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1. Classificatie van institutionele sectoren

Code Omschrijving

S.1 Totale economie
S.11 Niet-financiële vennootschappen
S.11001 Niet-financiële vennootschappen in handen van de overheid
S.11002 Nationale, niet-financiële vennootschappen in handen van de particuliere sector
S.11003 Niet-financiële vennootschappen in handen van het buitenland
S.12 Financiële instellingen
S.121 Centrale bank (in handen van de overheid)
S.122 Deposito-instellingen m.u.v. de centrale bank
S.12201 In handen van de overheid
S.12202 Nationaal, in handen van de particuliere sector
S.12203 In handen van het buitenland
S.123 Geldmarktfondsen (GMF's)
S.12301 In handen van de overheid
S.12302 Nationaal, in handen van de particuliere sector
S.12303 In handen van het buitenland
S.124 Beleggingsfondsen m.u.v. GMF's
S.12401 In handen van de overheid
S.12402 Nationaal, in handen van de particuliere sector
S.12403 In handen van het buitenland
S.125 Overige financiële intermediairs m.u.v. verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen:
S.12501 In handen van de overheid
S.12502 Nationaal, in handen van de particuliere sector
S.12503 In handen van het buitenland
S.126 Financiële hulpbedrijven
S.12601 In handen van de overheid
S.12602 Nationaal, in handen van de particuliere sector
S.12603 In handen van het buitenland
S.127 Financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband
S.12701 In handen van de overheid
S.12702 Nationaal, in handen van de particuliere sector
S.12703 In handen van het buitenland
S.128 Verzekeringsinstellingen
S.12801 In handen van de overheid
S.12802 Nationaal, in handen van de particuliere sector
S.12803 In handen van het buitenland
S.129 Pensioenfondsen
S.12901 In handen van de overheid
S.12902 Nationaal, in handen van de particuliere sector
S.12903 In handen van het buitenland
S.121 + S.122 + S.123 Monetaire financiële instellingen
S.13 Overheid
S.1311 Centrale overheid (m.u.v. sociale zekerheidsfondsen)
S.1312 Deelstaatoverheid (m.u.v. sociale zekerheidsfondsen)
S.1313 Lagere overheid (m.u.v. sociale zekerheidsfondsen)
S.1314 Socialezekerheidsfondsen
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Code Omschrijving

S.14 Huishoudens
S.141 Werkgevers
S.142 Zelfstandigen
S.143 Werknemers
S.144 Huishoudens met inkomen uit vermogen en overdrachten
S.1441 Huishoudens met inkomen uit vermogen
S.1442 Huishoudens met pensioeninkomen
S.1443 Huishoudens met overige overdrachten
S.15 Instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huishoudens
S.15002 Nationaal, in handen van de particuliere sector
S.15003 In handen van het buitenland
S.2 Buitenland
S.21 Lidstaten en instellingen en organen van de Europese Unie
S.211 Lidstaten van de Europese Unie
S.2111 Lidstaten van de eurozone
S.2112 Lidstaten buiten de eurozone
S.212 Instellingen en organen van de Europese Unie
S.2121 Europese Centrale Bank (ECB)
S.2122 Europese instellingen en organen m.u.v. de ECB
S.22 Niet-lidstaten en internationale organisaties die geen ingezetenen in de Europese 

Unie zijn
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2. Classificatie van transacties en overige mutaties in activa

2.1 Saldi (B)1

Code Omschrijving 

B.1g Toegevoegde waarde (bruto)/binnenlands product (bruto)
B.2g Exploitatieoverschot (bruto)
B.3g Gemengd inkomen (bruto)
B.4g Inkomen uit bedrijfsuitoefening (bruto)
B.5g Saldo primaire inkomens (bruto)/nationaal inkomen (bruto)
B.6g Beschikbaar inkomen (bruto)
B.7g Alternatief beschikbaar inkomen (bruto)
B.8g Besparingen (bruto)
B.9 Vorderingenoverschot (+) c.q. -tekort (–)
B.9N Vorderingenoverschot (+) c.q. -tekort (–) van de niet-financiële rekeningen
B.9F Vorderingenoverschot (+) c.q. -tekort (–) van de financiële rekeningen
B.10 Mutaties in het vermogenssaldo
B.101 Mutaties in het vermogenssaldo a.g.v. besparingen en kapitaaloverdrachten 2  
B.102 Mutaties in het vermogenssaldo a.g.v. overige volumemutaties in activa
B.103 Mutaties in het vermogenssaldo a.g.v. nominale waarderingsverschillen
B.1031 Mutaties in het vermogenssaldo a.g.v. neutrale waarderingsverschillen
B.1032 Mutaties in het vermogenssaldo a.g.v. reële waarderingsverschillen
B.11 Saldo goederen- en dienstentransacties van het buitenland
B.12 Saldo lopende transacties van het buitenland
B.90 Vermogenssaldo
BF.90 Financieel vermogenssaldo

1. Alle saldi kunnen bruto of netto (met of zonder verbruik van vaste activa) worden gemeten. De code voor brutosaldi bestaat uit de code van de post plus de letter „g”. 
Wanneer aan een code de letter „n” is toegevoegd, gaat het om de nettowaarde

2. Dit is in de structuur van het boekhoudsysteem geen saldo. Het is het totaal van de rechterzijde van de kapitaalrekening. Aangezien het evenwel een belangrijke 
component van de mutaties in het vermogenssaldo is, wordt het samen met de andere componenten gecodeerd.
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2.2 Transacties in producten (goederen en diensten (P)

Code Omschrijving 

P.1 Output
P.11 Marktoutput
P.119 Indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI)
P.12 Output voor eigen finaal gebruik
P.13 Niet-marktoutput
P.2 Intermediair verbruik
P.3 Consumptieve bestedingen
P.31 Individuele consumptieve bestedingen
P.32 Collectieve consumptieve bestedingen
P.4 Werkelijke consumptie
P.41 Werkelijke individuele consumptie
P.42 Werkelijke collectieve consumptie
P.5 Investeringen (bruto)/P.5n Investeringen (netto)
P.51g Investeringen in vaste activa (bruto)
P.511 Saldo aan- en verkopen van vaste activa
P.5111 Aankopen van nieuwe vaste activa
P.5112 Aankopen van bestaande vaste activa
P.5113 Verkopen van bestaande vaste activa
P.512 Kosten van eigendomsoverdracht voor niet-geproduceerde activa
P.51c Verbruik van vaste activa (–)
P.51c1 Verbruik van vaste activa m.b.t. het bruto-exploitatieoverschot (–)
P.51c2 Verbruik van vaste activa m.b.t. het bruto gemengd inkomen (–)
P.51n Investeringen in vaste activa (netto)
P.52 Veranderingen in voorraden
P.53 Saldo aan- en verkopen van kostbaarheden
P.6 Uitvoer van goederen en diensten
P.61 Uitvoer van goederen
P.62 Uitvoer van diensten
P.7 Invoer van goederen en diensten
P.71 Invoer van goederen
P.72 Invoer van diensten
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2.3 Verdelingstransacties (D)

Code Omschrijving

D.1 Beloning van werknemers
D.11 Lonen
D.12 Sociale premies t.l.v. werkgevers
D.121 Werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers
D.1211 Werkelijke pensioenpremies t.l.v. werkgevers
D.1212 Werkelijke niet-pensioenpremies t.l.v. werkgevers
D.122 Toegerekende sociale premies t.l.v. werkgevers
D.1221 Toegerekende pensioenpremies t.l.v. werkgevers
D.1222 Toegerekende niet-pensioenpremies t.l.v. werkgevers
D.2 Belastingen op productie en invoer
D.21 Productgebonden belastingen
D.211 Belasting over de toegevoegde waarde (btw)
D.212 Belastingen op invoer (exclusief btw)
D.2121 Invoerrechten
D.2122 Overige belastingen op invoer
D.214 Overige productgebonden belastingen
D.29 Niet-productgebonden belastingen op productie
D.3 Subsidies
D.31 Productgebonden subsidies
D.311 Subsidies op invoer
D.319 Overige productgebonden subsidies
D.39 Niet-productgebonden subsidies op productie
D.4 Inkomen uit vermogen
D.41 Rente
D.42 Winstuitkeringen
D.421 Dividenden
D.422 Inkomen onttrokken aan quasivennootschappen
D.43 Herbelegde winsten op buitenlandse directe investeringen
D.44 Overig inkomen uit beleggingen
D.441 Inkomen uit beleggingen toe te rekenen aan polishouders
D.442 Inkomen uit beleggingen te betalen i.v.m. pensioenrechten
D.443 Inkomen uit beleggingen toe te rekenen aan aandeelhouders van collectieve-

beleggingsfondsen
D.4431 Dividenden toe te rekenen aan aandeelhouders van collectieve-beleggingsfondsen
D.4432 Ingehouden winsten toe te rekenen aan aandeelhouders van collectieve-beleggingsfondsen
D.45 Inkomen uit natuurlijke hulpbronnen

Inkomens verdrachten in geld en in natura (D.5-D.8)

D.5 Belastingen op inkomen, vermogen enz.
D.51 Belastingen op inkomen
D.59 Belastingen op vermogen enz.
D.6 Sociale premies en uitkeringen
D.61 Sociale premies (netto)
D.611 Werkelijke sociale premies t.l.v. werkgevers
D.6111 Werkelijke pensioenpremies t.l.v. werkgevers
D.6112 Werkelijke niet-pensioenpremies t.l.v. werkgevers
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Code Omschrijving

D.612 Toegerekende sociale premies t.l.v. werkgevers

D.6121 Toegerekende pensioenpremies t.l.v. werkgevers
D.6122 Toegerekende niet-pensioenpremies t.l.v. werkgevers
D.613 Werkelijke sociale premies t.l.v. huishoudens
D.6131 Werkelijke pensioenpremies t.l.v. huishoudens
D.6132 Werkelijke niet-pensioenpremies t.l.v. huishoudens
D.614 Aanvullende sociale premies t.l.v. huishoudens
D.6141 Aanvullende pensioenpremies t.l.v. huishoudens
D.6142 Aanvullende niet-pensioenpremies t.l.v. huishoudens
D.61SC Vergoeding voor diensten in het kader van de socialeverzekeringsregeling (–) 
D.62 Sociale uitkeringen (exclusief sociale overdrachten in natura)
D.621 Uitkeringen sociale zekerheid in geld
D.6211 Pensioenuitkeringen sociale zekerheid in geld
D.6212 Niet-pensioenuitkeringen sociale zekerheid in geld
D.622 Uitkeringen overige sociale verzekering
D.6221 Pensioenuitkeringen overige sociale verzekering
D.6222 Niet-pensioenuitkeringen overige sociale verzekering
D.623 Uitkeringen sociale voorziening in geld
D.63 Sociale overdrachten in natura
D.631 Sociale overdrachten in natura — niet-marktproducten
D.632 Sociale overdrachten in natura — aangekochte marktproducten
D.7 Overige inkomensoverdrachten
D.71 Premies schadeverzekering (netto)
D.711 Premies directe schadeverzekering (netto)
D.712 Premies schadeherverzekering (netto)
D.72 Uitkeringen schadeverzekering
D.721 Uitkeringen directe schadeverzekering
D.722 Uitkeringen schadeherverzekering
D.73 Inkomensoverdrachten binnen de overheid
D.74 Inkomensoverdrachten i.v.m. internationale samenwerking
D.75 Overige inkomensoverdrachten, n.e.g.
D.751 Inkomensoverdrachten aan izw's t.b.v. huishoudens
D.752 Inkomensoverdrachten tussen huishoudens
D.759 Andere overige inkomensoverdrachten, n.e.g.
D.76 Eigen middelen van de EU op basis van btw en bni
D.8 Correctie voor mutaties in pensioenrechten
D.9 Kapitaaloverdrachten
D.9r Kapitaaloverdrachten, ontvangen
D.91r Vermogensheffingen, ontvangen
D.92r Investeringsbijdragen, ontvangen
D.99r Overige kapitaaloverdrachten, ontvangen
D.9p Kapitaaloverdrachten, betaald
D.91p Vermogensheffingen, betaald
D.92p Investeringsbijdragen, betaald
D.99p Overige kapitaaloverdrachten, betaald
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2.4 Transacties in niet geproduceerde niet -financiële activa (NP)

De codes die worden gebruikt voor transacties in niet-geproduceerde niet-financiële activa kunnen desgewenst 
verder worden uitgesplitst door er de classificatie van niet-geproduceerde niet-financiële activa (AN.2) aan toe te 
voegen.
Code Omschrijving

NP Saldo aan- en verkopen van niet-geproduceerde activa
NP.1 Saldo aan- en verkopen van natuurlijke hulpbronnen
NP.2 Saldo aan- en verkopen van contracten, leases en vergunningen
NP.3 Saldo aan- en verkopen van goodwill en marketingactiva

2.5 Overige mutaties in activa(K)

Code Omschrijving

K.1-5 Totaal volumemutaties
K.1 Economisch ontstaan van activa
K.2 Economisch verlies van niet-geproduceerde activa
K.21 Uitputting van natuurlijke hulpbronnen
K.22 Overig economisch verlies van niet-geproduceerde activa
K.3 Verlies door rampen
K.4 Niet-gecompenseerde confiscaties
K.5 Overige volumemutaties, n.e.g.
K.6 Wijzigingen in classificaties
K.61 Wijzigingen in sectorclassificatie en structuur
K.62 Wijzigingen in de classificatie van activa en passiva
K.7 Nominale waarderingsverschillen
K.71 Neutrale waarderingsverschillen
K.72 Reële waarderingsverschillen
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3. Classificatie van individuele verbruiksfuncties (COICOP)

Code Omschrijving 

01 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken
 011   Voedingsmiddelen
 0111   Brood en graanproducten
 0112   Vlees
 0113   Vis
 0114   Melk, kaas en eieren
 0115   Oliën en vetten
 0116   Fruit
 0117   Groenten
 0118   Suiker, confituur, honig, chocolade en voedingswaren
 0119   Voedingsmiddelen n.e.g.
 012   Alcoholvrije dranken
 0121   Koffie, thee, cacao
 0122   Mineraalwater, frisdranken, fruit- en groentesappen
02 Alcoholhoudende dranken, tabak en verdovende middelen
 021   Alcoholhoudende dranken
 022   Tabak
 023   Verdovende middelen
03 Kleding en schoeisel
 031   Kleding
 032   Schoeisel
04 Huisvesting, water, elektriciteit, gas en andere brandstoffen
 041   Werkelijke woninghuur
 042   Huurwaarde van de woning
 043   Onderhoud en reparatie van de woning
 044   Watervoorziening en overige diensten i.v.m. woning
 045   Elektriciteit, gas en andere brandstoffen
05 Stoffering, huishoudelijke apparaten en dagelijks onderhoud van woning
 051   Meubelen, stoffering, vloerbekleding
 052   Huishoudtextiel
 053   Huishoudtoestellen
 054   Vaat- en glaswerk, huishoudelijke artikelen
 055   Gereedschap en werktuigen voor huis en tuin
 056   Goederen en diensten voor dagelijks onderhoud van de woning
06 Gezondheidszorg
 061   Medische producten, apparaten en toestellen
 062   Extramurale gezondheidszorg
 063   Diensten van ziekenhuizen
07 Transport
 071   Aankoop van voertuigen
 072   Gebruik van privé-voertuigen
 073   Vervoersdiensten
08 Communicatie
 081   Posterijen
 082   Telefoon- en faxtoestellen
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Code Omschrijving 
 083 Telefoon en faxdiensten
09 Recreatie en cultuur
 091 Audio- en videoapparatuur, foto- en filmapparatuur en gegevensverwerkende apparatuur
 092 Andere grote duurzame goederen voor recreatie en cultuur
 093 Andere artikelen en ander materieel voor recreatie, tuinen en huisdieren
 094 Diensten i.v.m. recreatie en cultuur
 095 Kranten, boeken en schrijfwaren
 096 Pakketreizen
10 Onderwijs
11 Restaurants en hotels
12 Diverse goederen en diensten
 121   Lichamelijke verzorging
 1221   Prostitutie
 123   Artikelen voor persoonlijk gebruik n.e.g.
 124   Sociale bescherming
 125   Verzekering
 126   Financiële diensten n.e.g.
 127   Andere diensten n.e.g.
13 Individuele consumptieve bestedingen van instellingen zonder winstoogmerk

(IZW's) ten behoeve van huishoudens
 131   Huisvesting
 132   Gezondheid
 133   Recreatie en cultuur
 134   Onderwijs
 135   Sociale bescherming
 136   Overige diensten
14 Individuele consumptieve bestedingen van de overheid
 141   Huisvesting
 142   Gezondheid
 143   Recreatie en cultuur
 144   Onderwijs

 145   Sociale bescherming

1.  Zoals toegelaten door Eurostat, worden de rubrieken 122 « Prostitutie » and 127 « Overige diensten, n.e.g. » gepubliceerd als som.
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4. Classificatie van overheidsfuncties (COFOG)

Code Omschrijving 

01 Algemeen overheidsbestuur
 01.1   Wetgevende en uitvoerende organen, financiële en fiscale zaken,

  buitenlandse zaken
 01.2   Economische hulp aan het buitenland
 01.3   Algemene dienstverlening
 01.4   Fundamenteel onderzoek
 01.5   O&O op het gebied van algemeen overheidsbestuur
 01.6   Algemeen overheidsbestuur n.e.g.
 01.7   Verrichtingen op het gebied van de overheidsschuld
 01.8   Overdrachten van algemene aard tussen verschillende bestuursniveaus
02 Defensie
 02.1   Militaire defensie
 02.2   Civiele defensie
 02.3   Militaire hulp aan het buitenland

  O&O op het gebied van defensie
 02.5   Defensie, n.e.g.
03 Openbare orde en veiligheid
 03.1   Politiediensten
 03.2   Brandweer
 03.3   Rechtspraak
 03.4   Gevangeniswezen
 03.5   O&O op het gebied van openbare orde en veiligheid
 03.6   Openbare orde en veiligheid n.e.g.
04 Economische zaken
 04.1   Algemene economische, handels- en arbeidsmarktaangelegenheden
 04.2   Landbouw, bosbouw, visvangst en jacht
 04.3   Brandstoffen en energie
 04.4   Mijnbouw, industrie en bouwnijverheid
 04.5   Vervoer
 04.6   Communicatie
 04.7   Andere industrietakken
 04.8   O&O op het gebied van economische zaken
 04.9   Economische zaken n.e.g.
05 Milieubescherming
 05.1   Afvalbeheer
 05.2   Afvalwaterbeheer
 05.3   Bestrijding van milieuvervuiling
 05.4   Bescherming van de biodiversiteit en het landschap
 05.5   O&O op het gebied van milieubescherming
 05.6   Milieubescherming n.e.g.
06 Huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen
 06.1   Huisvesting
 06.2   Samenlevingsopbouwwerk
 06.3   Watervoorziening
 06.4   Straatverlichting
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Code Omschrijving 

 06.5   O&O op het gebied van huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen
 06.6   Huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen n.e.g.
07 Gezondheidszorg
 07.1   Medische producten, apparaten en toestellen
 07.2   Extramurale gezondheidszorg
 07.3   Diensten van ziekenhuizen
 07.4   Diensten in de openbare gezondheidszorg
 07.5   O&O op het gebied van de gezondheidszorg
 07.6   Gezondheid n.e.g.
08 Recreatie, cultuur en godsdienst
 08.1   Diensten op het gebied van recreatie en sport
 08.2   Diensten op het gebied van cultuur
 08.3   Diensten van omroepen en uitgeverijen
 08.4   Diensten van religieuze en andere gemeenschappen
 08.5   O&O op het gebied van recreatie, cultuur en godsdienst
 08.6   Recreatie, cultuur en religie n.e.g.
09 Onderwijs
 09.1   Kleuter- en primair onderwijs
 09.2   Secundair onderwijs
 09.3   Postsecundair niet-tertiair onderwijs
 09.4   Tertiair onderwijs
 09.5   Onderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld
 09.6   Onderwijsondersteunende diensten
 09.7   O&O op het gebied van onderwijs
 09.8   Onderwijs n.e.g.
10 Sociale bescherming
 10.1   Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 10.2   Ouderdom
 10.3   Nabestaanden
 10.4   Gezin en kinderen
 10.5   Werkloosheid
 10.6   Huisvesting
 10.7   Sociale uitsluiting n.e.g.
 10.8   O&O op het gebied van sociale bescherming
 10.9   Sociale bescherming, n.e.g.
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5. Bedrijfstakclassificaties

5.1 A64

Code Omschrijving 

01 Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
02 Bosbouw en de exploitatie van bossen
03 Visserij en aquacultuur
05-09 Winning van delfstoffen
10-12 Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten
13-15 Vervaardiging van textiel, kleding, leer en producten van leder
16 Vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief

meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk
17 Vervaardiging van papier en papierwaren
18 Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
19 Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten
20 Vervaardiging van chemische producten
21 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
22 Vervaardiging van producten van rubber of kunststof
23 Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten
24 Vervaardiging van metalen in primaire vorm
25 Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten
26 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische

producten
27 Vervaardiging van elektrische apparatuur
28 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g.
29 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen, aanhangwagens en

opleggers
30 Vervaardiging van andere transportmiddelen
31-32 Vervaardiging van meubelen; overige industrie
33 Reparatie en installatie van machines en apparaten
35 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
36 Winning, behandeling en distributie van water
37-39 Afvalwaterafvoer; inzameling, verwerking en verwijdering van afval; terugwinning;

sanering en ander afvalbeheer
41-43 Bouwnijverheid
45 Groot- en detailhandel in en reparatie van motorvoertuigen en

motorfietsen
46 Groothandel, met uitzondering van de handel in

motorvoertuigen en motorfietsen
47 Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen
49 Vervoer te land en vervoer via pijpleidingen
50 Vervoer over water
51 Vervoer door de lucht
52 Opslag en vervoerondersteunende activiteiten
53 Posterijen en koeriers
55-56 Verschaffen van accommodatie; eet- en drinkgelegenheden
58 Uitgeverijen
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Code Omschrijving 
59-60 Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van

geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen; programmeren en
uitzenden van radio- en televisieprogramma's

61 Telecommunicatie
62-63 Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten; dienstverlenende 

activiteiten op het gebied van informatie
64 Financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen
65 Verzekeringen, herverzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte

sociale verzekeringen
66 Ondersteunende activiteiten voor verzekeringen en financiële diensten
68 Exploitatie van en handel in onroerend goed
69-70 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening; activiteiten van

hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
71 Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
72 Onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijk gebied
73 Reclamewezen en marktonderzoek
74-75 Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten; veterinaire 

diensten
77 Verhuur en lease
78 Arbeidsbemiddeling en personeelswerk
79 Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
80-82 Beveiligings- en opsporingsdiensten; diensten in verband met gebouwen;

landschapsverzorging; administratieve en ondersteunende activiteiten ten
behoeve van kantoren en overige zakelijke activiteiten

84 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
85 Onderwijs
86 Menselijke gezondheidszorg
87-88 Maatschappelijke dienstverlening 
90-92 Creatieve activiteiten, kunst en amusement; bibliotheken, archieven, musea en

overige culturele activiteiten; loterijen en kansspelen
93 Sport, ontspanning en recreatie
94 Verenigingen
95 Reparatie van computers en consumentenartikelen
96 Overige persoonlijke diensten
97-98 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel en niet-gedifferentieerde

productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor eigen
gebruik

99 Activiteiten van extraterritoriale organisaties en lichamen

17



5.2 A38

18

Code Omschrijving 

AA 1 Landbouw, bosbouw en visserij
BB 2 Winning van delfstoffen
CA 3 Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten
CB 4 Vervaardiging van textiel, kleding, leer en producten van leder
CC 5 Vervaardiging van artikelen van hout en van papierwaren, drukkerijen
CD 6 Vervaardiging van cokes en geraffineerde aardolieproducten
CE 7 Vervaardiging van chemische producten
CF 8 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
CG 9 Vervaardiging van producten van rubber en kunststof en van anderen niet-metaalhoudende 

minerale producten
CH 10 Vervaardiging van metalen in primaire vorm en van producten van metaal, exclusief machines 

en apparaten
CI 11 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische

producten
CJ 12 Vervaardiging van elektrische apparatuur
CK 13 Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen n.e.g.
CL 14 Vervaardiging van transportmiddelen
CM 15 Vervaardiging van meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en 

apparaten
DD 16 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
EE 17 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
FF 18 Bouwnijverheid
GG 19 Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen
HH 20 Vervoer en opslag
II 21 Verschaffen van accommodatie en maaltijden
JA 22 Uitgeverijen, audiovisuele diensten en uitzendingen van radio- en televisieprogramma's
JB 23 Telecommunicatie
JC 24 Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten, dienstverlenende 

activiteiten op het gebied van informatie
KK 25 Financiële activiteiten en verzekeringen
LL 26 Exploitatie van en handel in onroerend goed
MA 27 Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening, hoofdkantoren, adviesbureaus, 

architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
MB 28 Onderzoek en ontwikkeling op wetenschappelijk gebied
MC 29 Reclamewezen en marktonderzoek; overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en 

technische activiteiten; veterinaire diensten
NN 30 Administratieve en ondersteunende diensten
OO 31 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
PP 32 Onderwijs
QA 33 Menselijke gezondheidszorg
QB 34 Maatschappelijke dienstverlening
RR 35 Kunst, amusement en recreatie
SS 36 Overige diensten
TT 37 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en

diensten door huishoudens voor eigen gebruik
UU 38 Activiteiten van extraterritoriale organisaties en lichamen



5.3 A21

Code Description 

A Landbouw, bosbouw en visserij 
B Winning van delfstoffen 
C Industrie 
D Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 
E Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 
F Bouwnijverheid 
G Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen 
H Vervoer en opslag 
I Verschaffen van accommodatie en maaltijden 
J Informatie en communicatie 
K Financiële activiteiten en verzekeringen 
L Exploitatie van en handel in onroerend goed 
M Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 
N Administratieve en ondersteunende diensten 
O Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 
P Onderwijs 
Q Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 
R Kunst, amusement en recreatie 
S Overige diensten 
T Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door 

huishoudens voor eigen gebruik 
U Extraterritoriale organisaties en lichamen 

5.4 A10

Code Description 

1 Landbouw, bosbouw en visserij 
2 Winning van delfstoffen; industrie; productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en 

gekoelde lucht; distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
3 Bouwnijverheid 
4 Groot- en detailhandel; reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen; vervoer en opslag; 

verschaffen van accommodatie en maaltijden
5 Informatie en communicatie 
6 Financiële activiteiten en verzekeringen 
7 Exploitatie van en handel in onroerend goed 
8 Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten; administratieve en 

ondersteunende diensten 
9 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen; onderwijs; menselijke 

gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 
10 Kunst, amusement en recreatie; overige diensten; huishoudens als werkgever; niet- 

gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik; 
activiteiten van extraterritoriale organisaties en lichamen 
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5.5 A3

Code Description 

1 Landbouw, bosbouw en visserij
2 Winning van delfstoffen; industrie; productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en 

gekoelde lucht; distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering; bouwnijverheid
3 Diensten
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5.6 Bedrijfstakclassificaties A3, A10, A38, A64, SUT en NACE-BEL

A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008

Benaming bedrijfstak

1 1 A AA  01  01A Teelt van gewassen, veeteelt, jacht en diensten in verband met deze activiteiten
01.1 Teelt van eenjarige gewassen
+ 01.2 Teelt van meerjarige gewassen
+ 01.3 Plantenvermeerdering
+ 01.4 Veeteelt
+ 01.5 Gemengd bedrijf
+ 01.6 Ondersteunende activiteiten in verband met de landbouw; activiteiten met betrekking tot                                                                    

gewassen na de oogst 

+ 01.7   Jacht, zetten van vallen en diensten in verband met deze activiteiten
02 02A Bosbouw en de exploitatie van bossen

02.1 Bosbouw
+ 02.2 Exploitatie van bossen
+ 02.3 Verzamelen van in het wild groeiende producten met uitzondering van hout
+ 02.4 Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw

03 03A Visserij en aquacultuur
03.1 Visserij
+ 03.2 Aquacultuur

2 2 B BB 05-09 - Winning van steenkool en bruinkool
05.1 Winning van steenkool
+ 05.2 Winning van bruinkool

- Winning van aardolie en aardgas
06.1 Winning van aardolie
+ 06.2 Winning van aardgas

- Winning van metaalertsen
07.1 Winning van ijzererts
+ 07.2 Winning van non-ferrometaalertsen

08A Overige winning van delfstoffen
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A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008

Benaming bedrijfstak

08.1 Winning van steen, zand en klei
+ 08.9 Winning van delfstoffen, n.e.g.

09A Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw
09.1 Ondersteunende activiteiten in verband met de aardolie- en aardgaswinning
+ 09.9 Ondersteunende activiteiten in verband met de overige winning van delfstoffen

C CA 10-12 10A 10.1 Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten
10B 10.2 Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren
10C 10.3 Verwerking en conservering van groenten en fruit
10D 10.4 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
10E 10.5 Vervaardiging van zuivelproducten
10F 10.6 Vervaardiging van maalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten
10G 10.7 Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren
10H Vervaardiging van suiker, cacao, chocolade en suikerwerk

10.81    Vervaardiging van suiker
+ 10.82    Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk

10I Vervaardiging van andere voedingsmiddelen
+ 10.83   Verwerking van thee en koffie
+ 10.84   Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen
+ 10.85   Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels
+ 10.86   Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding
+ 10.89   Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.

10J 10.9 Vervaardiging van diervoeders
11A Vervaardiging van dranken, excl. mineraalwater en frisdranken

11.01   Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
+ 11.02   Vervaardiging van wijn uit druiven
+ 11.03   Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen
+ 11.04   Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken
+ 11.05   Vervaardiging van bier
+ 11.06   Vervaardiging van mout
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A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008

Benaming bedrijfstak

11B 11.07 Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water
12A 12.0 Vervaardiging van tabaksproducten

CB 13-15 13A Bewerken en spinnen van textielvezels, weven van textiel en textielveredeling
13.1   Bewerken en spinnen van textielvezels
+ 13.2   Weven van textiel
+ 13.3   Textielveredeling

13B 13.9 Vervaardiging van andere textielproducten
14A Vervaardiging van kleding

14.1   Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding
+ 14.2   Vervaardiging van artikelen van bont
+ 14.3   Vervaardiging van gebreide en gehaakte kleding

15A Vervaardiging van leer en van producten van leer
15.1   Looien en bewerken van leer; vervaardiging van koffers, tassen, zadel- en tuigmakerswerk;

  bereiden en verven van bont
+ 15.2   Vervaardiging van schoeisel

CC 16 16A Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen;
vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk

16.1   Zagen en schaven van hout
+ 16.2   Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet of vlechtwerk

17 17A Vervaardiging van papier en papierwaren
17.1   Vervaardiging van papierpulp, papier en karton
+ 17.2   Vervaardiging van artikelen van papier of karton

18 18A Drukkerijen, reproductie van opgenomen media
18.1   Drukkerijen en diensten in verband met drukkerijen
+ 18.2   Reproductie van opgenomen media

CD 19 19A Vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten
19.1   Vervaardiging van cokesovenproducten
+ 19.2   Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten

CE 20 20A 20.1 excl. Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van
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A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008

Benaming bedrijfstak

20.13 kunststoffen en synthetische rubber in primaire vormen, excl. vervaardiging van andere anorganische 
chemische basisproducten

20B 20.13 Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten
20C 20.2 Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw
20D 20.3 Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek
20E 20.4 Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen
20F 20.5 Vervaardiging van andere chemische producten
20G 20.6 Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

CF 21 21A Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten
21.1 Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen
+ 21.2 Vervaardiging van farmaceutische producten

CG 22 22A 22.1 Vervaardiging van producten van rubber
22B 22.2 Vervaardiging van producten van kunststof

23 23A 23.1 Vervaardiging van glas en glaswerk
23B Vervaardiging van vuurvaste producten; Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei;

vervaardiging van andere keramische producten
23.2 Vervaardiging van vuurvaste producten
+ 23.3 Vervaardiging van producten voor de bouw, van klei
+ 23.4 Vervaardiging van andere keramische producten

23C 23.5 Vervaardiging van cement, kalk en gips
23D Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips; houwen, bewerken en afwerken van

natuursteen; vervaardiging van andere schuurmiddelen en niet-metaalhoudende minerale
producten n.e.g.

23.6 Vervaardiging van artikelen van beton, cement en gips
+ 23.7 Houwen, bewerken en afwerken van natuursteen
+ 23.9 Vervaardiging van andere schuurmiddelen en niet-metaalhoudende minerale producten n.e.g.

CH 24 24A Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen; Vervaardiging van buizen, pijpen, 
holle profielen en fittings daarvoor, van staal

24.1 Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
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A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008

Benaming bedrijfstak

+ 24.2 Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal
24B Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal; productie van edele 

metalen en van andere non-ferrometalen; gieten van metalen
24.3   Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal
+ 24.4   Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen
+ 24.5   Gieten van metalen

25 25A Vervaardiging van metalen constructiewerken; vervaardiging van tanks, reservoirs en
bergingsmiddelen, van metaal; vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor
centrale verwarming; vervaardiging van wapens en munitie; smeden, persen, stampen en
profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

25.1   Vervaardiging van metalen constructiewerken
+ 25.2   Vervaardiging van tanks, reservoirs en bergingsmiddelen, van metaal
+ 25.3   Vervaardiging van stoomketels, exclusief warmwaterketels voor centrale verwarming
+ 25.4   Vervaardiging van wapens en munitie
+ 25.5   Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie

25B 25.6 Oppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen
25C Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren; vervaardiging 

van andere producten van metaal
25.7   Vervaardiging van scharen, messen, bestekken, gereedschap en ijzerwaren
+ 25.9   Vervaardiging van andere producten van metaal

CI  26 26A Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten; vervaardiging van computers en
randapparatuur

26.1   Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten; vervaardiging van computers en
+ 26.2   Vervaardiging van computers en randapparatuur

26B Vervaardiging van communicatieapparatuur; vervaardiging van consumentenelektronica
26.3   Vervaardiging van communicatieapparatuur
+ 26.4   Vervaardiging van consumentenelektronica

26C Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur; vervaardiging van
uurwerken, bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur,
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A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008

Benaming bedrijfstak

optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur, magnetische en optische media
26.5   Vervaardiging van meet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur; vervaardiging

  van uurwerken
+ 26.6   Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische

  apparatuur
+ 26.7   Vervaardiging van optische instrumenten en van foto- en filmapparatuur
+ 26.8   Vervaardiging van magnetische en optische media

CJ 27  27A Vervaardiging van elektromotoren, van elektrische generatoren en transformatoren en van
schakel- en verdeelinrichtingen, batterijen en accumulatoren, kabels en van schakelaars,
stekkers, stopcontacten e. d.; vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten

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

+ 27.2   Vervaardiging van batterijen en accumulatoren

+ 27.3   Vervaardiging van kabels en van schakelaars, stekkers, stopcontacten e. d.
+ 27.4   Vervaardiging van lampen en verlichtingsapparaten

27B Vervaardiging van huishoudapparaten, andere elektrische apparatuur
27.5   Vervaardiging van huishoudapparaten
+ 27.9   Vervaardiging van andere elektrische apparatuur

CK 28 28A Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik
28.1   Vervaardiging van machines en apparaten voor algemeen gebruik
+ 28.2   Vervaardiging van andere machines en apparaten voor algemeen gebruik

28B Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw; vervaardiging van
niet-verspanende machines voor de metaalbe-werking en van gereedschapswerktuigen;
vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

28.3   Vervaardiging van machines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw
+ 28.4   Vervaardiging van niet-verspanende machines voor de metaalbe-werking en van

  gereedschapswerktuigen
+ 28.9   Vervaardiging van andere machines, apparaten en werktuigen voor specifieke doeleinden

CL 29 29A 29.1 Vervaardiging en assemblage van motorvoertuigen
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A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008

Benaming bedrijfstak

29B   Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen; vervaardiging van aanhangwagens en
  opleggers; Vervaardiging van delen en toebehoren voor motorvoertuigen

29.2   Vervaardiging van carrosserieën voor motorvoertuigen; vervaardiging van aanhangwagens en
  opleggers

+ 29.3   Vervaardiging van delen en toebehoren voor motorvoertuigen
30 30A 30.1 Scheepsbouw

30B 30.2 Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen
30C 30.3 Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee
30D Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen; Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g.

30.4 Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen
+ 30.9 Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g.

CM 31-32 31A 31.0   Vervaardiging van meubelen
32A 32.1   Bewerken van edelstenen en vervaardiging van sieraden en dergelijke artikelen
32B Vervaardiging van muziekinstrumenten, sportartikelen, spellen en speelgoed, medische en

tandheelkundige instrumenten en benodigdheden, en overige industrie
32.2   Vervaardiging van muziekinstrumenten
+ 32.3   Vervaardiging van sportartikelen
+ 32.4   Vervaardiging van spellen en speelgoed
+ 32.5   Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
+ 32.9   Industrie, n.e.g.

33 33A Reparatie en installatie van machines en apparaten
33.1   Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten
33.2   Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen

D DD 35 35A Productie en distributie van elektriciteit, stoom en gekoelde lucht
35.1   Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit
+ 35.3   Productie en distributie van stoom en gekoelde lucht

35B 35.2   Productie en distributie van gas
E EE 36 36A 36.0 Winning, behandeling en distributie van water

37-39 37A 37.0 Afvalwaterafvoer
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A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008

Benaming bedrijfstak

38A Inzameling van afval; Verwerking en verwijdering van afval
38.1   Inzameling van afval
+ 38.2   Verwerking en verwijdering van afval

38B 38.3 Terugwinning
39A 39.0 Sanering en ander afvalbeheer

3 F FF 41-43 41A Bouw van gebouwen; ontwikkeling van bouwprojecten
41.1   Ontwikkeling van bouwprojecten
+ 41.2   Burgerlijke en utiliteitsbouw

42A Weg- en waterbouw
42.1   Bouw van wegen en spoorwegen
+ 42.2   Bouw van civieltechnische werken ten behoeve van nutsbedrijven
+ 42.9   Bouw van andere civieltechnische werken

43A 43.1 Slopen; Bouwrijp maken van terreinen; Proefboren en boren
43B 43.2 Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie
43C 43.3 Afwerking van gebouwen
43D 43.9 Overige gespecialiseerde bouwactiviteiten

3 4 G GG 45 45A Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en motorfietsen
45.1   Handel in auto's
+ 45.2   Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen
+ 45.3   Handel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen
+ 45.4   Handel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van

  motorfietsen
46 46A Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en

motorfietsen en in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
46.1 Handelsbemiddeling
+ 46.2   Groothandel in landbouwproducten en levende dieren
+ 46.3   Groothandel in voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen
+ 46.4   Groothandel in andere consumentenartikelen
+ 46.5   Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur
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A3 A10 A21 A38 A64 SUT 2008 NACE-BEL 
2008

Benaming bedrijfstak

+ 46.6   Groothandel in andere machines en werktuigen en toebehoren
+ 46.7 excl.   Overige gespecialiseerde groothandel
46.71
+ 46.9   Niet-gespecialiseerde groothandel

46B  46.71 Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten
47 47A Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen en in motorbrandstoffen

47.1   Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels
+ 47.2   Detailhandel in voedings- en genotmiddelen in gespecialiseerde winkels
+ 47.4   Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels
+ 47.5   Detailhandel in andere consumentenartikelen in gespecialiseerde winkels
+ 47.6   Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels
+ 47.7   Detailhandel in andere artikelen in gespecialiseerde winkels
+ 47.8   Markt- en straathandel
+ 47.9   Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel

47B 47.3 Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
H HH 49 49A Vervoer per spoor

49.1   Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden
+ 49.2   Goederenvervoer per spoor

49B 49.3 Overig personenvervoer te land
49C Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven; vervoer via pijpleidingen

49.4   Goederenvervoer over de weg en verhuisbedrijven
+ 49.5   Vervoer via pijpleidingen

50 50A Personen- en goederenvervoer over zee- en kustwateren
50.1   Personenvervoer over zee- en kustwateren
+ 50.2   Goederenvervoer over zee- en kustwateren

50B Personen- en goederenvervoer over binnenwateren
50.3   Personenvervoer over binnenwateren
+ 50.4   Goederenvervoer over binnenwateren

51 51A Luchtvaart
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51.1   Personenvervoer door de lucht
+ 51.2   Goederenvervoer door de lucht; ruimtevaart

52 52A Opslag en vervoerondersteunende activiteiten
52.1   Opslag
+ 52.2   Vervoerondersteunende activiteiten

53 53A Posterijen en koeriers
53.1   Postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting
+ 53.2   Overige posterijen en koeriers

I II 55-56 55A Verschaffen van accommodatie
55.1   Hotels en dergelijke accommodatie
+ 55.2   Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf
+ 55.3   Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen
+ 55.9   Overige accommodatie

56A Eet- en drinkgelegenheden
56.1   Restaurants en mobiele eetgelegenheden
+ 56.2   Catering en overige eetgelegenheden
+ 56.3   Drinkgelegenheden

5 J JA 58 58A Uitgeverijen
58.1   Uitgeverijen van boeken en tijdschriften; overige uitgeverijen
+ 58.2   Uitgeverijen van software

59-60 59A Productie van films en video- en televisieprogramma's, maken van geluidsopnamen en
uitgeverijen van muziekopnamen

59.1   Activiteiten in verband met films en video- en televisieprogramma's
+ 59.2   Maken van geluidsopnamen en uitgeverijen van muziekopnamen

60A Programmeren en uitzenden van radio- en televisieprogramma's
60.1   Uitzenden van radioprogramma's
+ 60.2   Programmeren en uitzenden van televisieprogramma's

JB 61 61A Telecommunicatie
61.1   Draadgebonden telecommunicatie
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+ 61.2   Draadloze telecommunicatie
+ 61.3   Telecommunicatie via satelliet
+ 61.9   Overige telecommunicatie

J C 62-63 62A 62.0 Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy-activiteiten en
aanverwante activiteiten

63A Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie
63.1   Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen
+ 63.9   Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

6 K KK 64 64A 64.1 Geldscheppende financiële instellingen
64B 64.2 Holdings
64C 64.3 Beleggingstrusts en -fondsen en vergelijkbare financiële instellingen
64D 64.9 Overige financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen

65 65A Verzekeringen, herverzekeringen en pensioenfondsen, exclusief verplichte sociale verzekeringen
65.1   Verzekeringen
+ 65.2   Herverzekeringen
+ 65.3   Pensioenfondsen

66 66A 66.1 Ondersteunende activiteiten in verband met financiële diensten, exclusief verzekeringen en
pensioenfondsen

66B 66.2 Ondersteunende activiteiten in verband met verzekeringen en pensioenfondsen
66C 66.3 Vermogensbeheer

7 L LL 68 68A Handel in eigen onroerend goed; Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast
bedrag of op contractbasis

68.1   Handel in eigen onroerend goed
+ 68.3   Bemiddeling in en beheer van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

68B 68.2 Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed
8 M MA 69-70 69A Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening

69.1   Rechtskundige dienstverlening
+ 69.2   Accountants, boekhouders en belastingconsulenten

70A Activiteiten van hoofdkantoren; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer
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70.1   Activiteiten van hoofdkantoren
+ 70.2   Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer

71 71A Architecten en ingenieurs; technische testen en toetsen
71.1   Architecten, ingenieurs en aanverwante technische adviseurs
+ 71.2   Technische testen en toetsen

MB 72 72A Speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied
72.1   Speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
+ 72.2   Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen

MC 73 73A Reclamewezen en marktonderzoek
73.1   Reclamewezen
+ 73.2   Markt- en opinieonderzoekbureaus

74-75 74A Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
74.1   Gespecialiseerde designers
+ 74.2   Fotografen
+ 74.3   Vertalers en tolken
+ 74.9   Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g.

75A 75.0 Veterinaire diensten
N NN 77 77A 77.1 Verhuur en lease van motorvoertuigen

77B 77.2 Verhuur en lease van consumentenartikelen
77C Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen; Lease van

intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder
auteursrecht

77.3   Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
+ 77.4   Lease van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken

  onder auteursrecht
78 78A Terbeschikkingstelling van personeel

78.1   Arbeidsbemiddeling
+ 78.2   Uitzendbureaus
+ 78.3   Andere vormen van arbeidsbemiddeling
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79 79A Reisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten
79.1   Reisbureaus en reisorganisatoren
+ 79.9   Reserveringsbureaus en aanverwante activiteiten

80-82 80A Beveiligings- en opsporingsdiensten
80.1   Particuliere beveiliging
+ 80.2   Diensten in verband met beveiligingssystemen
+ 80.3   Opsporingsdiensten

81A Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen; landschapsverzorging
81.1   Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
+ 81.3   Landschapsverzorging

81B 81.2 Reiniging
82A Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren en overige zakelijke

activiteiten
82.1   Administratieve en ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
+ 82.2   Callcenters
+ 82.3   Organisatie van congressen en beurzen
+ 82.9   Zakelijke dienstverlening, n.e.g.

9 O OO 84 84A 84 excl. Openbaar bestuur exclusief defensie en verplichte sociale verzekeringen
84.22, 84.3 

84B 84.22 Defensie
84C 84.3 Verplichte sociale verzekeringen

P PP 85 85A Onderwijs
85.1   Kleuteronderwijs
+ 85.2   Lager onderwijs
+ 85.3   Secundair onderwijs
+ 85.4   Hoger onderwijs en post-secundair niet-hoger onderwijs
+ 85.5   Overig onderwijs
+ 85.6   Onderwijsondersteunende activiteiten

Q QA 86 86A 86.1 Ziekenhuizen
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86B Praktijken van artsen
86.21   Huisartspraktijken
+ 86.22   Praktijken van specialisten

86C 86.23 Tandartspraktijken
86D 86.9 Overige menselijke gezondheidszorg

QB 87-88 87A Maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
87.1   Verpleeginstellingen met huisvesting
+ 87.2   Instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische

  problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
+ 87.3   Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap
+ 87.9   Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting

88A Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting
88.1   Maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk

  gehandicapten
+ 88.9   Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting

10 R RR 90-92 90A Creatieve activiteiten, kunst en amusement
90.01   Uitvoerende kunsten
+ 90.02   Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten
+ 90.03   Scheppende kunsten
+ 90.04   Exploitatie van zalen

91A Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten
91.01   Bibliotheken en archieven
+ 91.02   Musea
+ 91.03   Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties
+ 91.04   Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten

92A 92.0 Loterijen en kansspelen
93 93A Sport, ontspanning en recreatie

93.1   Sport
+ 93.2   Ontspanning en recreatie
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S SS 94 94A Verenigingen
94.1   Bedrijfs-, werkgevers- en beroepsorganisaties
+ 94.2   Vakverenigingen
+ 94.9   Overige verenigingen

95 95A Reparatie van computers en consumentenartikelen
95.1   Reparatie van computers en communicatieapparatuur
+ 95.2   Reparatie van consumentenartikelen

96 96A Overige persoonlijke diensten
96.01   Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten
+ 96.02   Haar- en schoonheidsverzorging
+ 96.03   Begrafeniswezen
+ 96.04   Sauna's, solaria, baden, enz.
+ 96.09   Overige persoonlijke diensten, n.e.g.

T TT 97-98 97A 97.0 Huishoudens als werkgever van huishoudelijk personeel
98 Niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door particuliere huishoudens voor

eigen gebruik
U UU 99 - 99 Extraterritoriale organisaties en lichamen
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6. Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek

NUTS 1 - Gewesten NUTS 2 - Provincies NUTS 3 - Arrondissementen

Brussels Hoofdstedelijk gewest Brussels Hoofdstedelijk gewest Brussel-Hoofdstad
Vlaams gewest Antwerpen (provincie) Antwerpen (arrondissement) 

Mechelen 
Turnhout 

Limburg Hasselt 
Maaseik 
Tongeren 

Oost-Vlaanderen Aalst 
Dendermonde 
Eeklo 
Gent 
Oudenaarde 
Sint-Niklaas 

Vlaams-Brabant Halle-Vilvoorde 
Leuven 

West-Vlaanderen Brugge 
Diksmuide 
Ieper 
Kortrijk 
Oostende 
Roeselare 
Tielt 
Veurne 

Waals gewest Waals-Brabant Nijvel 
Henegouwen Aat 

Charleroi 
Bergen 
Moeskroen 
Zinnik 
Thuin 
Doornik 

Luik (provincie) Hoei 
Luik (arrondissement)

 Verviers2 
Borgworm 

Luxemburg Aarlen 
Bastenaken 
Marche-en-Famenne 
Neufchâteau 
Virton 

Namen (provincie) Dinant 
Namen (arrondissement) 
Philippeville 

2    De regionale rekeningen publiceren tevens aparte resultaten voor de Duitstalige Gemeenschap. 
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Voor meer informatie 

Wie meer informatie wenst over de inhoud, de methodologie, de berekeningswijze en de bronnen kan 
terecht bij de dienst nationale & regionale rekeningen en conjunctuur van de Nationale Bank van België. 
 
Tel. +32 2 221 44 08  - Fax +32 2 221 32 30 
nationalaccounts@nbb.be

© Illustraties: Nationale Bank van België

Opmaak: NBB Algemene statistiek 
Omslag: NBB AG - Prepress & Image

Gepubliceerd in september 2014

Verantwoordelijke uitgever 

Rudi Acx
Chef van het departement Algemene statistiek

Nationale Bank van België 
Naamloze vennootschap 
RPR Brussel - Ondernemingsnummer: 0203.201.340 
Maatschappelijke zetel: de Berlaimontlaan 14 - BE-1000 Brussel 
www.nbb.be


	Classificaties
	Inhoudstafel
	1. Classificatie van institutionele sectoren
	2. Classificatie van transacties en overige mutaties in activa
	2.1 Saldi (B)1
	2.2 Transacties in producten (goederen en diensten (P)
	2.3 Verdelingstransacties (D)
	2.4 Transacties in niet geproduceerde niet -financiële activa (NP)
	2.5 Overige mutaties in activa(K)

	3. Classificatie van individuele verbruiksfuncties (COICOP)
	4. Classificatie van overheidsfuncties (COFOG)
	5. Bedrijfstakclassificaties
	5.1 A64
	5.2 A38
	5.3 A21
	5.4 A10
	5.5 A3
	5.6 Bedrijfstakclassificaties A3, A10, A38, A64, SUT en NACE-BEL

	6. Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek



