
 

 

 

 De landbouw en de productie van dierlijke producten, de jacht en 

aanverwante diensten 

 Bosbouw en gebruik van bosgebieden 

 Visserij en aquacultuur 

 Winning van ruwe olie en aardgas 

 Winning van metaalhoudende mineralen 

 Winning van andere mineralen uit groeven en mijnen 

 Activiteiten van ondersteunende diensten voor de winning 

 Voedselindustrieën 

 Drankenindustrie 

 Tabaksindustrie 

 Textielindustrieën 

 Verpakking van kledingstukken, artikelen in huid, etc.. 

 Vervaarding van leder en soortgelijke artikelen 

 Hout- en kurkindustrie (met uitzondering van meubels) 

 Vervaarding van artikelen in stro en vlechtwerk 

 Vervaarding van papier en papierproducten 

 Het drukken en reproduceren van geregistreerde media 

 Vervaardiging van producten die afkomstig zijn van de raffinage van 

aardolie 

 Vervaarding van chemische producten 

 Vervaarding van farmaceutische basisproducten en preparaten voor 

geneesmiddelen 

 Vervaarding van artikelen van rubber en kunststof 

 Vervaarding van andere niet minerale verwerkingsproducten  

 Metaalindustrie 

 Vervaardiging van metaalproducten (met uitzondering van machines en 

apparatuur) 

 Vervaarding van computers en elektronische- en optische producten 

 Vervaardiging van elektronische apparatuur en apparatuur voor niet-

elektronisch huishoudelijk gebruik 

 Vervaarding van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers en 

andere vervoermiddelen 

 Vervaardiging van meubels en andere productiesectoren 

 Reparatie, onderhoud en installatie van machines en apparatuur 

 Levering van elektriciteit, gas, stroom en airconditioning 

 Inzameling, behandeling en watervoorziening 

 Beheer van rioleringsnetwerken 

 Activiteiten op het gebied van inzameling, verwerking en verwijdering van 

afval 

 Terugwinningsactiviteiten en andere diensten op het gebied van 

afvalbeheer 

 Bouwconstructie 

 Weg- en waterbouwkunde 

 Gespecialiseerde werkzaamheden 

 Groot- en detailhandel en reparatie van motorvoertuigen  

 Zee- en watervervoer 

 Vliegverkeer 

 Opslag- en ondersteuningsactiviteiten voor transport 

 Post- en koerierdiensten 

 Hotels en soortgelijke  

 Publicatieactiviteiten 

 Distributieactiviteiten 

 Film-, video- en televisieprogramma’s, opnames 



 

 

 

 Muziek en geluid 

 Programmering en transmissie activiteiten 

 Telecommunicatie 

 Productie van software en advies van aanverwante activiteiten 

 Activiteiten van informatiediensten en andere IT-diensten 

 Activiteiten op het gebied van financiële diensten (met uitzondering van 

verzekeringen en pensioenfondsen) 

 Verzekeringen, herverzekeringen en pensioenfondsen (met uitzondering 

van verplichte sociale verzekeringen 

 Ondersteunende activiteiten van financiële diensten verzekeringen 

 Vastgoedactiviteiten 

 Juridische activiteiten en boekhouding 

 Activiteiten op het gebied van bedrijfsmanagement en managementadvies 

 Activiteiten op het gebied van architectuur en engineering, tests & 

technische analyse 

 Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling 

 Reclame en marktonderzoek 

 Andere professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten 

 Veterinaire diensten 

 Activiteiten van onderzoeken, selectie, levering van personeel 

 Bewakings- en opsporingsdiensten 

 Reinigings- en ontsmettingsactiviteiten 

 Landschapsverzorging en onderhoud (incl. parken en tuinen) 

 Ondersteunende activiteiten voor kantoorfuncties en andere zakelijke 

ondersteuningen 

 Overheidsadministratie en defensie, sociale verzekeringen 

 Gezondheidsbeleid 

 Residentiële sociale dienstverlening 

 Niet-residentiële maatschappelijke dienstverlening 

 Activiteiten van verenigingsorganisaties 

 Reparatie van computers en goederen voor persoonlijk- en thuisgebruik 

 Activiteiten voor gezinnen en bedrijven als werkgever voor: 

 Huishoudelijk personeel 

 Extraterritoriale organisaties en instanties 

 

 

 


