
01 Teelt van gewassen en productie van dierlijke producten 

03 Visserij en aquacultuur 

05 Kolenwinning 

06 Winning van ruwe olie en aardgas 

09.1 Ondersteunende activiteiten in verband met de olie- en gaswinning 

10 Levensmiddelenindustrieën 

11 Drankenindustrie 

13.96.20 Vervaardiging van andere technische en industriële textielproducten 

13.94 Vervaardiging van bindgaren, touw, kabels en netten 

13.95 Vervaardiging van gebonden textielvlies en van artikelen van gebonden textielvlies (exclusief 

kleding) 

14.12.00 Verpakkingen van toga's, uniformen en andere werkkleding 

16.24.20 Afkorting van houten verpakkingen 

17 Vervaardiging van papier 

18 Afdrukken en reproductie van opgenomen media 

19 Vervaardiging van cokes en geraffineerde aardolieproducten 

20 Vervaardiging van chemicaliën en chemische producten 

21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten 

22.1 Vervaardiging van producten van rubber 

22.2 Vervaardiging van producten van kunststof 

23.19.10 Vervaardiging van glaswerk voor laboratoria, hygiënische en farmaceutische doeleinden 

26.6 Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische 

apparatuur 

27.1 Vervaardiging van elektromotoren, elektrische generatoren en transformatoren en van 

distributieapparatuur 

en de controle van elektriciteit 

28.3 vervaardiging van land- en bosbouwmachines 

28.93 Vervaardiging van machines voor de voedings- en genotmiddelenindustrie (delen en 

toebehoren daaronder begrepen) 

toebehoren) 

28.95.00 Vervaardiging van machines voor de productie van papier of karton (inclusief onderdelen en 

toebehoren) 



28.96 Vervaardiging van machines en toestellen voor de kunststof- en rubberindustrie (inclusief 

onderdelen en 

toebehoren) 

32.50 Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden 

32.99.1 Vervaardiging van veiligheidsuitrusting en beschermende kleding 

32.99.4 Vervaardiging van uitvaartdozen 

33 Reparatie en onderhoud installatie van machines en apparatuur 

35 Levering van elektriciteit, gas, stoom en airconditioning 

36 Opvang, behandeling en levering van water 

37 Rioleringsbeheer 

38 Inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning van materialen 

39 Saneringsactiviteiten en andere diensten op het gebied van afvalbeheer 

42 Civiele techniek 

43.2 Installatie van elektrische, loodgieters- en andere bouw- en installatiewerkzaamheden 

45.2 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen 

45.3 Handel in onderdelen en toebehoren van motorvoertuigen 

45.4. Uitsluitend voor onderhoud en reparatie van motorfietsen en handel in onderdelen en 

toebehoren 

46.2 Groothandel in landbouwgrondstoffen en levende dieren 

46.3 Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten 

46.46 Groothandel in farmaceutische producten 

46.49.2 Groothandel in boeken, tijdschriften en kranten 

46.61 Groothandel in machines, apparaten, werktuigen, toebehoren, landbouwbenodigdheden en -

werktuigen 

landbouw, met inbegrip van tractoren 

46.69.19 Groothandel in andere transportmiddelen en -middelen 

46.69.91 Groothandel in instrumenten en apparatuur voor wetenschappelijk gebruik 

46.69.94 Groothandel in artikelen ter voorkoming van brand en ongevallen 

46.71 Groothandel in aardolieproducten en smeermiddelen voor de automobielindustrie, 

motorbrandstof, aardolieproducten en smeermiddelen 

verwarming 

49 Vervoer over land en pijpleidingen 



50 Zee- en watertransport 

51 Luchtvervoer 

52 Opslag- en transportondersteunende activiteiten 

53 Postdiensten en koeriersdiensten 

55.1 Hotels en soortgelijke instellingen 

j (DA 58 A 

63) 

Informatie- en communicatiediensten 

K (64 tot 

66) 

Financiële en verzekeringsactiviteiten 

69 Juridische en boekhoudkundige activiteiten 

70 Activiteiten op het gebied van management en managementadvies 

71 Architectuur- en ingenieurswerkzaamheden; technische testen en analyses 

72 Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling 

74 Beroepsmatige, wetenschappelijke en technische activiteiten 

75 Veterinaire diensten 

80.1 Particuliere beveiligingsdiensten 

80.2 Diensten in verband met beveiligingssystemen 

81.2 Reiniging en ongediertebestrijding 

82.20.00 Callcenter activiteiten 

82.92 Verpakkingswerkzaamheden in opdracht van derden 

82.99.2 Distributiebureaus voor boeken, kranten en tijdschriften 

84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale zekerheid 

85 Onderwijs 

86 Gezondheidszorg 

87 Maatschappelijke dienstverlening aan particulieren 

88 Maatschappelijk werk in de utiliteitsbouw 

94 Activiteiten van bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties 

95.11.00 Reparatie en onderhoud van computers en randapparatuur 

95.12.01 Reparatie en onderhoud van vaste en draadloze telefoons en mobiele telefoons 



95.12.09 Reparatie en onderhoud van andere communicatieapparatuur 

95.22.01 Reparatie van huishoudelijke apparaten en huishoudelijke artikelen 

97 Activiteiten van huishoudens als werkgever voor huishoudelijk personeel 


