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I. TOELICHTING OP DE DELEN A TOT EN MET M BETREFFENDE 
LEVERINGEN EN BOUWWERKZAAMHEDEN 

 
De aanvullende woordenlijst bestaat uit 19 delen (en 42 groepen). Sommige delen worden gebruikt voor het 
toevoegen van beschrijvingen van leveringen en (bouw)werkzaamheden zoals delen A tot en met M, andere 
voor beschrijvingen van diensten zoals delen P tot en met U. 
 
Een deel zoals deel M, „Overige bijzonderheden voor vervoer”, kan worden gebruikt om een aanvullende 
beschrijving te geven voor levering- of dienstencodes.  
 
De aanvullende codes zijn generiek en niet speciaal afgestemd op een bepaalde code in de basiswoordenlijst. 
Gebruikers wordt aangeraden de bijzonderheid uit de aanvullende woordenlijst die het nauwst 
overeenkomt met wat ze nodig hebben, te gebruiken, voor zover die bijzonderheid onder een deel valt dat 
aansluit bij de betekenis van de code in de basiswoordenlijst. 
 
DEEL A — MATERIALEN 
 
Groep A – Metalen en metaallegeringen 

Deze groep omvat: 
- basismetalen, zoals aluminium, nikkel en goud, 
- metaallegeringen, zoals staal, messing. 

 
Groep B - Niet-metalen 

Deze groep omvat bijzonderheden voor niet-metaalhoudende materialen zoals: 
- kunststoffen, zoals polyester, polyetheen en PVC, 
- steen, zoals marmer, leisteen, 
- hout, zoals bamboe, kurk en naaldhout, 
- natuurlijke vezels, zoals zijde en wol. 

 
Aanvullende definities: 

- glazen binnenflessen: kleine, vaak afgeronde, stukken glas die als isolatie worden aangebracht in een 
apparaat, bijvoorbeeld voor vacuümvaten of appendages voor elektriciteitsleidingen. 

 
DEEL B — HOEDANIGHEID, VORM, VERPAKKING EN BEHANDELING 
 
Groep A - Hoedanigheid 

Deze groep omvat: 
- toestand en fysische eigenschappen, zoals heet, koud, vloeibaar, vast, hard en zacht, 
- hoedanigheid, zoals stof/poeder, ingots en stangen, 
- specifieke bereiding van een basismateriaal, zoals met coating, onbewerkt en gevulkaniseerd. 
 

Aanvullende definities: 
- onbewerkt: product of materiaal dat de eerste stap(pen) van een transformatieproces heeft 
doorgemaakt,  
- bewerkt: product of materiaal dat een transformatieproces heeft doorgemaakt, 
- geraffineerd: product of materiaal dat een volledig transformatieproces heeft doorgemaakt om te 

worden ontdaan van onzuiverheden. 
 
Groep B - Vorm 

Deze groep omvat alle geometrische vormen, zoals rond of vierkant. 
 
Groep C — Verpakking en behandeling 

Deze groep omvat: 
- verpakking, bv. in zakken, in kartonnen dozen, in flessen. Deze bijzonderheden beschrijven de wijze 

waarop het product door de eindgebruiker wordt ontvangen. 
- behandeling, bv. gepekeld, in bulk. Deze bijzonderheden beschrijven de toestand waarin het product in 

de verpakking door de eindgebruiker zal worden aangetroffen. 
 

Deze groep omvat niet: 
- overige bijzonderheden voor voedsel, drank en maaltijden, ondergebracht in deel H. 
 

DEEL C — MATERIALEN/PRODUCTEN MET BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN EN 
BEDRIJFSWIJZE 

Dit deel omvat niet: 
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- milieuspecifieke bijzonderheden, zoals recycling en behandeling, die in deel D zijn ondergebracht. 
 
Groep A — Materialen/producten met bijzondere eigenschappen 

Deze groep omvat bijzonderheden met betrekking tot: 
- bestendigheidskarakteristieken, zoals waterdicht, brandvertragend, met draadversterking en 

gewapend/versterkt, 
- karakteristieken m.b.t. comfort/gezondheid, zoals ergonomisch, vrij van asbest en steriel, 
- specifiek gebruik, zoals afzinkbaar en draagbaar, 
- landbouw, zoals biologisch, gefokt en gekweekt/verbouwd. 

 
Aanvullende definities: 

- wegwerpbaar: product dat is ontworpen om eenmaal te gebruiken en dan weg te gooien, maar dat zou 
kunnen worden hergebruikt; 

- voor eenmalig gebruik: product dat is ontworpen om slechts éénmaal te gebruiken en dat door het eerste 
gebruik dusdanig wordt beschadigd dat het niet herbruikbaar is; 

- herbruikbaar: product dat is ontworpen om te worden hergebruikt. 
 
Groep B — Bedrijfswijze 

Deze groep omvat: 
- bijzonderheden betreffende druk en spanning, 
- het type van energie dat voor een voertuig, machines en andere apparatuur wordt gebruikt, 
- andere kenmerken van voertuigen, motoren, machines en apparatuur, bv. 4-wielaandrijving, 

automatisch, enkelfasig. 
 
DEEL D — ALGEMEEN, ADMINISTRATIE 
 
Groep A — Algemene en administratieve bijzonderheden 

Deze groep omvat: 
- specifieke status, meestal voor diensten, zoals nationaal/ internationaal, openbaar/particulier, enz. 
- beheer, administratief, enz. 
- sociale bijzonderheden zoals maatschappelijk werk, begeleiding, enz. 
- milieuspecifieke bijzonderheden zoals recycling, behandeling, enz. 

 
DEEL E — GEBRUIKERS/BEGUNSTIGDEN 
 
Groep A — Gebruikers of begunstigden 

 Deze groep omvat: 
- elke soort gebruiker of begunstigde, met vermelding van leeftijdsgroep (baby's, kinderen, tieners ...), 

gender, specifieke gebruikers (werkloze, drugsgebruiker, passagier, enz.); 
- een lijst van handicaps, voor gebruikers of begunstigden met een handicap. 

 
DEEL G — SCHAAL EN AFMETINGEN 
 
Groep A — Afmetingen en vermogensaanduiding 

Deze groep omvat bijzonderheden die vermelden dat een specifiek gewicht, volume, vermogen of een 
specifieke omvang/grootte of druk vereist zijn. Om het specifieke gewicht, volume, vermogen of de specifieke 
omvang/grootte of druk te vermelden, zijn aanvullende bijzonderheden ondergebracht onder deel G, groep C. 

 
Groep B — Frequentie 

Deze groep omvat: 
- dagelijks, wekelijks, enz. 

 
Groep C — Andere vermelding 

Deze groep omvat aanvullende bijzonderheden voor het vermelden van een specifiek gewicht, volume, 
vermogen of een specifieke omvang/grootte of druk, specifieke gegevens en hoeveelheden en 
referentiegegevens en –hoeveelheden. 

 
DEEL H — OVERIGE BIJZONDERHEDEN VOOR VOEDSEL, DRANK EN MAALTIJDEN 
 
Groep A – Bijzonderheden voor voedsel, drank en maaltijden 
 

Deze groep omvat: 
- overige bijzonderheden voor het beschrijven van een specifieke voedselbereiding, 
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- bijzonderheden voor het beschrijven van voedsel voor consumenten met specifieke vereisten (zonder 
varkensvlees, vegetarische maaltijden, glutenvrije maaltijden). 

 
DEEL I — OVERIGE BIJZONDERHEDEN VOOR BOUWWERKZAAMHEDEN 
 
Dit deel omvat niet: 
- algemeen gebruik, dat in deel F is ondergebracht.  
 
Groep A — Bijzonderheden voor bouwwerkzaamheden 

Deze groep omvat: 
- bijzonderheden om het type werken of specifieke kenmerken van de werken te beschrijven, 
- bijzonderheden om het beoogde doel van de werken te beschrijven. 

 
DEEL J - OVERIGE BIJZONDERHEDEN VOOR AUTOMATISERING, 

INFORMATIETECHNOLOGIE OF COMMUNICATIE 
 
Dit deel omvat niet: 
- algemeen gebruik, dat in deel F is ondergebracht. 
 
Groep A — Bijzonderheden voor automatisering, informatietechnologie of communicatie 

Deze groep omvat: 
- bijzonderheden voor het beschrijven van een netwerk voor specifieke doeleinden (internet, intranet, 

enz.); 
- overige bijzonderheden voor het definiëren van zekere kenmerken van hardware en software. 

 
DEEL K — OVERIGE BIJZONDERHEDEN VOOR ENERGIE- EN WATERDISTRIBUTIE 
 
Dit deel omvat niet: 
- algemeen gebruik, dat in deel F is ondergebracht. 
 
Groep A - Bijzonderheden voor energie- en waterdistributie 

Deze groep omvat: 
- bijzonderheden op het gebied van verwarming, waterdistributie, elektriciteit, olie en gas; 
- overige bijzonderheden betreffende specifieke gebruikers op het gebied van energie- en 

waterdistributie. 
 
DEEL L — OVERIGE BIJZONDERHEDEN VOOR MEDISCH EN 
LABORATORIUMGEBRUIK 
 
Dit deel omvat niet: 
- algemeen gebruik, dat in deel F is ondergebracht. 
 
Groep A — Bijzonderheden voor medisch en laboratoriumgebruik 

Deze groep omvat gebruik voor specifieke doeleinden op het gebied van: 
- chirurgie, 
- verpleging, 
- medisch onderzoek en behandeling, 
- gebruik in ziekenhuis of laboratorium, 
- medische benodigdheden, 
- forensische diensten, 
- veterinair gebruik. 

 
 
 


