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I. TOELICHTING OP AFDELINGEN 01 TOT EN MET 44, EN 48 
BETREFFENDE LEVERINGEN 
 
De CPV is opgebouwd uit een basiswoordenlijst en een aanvullende woordenlijst. De basiswoordenlijst bestaat uit een lijst 
van codes voor goederen, werken en diensten die algemeen worden gebruikt bij openbare aanbestedingen. De 
aanvullende woordenlijst is bedoeld om de aanbestedende dienst te helpen de inhoud van de opdracht uitvoeriger te 
beschrijven. 
 
Om het VOORwerp van een aanbesteding te beschrijven, kunnen gebruikers kiezen tussen de codes die worden 
opgesomd in de basiswoordenlijst van de CPV. Ze kunnen codes uit de aanvullende lijst toevoegen indien meer 
beschrijvende informatie nodig is. Beschrijvingen kunnen worden verfijnd met behulp van de aanvullende woordenlijst, 
delen A tot en met M voor producten, delen P tot en met U vooral voor diensten, en delen D en F voor producten of 
diensten. 
 
Indien de gebruiker bijvoorbeeld tafels wil kopen, zal hij de code „39121200-8 Tafels” in de basiswoordenlijst kiezen om 
het basisproduct te definiëren. De aanvullende woordenlijst kan worden gebruikt om het product nader te beschrijven: 
- de code „FA02-9 Voor gebruik in kleuterscholen” betekent dan dat de tafels geschikt zijn voor kinderen in een 
schoolomgeving; 
- de aanvullende code „FG19-6 Voor kampeergebruik” betekent in dat geval dat de tafels licht en/of vouwbaar zijn voor 
deze specifieke toepassing; 
- indien de tafels nodig zijn voor een speciaal evenement, en indien de aanbestedende dienst ze niet wil kopen, kan de code 
„PA01-7 Huur” uitkomst bieden; 
-het materiaal waaruit de tafels, bijvoorbeeld om esthetische redenen, gemaakt moeten zijn, kan worden bepaald aan de 
hand van deel A van de aanvullende woordenlijst. 
 
Let op: Elke afdeling van de CPV heeft een boomstructuur. In principe kan elke classificatiecode worden gebruikt voor 
een aanbesteding; wij raden u evenwel ten sterkste aan geen codes uit de top van de boomstructuur te gebruiken, 
aangezien deze mogelijke leveranciers zouden kunnen misleiden. 
 
AFDELING 03: LANDBOUW- EN VEETEELT-, KWEKERIJ-, VISSERIJ-, BOSBOUW- EN 
AANVERWANTE PRODUCTEN 
Deze afdeling omvat niet: 
- diensten voor land- en tuinbouw en diensten in verband met de jacht, ondergebracht in groepen 771, 
773 en 776; 
- zoölogische diensten en veehouderijdiensten, ondergebracht in groepen 774 en 775; 
- bosbouwdiensten en houtwinning, ondergebracht in groep 772 Bosbouwdiensten; 
- diensten in verband met visserij, ondergebracht in groep 777; 
- tabaksproducten, ondergebracht in klasse 1599; 
- landbouwmachines, ondergebracht in afdeling 16. 
 
Groep 031: Land- en tuinbouwproducten 
 
Klasse 0311: Land- en tuinbouwgewassen en -producten 
Deze klasse omvat niet: 
- tabaksproducten, ondergebracht in klasse 1599. 
 
Klasse 0312: Tuinbouw- en kwekerijproducten 
Deze klasse omvat elke soort bloemen en planten uit de tuinbouwnijverheid, levend of afgesneden, bewerkt of 
onbewerkt, en delen van planten uit de tuinbouwnijverheid (bollen, wortels, stekken, enz.). 
Deze klasse omvat niet: 
- bloemenzaden, die bij zaden in klasse 0311 zijn ondergebracht; 
- bloembollen, die bij de boomkwekerijproducten in klasse 0345 zijn ondergebracht; 
- sierplanten uit de bosbouwindustrie, ondergebracht in klasse 0344. 
 
Klasse 0313: Specerijgewassen en gewassen voor de vervaardiging van dranken 
Deze klasse omvat niet: 
- bereide of bewerkte koffie, thee, maté of kruideninfusies, ondergebracht in klasse 1586;  
- bereide of bewerkte specerijen en kruiderijen, ondergebracht in klasse 1587. 
 
Klasse 0314: Dierlijke en aanverwante producten 
Deze klasse omvat niet: 
- landbouwmachines, ondergebracht in afdeling 16; 
- bewerkte honing, die bij suiker en aanverwante producten in klasse 1583 is ondergebracht; 
- was uit de aardolie-industrie, ondergebracht in klasse 0922; 
- was van plantaardige oorsprong, ondergebracht in klasse 1542; 
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- reukstoffen en was, ondergebracht in klasse 3981. 
 
Groep 032: Granen, aardappelen, groenten, vruchten en noten 
 
Klasse 0321: Granen en aardappelen 
Deze klasse omvat niet: 
- zaden, ondergebracht in klasse 0311, 
- aardappelproducten en verwerkte aardappelen, ondergebracht in groep 153. 
 
Klasse 0322: Groenten, vruchten en noten 
Deze klasse omvat niet: 
- bereide of verwerkte groenten, vruchten en noten, ondergebracht in klasse 1533. 
 
Groep 033: Veeteelt, jacht en visserij 
 
Klasse 0331: Vis, schaal- en schelpdieren en aquatische producten 
Deze klasse omvat niet: 
- bereid of verwerkt visvlees, ondergebracht in groep 152; 
- op vis gebaseerde voeders voor andere dieren, ondergebracht in klasse 1571. 
 
Klasse 0332: Groot- en kleinvee en andere kleine dieren 
Deze klasse omvat niet: 
- eieren, ondergebracht in klasse 0314; 
- vlees, bereid of verwerkt, ondergebracht in klassen 1511, 1513; 
- zuivelproducten, ondergebracht in groep 155; 
- op vlees gebaseerde voeders voor andere dieren, ondergebracht in klasse 1571. 
 
Klasse 0333: Producten van boerderijdieren 
Deze klasse omvat niet: 
- geconserveerde melk en zuivelproducten, ondergebracht in groep 155; 
- bont en bontproducten, ondergebracht in groep 186; 
- verwerkte dierlijke wol, huiden en vellen voor kleding, ondergebracht in klasse 1928. 
 
Groep 034: Producten van bosbouw en bosexploitatie 
 
Klasse 0341: Hout 
Deze sectie mag alleen worden gebruikt bij de aankoop van grondstoffen. Gebruikers die een grondstof nader 
willen beschrijven ter aanvulling van de beschrijving van een product dienen hiervoor de aanvullende 
woordenlijst, met name deel A, groep B, te raadplegen. 
Deze klasse omvat niet: 
- houtpulp, ondergebracht in klasse 0346; 
- brandstoffen op basis van hout, ondergebracht in klasse 0911; 
- hout als omgevormd bouwmateriaal, ondergebracht in klasse 4419 (multiplex, panelen voor parketvloeren, enz.). 
 
Klasse 0342: Gomsoorten 
Deze klasse omvat niet: 
- was. 
 
Klasse 0343: Kurk 
Deze sectie mag alleen worden gebruikt bij de aankoop van grondstoffen. Gebruikers die een grondstof nader 
willen beschrijven ter aanvulling van de beschrijving van een product dienen hiervoor de aanvullende 
woordenlijst, met name deel A, groep B, te raadplegen. 
 
Deze klasse omvat niet: 
- kurken, ondergebracht in klasse 4461. 
 
Klasse 0344: Bosbouwproducten 
Deze klasse omvat niet: 
- planten uit de tuinbouwindustrie, ondergebracht in klasse 0312. 
 
Klasse 0345: Boomkwekerijproducten 
Deze klasse omvat niet:- tuinbouwproducten, ondergebracht in klasse 0312. 
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AFDELING 09: AARDOLIEPRODUCTEN, BRANDSTOF, ELEKTRICITEIT EN ANDERE 
ENERGIEBRONNEN 
Gebruik voor een nadere beschrijving deel K, „Overige bijzonderheden voor energie- en 
waterdistributie”, van de aanvullende woordenlijst. 
Deze afdeling omvat niet: 
- diensten voor het optrekken, de reparatie en het ontmantelen van boortorens, ondergebracht in 
categorie 505315;  
- diensten in verband met aardolie- en aardgaswinning, diensten voor het vloeibaar maken en opnieuw 
gasvormig maken van aardgas voor transport, ondergebracht in afdeling 76;  
- diensten voor aardolie- en aardgasexploratie, ondergebracht in categorie 71351 en in categorie 71352. 
 
Groep 091: Brandstoffen 
 
Klasse 0911: Vaste brandstoffen 
Deze klasse omvat niet: 
- steenkoolproducten, ondergebracht in klasse 0924, 
- splijtstoffen, ondergebracht in klasse 0934. 
 
Klasse 0912: Gasvormige brandstoffen 
Deze klasse omvat niet: 
- Vloeibaar petroleumgas (lpg), dat is ondergebracht bij petroleumproducten in klasse 0913; 
- gassen voor de voortstuwing van ruimteschepen, ondergebracht in groep 241. 
 
Klasse 0913: Aardolie en aardoliedistillaten 
Deze klasse omvat niet: 
- preparaten voor smering, ondergebracht in klasse 0921, 
- vaseline, was en lichte oliën, ondergebracht in klasse 0922, 
- ruwe aardolie, ondergebracht in klasse 0923. 
 
Groep 092: Aardolie, steenkool en olieproducten 
 
Klasse 0921: Preparaten voor smering 
Deze klasse omvat niet: 
- smeermiddelen vervaardigd uit een ander product dan petroleum, ondergebracht in klasse 2495. 
 
Klasse 0922: Vaseline, was en lichte oliën 
Deze klasse omvat niet: 
- was vervaardigd uit een ander product dan petroleum. 
 
Groep 093: Elektriciteit, verwarming, zonne- en kernenergie 
 
Klasse 0932: Stoom, warm water en aanverwante producten 
Deze klasse omvat niet: 
- benodigdheden voor verwarmingssystemen, ondergebracht in groep 441; 
- benodigdheden voor centrale verwarming, ondergebracht in klasse 4462; 
- installatie en bouwwerkzaamheden voor apparaten die gebruik maken van stoom en/of warm water, 
ondergebracht in afdeling 45; 
- stoomgeneratoren en –machines, ondergebracht in groep 421; 
- pijpen, ondergebracht in klasse 4416. 
 
Klasse 0933: Zonne-energie 
Deze klasse omvat niet: 
- installatie en bouwwerkzaamheden voor zonnepanelen, ondergebracht in klasse 4526. 
 
Klasse 0934: Splijtstoffen 
Deze klasse omvat niet: 
- uraniumertsen, ondergebracht in klasse 1461, 
- diensten op het gebied van radioactief afval, ondergebracht in klasse 9052. 
 
AFDELING 14: MIJNBOUW, BASISMETALEN EN ANDERE AANVERWANTE 
PRODUCTEN 
Deze afdeling omvat niet: 
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- diensten voor het gieten van basismetalen of legeringen naar tekeningen of modellen, ondergebracht 
in klasse 7999; 
- diensten voor het aanbrengen van metaalhoudende lagen, ondergebracht in klasse 7999; 
- diensten voor het aanbrengen van niet-metaalhoudende bekleding (diensten voor het aanbrengen van 
kunststoflagen, fosfaatlagen, emailleren, beton, enz.), ondergebracht in klasse 7999; 
- andere diensten voor oppervlaktebehandeling van metaal, ondergebracht in klasse 7999; 
- smeden, stansen en andere vormdiensten voor metaal, ondergebracht in klasse 7999; 
- poedermetallurgie, ondergebracht in klasse 7999; 
- mijnbouwuitrusting, ondergebracht in groep 431. 
 
Groep 142: Zand en klei 
Deze sectie mag alleen worden gebruikt bij de aankoop van grondstoffen. Gebruikers die een grondstof nader 
willen beschrijven ter aanvulling van de beschrijving van een product dienen hiervoor de aanvullende 
woordenlijst, met name deel A, groep B, te raadplegen. 
 
Groep 143: Mineralen voor de chemische en kunstmestindustrie 
 
Klasse 1431: Mineralen voor de kunstmestindustrie 
Deze klasse omvat niet: 
- organische meststoffen, ondergebracht in klasse 2443. 
 
Groep 144: Zout en zuiver natriumchloride 
Deze groep omvat niet: 
- tafelzout, ondergebracht in klasse 1587. 
 
Groep 145: Nevenproducten van mijnbouw en steengroeven 
 
Klasse 1452: Edelstenen en halfedelstenen; puimsteen; amaril; natuurlijke slijpmiddelen; andere 
mineralen en edele metalen 
Deze klasse omvat niet: 
- edelstenen en halfedelstenen voor juwelen, ondergebracht in klasse 1851. 
 
Groep 146: Metaalertsen en legeringen 
Deze sectie mag alleen worden gebruikt bij de aankoop van grondstoffen. Gebruikers die een grondstof nader 
willen beschrijven ter aanvulling van de beschrijving van een product dienen hiervoor de aanvullende 
woordenlijst, met name deel A, Groep A, te raadplegen. 
 
Klasse 1461: Metaalertsen 
Deze klasse omvat niet: 
- metaalhoudende producten, die volgens productnaam moeten worden geclassificeerd, met toevoeging van het 
materiaal aan de hand van de aanvullende woordenlijst; 
- behandeld uranium als splijtstof, ondergebracht in klasse 0934. 
 
Klasse 1462: Legeringen 
Deze klasse omvat niet: 
- legeringproducten, die volgens productnaam zijn geclassificeerd, met toevoeging van het materiaal aan de hand 
van de aanvullende woordenlijst. 
 
Groep 147: Basismetalen 
Deze sectie mag alleen worden gebruikt bij de aankoop van grondstoffen. Gebruikers die een grondstof nader 
willen beschrijven ter aanvulling van de beschrijving van een product dienen hiervoor de aanvullende 
woordenlijst, met name deel A, Groep A, te raadplegen. 
 
Groep 148: Diverse niet-metaalhoudende minerale producten 
Deze sectie mag alleen worden gebruikt bij de aankoop van grondstoffen. Gebruikers die een grondstof nader 
willen beschrijven ter aanvulling van de beschrijving van een product, dienen hiervoor de aanvullende 
woordenlijst, met name deel A, Groep B, te raadplegen. 
 
Groep 149: Gerecycleerde secundaire grondstoffen 
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Deze sectie mag alleen worden gebruikt bij de aankoop van grondstoffen. Gebruikers die een grondstof nader 
willen beschrijven ter aanvulling van de beschrijving van een product dienen hiervoor de aanvullende woordenlijst 
te raadplegen. 
 
AFDELING 15: VOEDING, DRANKEN, TABAK EN AANVERWANTE PRODUCTEN 
Gebruik voor een nadere beschrijving deel H, „Overige bijzonderheden voor voedsel, drank en 
maaltijden”, van de aanvullende woordenlijst. 
Deze afdeling omvat niet: 
- machines voor voedsel-, dranken- en tabaksverwerking, en toebehoren, ondergebracht in groep 422. 
 
Groep 151: Dierlijke producten, vlees en vleesproducten 
 
Klasse 1511: Vlees 
Deze klasse omvat niet: 
- levende dieren, ondergebracht in groep 033. 
 
Groep 152: Toebereide en geconserveerde vis 
Deze groep omvat niet: 
- verse vis, ondergebracht in klasse 0331, 
- op vis gebaseerde voeders voor andere dieren, ondergebracht in klasse 1571, 
- vissoep, ondergebracht in klasse 1589. 
 
Groep 153: Groenten, fruit en aanverwante producten 
 
Klasse 1531: Aardappelen en aardappelproducten 
Deze klasse omvat niet: 
- niet-verwerkte aardappelen, ondergebracht in klasse 0321. 
 
Klasse 1533: Verwerkte groenten en fruit 
Deze klasse omvat niet: 
- rauwe groenten, vruchten en noten, ondergebracht in klasse 032. 
 
Groep 154: Dierlijke en plantaardige oliën en vetten 
Deze groep omvat niet: 
- maïsolie, die is geclassificeerd bij zetmeel en zetmeelproducten, in klasse 1562, 
- cacaoboter, -vet of -olie, die zijn geclassificeerd bij cacaoproducten in klasse 1584, 
- etherische oliën, ondergebracht in klasse 2492. 
 
Groep 155: Zuivelproducten 
 
Klasse 1551: Melk en room 
Deze klasse omvat niet: 
- verse melk, ondergebracht in klasse 0333, 
- chocolademelk, ondergebracht in klasse 1598. 
 
Groep 156: Graanmalerijproducten, zetmeel en zetmeelproducten 
 
Klasse 1562: Zetmeel en zetmeelproducten 
Deze klasse omvat niet: 
- glucoseoplossingen voor medische doeleinden, ondergebracht in klasse 3369. 
 
Groep 158: Diverse voedingsmiddelen 
 
Klasse 1581: Broodproducten, vers gebak en cake 
Deze klasse omvat niet: 
- geroosterde broodproducten, ondergebracht in klasse 1582. 
 
Klasse 1583: Suiker en aanverwante producten 
Deze klasse omvat niet: 
- natuurlijke honing, ondergebracht in klasse 0314. 
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Klasse 1584: Cacao; chocolade en suikerwerk 
Deze klasse omvat niet: 
- cacaobonen, ondergebracht in klasse 0313, 
- chocolademelk, ondergebracht in klasse 1598. 
 
Klasse 1585: Pastaproducten 
Deze klasse omvat niet: 
- griesmeel, ondergebracht in klasse 1562. In deze klasse, moet onder „couscous” een volledige maaltijd worden 
verstaan. 
 
Klasse 1586: Koffie, thee en aanverwante producten 
Deze klasse omvat niet: 
- theestruiken en rauwe maté, ondergebracht in klasse 0313. 
 
Klasse 1587: Specerijen en kruiderijen 
Deze klasse omvat niet: 
- mosterdzaad, ondergebracht in klasse 0311, 
- specerijgewassen en niet-bewerkte specerijen, ondergebracht in klasse 0313, 
- ander zout dan tafelzout, ondergebracht in groep 144. 
 
AFDELING 16: LANDBOUWMACHINES 
 
Groep 166: Speciale machines voor de landbouw of bosbouw 
Deze groep omvat niet: 
- droogtoestellen voor landbouwproducten, die zijn ondergebracht bij machines voor de productie van 
voedingsmiddelen in klasse 4221. 
 
Groep 167: Tractoren 
Deze groep omvat niet: 
- onderdelen en toebehoren voor landbouwvoertuigen, ondergebracht in groep 343. 
 
Groep 168: Delen van machines voor de landbouw of de bosbouw 
Deze groep omvat niet: 
- reparatie, onderhoud en installatie van land- en bosbouwmachines, ondergebracht in klassen 5053 en 5152. 
 
AFDELING 18: KLEDING, SCHOEISEL, BAGAGEARTIKELEN EN ACCESSOIRES 
 
Groep 181: Beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren 
Deze groep omvat niet: 
- kleding voor militairen en politie, ondergebracht in klasse 3581, 
- veiligheidskleding en toebehoren, ondergebracht in klassen 3511 en 3581. 
 
Groep 182: Bovenkleding 
Deze groep omvat niet: 
- bontartikelen, ondergebracht in groep 186, 
- kleding voor militairen en politie, ondergebracht in klasse 3581, 
- veiligheidskleding en toebehoren, ondergebracht in klassen 3511 en 3581. 
 
Groep 183: Kledingstukken 
 
Klasse 1831: Ondergoed 
Deze klasse omvat niet: 
- beha's en gelijkaardige artikelen, ondergebracht in klasse 1832. 
 
Groep 184: Speciale kleding en accessoires 
 
Klasse 1841: Speciale kleding 
Deze klasse omvat niet: 
- beroepskleding, ondergebracht in groep 181, 
- kleding voor militairen en politie, ondergebracht in klasse 3581, 
- veiligheidskleding en toebehoren, ondergebracht in klassen 3511 en 3581. 
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Klasse 1842: Kledingaccessoires 
Deze klasse omvat niet: 
- accessoires voor werkkleding, ondergebracht in klasse 1814, 
- accessoires voor hoofddeksels, ondergebracht in klasse 1844. 
 
Klasse 1844: Hoeden en hoofddeksels 
Deze klasse omvat niet: 
- militaire hoofddeksels, ondergebracht in klasse 3581. 
 
Groep 185: Juwelen, horloges en aanverwante artikelen 
 
Klasse 1851: Juwelen en aanverwante artikelen 
Deze klasse omvat niet: 
- ruwe edelstenen, halfedelstenen en edele metalen, ondergebracht in klasse 1452. 
 
Klasse 1852: Persoonlijke uurwerken 
Deze klasse omvat niet: 
- klokken, ondergebracht in klasse 3925. 
 
Klasse 1853: Geschenken en beloningen 
Deze klasse omvat niet: 
- medailles, ondergebracht in klasse 1851. 
 
Groep 186: Bont en bontartikelen 
Deze groep omvat niet: leder, huiden en vellen, ondergebracht in afdeling 19. 
 
Groep 188: Schoeisel 
Deze groep omvat niet: 
- orthopedisch schoeisel, ondergebracht in klasse 3314. 
 
AFDELING 19: LEDER, TEXTIELWEEFSELS, KUNSTSTOF EN RUBBER MATERIALEN 
Deze afdeling omvat niet: 
- ruw plantaardig materiaal voor de vervaardiging van textiel, ondergebracht in klasse 0311; 
- kleding, ondergebracht in afdeling 18, beschermende en veiligheidskleding, ondergebracht in klasse 
3511, medische kleding, ondergebracht in klasse 3319, en niet in afdeling 18 geclassificeerde 
sportkleding, ondergebracht in groep 374; 
- het afwerken van textiel, zoals het verven van vezels, garen en weefsels, drukkerijdiensten voor 
weefsels en andere afwerking van textiel, ondergebracht in klasse 9839; 
- reparatie van kleding en textiel, ondergebracht in klasse 5083; 
- reparatie en onderhoud van kampeeruitrusting, ondergebracht in klasse 5088; 
- diensten voor de vervaardiging van delen uit kunststof, ondergebracht in klasse 7999. 
 
Groep 191: Leder 
Deze groep omvat niet: 
- dierenhuiden, ondergebracht in klasse 1928, 
- lederwaren, te vinden onder productnaam. 
 
Groep 192: Textielweefsels en aanverwante artikelen 
Deze groep omvat niet: 
- ruwe dierlijke wol, ondergebracht in klasse 0333, 
- textielgaren en -draad, ondergebracht in groep 194, 
- opvulsel van textiel, garens en weefsels voor technisch gebruik, ondergebracht in klasse 3956. 
 
Groep 194: Textielgaren en -draad 
Deze groep omvat niet: 
- textielweefsels, ondergebracht in groep 192, 
- opvulsel van textiel, garens en weefsels voor technisch gebruik, ondergebracht in klasse 3956. 
 
Groep 195: Rubber en kunststofmaterialen 
 
Klasse 1951: Producten van rubber 
Deze klasse omvat niet: 
- natuurlijke rubber, ondergebracht in klasse 0311, 
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- producten van rubber, te vinden onder productnaam. 
 
Klasse 1952: Producten van plastic 
Deze klasse omvat niet: 
- kunststoffen in primaire vorm, ondergebracht in groep 245, 
- harsproducten, ondergebracht in klasse 2432. 
 
Groep 197: Synthetische rubber en vezels 
Deze groep omvat niet: 
- synthetisch garen of draad, ondergebracht in klasse 1944. 
 
AFDELING 22: DRUKWERK EN AANVERWANTE PRODUCTEN 
Deze afdeling omvat niet: 
- drukkerijdiensten, ondergebracht in klasse 7981, 
- inbinden en afwerken van boeken, ondergebracht in klasse 7997, 
- uitvoeren van zetwerk en fabriceren van drukplaten, ondergebracht in 7982, 
- kopiëren van software, ondergebracht in klasse 7226, 
- reproductie van video- en audio-opnames, ondergebracht in klasse 7999. 
 
Groep 221: Boeken, brochures en folders 
Deze groep omvat niet: 
- kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften, ondergebracht in groep 222. 
 
Groep 224: Zegels, chequeformulieren, bankbiljetten, aandelen, reclamedrukwerk, catalogi en 
handboeken 
Deze groep omvat niet: 
- algemene uitrusting voor postkantoor, ondergebracht in klasse 3013, 
- zegel- en postzegelboeken, ondergebracht in klasse 2284, 
- papier voor het vervaardigen van bovengenoemde documenten, ondergebracht in klasse 3019. 
 
Groep 225: Drukplaten of -cilinders of andere drukmiddelen 
Deze groep omvat niet: 
- offsetdrukmachines voor kantoorgebruik, ondergebracht in klasse 3012, 
- drukmachines, ondergebracht in klasse 4299. 
 
Groep 226: Inkt 
Deze groep omvat niet: 
- inkt voor gebruik op kantoor (stempelkussens, inktcassettes, enz.), ondergebracht in klasse 3019. 
 
Groep 228: Registers, handelsboeken, ordners, formulieren en overige gedrukte 
kantoorartikelen, van papier of van karton 
 
Klasse 2281: Registers van papier of karton 
Deze klasse omvat niet: 
- gedrukte boeken, ondergebracht in klasse 2211. 
 
AFDELING 24: CHEMISCHE PRODUCTEN 
 
Groep 242: Kleurstoffen en pigmenten 
 
Klasse 2422: Looi-, verfextracten, looistoffen en kleurstoffen 
Deze klasse omvat niet: 
- plantaardige derivaten voor het verven, ondergebracht in klasse 2432. 
 
Groep 244: Meststoffen en stikstofverbindingen 
Deze groep omvat niet: mineralen voor de kunstmestindustrie, ondergebracht in klasse 1431. 
 
Groep 246: Explosieven 
 
Klasse 2461: Bereide explosieven 
Deze klasse omvat niet: wapens en munitie, ondergebracht in groep 353. 
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Groep 249: Fijnchemicaliën en diverse chemische producten 
 
Klasse 2495: Bijzondere chemische preparaten 
Deze klasse omvat niet: 
- basischemicaliën, ondergebracht in groep 243, 
- kleurstoffen en pigmenten, ondergebracht in groep 242, 
- explosieven, ondergebracht in groep 246, 
- lijm, ondergebracht in klasse 2491, 
- fotochemische producten, ondergebracht in klasse 2493. 
 
Klasse 2496: Diverse chemische producten 
Deze klasse omvat niet: 
- basischemicaliën, ondergebracht in groep 243, 
- kleurstoffen en pigmenten, ondergebracht in groep 242, 
- explosieven, ondergebracht in groep 246, 
- lijm, ondergebracht in klasse 2491, 
- fotochemische producten, ondergebracht in klasse 2493. 
 
AFDELING 30: KANTOORMACHINES EN GEGEVENSVERWERKENDE APPARATUUR, 
KANTOORUITRUSTING EN -BENODIGDHEDEN, UITGEZ. MEUBILAIR EN 
SOFTWAREPAKKETTEN 
Deze afdeling mag alleen worden gebruikt voor hardwarebenodigdheden. Gebruik voor een nadere 
beschrijving deel J, „Overige bijzonderheden voor automatisering, informatietechnologie of 
communicatie”, van de aanvullende woordenlijst. 
 
Groep 301: Kantoormachines, -uitrusting en -benodigdheden, uitgez. computers, printers en 
meubilair 
 
Klasse 3012: Fotokopieer- en offsetdrukmachines 
Deze klasse omvat niet: 
- verbruiksartikelen voor fotokopieer- en thermokopieerapparaten, uitgez. tonerpatronen, ondergebracht in klassen 
2261, 3019; 
- uitrusting voor de drukindustrie en voor drukkerijdiensten, ondergebracht in groep 225. 
 
Klasse 3013: Uitrusting voor postkantoor 
Deze klasse omvat niet: 
- zegels, ondergebracht in groep 224. 
 
Klasse 3014: Rekenmachines en boekhoudmachines 
Deze klasse omvat niet: 
- linten en trommels voor rekenmachines, ondergebracht in klasse 3019. 
 
Klasse 3015: Schrijfmachines 
Deze klasse omvat niet: 
- schrijfmachinelinten, ondergebracht in klasse 3019. 
 
Klasse 3016: Magneetkaarten 
Deze klasse omvat geen andere persoonlijke kaarten, al dan niet magnetisch, die in de CPV kunnen worden 
geïdentificeerd aan de hand van hun productnaam en gecombineerd met de aanvullende code „CA16-8 
Magnetisch”, zoals identificatiebadges, ondergebracht in klasse 3512. 
 
Klasse 3017: Labelmachines 
Deze klasse omvat niet: 
- merktekens en labels die zijn ondergebracht in klassen 3019, 3512 en 3956. 
 
Groep 302: Computeruitrusting en -benodigdheden 
Deze groep omvat niet: 
- andere kantoormachines dan computers, ondergebracht in groep 301. 
 
Klasse 3021: Machines voor dataprocessing (hardware) 
Deze klasse omvat niet: 
- invoer- en uitvoereenheden, ondergebracht in klasse 3023. 
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AFDELING 31: ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN, UITRUSTING EN 
VERBRUIKSARTIKELEN; VERLICHTING 
 
Groep 311: Elektromotoren, elektrische generatoren en elektrische transformatoren 
Deze groep omvat niet: 
- reparatie, onderhoud en opnieuw wikkelen van elektrische motoren, generatoren en transformatoren, 
ondergebracht in klassen 5053 en 5111. 
 
Groep 312: Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit 
Deze groep omvat niet: 
- installatie van elektriciteitsdistributie- en -regeluitrusting, ondergebracht in klasse 5111; 
- aanbrengen van elektrische bedrading en fittings in de bouw, ondergebracht in klasse 4531. 
 
Groep 313: Geïsoleerde kabel en draad 
 
Klasse 3131: Hoofdleidingen 
Deze klasse omvat niet: 
- hoofdleidingen voor andere dan elektrische doeleinden, ondergebracht in klassen 4411, 4413 en 4416. 
 
Klasse 3134: Kabeltoebehoren, geïsoleerd 
Deze klasse omvat niet: 
- geïsoleerde verbindingsstukken voor pijpen, ondergebracht in klasse 4416. 
 
Groep 315: Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen 
 
Klasse 3151: Elektrische gloeilampen 
Deze klasse omvat niet: 
- lampen, lamparmaturen en delen van lampen, ondergebracht in klassen 3152 en 3153. 
 
Klasse 3152: Lampen en lamparmaturen 
Deze klasse omvat niet: 
- elektrische gloeilampen, ondergebracht in klasse 3151, 
- delen van lampen en verlichtingstoestellen, ondergebracht in klasse 3153. 
 
Groep 316: Elektrische uitrusting 
Deze groep omvat niet: 
- reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting en apparatuur geclassificeerd in 50532000; 
- installatie van elektrische uitrusting en apparatuur, ondergebracht in groep 511; 
- installatie van verlichting en signaleringssystemen op wegen, spoorwegen enz., ondergebracht in klasse 4531. 
 
Klasse 3161: Elektrische uitrusting voor motoren en voertuigen 
Deze klasse omvat niet: 
- draden, ondergebracht in groepen 313 en 443. 
 
Klasse 3162: Apparatuur voor hoorbare of zichtbare signalen 
Deze klasse omvat niet: 
- signalisatielichten, ondergebracht in klasse 3151, 
- verkeerslichten, ondergebracht in klasse 3499, 
- apparatuur voor spoorverkeersregeling, ondergebracht in klasse 3463, 
- verkeersregulatiesystemen voor de politie, ondergebracht in klasse 3526. 
 
Groep 317: Elektronische, elektromechanische en elektrotechnische benodigdheden 
 
Klasse 3171: Elektronische uitrusting 
Deze klasse omvat niet: 
- elektronische machines en toestellen voor gebruik op kantoor, ondergebracht in groep 301; 
- elektronische uitrusting uitsluitend voor medische doeleinden, ondergebracht in afdeling 33; 
- elektronische uitrusting uitsluitend voor militaire, politionele en veiligheidsdoeleinden, ondergebracht in afdeling 
35. 
 
AFDELING 32: RADIO-, TELEVISIE-, COMMUNICATIE-, 
TELECOMMUNICATIETOESTELLEN EN AANVERWANTE APPARATUUR 
Gebruik voor een nadere beschrijving deel J, „Overige bijzonderheden voor automatisering, 
informatietechnologie of communicatie”, van de aanvullende woordenlijst. 
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Groep 322: Zendapparatuur voor radiotelefonie, radiotelegrafie, radio-omroep en televisie 
Deze groep omvat niet: 
- reparatie, onderhoud en installatie van zendapparatuur voor radiotelefonie, radiotelegrafie, radio-omroep en 
televisie, ondergebracht in klassen 5033, 5034, 5132 en 5133. 
 
Groep 323: Televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -
reproductietoestellen 
Deze groep omvat niet: 
- reparatie, onderhoud en installatie van televisie- en radio-ontvangers, audio- of video-opnameapparatuur of -
reproductietoestellen, ondergebracht in klassen 5033, 5034 en 5131. 
 
Klasse 3232: Televisie- en audiovisuele uitrusting 
Deze klasse omvat niet: 
- kathodestraalbuizen, ondergebracht in klasse 3167, 
- kathodestraalbeeldbuizen, ondergebracht in klasse 3171. 
 
Groep 324: Netwerken 
 
Klasse 3242: Netwerkuitrusting 
Deze klasse omvat niet: 
- netwerkinterfaces, ondergebracht in klasse 3023, 
- netwerkservers, ondergebracht in klasse 4882. 
 
Groep 325: Telecommunicatiebenodigdheden 
 
Klasse 3254: Schakelborden 
Deze klasse omvat niet: 
- elektrische schakelborden en andere schakelborden dan voor telecommunicatie, ondergebracht in klasse 3121. 
 
Klasse 3255: Telefoonuitrusting 
Deze klasse omvat niet: 
- mobiele telefoons, ondergebracht in klasse 3225. 
 
Klasse 3256: Glasvezelmateriaal 
Deze klasse omvat niet: 
- glasvezelapparatuur, ondergebracht in klasse 3862. 
 
Klasse 3257: Communicatie-uitrusting 
Deze klasse omvat niet: 
- communicatienetwerken, ondergebracht in klasse 3241, 
- communicatiesatellieten, ondergebracht in klasse 3563. 
 
AFDELING 33: MEDISCHE APPARATUUR, FARMACEUTISCHE ARTIKELEN EN 
ARTIKELEN VOOR LICHAAMSVERZORGING 
Gebruik voor een nadere beschrijving deel L, „Overige bijzonderheden voor medisch en 
laboratoriumgebruik”, van de aanvullende woordenlijst. 
 
Groep 331: Medische apparatuur 
 
Klasse 3311: Beeldvormingsapparatuur voor medisch, tandheelkundig en diergeneeskundig gebruik 
Deze klasse omvat niet: 
- röntgenbenodigdheden, -ontwikkelaars en –fixeermiddelen, ondergebracht in klasse 2493, 
- ultrageluidsinstrumentarium voor diagnostische doeleinden, ondergebracht in klasse 3312, 
- installatie van beeldvormingsapparatuur, ondergebracht in klasse 5141, 
- röntgenfotografiediensten, ondergebracht in klasse 7996, 
- diensten voor medische beeldvorming, ondergebracht in klasse 8515. 
 
Klasse 3312: Opnamesystemen en onderzoekinstrumenten 
Deze klasse omvat niet: 
- systeem voor röntgendiagnostiek, ondergebracht in klasse 3311. 
 
Klasse 3313: Instrumentarium en apparatuur voor tandheelkundig en daaronder vallend gebruik 
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Deze klasse omvat niet: 
- tandtechnische was, ondergebracht in klasse 2495, 
- gebitsröntgen, ondergebracht in klasse 3311, 
- verbruiksartikelen voor gebitsverzorging, ondergebracht in klasse 3314, 
- tandartsunit, ondergebracht in klasse 3319, 
- artikelen en producten voor mond- of tandhygiëne, ondergebracht in klasse 3371, 
- tandartspraktijk en aanverwante diensten, ondergebracht in klasse 8513. 
 
Klasse 3314: Medische verbruiksartikelen 
Deze klasse omvat: 
- wegwerpbare niet-chemische medische gebruiksgoederen en verbruiksartikelen voor hematologie. 
Deze klasse omvat niet: 
- medische gassen, ondergebracht in klasse 2411, 
- apparatuur en instrumentarium voor transfusie, ondergebracht in klasse 3319, 
- ziekenhuisartikelen van papier, ondergebracht in klasse 3319. 
 
Klasse 3315: Apparatuur voor radiotherapie, mechanotherapie, elektrotherapie en fysiotherapie 
Deze klasse omvat niet: 
- medische gassen, ondergebracht in klasse 2411. 
 
Klasse 3316: Operatietechniek 
Deze klasse omvat niet: 
- zuurstoftenten, ondergebracht in 3315, 
- medische verbruiksartikelen voor de bovengenoemde apparatuur en instrumenten, ondergebracht in klasse 3314; 
- in de chirurgie gebruikte apparatuur en toestellen zoals kunstmatige lichaamsdelen, ondergebracht in klasse 3318. 
 
Klasse 3318: Functionele ondersteuning 
Deze klasse omvat niet: 
- patiëntenbewakingssystemen, ondergebracht in klasse 3319. 
 
Groep 336: Farmaceutische producten 
 
Klasse 3362: Geneesmiddelen voor het bloed, de bloedvormende organen en het hartvaatstelsel 
Deze klasse omvat niet: 
- dialyseoplossingen, ondergebracht in klasse 3369. 
 
Groep 337: Producten voor persoonlijke verzorging 
 
Klasse 3371: Parfums, toiletartikelen en condooms 
Deze klasse omvat niet: 
- pedicuresets, ondergebracht in klasse 3372. 
 
Klasse 3372: Scheerapparaten en sets voor manicure of pedicure 
Deze klasse omvat niet: 
- voetverzorgingsproducten en –lotions, ondergebracht in klasse 3371, 
- nagelverzorgingsproducten, ondergebracht in klasse 3374. 
 
Klasse 3373: Oogverzorgingsproducten en contactlenzen 
Deze klasse omvat niet: 
- astronomische en optische instrumenten, ondergebracht in klasse 3863. 
 
Klasse 3374: Producten voor hand- en nagelverzorging 
Deze klasse omvat niet: 
- manicure- en pedicuresets, ondergebracht in klasse 3372. 
 
Groep 339: Uitrusting en benodigdheden voor postmortaal en mortuariumgebruik 
Deze groep omvat niet: 
- installatie, reparatie en onderhoud van medische en chirurgische uitrusting en apparatuur, ondergebracht in groep 
514 en klasse 5042; 
- laboratoriuminstrumenten, optische en precisie-instrumenten (uitgez. brillen), ondergebracht in afdeling 38; 
- beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren, ondergebracht in groep 181. 
 
AFDELING 34: VERVOERSMATERIEEL EN BIJBEHORENDE PRODUCTEN 
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Gebruik voor een nadere beschrijving deel M, „Overige bijzonderheden voor vervoer”, van de 
aanvullende woordenlijst. 
Deze afdeling omvat niet: 
- reparatie, onderhoud en slopen van motorvoertuigen, ondergebracht in groep 501; 
- reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuig-, spoorweg-, wegen- en 
scheepvaartuitrusting, ondergebracht in klasse 502. 
 
Groep 341: Motorvoertuigen 
Deze groep omvat niet: 
- militaire voertuigen, ondergebracht in groep 354. 
 
Klasse 3414: Zware motorvoertuigen 
Deze klasse omvat niet: 
- kranen op voertuigen, ondergebracht in klasse 4241. 
 
Klasse 3415: Simulatoren 
Deze klasse omvat niet: 
- vluchtsimulatoren, ondergebracht in klasse 3474, 
- scheepsbrugsimulatoren, ondergebracht in klasse 3493, 
- veldslagsimulatoren, ondergebracht in klasse 3574. 
 
Groep 343: Onderdelen en toebehoren voor voertuigen en motoren 
 
Klasse 3431: Motoren (voor voertuigen) en onderdelen daarvan 
Deze klasse omvat niet: 
- elektrische uitrusting voor motoren en voertuigen, ondergebracht in klasse 3161. 
 
Klasse 3432: Mechanische onderdelen, met uitzondering van motoren en motoronderdelen 
Deze klasse omvat niet: 
- snelheidsmeters voor voertuigen, ondergebracht in klasse 3856. 
 
Klasse 3435: Banden voor normale en zware voertuigen 
Deze klasse omvat niet: 
- banden voor motorfietsen, ondergebracht in klasse 3441, 
- banden voor fietsen, ondergebracht in klasse 3443, 
- banden voor vliegtuigen, ondergebracht in klasse 3473. 
 
Groep 345: Schepen en boten 
Deze groep omvat niet: 
- oorlogsschepen, ondergebracht in groep 355, 
- reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere uitrusting, ondergebracht in 
klasse 5024. 
 
Groep 346: Spoor- en tramlocomotieven, rollend materieel en onderdelen 
Deze groep omvat niet: 
- rupsbandvoertuigen, ondergebracht in groep 435, 
- reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met spoorwegen en andere uitrusting, ondergebracht in 
klasse 5022. 
 
Groep 347: Lucht- en ruimtevaartuigen 
Deze groep omvat niet: 
- militaire lucht- en ruimtevaartuigen, ondergebracht in klassen 3561 en 3563, 
- reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuig-, spoorweg-, wegen- en 
scheepvaartuitrusting, ondergebracht in klasse 5021. 
 
Groep 349: Diverse transportmiddelen en onderdelen 
 
Klasse 3492: Wegenuitrusting 
Deze klasse omvat niet: 
- verkeerslichten en verlichtingsinstallaties, ondergebracht in klasse 3499. 
 
AFDELING 35: UITRUSTING VOOR VEILIGHEID, BRANDWEER, POLITIE EN LEGER 
Gebruik voor een nadere beschrijving deel F, „Specifiek gebruik”, van de aanvullende woordenlijst. 
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Groep 358: Persoonlijke en ondersteunende uitrusting 
Deze groep omvat niet: 
- reparatie, onderhoud en installatie voor wapens en wapensystemen, ondergebracht in klasse 5084; 
- diensten voor het verwijderen van wapens en munitie, ondergebracht in klasse 9052; 
- beroepskleding, speciale werkkleding en toebehoren, ondergebracht in groep 181. 
 
Klasse 3581: Persoonlijke uitrusting 
Deze klasse omvat niet: 
- parachutes, ondergebracht in klasse 3952. 
 
AFDELING 37: MUZIEKINSTRUMENTEN, SPORTARTIKELEN, SPELLETJES, 
SPEELGOED, HANDWERK, KUNSTARTIKELEN EN TOEBEHOREN 
 
Groep 374: Sportartikelen en -uitrusting 
In deze groep worden sporten, waar dat van toepassing is, ingedeeld volgens de naam van de bal. 
 
Klasse 3741: Buitensportuitrusting 
Deze klasse omvat niet: 
- parachutes, ondergebracht in klasse 3952. 
 
Groep 378: Handwerk- en kunstbenodigdheden 
 
Klasse 3782: Kunstbenodigdheden 
Deze klasse omvat niet: 
- niet speciaal voor kunst en handwerk bedoeld papier, papier voor kopieerapparaten, enz., ondergebracht in 
afdelingen 22 of 30. 
 
AFDELING 38: LABORATORIUMINSTRUMENTEN, OPTISCHE EN PRECISIE-
INSTRUMENTEN (UITGEZONDERD BRILLEN) 
Gebruik voor een nadere beschrijving deel L, „Overige bijzonderheden voor medisch en 
laboratoriumgebruik”, van de aanvullende woordenlijst. 
Deze afdeling omvat niet: 
- reparatie, onderhoud en installatie van meet-, controle-, test- en navigatie-instrumenten en –apparaten 
en van instrumenten en apparaten voor andere doeleinden; reparatie, onderhoud en installatie van 
tijdmetingsuitrusting; onderhoud en reparatie van optische uitrusting, ondergebracht in klasse 5041 en 
groepen 508 en 512. 
 
Groep 383: Instrumenten voor metingen 
Deze groep omvat niet: 
- andere weegtoestellen en –schalen dan precisieweegschalen, ondergebracht in klasse 4292; 
- instrumenten voor metingen in verband met navigatie, ondergebracht in groep 381; 
- instrumenten voor metingen in verband met geologie en geofysica, ondergebracht in groep 382; 
- instrumenten voor het controleren van fysische eigenschappen, ondergebracht in groep 384. 
 
Groep 385: Controle- en testapparatuur 
 
Klasse 3851: Microscopen 
Deze klasse omvat niet: 
- optische microscopen, ondergebracht in klasse 3863. 
 
Klasse 3852: Scanners 
Deze klasse omvat niet: 
- scanners voor computergebruik, ondergebracht in klasse 3021; 
- scanners voor medisch gebruik, zoals ultrageluidscanners, magnetische-resonantiescanners of instrumentarium 
voor tomografie, ondergebracht in klasse 3311; 
- stralingsmeters, ondergebracht in klasse 3834; 
- dosimetriesystemen, ondergebracht in klasse 3854. 
 
Klasse 3854: Machines en toestellen voor testen en meten 
Deze klasse omvat niet: 
- temperatuur/vochtigheidstestapparaten, ondergebracht in klasse 3893; 
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- snelheidsmeters voor voertuigen, ondergebracht in klasse 3856; 
- elektronische detectieapparatuur, ondergebracht in klasse 3164; 
- instrumenten voor het controleren van fysische eigenschappen, ondergebracht in groep 384; 
- andere instrumenten voor evaluatie en testen, hier niet opgesomd, zijn ondergebracht in groep 389. 
 
Klasse 3855: Meters 
Deze klasse omvat niet: 
- instrumenten voor het controleren van fysische eigenschappen, ondergebracht in groep 384. 
 
Klasse 3857: Instrumenten en apparatuur voor regeling en besturing 
Deze klasse omvat niet: 
- snelheidsmeters voor voertuigen, ondergebracht in klasse 3856. 
 
Klasse 3858: Niet-medische stralingsapparatuur 
Deze klasse omvat niet: 
- medische röntgenapparatuur, ondergebracht in klassen 3311 (voor algemeen gebruik) en 3318 (voor 
hartchirurgie); 
- microanalyseapparaten voor röntgenstralen, ondergebracht in klasse 3894. 
 
Groep 386: Optische instrumenten 
 
Klasse 3863: Astronomische en optische instrumenten 
Deze klasse omvat niet: 
- medische lasers, ondergebracht in klassen 3316 (voor chirurgische doeleinden) en 3312 (niet-chirurgische 
doeleinden); 
- gereedschapswerktuigen met laserbediening, ondergebracht in klasse 4261. 
 
Klasse 3865: Foto-uitrusting 
Deze klasse omvat niet: 
- webcamera's, ondergebracht in klasse 3023, 
- veiligheidscamera's, ondergebracht in klasse 3512, 
- televisiecamera's voor gesloten televisiecircuits, ondergebracht in klasse 3223, 
- fotopapier en fotochemische producten, ondergebracht in klassen 2299 en 2493, 
- filmproducten, ondergebracht in klasse 3235. 
 
Groep 387: Tijdregistratietoestellen en soortgelijke apparatuur; parkeermeters 
Deze groep omvat niet: 
- uitrusting voor registratie van variabele werktijden, tijdregistratie- en tijdcontrolesystemen of werktijdregistratie-
apparaten, ondergebracht in klasse 3512. 
 
Groep 388: Apparaten voor de bewaking van industriële processen en voor afstandsbediening 
Deze groep omvat niet: 
- sirenetoestellen met afstandsbediening, ondergebracht in klasse 3882, 
- digitale afstandsbedieningsunits, ondergebracht in klasse 4296. 
 
Groep 389: Diverse apparatuur voor beoordeling en testen 
 
Klasse 3894: Kernevaluatie-instrumenten 
Deze klasse omvat niet: 
- geigertellers, apparatuur voor het opsporen van besmettingen en stralingsmonitoren, ondergebracht in klasse 
3834. 
 
AFDELING 39: MEUBELEN (M.I.V. KANTOORMEUBELEN), INRICHTINGSARTIKELEN, 
HUISHOUDELIJKE APPARATEN (UITGEZ. VERLICHTING) EN 
SCHOONMAAKPRODUCTEN 
Deze afdeling omvat niet: 
- verlichtingsuitrusting, ondergebracht in groep 315. 
 
Groep 391: Meubilair 
 
Klasse 3911: Zitmeubelen, stoelen en aanverwante producten, en bijbehorende onderdelen 
Deze klasse omvat niet: 
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- stoelen voor voertuigen, ondergebracht in groep 343. 
 
Klasse 3912: Tafels, kasten, schrijftafels en boekenkasten 
Deze klasse omvat niet: 
- medische tafels en andere tafels voor gebruik in het ziekenhuis of voor paramedisch gebruik, ondergebracht in 
klassen 3319 en 3393; 
- tafels voor tafelspelen, ondergebracht in klasse 3746. 
 
Groep 392: Meubilering 
 
Klasse 3922: Keukenuitrusting, huishoudelijke artikelen en cateringbenodigdheden 
Deze klasse omvat niet: 
- cateringuitrusting (met inbegrip van uitrusting voor kantines en industriële keukens), ondergebracht in klasse 
3931; 
- voeding, ondergebracht in afdelingen 03 en 15. 
 
Categorie 39254: Uurwerken 
Deze categorie omvat niet: 
- persoonlijke uurwerken, ondergebracht in klasse 1852. 
 
Groep 393: Diverse uitrusting 
 
Klasse 3931: Cateringuitrusting 
Deze klasse omvat niet: 
- cateringbenodigdheden, ondergebracht in klasse 3922. 
 
Groep 398: Producten voor schoonmaken en poetsen 
 
Klasse 3981: Reukstoffen en was 
Deze klasse omvat niet: 
- planten gebruikt voor de bereiding van parfum, ondergebracht in klasse 0311, 
- parfums, ondergebracht in klasse 3371. 
 
AFDELING 41: VERZAMELD EN GEZUIVERD WATER 
Gebruik voor een nadere beschrijving deel K, „Overige bijzonderheden voor energie- en 
waterdistributie”, van de aanvullende woordenlijst. 
Deze afdeling omvat niet: 
- waterdistributie en aanverwante diensten, ondergebracht in groep 651, 
- mineraalwater of water in vaste vorm, ondergebracht in klasse 1598, 
- gedistilleerd water, ondergebracht in klasse 2431. 
 
AFDELING 42: BEDRIJFSMACHINES 
 
Groep 421: Machines voor de productie en het gebruik van mechanische energie 
Deze groep omvat niet: 
- installatie van stoomgeneratoren, turbines, compressoren en branders, ondergebracht in klasse 5113; 
- installatie, reparatie en onderhoud van compressoren, ondergebracht in klassen 5053 en 5113; 
- reparatie en onderhoud van kranen en kleppen, ondergebracht in klasse 5051; 
- installatie van stoomgeneratoren, ondergebracht in klasse 5113. 
 
 
Klasse 4211: Turbines en motoren 
Deze klasse omvat niet: 
- tractiemotoren, ondergebracht in klasse 1673, 
- elektromotoren, ondergebracht in klasse 3111, 
- wisselstroomdynamo's, ondergebracht in klasse 3113, 
- windturbines en –turbinegeneratoren, ondergebracht in klasse 3112, 
- hydraulische en pneumatische krachtmachines en –motoren, ondergebracht in klasse 4212. 
 
Klasse 4215: Kernreactoren en delen daarvan 
Deze klasse omvat niet: 
- splijtstoffen, ondergebracht in klasse 0934, 
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- beveiligingssysteem voor kernreactor en uitrusting voor nucleaire bescherming en veiligheid, ondergebracht in 
klasse 3511. 
 
Groep 422: Machines voor voedsel-, dranken- en tabaksverwerking, en toebehoren 
Deze groep omvat niet: 
- cateringuitrusting, ondergebracht in klasse 3931, 
- keukenuitrusting, huishoudelijke artikelen en cateringbenodigdheden, ondergebracht in klasse 3922. 
 
Groep 423: Ovens en verbrandingsinstallaties voor industrieel gebruik of laboratorium 
Deze groep omvat niet: 
- installatie van ovens, ondergebracht in klasse 4526, 
- installatie van ovens en ovenbranders, ondergebracht in klasse 5113, 
- diensten voor reiniging van ovens, ondergebracht in klasse 9091. 
 
Groep 424: Hijs-, hef- en transportwerktuigen en delen daarvan 
Deze groep omvat niet: 
- liftonderhoud, ondergebracht in klasse 5075, 
- installatie van hijs-, hef- en transportuitrusting, met uitzondering van liften en roltrappen, ondergebracht in klasse 
5151, 
- installatie van liften en roltrappen, ondergebracht in klasse 4531. 
 
Klasse 4241: Hijs-, hef- en transportuitrusting 
Deze klasse omvat niet: 
- hefwerktuigen voor de gezondheidszorg, ondergebracht in klasse 3319, 
- hef- of verplaatsingsapparaten voor kadavers, ondergebracht in klasse 3394. 
 
Groep 425: Koel- en ventilatie-uitrusting 
Deze groep omvat niet: 
- installeren van koel- en ventilatie-uitrusting, ondergebracht in klasse 4533. 
 
Klasse 4251: Warmtewisselaars, luchtbehandelings- en koeluitrusting en filtertoestellen 
Deze klasse omvat niet: 
- verwarming (stoom, warm water, enz.) ondergebracht in groep 093; 
- koel- of vriescellen voor lijkenhuis, ondergebracht in klasse 3394; 
- koelschepen, ondergebracht in klasse 3451; 
- klimaatregelingsapparaten, warmwatertoestellen en verwarming voor gebouwen, verwarmingsuitrusting, 
koelkasten en diepvriezers (voor huishoudelijk of industrieel gebruik), ondergebracht in klasse 3971; 
- luchtverhitters, gasbranders en koelkasten op gas, ondergebracht in klasse 3972; 
- machines voor de warmtebehandeling van materialen, convectoren voor koeling en koeling/verwarming, 
ondergebracht in klasse 4294; 
- compressoren voor koelinstallaties, ondergebracht in klasse 4212; 
- materiaal voor verwarming, ondergebracht in klasse 4411; 
- verwarmingsbuizen, ondergebracht in klasse 4416; 
- radiatoren en ketels en onderdelen voor centrale verwarming, ondergebracht in klasse 4462. 
 
Groep 426: Gereedschapswerktuigen 
Deze groep omvat niet: 
- reparatie, onderhoud en installatie van gereedschapswerktuigen, ondergebracht in klasse 5153. 
 
Groep 427: Machines voor de productie van textiel, kleding en leder 
Deze groep omvat niet: 
- installatie van textiel-, kleding- en lederproductiemachines, en van textielproductiemachines, ondergebracht in 
klasse 5154, 
- wasserij- en stomerijdiensten, ondergebracht in klasse 9831. 
 
Groep 428: Machines voor de productie van papier of karton 
Deze groep omvat niet: 
- papier, drukmachines en machines voor het inbinden van boeken en droogtoestellen voor hout, papierpulp, papier 
of karton en delen daarvan, ondergebracht in klasse 4299; 
- installatie van papier- en kartonproductiemachines, ondergebracht in klasse 5154. 
 
Groep 429: Diverse machines voor algemeen en specifiek gebruik 
Deze groep omvat niet: 
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- reparatie, onderhoud en installatie van andere machines voor algemeen gebruik, ondergebracht in klassen 5053 en 
5151; 
- reparatie, onderhoud en installatie van machines voor bijzondere doeleinden, ondergebracht in klassen 5053 en 
5154; 
- algemene werktuigbouwkundige diensten, ondergebracht in klasse 7133. 
 
AFDELING 43: MACHINES VOOR DE MIJNBOUW, STEENGROEVEN EN VOOR DE 
BOUW 
 
Groep 431: Mijnbouwuitrusting 
Deze groep omvat niet: 
- mijnwagenduwers, ondergebracht in klasse 4241; 
- bouwwerkzaamheden voor olie- en gaspijpleidingen, ondergebracht in klasse 4523; 
- bouwwerkzaamheden voor krachtcentrale, mijnbouw en industrie, en voor gebouwen in verband met olie- en 
gasindustrie (olieraffinaderij, olieterminal), ontmantelen van olieplatforms, ondergebracht in klasse 4525; 
- diensten in verband met de olie- en gasindustrie, ondergebracht in afdeling 76. 
 
Groep 433: Machines en uitrusting voor de bouw 
Deze groep omvat niet: 
- bouwwerkzaamheden die van deze machines gebruik maken, ondergebracht in afdeling 45, 
- verbruiksgoederen en benodigdheden voor deze machines, ondergebracht in afdeling 44. 
 
Groep 434: Machines voor het behandelen van ertsen en machines voor het maken van 
gietvormen 
Deze groep omvat niet: 
- bouwwerkzaamheden die van deze machines gebruik maken, ondergebracht in afdeling 45, 
- verbruiksgoederen en benodigdheden voor deze machines, ondergebracht in afdeling 44. 
 
Groep 436: Delen van machines voor mijnbouw, steengroeven en voor de bouw 
Deze groep omvat niet: 
- machines voor de mijnbouw, steengroeven en voor de bouw, ondergebracht in groepen 431, 432 en 433. 
 
Groep 437: Machines voor de metallurgie en bijbehorende onderdelen 
Deze groep omvat niet: 
- machines voor het maken van gietvormen, ondergebracht in groep 434. 
 
AFDELING 44: Bouwmaterialen en ondersteunende producten voor de bouw 
Gebruik voor een nadere beschrijving deel I, „Overige bijzonderheden voor bouwwerkzaamheden”, van de 
aanvullende woordenlijst. 
 
Groep 441: Bouwmaterialen en aanverwante artikelen 
 
Klasse 4411: Constructiematerialen 
Deze klasse omvat niet: 
- hout dat niet bestemd is voor bouwwerkzaamheden, ondergebracht in klasse 0341, 
- grind, zand, steenslag en aggregaten, ondergebracht in klasse 1421, 
- materiaal voor de aanleg van spoorlijnen, ondergebracht in klasse 3494, 
- bouwuitrusting, ondergebracht in klasse 4332, 
- goederen voor gebruik in de bouw, ondergebracht in klasse 4442, 
- steen voor de bouw, ondergebracht in klasse 4491. 
 
Klasse 4413: Hoofdleidingen voor riolering 
Deze klasse omvat niet: 
- rioolbuizen, ondergebracht in klasse 4416. 
 
Klasse 4416: Pijpleidingen, pijpleidingstelsels, pijpen, mantelbuizen, binnenbuizen en aanverwante artikelen 
Deze klasse omvat niet: 
- uitrusting voor pijpleiding, ondergebracht in klasse 4299, 
- stutten voor pijpleidingen, ondergebracht in klasse 4421. 
 
Klasse 4419: Diverse materialen voor de bouw 
Deze klasse omvat niet: 
- hout dat niet bestemd is voor bouwwerkzaamheden, ondergebracht in klasse 0341, 
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- grind, zand, steenslag en aggregaten, ondergebracht in klasse 1421, 
- materiaal voor de aanleg van spoorlijnen, ondergebracht in klasse 3494, 
- bouwuitrusting, ondergebracht in klasse 4332, 
- steen voor de bouw, ondergebracht in klasse 4491. 
 
Groep 442: Constructieproducten 
 
Klasse 4421: Assemblagestructuren en delen daarvan 
Deze klasse omvat niet: 
- satellietantennes en tv-antennes, ondergebracht in klasse 3232, 
- stadsmeubilair, ondergebracht in klasse 3492. 
 
Klasse 4422: Schrijnwerk voor de bouw 
Deze klasse omvat niet: 
- gepantserde of gewapende deuren, ondergebracht in klasse 4442, 
- deursloten, ondergebracht in klasse 4452, 
- plaatsen van deuren, ramen en bijbehorende elementen, ondergebracht in 4542. 
 
Groep 443: Kabels, draad en aanverwante producten 
 
Klasse 4431: Draadproducten 
Deze klasse omvat niet: 
- geïsoleerde kabel en draad, ondergebracht in groep 313, 
- draad voor gebruik in de bouw, ondergebracht in klasse 4433. 
 
Klasse 4432: Kabel en aanverwante producten 
Deze klasse omvat niet: 
- onderdelen van stroomkringen (met inbegrip van aansluitkabels en verlengsnoeren), ondergebracht in klasse 
3122, 
- geïsoleerde kabel en draad (met inbegrip van stroomverdelingskabels), ondergebracht in groep 313, 
- telecommunicatiekabels, ondergebracht in klasse 3252, 
- telefoonkabels, ondergebracht in klasse 3255, 
- glasvezelkabels, ondergebracht in klasse 3256, 
- communicatiekabels, ondergebracht in klasse 3257, 
- datatransmissiekabels, ondergebracht in klasse 3258. 
 
Groep 444: Diverse fabrikaten en aanverwante producten 
 
Klasse 4442: Goederen voor gebruik in de bouw 
Deze klasse omvat niet: 
- bouwmaterialen, ondergebracht in groep 441, 
- artikelen voor badkamer en keuken, ondergebracht in klasse 4441. 
 
Klasse 4448: Diverse brandbeveiligingsuitrusting 
Deze klasse omvat niet: 
- poeder, producten en vullingen voor brandblusapparaten, ondergebracht in klasse 2495, 
- brandalarmsystemen, ondergebracht in klasse 3162, 
- uitrusting voor brandbestrijding (met inbegrip van brandblustoestellen), ondergebracht in klasse 3511, 
- blusdekens, ondergebracht in klasse 3952, 
- pompen voor brandbestrijding, ondergebracht in klasse 4212, 
- branddeuren, ondergebracht in klasse 4422. 
 
Groep 445: Gereedschap, sloten, sleutels, scharnieren, bevestigingsmiddelen, kettingen en veren 
 
Klasse 4452: Sloten, sleutels en scharnieren 
Deze klasse omvat niet: 
- sloten voor voertuigen, ondergebracht in klasse 3491. 
 
Groep 446: Tanks, reservoirs en containers; radiatoren en ketels voor centrale verwarming 
 
Klasse 4462: Radiatoren en ketels en onderdelen voor centrale verwarming 
Deze klasse omvat niet: 
- stadsverwarming, ondergebracht in klasse 0932, 
- uitrusting voor centrale verwarming, ondergebracht in klasse 3971, 
- heetwaterboilers en stoomboilers, ondergebracht in klasse 4216, 
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- ketels voor stadsverwarming, ondergebracht in klasse 4251. 
 
Groep 449: Steen voor de bouw, kalksteen, gips en lei 
Deze groep mag alleen worden gebruikt bij de aankoop van grondstoffen. Gebruikers die een grondstof nader 
willen beschrijven ter aanvulling van de beschrijving van een product dienen hiervoor de aanvullende 
woordenlijst, met name deel A, Groep B, te raadplegen. 
Deze groep omvat niet: 
- straatstenen, ondergebracht in klasse 4419, 
- steenmateriaal voor wegenbouw, ondergebracht in klasse 4411, 
- grind, zand, steenslag en aggregaten, ondergebracht in klasse 1421. 
 
AFDELING 48: Software en informatiesystemen 
Deze afdeling mag uitsluitend worden gebruikt bij aankoop van software als een „kant-en-klaar” 
pakket, wanneer dit wordt beschouwd als een levering. 
Deze afdeling omvat niet: 
- diensten voor ontwikkeling van software, ondergebracht in afdeling 72000000. 
 
Groep 481: Speciale software voor de industrie 
Deze groep omvat niet: 
- diensten voor ontwikkeling van speciale software voor de industrie, ondergebracht in subcategorie 722121, 
- diensten voor ontwikkeling van software voor verkooppunten, diensten voor ontwikkeling van software voor 
vluchtbesturing, diensten voor ontwikkeling van software voor grondondersteuning in de luchtvaart en 
testsoftware, diensten voor ontwikkeling van software voor spoorwegverkeersleiding, diensten voor ontwikkeling 
van software voor industriële controle, diensten voor ontwikkeling van bibliotheeksoftware, diensten voor 
ontwikkeling van conformiteitssoftware, diensten voor ontwikkeling van medische software, diensten voor 
ontwikkeling van onderwijssoftware, ondergebracht in subcategorie 722121. 
 
Groep 482: Software voor netwerken, internet en intranet 
Deze groep omvat niet: 
- diensten voor ontwikkeling van software voor netwerken, internet en intranet, ondergebracht in subcategorie 
722122. 
 
Groep 483: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, 
dienstregelingen en productiviteit 
Deze groep omvat niet: 
- diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, 
dienstregelingen en productiviteit, ondergebracht in subcategorie 722123. 
 
Groep 484: Software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken 
Deze groep omvat niet: 
- diensten voor ontwikkeling van software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken, ondergebracht in 
subcategorie 722124, 
- diensten voor ontwikkeling van software voor investeringsbeheer en belastingaangifte, diensten voor de 
ontwikkeling van software en opvolgingssoftware voor faciliteitenbeheer, diensten voor ontwikkeling van software 
voor inventarisbeheer, diensten voor ontwikkeling van software voor financiële analyse en boekhouding, diensten 
voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen, diensten voor ontwikkeling van 
analytische, wetenschappelijke, mathematische of prognosesoftware, diensten voor ontwikkeling van software 
voor veilingen, diensten voor ontwikkeling van software voor verkoop, marketing en business intelligence, 
diensten voor ontwikkeling van aankoopsoftware, ondergebracht in subcategorie 722124. 
 
Groep 485: Communicatie- en multimediasoftware 
Deze groep omvat niet: 
- diensten voor ontwikkeling van communicatie- en multimediasoftware, ondergebracht in subcategorie 722125. 
 
Groep 486: Database- en besturingssoftware 
Deze groep omvat niet: 
- diensten voor ontwikkeling van database- en besturingssoftware, ondergebracht in subcategorie 722126, 
- diensten voor ontwikkeling van databasesoftware, diensten voor ontwikkeling van mainframebesturingssoftware, 
diensten voor ontwikkeling van minicomputerbesturingssoftware, diensten voor ontwikkeling van 
microcomputerbesturingssoftware, diensten voor ontwikkeling van pc-besturingssoftware, diensten voor 
ontwikkeling van clustersoftware, diensten voor ontwikkeling van software voor realtimebesturingssysteem, 
ondergebracht in subcategorie 722126. 
 
Groep 487: Softwarevoorzieningen 
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Deze groep omvat niet: 
- voorzieningen voor diensten voor softwareontwikkeling, ondergebracht in subcategorie 722127, 
- diensten voor ontwikkeling van back-up- of recoverysoftware, diensten voor ontwikkeling van barcodesoftware, 
diensten voor ontwikkeling van beveiligingssoftware, diensten voor ontwikkeling van vertaalsoftware, diensten 
voor ontwikkeling van software voor het laden van geheugendragers, diensten voor ontwikkeling van 
antivirussoftware, diensten voor ontwikkeling van software voor algemene, comprimerings- en 
afdrukvoorzieningen, diensten voor ontwikkeling van software voor systeem-, opslag- en inhoudbeheer, diensten 
voor ontwikkeling van software voor versiecontrole, ondergebracht in subcategorie 722127. 
 
Groep 488: Informatiesystemen en servers 
Deze groep omvat niet: 
- ontwikkeling van webservers, ondergebracht in subcategorie 722122, 
- diensten voor ontwikkeling van internet- of intranetserverapplicaties, ondergebracht in klasse 7242. 
 
Groep 489: Diverse software en computersystemen 
Deze groep omvat niet: 
- diensten voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen, ondergebracht in subsectie 722129, 
- diensten voor ontwikkeling van software voor computerspelletjes, gezinsvideo's en screensavers, diensten voor 
ontwikkeling van kantoorautomatiseringssoftware, diensten voor ontwikkeling van opleidings- en 
vermaaksoftware, diensten voor ontwikkeling van patroonontwerp- en kalendersoftware, diensten voor 
ontwikkeling van besturings- en systeemsoftware, diensten voor ontwikkeling van printshopsoftware, diensten 
voor het ontwikkelen van programmeertalen en -tools, diensten voor de ontwikkeling van software voor 
rekenbladen en verbetering, ondergebracht in subsectie 722129. 
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II. TOELICHTING OP AFDELING 45 BETREFFENDE 
BOUWWERKZAAMHEDEN 
 
AFDELING 45: BOUWWERKZAAMHEDEN 
 
Bouwwerkzaamheden omvatten: 
- voorbereidende werkzaamheden, 
- nieuwbouw en reparatie, verbouwing, restauratie en onderhoudswerkzaamheden aan woongebouwen, 
utiliteitsgebouwen of civieltechnische werken. De hieronder geclassificeerde bouwwerkzaamheden zijn werkzaamheden 
die essentieel zijn voor het productieproces van verschillende bouwtypes en het uiteindelijke resultaat van de 
bouwactiviteiten. 
 
Indien een code voor reparatie, verbouwing, restauratie of onderhoudswerkzaamheden aan woongebouwen, 
utiliteitsgebouwen of civieltechnische werken niet expliciet wordt vermeld in de basiswoordenlijst van de CPV, kunt u de 
beschrijving vervolledigen met een code uit de aanvullende woordenlijst van de CPV. 
Bijvoorbeeld: 
IA41-9 Restauratie + 45215140 - 0 Ziekenhuisfaciliteiten 
IA40-6 Renovatie + 45223310 - 2 Ondergrondse parkeerplaats 
Gebruik voor een nadere beschrijving deel I, „Overige bijzonderheden voor bouwwerkzaamheden”, 
van de aanvullende woordenlijst. 
 
Groep 451: Bouwrijp maken van terreinen 
 
Klasse 4511: Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet 
Deze klasse omvat niet: 
- bouwwerkzaamheden voor afwatering, ondergebracht in categorie 45232, 
- ontmantelen van sporen, ondergebracht in categorie 45234, 
- bouwen van waterafvoerkanaal, ondergebracht in subcategorie 452471, 
- boor- en exploratiewerkzaamheden, ondergebracht in klasse 4525, 
- ontmantelen van olieplatforms, ondergebracht in categorie 45255, 
- funderingswerkzaamheden en boringen voor waterputten en onderwaterboringen, ondergebracht in klasse 4526, 
- ontmantelen van boortorens, ondergebracht in categorie 50531, 
- boringen, ondergebracht in groep 763, 
- landwinningsdiensten, ondergebracht in klasse 9072. 
 
Klasse 4512: Uitvoeren van proefboringen 
Deze klasse omvat niet: 
- boor- en exploratiewerkzaamheden, ondergebracht in klasse 4525, 
- funderingswerkzaamheden en boringen voor waterputten en onderwaterboringen, ondergebracht in klasse 4526, 
- boringen, ondergebracht in groep 763. 
 
Groep 452: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden  
 
Klasse 4521: Bouwen van gebouwen 
Deze klasse omvat niet: 
- algemene bouw van speciale betongeraamten voor zeer hoge gebouwen, ondergebracht in klasse 4526, 
- verhardingen voor sportvoorzieningen zoals sportterreinen, recreatiefaciliteiten, begraafplaatsen, enz., 
ondergebracht in klasse 4523. 
 
Klasse 4522: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden 
Deze klasse omvat niet: 
- algemene bouwwerkzaamheden voor hoofdwegen, verhoogde hoofdwegen, wegen, spoorwegen en startbanen 
van luchthavens, ondergebracht in klasse 4523, 
- met water geassocieerde werkzaamheden, ondergebracht in klasse 4524, 
- optrekken van staalconstructies, ondergebracht in klasse 4526. 
 
Klasse 4523: Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, 
wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen 
Deze klasse omvat niet: 
- voorafgaand grondverzet, ondergebracht in klasse 4511, 
- algemene bouwwerkzaamheden voor constructies en installaties en sportterreinen, ondergebracht in klasse 4521. 
 
Indien de aanleg van een weg of hoofdweg/snelweg in een specifiek of geografisch complex gebied (dat de bouw 
van bruggen of andere specifieke elementen vereist) onder één enkele aanbesteding valt, is één enkele generieke 
code die het hoofdonderwerp van de opdracht dekt (bv.: „wegenbouwwerken”) relevant, tenzij de aanbestedende 
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dienst de complexiteit van het werk wil benadrukken door de secundaire onderdelen te vermelden. Indien de 
aanbesteding is opgedeeld in een reeks met de secundaire onderdelen overeenstemmende percelen, dan wordt de 
aanbestedende dienst geadviseerd om een volledige lijst met codes voor deze onderdelen te verstrekken. 
 
Klasse 4524: Waterbouwwerkzaamheden 
Deze klasse omvat niet: 
- algemene bouwwerkzaamheden voor pijpleidingen en voor hoofdleidingen voor water en afvalwater, 
ondergebracht in klasse 4523, 
- het leggen van onderzeese kabels, ondergebracht in klasse 4523. 
 
Klasse 4525: Bouwwerkzaamheden voor krachtcentrale, mijnbouw en industrie, en voor gebouwen in 
verband met olie- en gasindustrie 
Deze klasse omvat niet: 
- algemene bouwwerkzaamheden voor opslagplaatsen en fabrieken, ondergebracht in klasse 4521. 
 
Groep 453: Installatiewerkzaamheden in de bouw 
 
Klasse 4531: Aanleg van elektriciteit 
Deze klasse omvat niet: 
- installatie van elektromotoren, generatoren en transformatoren in krachtcentrales, ondergebracht in klasse 5111, 
- installatie van testuitrusting, ondergebracht in groep 512, 
- reparatie en onderhoud van liften en roltrappen, ondergebracht in klassen 5011, 5053, 5074, 5075, 
- installatie van hijs-, hef- en transportuitrusting, uitgezonderd liften en roltrappen, ondergebracht in klasse 5511. 
 
Klasse 4532: Isolatiewerkzaamheden 
Deze klasse omvat niet: 
- waterdicht maken, ondergebracht in klasse 4526. 
 
Klasse 4533: Loodgieterswerk 
Deze klasse omvat niet: 
- installatie van elektrische verwarmingssystemen, ondergebracht in klasse 4531, 
- reparatie en onderhoud van boilers en branders, ondergebracht in klasse 5053, 
- reparatie en onderhoud van centrale verwarming, ondergebracht in klasse 5072, 
- schoorsteenvegen, ondergebracht in klasse 9061, 
- reparatie en onderhoud van uitrusting voor ventilatie, koeling of klimaatregeling, ondergebracht in groep 507, 
- bouwen van pijpleidingen voor afvalwater, ondergebracht in klasse 4523. 
 
Klasse 4534: Overige bouwinstallaties 
Deze klasse omvat niet: 
- installatie van verlichtings- en signalisatiesystemen voor wegen, spoorwegen, luchthavens en havens, 
ondergebracht in klassen 4523 en 4531. 
 
Groep 454: Afwerking van gebouwen 
 
Klasse 4542: Bouwtimmerwerk 
Deze klasse omvat niet: 
- plaatsing van metalen hekwerk en leuningen, ondergebracht in klasse 4534. 
 
Klasse 4543: Aanbrengen van vloer- en wandbekleding 
Deze klasse omvat niet: 
- leggen van betonvloeren (met uitzondering van betontegels), ondergebracht in klasse 4526, 
- aanbrengen van buitendecoratie, ondergebracht in klasse 4526. 
 
Klasse 4545: Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen 
Deze klasse omvat niet: 
- binnenschoonmaakwerk van gebouwen en andere bouwwerken, ondergebracht in klasse 9061. 
 
Klasse 4550: Verhuur van bouw- en civieltechnische installaties en uitrusting met bedieningspersoneel 
Deze klasse omvat niet: 
- huur van machines en uitrusting voor bouw- of sloopwerkzaamheden zonder bedieningspersoneel, ondergebracht 
in groep 433, met toevoeging van code PA01-7 Huur uit de aanvullende woordenlijst. 
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III. TOELICHTING OP AFDELINGEN 50 TOT EN MET 99 BETREFFENDE 
DIENSTEN 
 
AFDELING 50: REPARATIE- EN ONDERHOUDSDIENSTEN 
Deze afdeling omvat niet: 
- onderhoud en reparatie van software voor informatietechnologie, ondergebracht in klasse 7226. 
 
Groep 501: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante 
uitrusting 
Deze groep omvat niet: 
- reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuig-, spoorweg-, wegen- en 
scheepvaartuitrusting, ondergebracht in groep 502, 
- reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met militaire voertuigen, ondergebracht in groep 506. 
 
Groep 502: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuig-, spoorweg-, 
wegen- en scheepvaartuitrusting 
 
Klasse 5021: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuigen en andere 
uitrusting 
Deze klasse omvat niet: 
- reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met militaire vliegtuigen, ondergebracht in klasse 5065. 
 
Klasse 5024: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere 
uitrusting 
Deze klasse omvat niet: 
- Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met oorlogsschepen, ondergebracht in klasse 5064. 
 
Groep 505: Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen, metalen containers en 
machines 
 
Klasse 5051: Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen en metalen containers 
Deze klasse omvat niet: 
- loodgieterswerk in gebouwen, geclassificeerd onder 45330000. 
 
AFDELING 51: INSTALLATIEDIENSTEN (UITGEZONDERD SOFTWARE) 
Deze afdeling omvat niet: 
- installatiediensten voor software, ondergebracht in afdeling 72. 
 
Groep 511: Installatie van elektrische en mechanische uitrusting 
Deze groep omvat niet: 
- aanbrengen van elektrische bedrading en fittings in de bouw, ondergebracht in klasse 4531, 
- installeren van boilers voor centrale verwarming met heet water zoals voor grote woonblokken en voor 
stadsverwarming, ondergebracht in klasse 4533. 
 
Groep 512: Installatie van meet-, controle-, test- en navigatie-uitrusting 
Deze groep omvat niet: 
- aansluiten en installeren van meters voor huishoudelijk verbruik van water, gas en elektriciteit, ondergebracht in 
groep 453. 
 
Groep 513: Installatie van communicatie-uitrusting 
Deze groep omvat niet: 
- aanbrengen van elektrische bedrading en fittings in de bouw, ondergebracht in klasse 4531, 
- installeren van antennes, ondergebracht in klasse 4531. 
 
Groep 515: Installatie van machines en uitrusting 
Deze groep omvat niet: 
- installeren van liften, roltrappen en loopbanden, ondergebracht in klasse 4531. 
 
Groep 516: Installatie van computers en kantooruitrusting 
Deze groep omvat niet: 
- werk in verband met bedrading, ondergebracht in klasse 4531. 



 27 

 
AFDELING 55: DIENSTEN VOOR HOTEL, RESTAURANT EN DETAILHANDEL 
Gebruik voor een nadere beschrijving voor groep 559 Detailhandelsdiensten deel U, „Overige 
bijzonderheden voor detailhandelsdiensten”, van de aanvullende woordenlijst. 
 
Groep 551: Hoteldiensten 
Deze groep omvat: 
Logies en aanverwante diensten verschaft door hotels, motels, herbergen en gelijkaardig logies. Aanverwante 
diensten omvatten diensten die normaal worden geleverd met, en zijn inbegrepen in de prijs van het logies, zoals 
ontbijt, roomservice, receptie, post en piccolo. Hotels bieden doorgaans ook andere diensten aan zoals 
parkeerruimte, voeding, dranken, vermaak, zwembad en buffet, faciliteiten voor conventies, vergaderingen en 
conferenties. Resorthotels kunnen uitgebreide recreatieve faciliteiten ter beschikking stellen. Deze verschillende 
diensten zijn hier inbegrepen indien zij zijn inbegrepen in de logiesprijs. Indien zij afzonderlijk worden 
aangerekend, worden zij geclassificeerd volgens de geleverde dienst. Hotels leveren doorgaans meer uitgebreide 
diensten dan motels, herbergen, en ander logies. 
 
Deze groep omvat niet: 
- bereiden en serveren van maaltijden, ondergebracht in groep 553, 
- serveren van dranken, ondergebracht in groep 554, 
- verhuur of leasing van voor bewoning bestemde eigen gebouwen, ondergebracht in klasse 7021. 
 
Groep 552: Kampeerterreinen en andere accommodatie met uitzondering van hotels 
Deze groep omvat niet: 
- verhuur op lange termijn van stelplaatsen voor woonmobielen, ondergebracht in groep 702, 
- verhuur van caravans en aanhangwagens voor gebruik elders, ondergebracht in klasse 3422 (samen met code 
PA01-7 Huur van de aanvullende woordenlijst), 
- logies in hotel, ondergebracht in groep 551, 
- Verhuur van gemeubileerde accommodatie voor langdurig verblijf, ondergebracht in groep 702. 
 
Klasse 5521: Jeugdherberg 
Deze klasse omvat: 
- logies en aanverwante diensten verschaft door jeugdherbergen, berghutten en gelijkaardige faciliteiten. Deze 
diensten worden onderscheiden van volledige hoteldiensten door hun meer beperkte karakter. 
 
Klasse 5522: Kampeerterrein 
Deze klasse omvat: 
- kampeerterreindiensten, met inbegrip van caravanterreindiensten (logies en aanverwante diensten verschaft door 
woonwagenparken, kampeerterreinen en gelijkaardige faciliteiten. Dergelijke diensten betreffen het verschaffen 
van alleen de plaats of van de plaats en de tent of woonmobiel die zich daarop bevindt). 
 
Klasse 5524: Vakantiecentra en -huizen 
Deze klasse omvat: 
- logies en aanverwante diensten verschaft door vakantiekampen voor kinderen, vakantiekampen voor 
volwassenen of gezinnen, vakantiebungalows en gelijkaardige vakantiehuisjes. Hieronder worden alle andere 
diensten verstaan die door dergelijke etablissementen worden verschaft samen met het verschaffen van logies. 
 
Klasse 5525: Verhuur van gemeubileerde accommodatie voor kortstondig verblijf 
Deze klasse omvat: 
- Logies en aanverwante diensten verschaft door pensions, kosthuizen, chalets, privé-appartementen en –huizen, 
boerderijen, studentenhuizen en gelijkaardige faciliteiten voor logies. De meeste daarvan verschaffen uitsluitend 
logies, ofschoon enkele mogelijk ook maaltijden serveren. 
 
Groep 555: Kantine- en cateringdiensten 
 
Klasse 5551: Kantinediensten 
Deze klasse omvat: 
- kantinediensten, die bestaan uit het verschaffen van maaltijden en dranken, gewoonlijk voor verlaagde prijzen, 
aan groepen van duidelijk gedefinieerde personen vaak met een professionele band zoals diensten voor 
sportfaciliteiten, fabrieken, kantoren, schoolkantines, enz. 
 
Klasse 5552: Cateringdiensten 
Deze klasse omvat: 
- cateringdiensten voor particulieren, bestaande uit de bereiding en levering van maaltijden door caterers aan 
particuliere huishoudens, ter plaatse of elders; het serveren van maaltijden en de bijbehorende levering van 
dranken kunnen inbegrepen zijn, 
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- catering voor transportbedrijven, omvattende het bereiden en leveren van maaltijden door caterers aan 
transportbedrijven, bv. luchtvaartmaatschappijen, 
- catering voor ondernemingen of instellingen, uitgezonderd transportbedrijven, 
- catering voor scholen 
 
AFDELING 60: VERVOERSDIENSTEN (UITG. VERVOER VAN AFVAL) 
Gebruik voor een nadere beschrijving deel M, „Overige bijzonderheden voor vervoer”, van de 
aanvullende woordenlijst. 
 
Groep 601: Wegvervoersdiensten 
Deze groep omvat niet: 
- slaapwagens, ondergebracht in klasse 5526, 
- restauratiewagens, ondergebracht in klasse 5532, 
- huur van passagiersvoertuigen zonder chauffeur, ondergebracht in groep 341 met toevoeging van code PA01-7 
Huur uit de aanvullende woordenlijst van de CPV,  
- ambulancediensten, ondergebracht in klasse 8514, 
- huur van goederenvoertuigen zonder chauffeur, ondergebracht in klasse 3413 met toevoeging van code PA01-7 
Huur uit de aanvullende woordenlijst van de CPV. 
 
Groep 603: Transport via pijpleiding 
Deze groep omvat niet: 
- het vloeibaar en opnieuw gasvormig maken van aardgas, ondergebracht in klasse 7611, 
- gasdistributie en aanverwante diensten, ondergebracht in groep 652. 
 
AFDELING 63: ONDERSTEUNENDE EN AANVULLENDE VERVOERSDIENSTEN; 
REISBUREAUDIENSTEN 
 
Groep 631: Vrachtbehandeling en opslag 
Deze groep omvat: 
- vrachtbehandeling voor vracht in speciale containers; 
- vrachtbehandeling voor niet in containers vervoerde vracht of voor bagage van passagiers; 
- vrachtterminaldiensten voor alle transportwijzen, met inbegrip van stouwdiensten (d.w.z. het in de haven laden, 
lossen en afvoeren van niet in containers vervoerde scheepsvracht); 
- bagagevervoer op luchthavens en in bus-, spoor- of wegterminals; 
- opslag- en magazijndiensten voor bevroren of gekoelde goederen, met inbegrip van bederfbare 
voedingsmiddelen; 
- opslag- of magazijndiensten voor vloeistoffen en gassen, met inbegrip van olie en olieproducten, wijn en 
dergelijke; 
- graanopslag. 
 
Groep 635: Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen 
Deze groep omvat: 
- reisbureaudiensten en dergelijke zoals het organiseren van pakketreizen, verkoop van reistickets, logies en 
pakketreizen op honorarium- of contractbasis, verstrekken van toeristische informatie, reisleidersdiensten, 
reisorganisatiediensten; 
- expeditiekantoordiensten zoals dienstverlening van bevrachtingsagentschap, cargadoorsdiensten, scheepsagent- 
en expediteursdiensten, voorbereiden van vervoersdocumenten (met inbegrip van ophaal- en leveringsdiensten). 
 
Deze groep omvat niet: 
- tolkdiensten, ondergebracht in klasse 7954, 
- diensten van jacht- en berggidsen, ondergebracht in klasse 9261. 
 
Groep 637: Ondersteunende diensten voor vervoer over land, te water en door de lucht 
 
Klasse 6371: Ondersteunende diensten voor vervoer over land 
Deze klasse omvat niet: 
- vrachtbehandeling van goederenvervoer per spoor, ondergebracht in groep 631, 
- bagage- en vrachtbehandeling, ondergebracht in groep 631, 
- verhuur of leasing per maand of per jaar van afsluitbare garages of garagefaciliteiten voor voertuigen, 
ondergebracht in groep 702, 
- reinigingsdiensten voor bussen en andere transportvoertuigen, ondergebracht in klasse 9091. 
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Klasse 6372: Ondersteunende diensten voor vervoer over water 
Deze klasse omvat: 
- exploitatie van havens en waterwegen zoals aanlegsteigers, dokken, havenhoofden, kaaien en andere diensten in 
verband met haventerminalfaciliteiten, met inbegrip van passagiersterminaldiensten in verband met vervoer over 
water; exploitatie en onderhoudsdiensten voor kanalen, gekanaliseerde rivieren en andere kunstmatige 
binnenwaterwegen voor boten, rivierschepen en schepen; bijtanken van schepen; 
- afmeerdiensten, met inbegrip van sleepdiensten in verband met het aan- en afmeren van vaartuigen van alle 
typen; 
- navigatiediensten zoals offshore-positiebepaling, in positie brengen van lichtschip en plaatsen van boeien, 
vuurtorendiensten en gelijkaardige navigatiehulp; 
- bergen en lichten van schepen; dergelijke diensten bestaan uit het terughalen van vaartuigen in nood en gezonken 
vaartuigen en hun lading, met inbegrip van het lichten van gezonken vaartuigen, het rechttrekken van gekapseisde 
vaartuigen en het weer vlottend maken van aan de grond gelopen vaartuigen; 
- diverse diensten voor vervoer over water in direct verband met de exploitatie van vaartuigen die niet elders zijn 
ondergebracht, en niet in direct verband met de exploitatie van vaartuigen zoals ijsbreken, registratie, opleggen en 
opslagdiensten, enz. 
Deze klasse omvat niet: 
- desinfectering en ongediertebestrijding voor vaartuigen, ondergebracht in klasse 9092; 
- reinigingsdiensten voor vaartuigen, met inbegrip van vervuiling door brandstof en olie, ondergebracht in klasse 
9091; 
- bestrijden van olielekkage, ondergebracht in klasse 9051. 
 
Klasse 6373: Ondersteunende diensten voor luchtvervoer 
Deze klasse omvat niet: 
- reinigingsdiensten voor luchtvaartuigen, ondergebracht in klasse 9091, 
- lucht- en zeereddingsdiensten, ondergebracht in klasse 7524, 
- algemene vliegschooldiensten, ondergebracht in klasse 8041. 
 
AFDELING 64: POST- EN TELECOMMUNICATIEDIENSTEN 
 
Groep 641: Post- en koeriersdiensten 
 
Klasse 6411: Postdiensten 
Deze klasse omvat niet: 
- diensten verschaft door particuliere koeriersdiensten, ondergebracht in klasse 6412, 
- diensten als financiële tussenpersoon verstrekt door postspaarbank en postgiro, ondergebracht in afdeling 66, 
- diensten in verband met postgiro- en postspaarrekeningen, ondergebracht in groep 66100000. 
 
Groep 642: Telecommunicatiediensten 
 
Klasse 6421: Telefoon- en datatransmissiediensten 
Deze klasse omvat: 
- openbare telefoondiensten die bestaan uit schakel- en transmissiediensten die noodzakelijk zijn voor het tot stand 
brengen en handhaven van communicatie tussen plaatselijke telefoonzones onderling en tussen de plaatselijke zone 
en het internationale netwerk; 
- mobieletelefoondiensten, met inbegrip van radiotelefoondiensten die, door middel van vervoerbare uitrusting, in 
twee richtingen toegang verschaffen tot het openbare telefoonnetwerk of andere mobiele telefoons; sommige 
versies van deze dienst kunnen, met de juiste eindapparatuur, worden gebruikt voor het verzenden van faxen en 
voor spraakcommunicatie; 
- gemeenschappelijke telefoonnetwerkdiensten voor ondernemingen, omvattende netwerkdiensten die 
noodzakelijk zijn voor het tot stand brengen van telefooncommunicatie tussen geselecteerde (tussen twee punten, 
of tussen meerdere punten) locaties (terminals) via een publiek (gemeenschappelijk) netwerk; dit type dienst wordt 
hoofdzakelijk gebruikt voor het tot stand brengen van spraakcommunicatieverbindingen over lange afstand maar 
sommige versies kunnen ook geschikt zijn voor faxverkeer en datatransmissie; 
- specifieke telefoonnetwerkdiensten voor ondernemingen, omvattende netwerkdiensten voor het tot stand brengen 
van telefooncommunicatie tussen geselecteerde locaties via particuliere lijnen; dit type dienst wordt hoofdzakelijk 
gebruikt voor het tot stand brengen van spraakcommunicatieverbindingen tussen afgelegen PBX'en 
(verbindingslijn), tussen een afgelegen locatie en een PBX (extra toestelnummer off-site), tussen een PBX en een 
afgelegen centrale (buitenlandse centrale) of tussen bepaalde telefoontoestellen, maar kan ook geschikt zijn voor 
datatransmissie; 
- elektronische berichtendiensten, omvattende netwerk- en aanverwante diensten (hardware en software) die 
noodzakelijk zijn voor het verzenden en ontvangen van elektronische berichten (telegrafie en telex/TWX-diensten) 
en/of voor toegang tot informatie in database (zogenaamde netwerkdiensten met toegevoegde waarde). 
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Klasse 6422: Telecommunicatiediensten, met uitzondering van telefoon en datatransmissie 
Deze klasse omvat: 
- interconnectiediensten, omvattende netwerkdiensten van een telecommunicatiedienst voor een andere wanneer 
communicatie die start in het gebied van een telecommunicatiedienst door het netwerk van een andere 
telecommunicatiedienst moet gaan om haar bestemming te bereiken; 
- telewerkdiensten; 
- semafoondiensten die bestaan uit het naar een telefoon roepen van een persoon door middel van een elektronische 
semafoon; dit omvat semafoondiensten via geluid, spraak en digitale weergave; 
- teleconferentiediensten die bestaan uit netwerk- en aanverwante diensten die noodzakelijk zijn voor het opzetten 
van een videoconferentie in één richting of volledig interactief in twee richtingen; 
- lucht-grondtelecommunicatiediensten; 
- telematicadiensten; 
- geïntegreerde telecommunicatiediensten die bestaan uit particuliere netwerkdiensten tussen twee punten of 
meerdere punten die gebruikers in staat stellen gelijktijdig of afwisselend spraak, data en/of beelden te verzenden; 
dit type dienst biedt grote bandbreedte en flexibele, door de klant geregelde reconfiguratie van het netwerk voor 
het opvangen van veranderende trafiek; 
- transmissie van televisie- en radioprogramma's omvattende netwerkdiensten voor de transmissie van radio- en 
televisiesignalen, ongeacht het type technologie (netwerk). 
Deze klasse omvat niet: 
- radio- en televisieproductiediensten, zelfs in verband met omroep, ondergebracht in groep 922. 
 
AFDELING 65: OPENBARE VOORZIENINGEN  
Deze afdeling omvat niet: 
- productie van water, gas, elektriciteit en andere bronnen van energievoorziening, ondergebracht in 
afdelingen 09 en 41, 
- transport via pijpleiding van petroleum en aardgas op honorarium- of contractbasis, ondergebracht in 
groep 603. 
 
Groep 651: Waterdistributie en aanverwante diensten 
Deze groep omvat niet: 
- bouwen van pijpleidingen voor water en afvalwater, gebouwen in verband met vervoer over water en 
werkzaamheden in verband met waterleidingen, ondergebracht in klassen 4521 en 4523; 
- rioolwaterbehandelingsdiensten, ondergebracht in klasse 9042; 
- diensten in verband met watervervuiling, ondergebracht in klasse 9073. 
 
Groep 652: Gasdistributie en aanverwante diensten 
Deze groep omvat niet: 
- bouwwerkzaamheden voor gaspijpleidingen, ondergebracht in klasse 4523. 
 
Groep 653: Elektriciteitsdistributie en aanverwante diensten 
Deze groep omvat niet: 
- bouwwerkzaamheden voor hoogspanningsleidingen, ondergebracht in klasse 4523. 
 
AFDELING 66: FINANCIËLE EN VERZEKERINGSDIENSTEN 
Gebruik voor een nadere beschrijving deel S, „Overige bijzonderheden voor financiële diensten”, van 
de aanvullende woordenlijst. 
 
Groep 661: Diensten op het gebied van banken en investeringen 
 
Klasse 6611: Bankdiensten 
diensten van centrale banken omvatten: 
- door de centrale bank verstrekte diensten bestaande uit het aannemen van deposito's die worden gebruikt voor 
clearing tussen financiële instellingen, 
- diensten in verband met het optreden als bankier van de overheid, 
- diensten bestaande uit toezicht op banktransacties, 
- diensten bestaande uit het aanhouden van de deviezenreserves van het land, 
- diensten bestaande uit het uitgeven en beheren van de munt van het land. 
 
Depositozaken omvatten: 
- diensten bestaande uit het aannemen van grote deposito's, met name van andere financiële instellingen, 
- bankdepositodiensten voor particulieren, bedrijven, enz., 
- depositodiensten niet als bank, voor particulieren, bedrijven, enz. 
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Kredietverlening omvat diensten bestaande uit het verstrekken van leningen door instellingen die niet actief zijn 
als financiële intermediair, zoals: 
- hypotheekleningen bestaande uit het verstrekken van leningen waarvoor bepaalde activa in de vorm van grond en 
gebouwen als onderpand worden gebruikt; 
- persoonlijke leningen op afbetaling bestaande uit het verlenen van consumentenkrediet specifiek voor het 
financieren van momentane uitgaven aan goederen en diensten; 
- diensten in verband met kredietkaarten, bestaande uit het financieren van de aankoop van producten door het 
verstrekken van krediet in verkooppunten door middel van kunststofkaarten of tokens; 
- andere kredietverlening bestaande uit andere kredietverstrekking door instellingen die niet actief zijn als 
financiële intermediair. 
 
Financiële leasing omvat leasingdiensten waarbij de termijn ongeveer de verwachte levensduur van het goed dekt 
en de huurder hoofdzakelijk alle voordelen van het gebruik geniet en alle met het in eigendom hebben daarvan 
geassocieerde risico's op zich neemt. 
 
Klasse 6612: Investment banking en aanverwante diensten 
Deze klasse omvat: 
- diensten in verband met fusies en overnames (diensten van adviseurs en onderhandelaars bij het tot stand brengen 
van fusies en overnames); 
- financiële diensten i.v.m. vennootschappen en participaties, omvattende het regelen van 
vennootschapsfinanciering met inbegrip van financiering met vreemd, eigen of risicodragend vermogen. 
 
Klasse 6613: Courtage en daarmee verband houdende diensten voor effecten en goederen 
Deze klasse omvat: 
- diensten van effectenmakelaars, die bestaan uit courtagediensten (d.w.z. het samenbrengen van kopers en 
verkopers van hetzelfde instrument) voor effecten; de dienst van het optreden als tussenpersoon voor de verkoop 
van compartimenten, aandelen of andere belangen in een (gemeenschappelijk) beleggingsfonds; verkoop, levering 
en inkoop van overheidsobligaties; opties, 
- courtagediensten voor goederen, die bestaan uit courtagediensten voor goederen en goederentermijncontracten 
met inbegrip van financiële termijnzaken, en andere financiële afgeleide producten dan opties. 
 
Klasse 6614: Portefeuillebeheer 
Deze klasse omvat: 
- portefeuillebeheer bestaande uit het beheren van de activaportefeuille van anderen, voor een honorarium of 
commissie, waarbij de beheerders beslissen welke beleggingen aangekocht of verkocht worden. Voorbeelden van 
de beheerde portefeuilles zijn de portefeuilles van gemeenschappelijke beleggingsfondsen en andere 
investeringsfondsen of trusts, van pensioenfondsen en van particulieren. 
 
Klasse 6616: Diensten voor trust en inbewaringstelling 
Deze klasse omvat: 
- trustdiensten die bestaan uit beheer en administratie van vastgoed en trusts; de dienst van het optreden als 
gevolmachtigde van beleggingsfondsen of pensioenfondsen, de dienst van het optreden als gevolmachtigde voor 
effecten (administratieve diensten in verband met de uitgifte en registratie van effecten, en de betaling van rente en 
dividenden); 
- inbewaringstellingsdiensten, die bestaan uit het verschaffen, volgens instructies, van de diensten van het bewaren 
en het voeren van de boekhouding van waardevolle en gewoonlijk inkomsten opleverende persoonlijke eigendom, 
met inbegrip van effecten; het bewaren, bewaargeving in brandkasten en inbewaringstellingsdiensten voor 
effecten; bevestiging van verificatie met betrekking tot de in bewaring gestelde effecten van cliënten. 
 
Klasse 6617: Diensten op het gebied van financiële consultancy, financiële transacties en clearing, 
- diensten op het gebied van financiële consultancy bestaande uit financieel advies, marktanalyse en 
marktgegevens, 
- afhandeling van financiële transacties en clearingsdiensten, die bestaan uit diensten zoals verificatie van 
financiële balansen, autorisatie van transacties, overdracht van gelden naar en van rekeningen van partijen bij de 
transactie, melden aan banken (of uitgevers van kredietkaarten) van individuele transacties en het verschaffen van 
dagelijkse overzichten; en clearingsdiensten voor cheques, wissels en andere betalingsopdrachten. 
 
Klasse 6618: Diensten voor het wisselen van valuta's 
Deze klasse omvat: 
- diensten voor het wisselen van valuta's verstrekt door wisselkantoren, enz. 
 
Groep 665: Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen 
 
Klasse 6651: Verzekeringsdiensten 
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Deze klasse omvat: 
- diensten van verzekeringsmakelaars en –agentschappen; 
- de diensten in verband met de verkoop van verzekering- en pensioenproducten; 
- diensten in verband met het afsluiten van verzekeringspolissen, verstrekt voor de betaling van claims aan 
begunstigden bij de dood van de verzekerde persoon of bij leven bij het verstrijken van de polis. Polissen kunnen 
zuivere dekking bieden of ook een spaarcomponent bevatten. Polissen kunnen individuen of leden van groepen 
dekken; 
- ongevallen- en ziektekostenverzekeringen (medische verzekeringsdiensten, vrijwillige 
ziektekostenverzekeringen, enz.); 
- diensten voor allriskverzekeringen; 
- rechtsbijstandverzekeringen; 
- verzekeringen met betrekking tot transport zoals verzekeringen voor motorvoertuigen, voor schepen, 
luchtvaartuigen en andere vervoermiddelen, verzekeringen voor spoorwegen, verzekeringen voor vliegtuigen, 
verzekeringen voor vaartuigen; 
- vrachtverzekeringen; 
- verzekeringen tegen schade of verlies (brandverzekeringen, opstalverzekeringen, verzekeringen tegen slecht weer 
en financieel verlies zijn inbegrepen in deze categorie); 
- aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen, vliegtuigen en schepen en algemene 
aansprakelijkheidsverzekeringen; 
- krediet- en borgstellingsverzekeringsdiensten, die ook risicobeheersverzekeringsdiensten omvatten; 
- overige verzekeringen die geen levensverzekeringen zijn, zoals verzekeringen voor olie- of gasplatforms, 
verzekeringen voor technische installaties, aanvullende verzekeringen; 
- afwikkelingsdiensten schadegevallen, die bestaan uit diensten voor het onderzoek van schadegevallen, het 
bepalen van het bedrag van het verlies of de schade die wordt gedekt door verzekeringspolissen en het 
onderhandelen over schikkingen; diensten betreffende het onderzoeken van claims die zijn onderzocht en 
autorisatie van betalingen; schatten van schade; 
- evaluatie en correctie van verzekeringsclaims („averaging” wordt gebruikt in scheepvaartverzekeringen voor 
gedeeltelijk verlies van schip of lading); 
- evaluatie en correctie van verzekeringsclaims; 
- diensten voor het berekenen van verzekeringsrisico's en –premies; 
- administratie in verband met berging uitgezonderd administratiediensten voor berging op zee. 
 
Klasse 6652: Pensioendiensten 
Deze klasse omvat: 
- diensten voor het afsluiten van regelingen waaruit met regelmatige tussentijden inkomsten aan particulieren 
worden uitbetaald. Dergelijke regelingen kunnen één enkele bijdrage of een reeks bijdragen vereisen, kunnen 
verplicht of facultatief zijn, kunnen nominale uitkeringen hebben die van tevoren zijn bepaald of die afhankelijk 
zijn van de marktwaarde van activa die het plan ondersteunen, en dergelijke regelingen kunnen, indien gerelateerd 
aan tewerkstelling, al dan niet overdraagbaar zijn bij een verandering van tewerkstelling. De minimale of 
maximale duur van de periode waarin de uitkeringen worden betaald, kan vastliggen; er kan ook sprake zijn van 
uitkeringen aan nabestaanden; 
- diensten voor het afsluiten van regelingen waaruit met regelmatige tussentijden inkomsten aan leden van een 
groep worden uitbetaald. Dergelijke regelingen kunnen één enkele bijdrage of een reeks bijdragen vereisen, 
kunnen verplicht of facultatief zijn, kunnen nominale opbrengsten hebben die van tevoren zijn bepaald of die 
afhankelijk zijn van de marktwaarde van activa die het plan ondersteunen, en dergelijke regelingen kunnen, indien 
gerelateerd aan tewerkstelling, al dan niet overdraagbaar zijn met een verandering van tewerkstelling. De minimale 
of maximale duur van de periode waarin de uitkeringen worden betaald, kan vastliggen; er kan ook sprake zijn van 
uitkeringen aan nabestaanden. 
 
Groep 667: Herverzekeringen 
 
Klasse 6671: Herverzekeringen levensverzekering 
Deze klasse omvat: 
- het overnemen van alle of een deel van de verzekeringspolissen die oorspronkelijk zijn afgesloten door andere 
verzekeraars. 
 
Klasse 6672: Herverzekeringen ongevallen- en ziektekostenverzekering 
Deze klasse omvat: 
- het overnemen van alle of een deel van de verzekeringspolissen die oorspronkelijk zijn afgesloten door andere 
verzekeraars. 
 
AFDELING 70: MAKELAARSDIENSTEN 
 
Groep 701: Makelaarsdiensten voor onroerend goed in eigen beheer 
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Klasse 7011: Projectontwikkelaarsdiensten 
Deze klasse omvat: 
- projectontwikkeling voor woningen, wat bestaat uit het samenbrengen van financiële, technische en fysieke 
middelen voor het realiseren van woningen om later te verkopen, 
- projectontwikkeling voor onroerend goed anders dan woningen, wat bestaat uit het samenbrengen van financiële, 
technische en fysieke middelen voor het realiseren van onroerend goed anders dan woningen om later te verkopen. 
 
Klasse 7012: Kopen en verkopen van onroerend goed 
Deze klasse omvat: 
- kopen of verkopen van grond en gebouwen, wat bestaat uit verkoop voor eigen rekening van gebouwen en grond 
in gevallen waar de verkoop wordt beschouwd als verkoop van effecten door de verkoper, maar niet als verkoop 
van eigendom waarbij de verkoop afstand doen is van de vaste activa van de verkoopseenheden; 
- verkoop van huizen met grond, gebouwen met meerdere woningen met grond en afzonderlijke wooneenheden 
binnen dergelijke gebouwen, zoals afzonderlijke appartementen of appartementsrecht; dergelijk eigendom kan 
gehuurd of eigen eigendom zijn; 
- verkoop of aankoop van braakliggende grond, wat bestaat uit verkoop voor eigen rekening van grond in gevallen 
waarbij de verkoop wordt beschouwd als verkoop van effecten door de verkoper; dergelijke braakliggende grond 
kan onderverdeelde braakliggende grond omvatten en verkoop kan verkoop zijn van braakliggende grond die 
fysiek is onderverdeeld door de verkoopseenheid. 
 
Groep 702: Verhuur of leasing van eigen onroerend goed 
 
Klasse 7021: Residential property renting or leasing services 
Deze klasse omvat: 
- verhuur of leasing van woningen door eigenaars of huurders aan anderen van: huizen, flats, 
appartementsgebouwen of gebouwen voor meervoudig gebruik maar in hoofdzaak voor bewoning bestemd. 
Deze klasse omvat niet: 
- logies verschaft door het exploiteren van hotels, motels, pensions, schoolslaapzalen, kampeerterreinen en ander 
logies, ondergebracht in groepen 551 en 552. 
 
Klasse 7022: Verhuur of leasing van niet voor bewoning bestemde eigen gebouwen 
Deze klasse omvat: 
- verhuur of leasing van industriële, commerciële of andere niet voor bewoning bestemde gebouwen of eigendom 
door eigenaars of huurders aan anderen; voorbeelden zijn onder meer: fabrieken, kantoorgebouwen, pakhuizen, of 
theaters, tentoonstellingszalen en polyvalente gebouwen die in hoofdzaak niet voor bewoning bestemd zijn, of 
eigendommen bestemd voor landbouw, bosbouw en dergelijke; 
- verhuur of leasing per maand of jaar van afsluitbare garages of andere plaatsen voor het parkeren van voertuigen, 
- verhuurdiensten betreffende ontvangstruimten. 
 
Groep 703: Makelaarsdiensten op honorarium- of contractbasisklasse 7031: Verhuur of verkoop 
van gebouwen 
Deze klasse omvat: 
- verkoop van huizen, flats, appartementsgebouwen, kantoren, fabrieken, winkels en andere al dan niet voor 
bewoning bestemde gebouwen, en gelijkaardige bemiddelingsdiensten aangaande de aankoop, verkoop, verhuur en 
schatting van al dan niet voor bewoning bestemde gebouwen, op honorarium- of contractbasis. 
 
klasse 7032: VERHUUR OF VERKOOP VAN GROND 
Deze klasse omvat: 
- verkoop van al dan niet voor woningbouw bestemde grond en gelijkaardige bemiddelingsdiensten aangaande de 
aankoop, verkoop, verhuur en schatting van al dan niet voor woningbouw bestemde grond, op honorarium- of 
contractbasis. 
 
klasse 7033: Beheer van onroerend goed op honorarium- of contractbasis 
Deze klasse omvat: 
- beheer van woningen voor een vast bedrag of op contractbasis, omvattende het beheer van: instellingen, 
appartementsgebouwen met meerdere wooneenheden, innen van huur, of woningen in gemeenschappelijk bezit, 
- beheer van niet voor bewoning bestemde gebouwen voor een vast bedrag of op contractbasis, omvattende het 
beheer van: grond, handelseigendom, industrieel eigendom, polyvalente gebouwen die in hoofdzaak niet voor 
bewoning bestemd zijn, e.d. of grond die bestemd is voor landbouw, bosbouw en dergelijke; 
- huisvestingsdiensten. 
 



 34 

AFDELING 71: DIENSTVERLENING OP HET GEBIED VAN ARCHITECTUUR, 
BOUWKUNDE, CIVIELE TECHNIEK EN INSPECTIE 
 
Groep 713: Dienstverlening door ingenieurs 
Deze groep omvat: 
- adviezen inzake techniek en bouw die bestaan uit bijstand, ondersteuning en aanbevelingen betreffende civiele 
techniek en aanverwante zaken; 
- adviezen inzake techniek en bouw in verband met: milieu, energie, gebouwen, telecommunicatie, veiligheid en 
gezondheid; 
- technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen, voor civieltechnische 
werkzaamheden, voor industriële processen en productie, enz.; 
- andere dienstverlening door ingenieurs zoals technische dienstverlening op het gebied van boorspoeling, 
dienstverlening door ingenieurs op het vlak van geotechniek, mechanica, corrosie, enz.; 
- volledig geïntegreerde technische diensten voor de bouw van sleutelklare projecten, zoals vervoersinfrastructuur, 
waterdistributie- en zuiveringsfaciliteiten, productiefaciliteiten en andere bouwwerkzaamheden; 
- planning en pre-investeringsonderzoeken; 
- voorlopig en definitief ontwerp, met inbegrip van alle noodzakelijke structurele, mechanische en elektrische 
ontwerpen; 
- medeschatting, bouwplanning, opmaken van het bestek; 
- inspectie en acceptatie van aannemingen of technische diensten; 
- elke andere civieltechnische dienstverlening op voorwaarde dat zij deel uitmaakt van een geïntegreerd 
dienstenpakket voor een sleutelklaar project; 
- geologie, geofysica en andere vormen van wetenschappelijke prospectie, met inbegrip van topografische 
diensten; 
- diensten voor ondergronds onderzoek door seismografische, gravimetrische, en magnetometrische methoden, en 
andere methoden voor ondergronds onderzoek; 
- oppervlakteonderzoek dat bestaat uit het vergaren van informatie over de vorm, positie, en grenzen van een deel 
van de aarde met als doel het vervaardigen van kaarten; 
- cartografiediensten bestaande uit het vervaardigen en herzien van kaarten van alle soorten, aan de hand van de 
resultaten van onderzoek, andere kaarten en andere informatiebronnen; 
- landmeetkundige diensten (met inbegrip van fotogrammetriediensten) en technische diensten (technische 
controlediensten, technische bijstandsdiensten, enz.). 
 
Groep 714: Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur 
Deze groep omvat: 
- diensten op het gebied van stedenbouw, omvattende diensten voor gecoördineerde stadsontwikkeling, 
- landschapsarchitectuurdiensten omvattende planning en ontwerp voor het landschappelijk ontwerp van parken, 
grond bestemd voor handelsdoeleinden of woningbouw, enz. 
 
Groep 716: Diensten voor technische testen, analyse en adviezen 
Deze groep omvat: 
- testen en analyseren van samenstelling en zuiverheid bestaande uit: testen en analyseren van de chemische en 
biologische eigenschappen van materialen zoals lucht, water, afval, brandstoffen, metaal, grond, mineralen, 
voeding en scheikundige stoffen; testen en analyse op aanverwante wetenschappelijke gebieden zoals 
microbiologie, biochemie, bacteriologie, enz. of testen en analyse van fysieke eigenschappen, van spanning, 
hardheid, schokweerstand, vermoeiingssterkte en effecten van hoge temperatuur; 
- technische controle- en testdiensten bestaande uit: testen en analyseren van mechanische en elektrische 
karakteristieken van volledige machines, motoren, werktuigen, apparaten en andere uitrusting met mechanische en 
elektrische onderdelen of technische controle van motorvoertuigen, motorfietsen, bussen, vrachtwagens en andere 
voertuigen voor het wegvervoer; 
- technische controle- en testdiensten voor gebouwen, civieltechnische constructies, enz. 
Deze groep omvat niet: 
- schatting van schade ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen, ondergebracht in klasse 6721, 
- medische analyse- en testdiensten, ondergebracht in klasse 8514. 
 
AFDELING 72: IT-DIENSTEN: ADVIEZEN, SOFTWAREONTWIKKELING, INTERNET EN 
ONDERSTEUNING 
Gebruik voor een nadere beschrijving deel J, „Overige bijzonderheden voor automatisering, 
informatietechnologie of communicatie”, van de aanvullende woordenlijst. 
Deze afdeling omvat niet: 
- softwarepakketten en informatiesystemen, ondergebracht in afdeling 48. 
 
 
Groep 721: Advies inzake hardware 
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Deze groep omvat het verschaffen van advies en bijstand betreffende het beheer van het computerpark van 
bedrijven en instellingen. 
Deze groep omvat niet: 
- verschaffen van advies met betrekking tot technische zaken in verband met computersystemen, ondergebracht in 
klasse 7222. 
 
Groep 722: Softwareprogrammering en -advies 
 
klasse 7221: Programmering van softwarepakketten 
Deze klasse omvat: 
- programmering van systeem- en gebruikerssoftware, bestaande uit het ontwikkelen en op de markt brengen van 
systeemsoftwarepakketten en utiliteitsprogrammatuur; 
- programmering van toepassingssoftware, bestaande uit het ontwikkelen en op de markt brengen van 
toepassingssoftwarepakketten. 
Deze klasse omvat niet: 
- detailhandel van softwarepakketten, ondergebracht in groep 527. 
 
Klasse 7222: Systeem- en technisch advies 
Deze klasse omvat niet: 
- advies in verband met detailhandel, ondergebracht in groep 555, 
- opleiding van personeel in het gebruik van een computersysteem, ondergebracht in klasse 8042. 
 
Klasse 7223: Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software 
Deze klasse omvat de ontwikkeling (analyse, ontwerp en programmering) van software voor een specifieke klant, 
om aan diens eisen tegemoet te komen, en de aanpassing van softwarepakketten. 
 
Klasse 7224: Systeemanalyse en programmering 
Deze klasse omvat het verschaffen van diensten van systeemanalisten en/of programmeurs op dagbasis om deel te 
nemen aan een van de ontwikkelingsfasen van een systeem. De klant houdt toezicht op en behoudt de rechten op 
hun werk. 
Deze klasse omvat niet: 
- levering van door de klant bestelde software waarbij de ontwikkelaar toezicht houdt op en betrokken is bij alle 
ontwikkelingsfasen (analyse, ontwerp en programmering) van het project, ondergebracht in klasse 7223. 
 
Klasse 7225: Systeem- en ondersteuningsdiensten 
Deze klasse omvat het verschaffen van bijstand om computersystemen (software) in goede operationele staat te 
houden. Het onderhoud kan correctief of preventief zijn. 
 
Klasse 7226: Diensten in verband met software 
Deze klasse omvat diensten in verband met software die nergens anders zijn ondergebracht, zoals software-
implementatiediensten, kopiëren van software (bestaande uit de vermenigvuldiging van originele exemplaren van 
software op allerlei soorten schijven of banden), enz. 
 
Groep 723: Uitwerken van gegevens 
Noot: diensten waarvoor de dienstverlener de computer slechts als hulpmiddel gebruikt, zijn niet in deze groep 
ondergebracht, maar zijn ingedeeld volgens de aard van de dienstverlening. 
 
Klasse 7232: Databasediensten 
Deze klasse omvat databasediensten met toegevoegde waarde en gegevensbeheerdiensten. 
Deze groep omvat niet: 
- verstrekken van telecommunicatienetwerkdiensten die noodzakelijk zijn om toegang te verlenen tot databases, 
ondergebracht in klasse 6421, 
- diensten met betrekking tot het opzoeken van documenten, ondergebracht in klasse 9251. 
 
AFDELING 73: ONDERZOEK EN ONTWIKKELING, EN AANVERWANTE ADVIEZEN 
Gebruik voor een nadere beschrijving deel R, „Overige bijzonderheden voor diensten op 
onderzoeksgebied”, van de aanvullende woordenlijst. 
Deze afdeling omvat niet: 
- uitvoeren van marktonderzoek, ondergebracht in klasse 7931. 
 
Groep 731: Onderzoek en experimentele ontwikkeling 
Deze groep omvat: 
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- onderzoek en experimentele ontwikkeling betreffende sociale wetenschappen en menswetenschappen, economie, 
recht, linguïstiek, talen, enz., 
- diensten van researchlaboratorium, 
- onderzoek der zee. 
 
AFDELING 75: DIENSTEN VOOR OPENBAAR BESTUUR, DEFENSIE EN SOCIALE 
VERZEKERING 
 
Groep 751: Administratiediensten 
 
Klasse 7511: Algemene overheidsdiensten 
Deze klasse omvat: 
- uitvoerende en wetgevende diensten verleend door verscheidene organen op de verschillende bestuursniveaus, 
d.w.z. centraal, regionaal en lokaal niveau, of ministeries en overige administratieve of adviserende staf verbonden 
aan wetgevende of uitvoerende organen; 
- administratieve diensten voor bedrijfsactiviteiten die bestaan uit openbare administratieve diensten met 
betrekking tot landbouw, bosbouw, visserij en jacht, brandstof en energie, mijnbouw en minerale hulpbronnen, 
industrie en bouw, vervoer en communicatie, distributie en catering, hotels en restaurants of economische, handels- 
en arbeidsaangelegenheden. 
 
Groep 752: Diensten ten behoeve van de gemeenschap 
 
Klasse 7521: Diensten voor buitenlandse zaken en andere diensten 
Deze klasse omvat: 
- administratieve diensten in verband met buitenlandse zaken, diplomatieke en consulaire diensten bestaande uit 
administratieve, operationele en ondersteunende diensten voor ministeries van buitenlandse zaken en diplomatieke 
en consulaire gezantschappen met standplaats in het buitenland of in kantoren van internationale organisaties of 
diensten op het gebied van informatie en cultuur bedoeld voor verspreiding buiten de nationale grenzen, met 
inbegrip van bibliotheken, leeszalen en referentiediensten in het buitenland; 
- diensten in verband met economische hulp aan het buitenland bestaande uit administratieve diensten voor 
economische hulp aan ontwikkelingslanden, het verlenen van of het ondersteunen van technische bijstand en 
opleiding; 
- diensten in verband met militaire hulp aan het buitenland bestaande uit administratieve diensten betreffende 
militaire hulpacties, toelagen of leningen voor militaire hulp, deelname aan internationale vredesmachten. 
 
Klasse 7524: Diensten voor openbare orde, recht en veiligheid 
Deze klasse omvat: 
- diensten voor openbare orde bestaande uit administratieve en operationele diensten verleend door politiediensten 
gefinancierd door de overheid, en door de havenpolitie, grenspolitie, kustwacht en andere bijzondere 
politiediensten; politiediensten met betrekking tot de verkeersregeling, registratie van vreemdelingen, exploitatie 
van politielaboratoria en het bijhouden van een strafregister; 
- recht- en veiligheidsdiensten bestaande uit de administratie, regeling en ondersteuning van activiteiten ter 
bevordering van openbare orde en veiligheid en de ontwikkeling van het bijbehorende algemeen beleid. 
 
Klasse 7525: Brandweer- en reddingsdiensten 
Deze klasse omvat: 
- brandweerdiensten bestaande uit administratieve en operationele diensten ter bestrijding en preventie van brand 
door vaste en hulpbrandweerteams, gefinancierd door de overheid; 
- reddingsdiensten. 
 
Groep 753: Diensten voor verplichte sociale verzekering 
 
Klasse 7532: Pensioenstelsels voor ambtenaren 
Deze klasse omvat: 
- overheidsdiensten voor de administratie van pensioenstelsels voor ambtenaren, 
- administratieve en operationele diensten voor pensioen- en invaliditeitstelsels voor ambtenaren en hun 
nabestaanden, met inbegrip van overheidsstelsels voor sociale bijstand ter compensatie van blijvend 
inkomensverlies door gedeeltelijke of volledige invaliditeit. 
 
Klasse 7533: Gezinstoelagen 
Deze klasse omvat openbare administratieve, operationele en ondersteunende diensten voor inkomensbijstand aan 
huishoudens en gezinnen. 
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Klasse 7534: Kinderbijslag 
Deze klasse omvat openbare administratieve, operationele en ondersteunende diensten voor inkomensbijstand aan 
huishoudens en gezinnen met kinderen ten laste. 
 
AFDELING 76: DIENSTEN IN VERBAND MET DE OLIE- EN GASINDUSTRIE 
Deze afdeling omvat niet: 
- diensten voor olie- en gasexploratie, ondergebracht in klasse 7135, 
- diensten voor het optrekken, de reparatie en het ontmantelen van boortorens, ondergebracht in klassen 
4525 en 5053. 
 
AFDELING 77: DIENSTEN VOOR LAND-, BOS- EN TUINBOUW, AQUICULTUUR EN 
IMKERIJ 
 
Groep 771: Diensten voor de landbouw 
Deze groep omvat diensten in verband met landbouwproductie, die meestal worden uitgevoerd op de plaats van de 
landbouwproductie, zoals het voorbereiden van akkers, het tot stand brengen, planten en behandelen van gewassen, 
snoeien van fruitbomen en wijnranken, overplanten van rijst en uitdunnen van bieten, katoenontkorreling, het 
oogsten en voorbereiden van primaire markten, andere voor landbouwproductie noodzakelijke diensten. 
 
Deze groep omvat niet: 
- sproeien vanuit vliegtuigen, ondergebracht in klasse 6044. 
 
Groep 772: Bosbouwdiensten 
Deze groep omvat: 
- houtwinning en diensten in verband met houtwinning zoals houtvestersdiensten, vervoer van stukken boomstam 
in het bos, rooien van bomen, vellen van bomen, onderhouden van bomen, 
- impregneren van hout, wat bestaat uit het impregneren of chemisch behandelen van hout met bewaarmiddelen of 
ander materiaal (met inbegrip van het drogen van hout), 
- diensten in verband met bosbouw zoals overplanten, heraanplanten, uitdunning, bosinventarisatie, 
houtbeoordeling, diensten voor bosbouwbeheer met inbegrip van schatten van schade aan bossen. 
 
groep 773: Tuinbouwdiensten 
Deze groep omvat niet: 
- landschapsarchitectuurdiensten, ondergebracht in klasse 7142. 
 
Groep 775: Veehouderijdiensten 
Deze groep omvat diensten die noodzakelijk zijn voor de veehouderij zoals kunstmatige inseminatie, scheren van 
schapen, zorg voor en beheer van kuddes, fokken van wild. 
 
Deze groep omvat niet: 
- veterinaire diensten, ondergebracht in groep 852. 
 
AFDELING 79: ZAKELIJKE DIENSTVERLENING: JURIDISCH, MARKETING, 
CONSULTING, DRUKKERIJ EN BEVEILIGING 
Gebruik voor een nadere beschrijving van groep 791 Juridische dienstverlening deel Q, „Overige 
bijzonderheden voor reclamediensten en juridisch advies”, van de aanvullende woordenlijst. 
Gebruik voor een nadere beschrijving van categorie 79341 Reclamediensten deel Q, „Overige 
bijzonderheden voor reclamediensten en juridisch advies”, van de aanvullende woordenlijst. 
Gebruik voor een nadere beschrijving van klasse 7981 Drukkerijdiensten deel T, „Overige 
bijzonderheden voor drukkerijdiensten”, van de aanvullende woordenlijst. 
Gebruik voor een nadere beschrijving van groep 793 Economisch onderzoek deel R, „Overige 
bijzonderheden voor diensten op onderzoeksgebied”, van de aanvullende woordenlijst. 
 
Groep 791: Juridische dienstverlening 
Deze groep omvat: 
- juridisch advies en juridische vertegenwoordiging, die bestaan uit advies, vertegenwoordiging, opstellen van 
documenten en aanverwante diensten betreffende strafrecht en andere rechtsgebieden, de wettelijke procedures van 
semi-gerechtelijke instanties, commissies, enz.; 
- adviezen inzake octrooien en auteursrechten, die bestaan uit de voorbereiding, opstelling en certificering van 
octrooien en auteursrechten; het verlenen van een aantal aanverwante juridische diensten, met inbegrip van het 
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verstrekken van advies en het uitvoeren van verscheidene taken die nodig zijn voor het opstellen of de certificering 
van octrooien en auteursrechten; 
- juridische documentatie- en certificeringsdienstverlening bestaande uit de voorbereiding, opstelling en 
certificering van juridische documenten, uitgezonderd voor octrooien en auteursrechten; het verlenen van een 
aantal aanverwante juridische diensten, met inbegrip van het verstrekken van advies en het uitvoeren van 
verscheidene taken die nodig zijn voor het opstellen of de certificering van dergelijke documenten; het opstellen 
van testamenten, huwelijkscontracten, handelsovereenkomsten, bedrijfshandvesten, enz.; 
-juridische adviezen en informatie, omvattende advies aan cliënten betreffende hun wettelijke rechten en plichten; 
het verschaffen van informatie betreffende juridische zaken die niet elders zijn ondergebracht; diensten zoals 
zekerheidsstelling in handen van derden en het regelen van nalatenschappen. 
 
Groep 792: Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten 
Deze groep omvat: 
- boekhoudkundige diensten die bestaan uit diensten zoals: boekhouddiensten bestaande uit het classificeren en 
registreren van zakelijke transacties uitgedrukt in geld of een willekeurige meeteenheid in de boekhouding, of het 
opstellen van financiële overzichten met inbegrip van het opstellen van overzichten op basis van door de cliënt 
verschafte informatie, het voorbereiden van belastingaangiften voor ondernemingen, wanneer dit samen met het 
voorbereiden van financiële overzichten voor één vergoeding wordt verstrekt in één pakket; 
- auditdiensten die bestaan uit diensten zoals: uitvoeren van financiële audit omvattende het onderzoeken van 
boekhoudkundige documenten en overig bewijsmateriaal van een organisatie met als doel uitspraak te doen over 
haar financiële overzichten, of andere auditdiensten zoals uitvoeren van interne controle, uitvoeren van wettelijk 
verplichte controle, uitvoeren van fraudeonderzoek of controleren van de boekhouding, die bestaan uit controle 
van jaarlijkse en tussentijdse financiële overzichten en andere boekhoudkundige informatie; de omvang van een 
controle is kleiner dan die van een audit en het garantieniveau is bijgevolg lager; 
- fiscale dienstverlening die bestaat uit: belastingadviezen met inbegrip van advies aan bedrijven en particulieren 
met als doel het minimaliseren van belastingen; het opstellen en verdedigen van financiële overzichten of 
documenten in antwoord op verzoeken van de belastingdiensten; diensten bestaande uit het bijstaan van 
ondernemingen bij fiscale planning en controle, en het opstellen van alle documentatie, of het invullen van 
belastingaangiften. 
Deze groep omvat niet: 
- boekhoudingsdiensten als onderdeel van managementdiensten, ondergebracht in klasse 7941. 
 
Groep 793: Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken 
 
Klasse 7931: Uitvoeren van marktonderzoek 
Deze klasse omvat: 
- uitvoeren van marktonderzoek, wat bestaat uit marktanalyse, analyse van mededinging en consumentengedrag, 
gebruik van onderzoeksmonografieën, statistieken, econometrische modellen, enquêtes, enz., 
haalbaarheidsonderzoek, controle van prestaties. 
 
Klasse 7932: Uitvoeren van opiniepeiling 
Deze klasse omvat: 
- uitvoeren van opiniepeiling bestaande uit onderzoeksdiensten gericht op het inwinnen van informatie betreffende 
de publieke opinie aangaande sociale, economische, politieke en andere aangelegenheden. 
 
Klasse 7934: Reclame- en marketingdiensten 
Deze klasse omvat: 
- reclamediensten zoals verkoop of leasing van advertentieruimte of –tijd; plannen, creëren en plaatsen van 
reclame; reclamediensten buitenshuis en in de lucht; afleveren van monsters en ander reclamemateriaal; 
- marketingdiensten zoals promotiediensten, dienstverlening voor klanten, diensten voor klantenonderzoek, 
onderzoek naar klantentevredenheid, diensten voor klantenservice, programma's voor klantenbinding. 
 
Groep 794: Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten 
Deze groep omvat niet: 
- onderzoek naar systemen voor gegevensverwerking voor bedrijfsvoering en management, ondergebracht in groep 
721; 
- advies aangaande portefeuillebeheer voor de korte termijn, ondergebracht in groep 661; 
- reclamediensten, ondergebracht in categorie 79341; 
- vertegenwoordiging ten behoeve van een van de partijen in een geschil en adviezen op het gebied van 
arbeidsrelaties, ondergebracht in klasse 9811. 
 
Klasse 7941: Advies inzake bedrijfsvoering en management 
Deze klasse omvat: 
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- algemene adviezen inzake management, omvattende advisering, begeleiding en operationele bijstand aangaande 
bedrijfsbeleid en –strategie en de algemene planning, structurering en controle van een organisatie; 
- adviezen inzake financieel management (uitgezonderd vennootschapsbelasting) bestaande uit advisering, 
begeleiding en operationele bijstand aangaande beslissingsgebieden die financieel van aard zijn (analyse van 
voorstellen tot kapitaalinvesteringen, schatting van de waarde van een bedrijf voorafgaand aan fusies en 
overnames, enz.); 
- advies inzake marketing management, bestaande uit advisering, begeleiding en operationele bijstand inzake de 
marketingstrategie en de marketingwerking van een organisatie; 
- advies inzake personeelsbeheer, bestaande uit advisering, begeleiding en operationele bijstand inzake het 
personeelsbeheer van een organisatie; 
- advies inzake productiebeheer, omvattende advisering, begeleiding en operationele bijstand inzake methodes voor 
het verhogen van de productiviteit, het verlagen van de productiekosten en het verbeteren van de 
productiekwaliteit. Adviesopdrachten inzake productie kunnen betrekking hebben op normen voor de 
kwaliteitscontrole, ontwerp, prestaties, enz.; 
- publicrelationsdiensten, bestaande uit advisering, begeleiding en operationele bijstand inzake methodes voor het 
verbeteren van het imago en de relaties van een organisatie of individu bij het algemene publiek, de overheid, 
kiezers, aandeelhouders en anderen; 
- overige adviezen inzake management aangaande andere zaken zoals veiligheidsadvies, advies inzake 
aanschaffingsbeleid, advies inzake milieu-effecten. 
 
Klasse 7942: Diensten op het gebied van management 
Deze klasse omvat: 
- projectbeheerdiensten bestaande uit de coördinatie van en het toezicht op de middelen bij de voorbereiding, het 
afhandelen en het voltooien van een project voor de cliënt (projectbeheerdiensten kunnen betrekking hebben op 
budgettering, boekhouding en kostenbewaking, aanschaffingsbeleid, planning van termijnen en andere operationele 
voorwaarden, coördinatie en onderaannemingen, inspectie en kwaliteitscontrole, enz.); 
- arbitrage- en bemiddelingsdiensten bestaande uit bijstand gepaard gaande met arbitrage en bemiddeling bij het 
regelen van een geschil tussen werknemers en werkgever, tussen bedrijf en personen; 
- projectbeheerdiensten met betrekking tot bouw en civieltechnische werkzaamheden zijn opgenomen in deze 
categorie. 
 
Groep 796: Recruteringsdiensten 
Deze groep omvat niet: 
- het leveren van gespecialiseerde huishoudelijke diensten via werknemers in dienst van de leverancier, 
geclassificeerd volgens de geleverde diensten, bv. reinigingsdiensten, ondergebracht in groep 909; 
- diensten door agenten of agentschappen ten behoeve van particulieren die emplooi zoeken in de film, 
theaterproducties of andere vormen van vermaak, of sportattracties, ondergebracht in groep 799. 
 
Klasse 7961: Plaatsing van personeel 
Deze klasse omvat plaatsingsdiensten voor personeel die bestaan uit het zoeken naar, de selectie en doorverwijzing 
van uitvoerend personeel voor indiensttreding bij anderen. 
 
Klasse 7962: Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel 
Deze klasse omvat de terbeschikkingstelling aan cliënten van door de terbeschikkingsteller aangenomen personeel, 
die hun salaris betaalt. 
 
Groep 797: Opsporings- en beveiligingsdiensten 
 
Klasse 7971: Beveiligingsdiensten 
Deze klasse omvat: 
- diensten voor alarmbewaking bestaande uit de bewaking van beveiligingssystemen; 
- bewakingsdiensten bestaande uit het verlenen van beschermingsdiensten door in dienst genomen personeel voor 
het verzekeren van de veiligheid van mensen of particuliere, industriële of commerciële eigendommen door ze te 
beschermen tegen brand, diefstal, vandalisme of inbraak; 
- surveillancediensten zoals diensten voor opsporingssysteem; 
- patrouillediensten. 
 
Klasse 7972: Onderzoeksdiensten 
Deze klasse omvat: 
- diensten bestaande uit het onderzoeken van door de cliënt aangebrachte zaken, met betrekking tot misdaden, 
diefstal, fraude, winkeldiefstal, vermiste personen en andere wettige of onwettige praktijken, 
- intern en undercover-onderzoek, 
- diensten inzake bescherming tegen winkeldiefstal, 
- diensten van detectivebureau. 
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Groep 799: Diverse zakelijke en andere diensten 
 
Klasse 7991: Beheer van holdings 
Deze klasse omvat niet: 
- managementdiensten voor het runnen van financiële holdingmaatschappijen, ondergebracht in afdeling 66. 
 
Klasse 7992: Verpakkings- en aanverwante diensten 
Deze klasse omvat diensten bestaande uit het verpakken van goederen voor anderen, zoals voedingsproducten, 
geneesmiddelen, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, toiletartikelen en hardware, met behulp van uiteenlopende 
geautomatiseerde of manuele verpakkingstechnieken. Het maken van pakjes en het als cadeau verpakken zijn ook 
inbegrepen. 
Deze klasse omvat niet: 
- inpakken en in kratten verpakken voor vervoer, ondergebracht in afdeling 63, 
- ontwerpen van verpakking, ondergebracht in klasse 7993. 
Indien de verpakkingsdiensten ook het tot een ander product verwerken van materiaal dat het eigendom van een 
klant is, omvatten (bv. het mengen van water en concentraat voor de productie van frisdranken, het koken van vis 
voorafgaand aan inblikken, het mengen van crèmes en kleurmiddelen tot cosmetica), dan worden zij in het 
desbetreffende deel ondergebracht. 
 
Klasse 7993: Gespecialiseerd ontwerpen 
Deze klasse omvat diensten die bestaan uit het creëren van ontwerpen en het maken van patronen voor tal van 
producten door esthetische overwegingen te harmoniseren met technische en andere vereisten, zoals: 
- binnenhuisinrichting, 
- binnenhuisarchitectuur, 
- ontwerpondersteuning, 
- ontwerpen van meubelen. 
Deze klasse omvat niet: 
- technisch ontwerpen van industriële producten, ondergebracht in klasse 7132, 
- maken van grafische ontwerpen, ondergebracht in klasse 7982, 
- grafische lay-out voor reclame, ondergebracht in 7934. 
 
Klasse 7994: Dienstverlening door incassobureaus 
Deze klasse omvat diensten bestaande uit het innen van rekeningen, cheques, contracten of schuldbekentenissen en 
het overdragen van het geld aan de klant; inningdiensten voor rekeningen en schulden en daarop volgende 
recuperatiediensten voor laattijdige betalingen, het overnemen van niet op tijd betaalde rekeningen en schulden en 
daarop volgende recuperatie. 
 
Klasse 7995: Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen 
Deze klasse omvat diensten bestaande uit de organisatie van evenementen (vakbeurzen of tentoonstellingen); 
organisatie van wetenschappelijke of culturele bijeenkomsten en congressen; leveren en opstellen van 
tentoonstellingsuitrusting in verband met de organisatie van een tentoonstelling. 
Deze klasse omvat niet: 
- exploitatie van gebouwen voor uitvoerende kunsten, ondergebracht in klasse 9232, 
- organisatie van sportevenementen, ondergebracht in klasse 9262. 
 
Klasse 7996: Fotografische en aanvullende diensten 
Deze klasse omvat niet: 
- fotogrammetrie-opnames en verzameling van gegevens met satelliet, ondergebracht in klasse 7135. 
 
AFDELING 80: DIENSTEN VOOR ONDERWIJS EN OPLEIDING 
 
Groep 801: Diensten voor basisonderwijs 
Deze groep omvat: 
- diensten voor kleuteronderwijs die gewoonlijk worden verstrekt door kleuterscholen of speciale afdelingen die 
zijn verbonden aan basisscholen en die hoofdzakelijk tot doel hebben zeer jonge kinderen kennis te laten maken 
met een schoolse omgeving; 
- andere diensten voor basisonderwijs op het eerste niveau; dergelijke onderwijsdiensten zijn bedoeld om 
leerlingen basisopleiding te geven in diverse onderwerpen en worden gekarakteriseerd door een relatief laag 
niveau van specialisatie. 
Deze groep omvat niet: 
- kinderdagverblijven, ondergebracht in klasse 8531. 
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Groep 802: Diensten voor secundair onderwijs 
Deze groep omvat: 
- diensten voor secundair technisch en beroepsonderwijs (uitgezonderd voor mensen met een handicap), zijnde 
diensten voor secundair technisch en beroepsonderwijs onder universitair niveau. Dergelijke onderwijsdiensten 
bestaan uit programma's die de nadruk leggen op specialisatie en het aanleren van zowel theoretische als praktische 
vaardigheden; zij richten zich doorgaans op beroepsspecifieke toepassingen. 
 
Groep 803: Diensten voor hoger onderwijs 
Deze groep omvat: 
- diensten voor postsecundair technisch en beroepsonderwijs maar onder het niveau van een graad. Wat betreft 
onderwerpen, bestaan dergelijke onderwijsdiensten uit een breed gamma van programma's; zij leggen de nadruk op 
het aanleren van praktische vaardigheden maar gaan ook gepaard met aanzienlijke theoretische achtergrond (bv. 
diensten voor medisch onderwijs, diensten voor veiligheidsonderricht, diensten voor bijzonder onderwijs); 
- andere diensten voor hoger onderwijs bestaande uit onderwijsdiensten die leiden tot een universitaire graad of 
equivalent; dergelijke onderwijsdiensten worden geleverd door universiteiten of gespecialiseerde vakinstituten; de 
programma's benadrukken niet alleen theoretisch onderwijs maar beogen ook studenten voor te bereiden om deel 
te nemen aan origineel onderzoek. 
 
Groep 804: Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs 
 
Klasse 8043: Volwasseneneducatie op universitair niveau 
Deze klasse omvat: 
- volwasseneneducatie buiten het reguliere school- of universiteitssysteem; dergelijke educatie kan worden 
verschaft in dag- of avondonderwijs door scholen of door speciale instellingen voor volwasseneneducatie; 
- educatie via radio- of televisie-uitzendingen of door briefwisseling en computerondersteunde opleiding; de 
programma's kunnen zowel algemene als beroepsonderwerpen behelzen. 
 
AFDELING 85: GEZONDHEIDSZORG EN MAATSCHAPPELIJK WERK 
 
Groep 851: Gezondheidsdiensten 
 
Klasse 8511: Ziekenhuis- en aanverwante diensten 
Deze klasse omvat ziekenhuisdiensten die worden verstrekt onder leiding van dokters in de geneeskunde 
hoofdzakelijk aan intern verpleegde patiënten, gericht op het genezen, herstellen en/of handhaven van de 
gezondheid van een patiënt, zoals: 
- medische en paramedische diensten, 
- technische diensten voor laboratoria, 
- radiologische diensten en diensten in verband met anesthesie, enz. 

Deze klasse omvat niet: 
- diensten geleverd door poliklinieken, ondergebracht in klasse 8512, 
- tandverzorgingsdiensten, ondergebracht in klasse 8513, 
- ambulancediensten, ondergebracht in klasse 8514. 
 
Klasse 8512: Medische praktijk en aanverwante diensten 
 
Deze klasse omvat: 
- consultatie en behandeling door huisartsen bestaande in het voorkomen, de diagnose en behandeling door dokters 
in de geneeskunde van fysieke en/of mentale ziekten van algemene aard. Deze diensten zijn niet beperkt tot 
specifieke of bepaalde aandoeningen, ziekten of anatomische gebieden. Zij kunnen worden verstrekt in 
huisartspraktijken maar ook door poliklinieken, klinieken verbonden aan bedrijven, scholen, enz.; 
- consultatie en behandeling door medische en chirurgische specialisten op het vlak van pediatrie, 
gynaecologie/verloskunde, neurologie, enz.; chirurgische consultatie; behandeling in poliklinieken; functionele 
exploratie en interpretatie van medische beelden. 
Deze klasse omvat niet: 
- diensten verleend door medische laboratoria, ondergebracht in klasse 8514. 
 
Klasse 8513: Tandartspraktijk en aanverwante diensten 
Deze klasse omvat: 
- orthodontische diensten, bv. behandeling van vooruitstekende tanden, kruisbeet, enz. zelfs indien verstrekt in 
ziekenhuizen aan intern verpleegde patiënten; diensten op het gebied van mondchirurgie; andere gespecialiseerde 
tandartsdiensten, bv. op het gebied van periodontie, endodontie, enz.; 
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- overige diensten in verband met tandartspraktijk bestaande uit preventie, diagnose en behandeling voor 
tandaandoeningen waaraan de patiënt lijdt. Deze tandartsdiensten kunnen worden verleend in medische diensten 
die zijn verbonden aan scholen, bedrijven, enz. of in de eigen consultatieruimte van de tandarts. Zij beslaan 
diensten op het gebied van algemene tandheelkunde, zoals routineonderzoeken van de tanden, preventieve 
tandverzorging, behandeling van cariës, enz. 
 
Klasse 8514: Diverse gezondheidszorgdiensten 
Deze klasse omvat: 
- diensten verleend door medisch personeel, zoals diensten verleend door verloskundigen zoals toezicht tijdens 
zwangerschap en geboorte en toezicht op de moeder na de geboorte; diensten verleend door verpleegkundigen 
bestaande uit het verstrekken van verzorging thuis bij de patiënt of in hun eigen praktijkruimte en het verschaffen 
van kraamverzorging, kinderhygiëne, enz.; 
- paramedische diensten zoals fysiotherapiediensten, homeopathische diensten, hygiënediensten, thuisbezorging 
van producten voor incontinentiepatiënten; 
- ambulancediensten die bestaan uit algemene en gespecialiseerde medische diensten die in de ambulance worden 
verstrekt; 
- diensten van intramurale gezondheidszorginstellingen uitgezonderd ziekenhuizen met inbegrip van 
gecombineerde logies- en medische diensten die worden verstrekt zonder reanimatie-uitrusting of medisch 
personeel; 
- diensten verleend door medische laboratoria; 
- diensten verleend door bloedbanken, spermabanken, orgaanbanken; 
- diensten voor bedrijfsgeneeskunde; 
- medische analysediensten; 
- apotheekdiensten. 
 
Groep 852: Veterinaire diensten 
Deze groep omvat: 
- veterinaire diensten voor huisdieren en andere dieren (met inbegrip van dieren in dierentuinen en dieren die 
worden gekweekt voor de productie van bont en andere producten) bestaande uit medische, chirurgische en 
tandartsdiensten zowel binnen als buiten een ziekenhuis; deze diensten hebben als doel het genezen, herstellen 
en/of handhaven van de gezondheid van het dier; 
- laboratorium- en technische diensten, voeding en andere voorzieningen en middelen. 
 
Deze groep omvat niet: 
- diensten in verband met veehouderij zoals kunstmatige inseminatie, ondergebracht in groep 775. 
 
Groep 853: Maatschappelijke en aanverwante diensten 
 
Klasse 8531: Maatschappelijke diensten 
Deze klasse omvat: 
- maatschappelijke dienstverlening waarbij onderdak wordt verschaft zoals welzijnszorg voor bejaarden, mensen 
met een handicap, kinderen en jongeren; deze diensten gaan gepaard met verzorging de klok rond door tehuizen; 
- maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft zoals diensten voor 
kinderdagverblijven, met inbegrip van die voor kinderen met een handicap en voor jongeren, diensten voor 
begeleiding en adviesverlening, diensten voor gezinsplanning, welzijnszorg die niet in tehuizen wordt verstrekt, 
revalidatiediensten. 
Deze klasse omvat niet: 
- educatiediensten, ondergebracht in afdeling 80, 
- beroepsrevalidatiediensten waar de educatiecomponent overweegt, ondergebracht in afdeling 80. 
 
AFDELING 90: DIENSTEN INZAKE AFVALWATER, AFVAL, REINIGING EN MILIEU 
 
Groep 904: Diensten in verband met afvalwater 
Deze groep omvat niet: 
- vergaren, zuivering en distributie van water, ondergebracht in afdeling 41 en groep 651, 
- aanleg, reparatie en wijziging van riolen, ondergebracht in klasse 4523. 
 
AFDELING 92: CULTUUR-, SPORT- EN RECREATIEDIENSTEN 
 
Groep 921: Film- en videodiensten 
 
Klasse 9211: Productie van films en video's en aanverwante diensten 
Deze klasse omvat: 
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- productie van films en video's bestaande uit productie van instructiefilms en –video's, reclame-, propaganda- en 
informatiefilms en –video's, amusementsfilms en –video's; 
- diensten in verband met de productie van films en video's zoals ontwikkelen van film, dubben van films, printen 
van filmtitels, monteren, knippen, enz. 
 
Klasse 9212: Distributie van films en video's 
Deze klasse omvat distributie van films en video's bij andere industrietakken, maar niet bij het algemene publiek. 
Dat gaat gepaard met de verkoop of de verhuur van films of banden aan andere industrietakken, evenals diensten 
gelieerd aan de distributie van films en video's, zoals het boeken van banden en films, opslag, levering, enz. 
 
Klasse 9213: Filmprojectiediensten 
Deze klasse omvat: 
- filmprojectiediensten in bioscopen of in de open lucht en in privé filmzalen of andere projectievoorzieningen. 
 
Klasse 9214: Videobandprojectiediensten 
Deze klasse omvat: 
- videoprojectiediensten in bioscopen of in de open lucht en in privé filmzalen of andere projectievoorzieningen. 
Deze groep omvat niet: 
- verhuur van artikelen en uitrusting (camera's, decors, enz.) aan de amusementsindustrie, ondergebracht in het 
gedeelte „Leveringen”; bv.: huren van filmcamera's is ondergebracht in klasse 3865, met toevoeging van code 
PA01-7 Huur uit de aanvullende woordenlijst; 
- bemiddelingsdiensten ten behoeve van individuele artiesten, ondergebracht in groep 799; 
- diensten van casting- en boekingsagentschappen, ondergebracht in groep 923. 
 
Groep 922: Radio- en televisiediensten 
 
Klasse 9221: Radiodiensten 
Deze klasse omvat: 
- productiediensten voor radioprogramma's, zij het live, op band of op een andere opnamedrager, voor latere 
uitzending; deze programma's kunnen zijn gericht op amusement, promotie, educatie, nieuwsverspreiding, enz.; 
- producties zoals sportreportages, het presenteren van weerberichten, interviews, enz.; 
- gecombineerde diensten voor zowel het produceren als het uitzenden van radioprogramma's. 
 
Klasse 9222: Televisiediensten 
Deze klasse omvat: 
- productiediensten voor televisieprogramma's, zij het live, op band of op een andere opnamedrager, voor latere 
uitzending; deze programma's kunnen zijn gericht op amusement, promotie, educatie, nieuwsverspreiding, enz.; 
- producties zoals sportreportages, het presenteren van weerberichten, interviews, enz.; 
- gecombineerde diensten voor zowel het produceren als het uitzenden van radioprogramma's. 
Deze groep omvat niet: 
- transmissie van radio- en televisieprogramma's die door anderen zijn geproduceerd, ondergebracht in klasse 
6422. 
 
Groep 923: Amusementsdiensten 
Deze groep omvat niet: 
- diensten van persoonlijke theater- of artistieke agenten, ondergebracht in groep 799, 
- diensten in verband met sport, ondergebracht in groep 926. 
 
Groep 924: Diensten door persagentschappen 
Deze groep omvat: 
- het leveren van nieuws (mondeling, schriftelijk of in beelden) aan media, bv. radio, televisie, kranten, 
periodieken of enige andere afnemer, 
- diensten door onafhankelijke journalisten en perscameralui. 
 
Groep 925: Bibliotheek-, archief-, musea- en andere culturele diensten 
 
Klasse 9251: Bibliotheek- en archiefdiensten 
Deze klasse omvat niet: 
- huur van videobanden en boeken, ondergebracht in klasse 3925 en groep 221, met toevoeging van code PA01-7 
Huur van de aanvullende woordenlijst. 
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Klasse 9253: Diensten voor botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten 
Deze klasse omvat: 
- instandhouding en onderhoud van botanische tuinen en dierentuinen, 
- toezicht op, instandhouding en onderhoud van nationale parken en natuurreservaten, 
- bezoekdiensten voor botanische tuinen en dierentuinen, 
- diensten voor wildreservaten. 
 
Groep 926: Sportdiensten 
Deze groep omvat: 
- exploitatie van sportaccommodatie waar elke mogelijke vorm van sportevenementen wordt gehouden; dergelijke 
accommodatie kunnen arena's of stadions zijn, omsloten of overdekt, met of zonder voorziening van zitplaatsen of 
kijkmogelijkheid voor toeschouwers; 
- diensten in verband met sport zoals organisatie van sportevenementen en promotie van sportevenementen. 
Deze groep omvat niet: 
- huur van sportuitrusting, ondergebracht in groep 374, met toevoeging van code PA01-7 Huur van de aanvullende 
woordenlijst. 
 
AFDELING 98: OVERIGE GEMEENSCHAPS-, SOCIALE EN PERSOONLIJKE DIENSTEN 
 
Groep 981: Diensten door ledenverenigingen 
Deze groep omvat niet: 
- educatiediensten, ondergebracht in afdeling 80, 
- gezondheidsdiensten, ondergebracht in groep 851, 
- maatschappelijke diensten, ondergebracht in groep 853, 
- sportdiensten, ondergebracht in groep 926, 
- publicrelationsdiensten door anderen ten behoeve van een vereniging geleverd, ondergebracht in klasse 7941. 
 
Klasse 9811: Diensten verleend door bedrijfs-, werkgevers- en gespecialiseerde organisaties 
Deze klasse omvat: 
- diensten verleend door bedrijfsorganisaties (informatieverspreiding, vertegenwoordiging bij overheidsorganen, 
public relations en andere diensten, verleend door verenigingen waarvan de ledenbelangen zijn gericht op de 
ontwikkeling en de gezondheid van bedrijven of handel in het algemeen of van een bepaalde tak); 
- diensten verleend door beroepsorganisaties (informatieverspreiding, ontwikkeling van en toezicht op 
praktijknormen voor bepaalde beroepen, vertegenwoordiging bij overheidsorganen, public relations en andere 
diensten, verleend door verenigingen waarvan de ledenbelangen zijn gericht op wetenschappelijke disciplines, 
beroepspraktijk of technische gebieden in het algemeen of op een bepaald domein); 
- diensten geleverd door gespecialiseerde organisaties (bv.: diensten voor nucleaire veiligheid). 
 
Klasse 9812: Diensten verleend door vakbonden 
Deze klasse omvat diensten verleend door vertegenwoordigers van de mening van leden betreffende de 
werksituatie, en diensten voor de organisatie van collectieve actie verleend door verenigingen waarvan de leden 
hoofdzakelijk werknemers zijn. 
 
Klasse 9813: Diverse diensten door ledenverenigingen 
Deze groep omvat: 
- religieuze diensten (erediensten, onderricht- en studiediensten die door kerken, moskeeën, tempels, synagogen, 
enz. rechtstreeks worden verleend aan godsdienstbeoefenaars; gespecialiseerde religieuze diensten zoals 
doopvieringen en vormsel, huwelijksvieringen, uitvaarten, enz.; religieuze diensten omvattende retraitediensten 
verleend door huizen van religieuze orden); 
- diensten verleend door politieke organisaties (informatieverspreiding, publicrelationsdiensten, geldinzameling en 
gelijkaardige diensten, verleend door politieke partijen en gelijkaardige organisaties geassocieerd met een politieke 
partij of kandidaten; deze organisaties houden zich vooral bezig met het in een politiek ambt plaatsen van leden 
van de partij of haar sympathisanten); 
- diensten verleend door ledenorganisaties (diensten voor maatschappelijke vooruitgang en diensten ter 
ondersteuning van gemeenschapsvoorzieningen bestaande uit diensten verleend door verenigingen voor 
maatschappelijke vooruitgang en gelijkaardige organisaties, die hoofdzakelijk zijn samengesteld uit personen die 
zich hebben verenigd met als doel het bevorderen van een zaak of aangelegenheid van publiek belang door middel 
van onderricht van het publiek, politieke invloed, enz., of diensten verleend door verenigingen ter ondersteuning 
van gemeenschaps-, sociale en onderwijsvoorzieningen, of diensten verleend door ecologische en 
milieuorganisaties en –bewegingen); 
- diensten verleend door andere ledenorganisaties zoals bescherming van specifieke groepen, diensten verleend 
door jongerenverenigingen, gemeenschapsdiensten, diensten van culturele en recreatieve, maar geen sport 
beoefenende clubs. 
 



 45 

Groep 983: Diverse diensten 
 
Klasse 9831: Wasserij- en stomerijdiensten 
Deze klasse omvat: 
- ophalen van wasgoed (omvat wasserijdiensten betreffende de ontvangst of levering van kleding zonder het 
verschaffen van was- of reinigingsdiensten, wasgoedbeheer of operationele diensten); 
- reinigen van textiel (wasserij-, stomerij- en andere reinigingsdiensten, voor textielwaren, impregneren van 
textiel); 
- reiniging van bontwaren (wasserij-, stomerij- en andere reinigingsdiensten voor bontwaren); 
- kleuringsdiensten (kleuringsdiensten voor kleding en textielwaren niet in verband met de productie van dergelijke 
artikelen); 
- persdiensten (persdiensten voor kleding en textielwaren, met inbegrip van bedlinnen en tafellinnen, na het 
reinigingsproces); 
- diensten voor textielverven (diensten voor textielverven van kledij en textielwaren niet in verband met de 
productie van dergelijke artikelen). 
 
Klasse 9832: Kappers- en schoonheidsverzorgingdiensten 
Deze klasse omvat: 
- kappersdiensten (wassen, knippen en bijknippen, modelleren, verven, onduleren, ontkrullen en gelijkaardige 
diensten voor mannen, jongens, vrouwen en meisjes, barbiersdiensten); 
- schoonheidsverzorgingsdiensten (gezichts- en schoonheidsbehandeling, cosmetische behandeling, manicure en 
pedicure). 
 
Klasse 9834: Accommodatie- en kantoordiensten 
Deze klasse omvat niet: 
- reinigingsdiensten voor accommodatie, kantoren, woningen en andere gebouwen, ondergebracht in klasse 9061. 
 
Klasse 9836: Mariene diensten 
Deze klasse omvat niet: 
- reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere uitrusting, ondergebracht in 
klasse 5024, 
- onderzoek der zee, ondergebracht in klasse 7311, 
- diensten voor marien onderzoek, ondergebracht in klasse 7135. 
 
Klasse 9837: Begrafenis- en aanverwante diensten 
Deze klasse omvat: 
- begraafplaatsdiensten omvattende de verkoop of verhuur van plaatsen, onderhoud van begraafplaatsen, zorg voor 
graven, kerkhoven, 
- crematiediensten, 
- diensten verleend door begrafenisondernemingen bestaande uit het regelen van begrafenissen en 
crematieceremonies, het begrafenisvervoer. 
Deze klasse omvat niet: 
- tuiniersdiensten voor begraafplaatsen, ondergebracht in klasse 7731. 
 
Groep 989: Diensten verleend door extraterritoriale organisaties en instanties 
 
Klasse 9891: Diensten specifiek voor internationale organisaties 
Deze klasse omvat: 
- diensten verleend door de Verenigde Naties, gespecialiseerde agentschappen, regionale instanties, enz. daarvan, 
de Europese Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de 
Wereldhandelsorganisatie, de Werelddouaneorganisatie, de Organisatie van Olieproducerende en –exporterende 
landen en andere internationale instanties of extraterritoriale eenheden; 
- diensten verleend door ambassades en vertegenwoordigingen van andere landen. 


