. 
 
Om tegemoet te komen aan de eisen die de EU stelt, is in het GS een verdere uitsplitsing gemaakt, met 
als resultaat de Gecombineerde Nomenclatuur (GN). Ook de GN is voor de Europese lidstaten verplicht 
door een EU-verordening. 
 
De Standard International Trade Classification (SITC) is door de VN gemaakt om de internationale 
vergelijkbaarheid te bevorderen van de statistieken van de internationale handel. De SITC heeft een 
onderverdeling tot 5 digits. 

Overzicht van het herziene stelsel van geïntegreerde economische classificaties (datum april 1995) 
 

Classificaties van    Productenclassificaties 
 economisiche 
 activiteiten 
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niveau  
 

EU-niveau 
 

Nationaal  
niveau  
 

In de jaren na 1995 heeft een aantal updates en herzieningen plaatsgevonden. In verband met de 
herziening van het GS in 1996 is de (voorlopige) CPA 1993 eerst vervangen door de CPA 1996. Nadat  
met ingang van 1-1-2003 de NACE, Rev 1.1, een update van de NACE, van kracht is geworden, en het 
GS per 1-1-2002 is herzien, is de CPA 1996 vervolgens vervangen door de CPA 2002. De Prodcom wordt 
evenals de GN jaarlijks aangepast. Nederland kent geen nationale versie van de CPA, zoals bijvoorbeeld 
Frankrijk en Oostenrijk die wel hebben (NAP, ÖCPA). 
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Nomenclatuur 

UN List of 
products 

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/sitc/default.htm
http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/gs/default.htm
http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NACE_1_1&StrLanguageCode=NL&IntPcKey=&IntCurrentPage=1
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=17&Lg=1
http://www.cbs.nl/gn
http://www.cbs.nl/gn/
http://www.cbs.nl/gn/


De stand van zaken per 1-1-2004: 
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 activiteiten 
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EU-niveau  
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Na de herziening van het HS en tussentijdse updates van ISIC, NACE, CPC en CPA. 
 

Stand van zaken per 1-1-2007: 
 

Classificaties van    Productenclassificaties 
 economisiche 
 activiteiten 
 

Wereldwijd  
niveau  
 

EU-niveau 
 

Nationaal   
niveau   
 

Na de revisies van ISIC, NACE, SBI, CPC en CPA. De Expert Group on International Classifications van 
de VN heeft de noodzaak geuit richting Statistical Commission om tussentijds ook de SITC, Rev.3 te 
herzien. 
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