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Voorwoord 

Aan de Technische Universiteit Eindhoven wordt in opdracht van de Provincie Noord-Brabant een 
onderzoek verricht naar bedrijfsactiviteiten en bodemverontreiniging in het verleden in Noord-Brabant. 
Als eerste onderdeel van dit onderzoek is een selectie van potentieel bodemverontreinigende 
bedrijfsactiviteiten gemaakt. In dit rapport wordt de gevolgde methodiek besproken en worden de 
resultaten gepresenteerd. Hoewel primair bestemd voor het onderzoek in Noord-Brabant is de selectie 
ongetwijfeld ook daarbuiten bruikbaar; hij is immers gebaseerd op alle economische activiteiten in 
Nederland. 
Voor de codering van de verschillende bedrijfsactiviteiten is gebruik gemaakt van de Standaardbedrijfsin
deling van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat hiervoor vriendelijk toestemming verleend heeft. Ik 
wil graag de hieronder genoemde mensen bedanken voor hun medewerking aan de selectie. 

Eindhoven, november 1988 
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Inleiding 

Om een beeld te kunnen krijgen van de door bedrijfsactiviteiten in het verleden veroorzaakte 
bodemverontreiniging is het noodzakelijk een indeling te maken van de vele bedrijfsgroepen die in 
Nederland aanwezig zijn (geweest). Er zullen immers een aantal groepen zijn die vrijwel zeker geen 
bodemverontreiniging veroorzaken en daarom in een onderzoek naar bodemverontreiniging buiten 
beschouwing gelaten kunnen worden. Er zullen ook een aantal groepen zijn die, gezien hun processen en 
gebruikte stoffen, vrijwel zeker bodemverontreiniging veroorzaken. 

Er zijn echter een groot aantal bedrijfsgroepen waarvan het op het eerste gezicht niet direct duidelijk 
is of ze wel of niet een potentiële bron van bodemverontreiniging vormen. Hierdoor bestaat er behoefte 
aan een duidelijke, beargumenteerde indeling van bedrijfsactiviteiten in wel of niet potentieel 
bodemverontreinigend. Er zijn wel een aantal indelingen in omloop die gebruikt zijn of worden bij 
inventariserende onderzoeken naar bodemverontreiniging, maar deze zijn incompleet of te globaal. 
Bovendien ontbreken vaak de vanuit historisch oogpunt relevante bedrijfsgroepen 1

• 

Deze publikatie geeft een indeling van alle in Nederland voorkomende bedrijfsgroepen in potentieel 
(ernstig) bodemverontreinigend en niet of vrijwel niet bodemverontreinigend. In deze indeling zijn 
bovendien bedrijfsgroepen opgenomen die tegenwoordig niet meer bestaan, maar vanuit het oogpunt van 
bodemverontreiniging in het verleden erg belangrijk waren. 
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Bedrijfsactiviteiten in Nederland 

De meest gebruikte en volledige indeling van bedrijfsactiviteiten in Nederland is de Standaardbedrijfsindc
ling (sbi) van het Centraal Bureau voor de Statistiek 2

• Centraal in deze indeling staan de begrippen 
bedrijfstak, bedrijfsklasse, bedrijfsgroep en bedrijfssubgroep. 

Overzicht van bedrijfstakken volgens de sbi 

0 Landbouw en visserij 
1 Delfstoffenwinning 
2/3 Industrie 
4 Openbare nutsbedrijven 
5 Bouwnijverheid en -installatiebedrijven 
6 Handel, hotel- en restaurantwezen, reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen 
7 Transport-, opslag en communicatiebedrijven 
8 Bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening 
9 Overige dienstverlening 

Op het meest gedetailleerde (bedrijfssubgroep) niveau worden act1v1te1ten met een vier-cijferige code 
weergegeven. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. De code 21.71 geeft aan dat de betreffende activiteit 
behoort tot bedrijfstak 2: industrie, bedrijfsklasse 21: voedings- en genotmiddelenindustrie, bedrijfsgroep 
21.7: tabakverwerkende industrie en bedrijfssubgroep 21.71: sigarenfabrieken. 

Om de lijsten overzichtelijk te houden is er bij de indeling in potentieel bodemverontreinigend en niet 
bodemverontreinigend zoveel mogelijk naar gestreefd de activiteiten op drie-cijferig - dus op 
bedrijfsgroepniveau - in te delen. Een enkele keer was het noodzakelijk op vier-cijferig niveau te werken, 
namelijk in die gevallen dat een deel van een bedrijfsgroep potentieel bodemverontreinigend is en een 
ander deel juist niet (zie bijvoorbeeld 19.91, veenderijen versus 19.92, splijt- en kweekstoffenbewerking). 
Anderzijds zijn er met name in de lijst van niet bodemverontreinigende activiteiten een aantal activiteiten 
op twee-cijferig niveau opgenomen, indien het niet zinnig bleek verder naar bedrijfsgroepen uit te splitsen 
omdat de gehele bedrijfsklasse niet bodemverontreinigend is (zie bijvoorbeeld klasse 81 bankwezen). De 
Standaardbedrijfsindeling geeft een indeling van alle tegenwoordig in Nederland aanwezige economische 
activiteiten. Bodemverontreiniging is vaak veroorzaakt door activiteiten uit het (verre) verleden. Voor een 
deel bestaan deze historische bedrijfsactiviteiten niet meer. Een bekend voorbeeld vormen de 
gasfabrieken. Deze bedrijfsactiviteit die in verband met bodemverontreiniging bijzonder belangrijk is, 
komt niet in de Standaardbedrijfsindeling voor. Daarom is bij de indeling van bedrijfsactiviteiten in 
potentieel bodemverontreinigend en niet bodemverontreinigend ook een aantal activiteiten afkomstig van 
een bedrijfsindeling uit 1902 3 betrokken. Middels een voorselectie zijn uit deze bedrijfsindeling alleen die 
activiteiten genomen waarvan verwacht wordt dat zij bodemverontreiniging veroorzaakt kunnen hebben, 
en die niet reeds onder een omschrijving in de Standaardbedrijfsindeling voorkomen. 

Een aantal keren is van dit laatste principe afgeweken, namelijk bij die groepen die een verduidelijking 
geven van de sbi-omschrijving (zie bijvoorbeeld onder '22.49 textielveredelingsbedrijven niet eerder 
genoemd', waaraan 'sterkerijen en appreteerderijen 487' toegevoegd zijn). Om de omschrijvingen uit de 
lijst van 1902 gemakkelijker te kunnen onderscheiden van de sbi-omschrijvingen is hun code achter de 
omschrijving gezet. 
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Selectie van potentieel bodemverontreinigende bedrijfsactiviteiten 

De selectie is tot stand gekomen via een methode die als de Delphi-methode bekend staat 4
• In een eerste 

ronde zijn een aantal deskundigen op het gebied van milieu, chemie, ecologie, toxicologie en 
techniekgeschiedenis benaderd met een enquête. Het enquêteformulier bevatte alle activiteiten uit de 
Standaardbedrijfsindeling op drie-cijferig niveau plus een aantal activiteiten van de lijst uit 1902 (zie hier 
boven). Voor iedere activiteit moest een vierpunts-schaal ingevuld worden. De schaal liep van niet bodem
verontreinigend via vrijwel niet bodemverontreinigend en potentieel bodemverontreinigend naar potentieel 
ernstig bodemverontreinigend. 
De resultaten van de enquête zijn in eerste instantie ingedeeld in drie groepen: niet of vrijwel niet 
bodemverontreinigende bedrijfsactiviteiten, potentieel ( ernstig) bodemverontreinigende bedrijfsactiviteiten, 
en een groep van 'probleemgevallen'. Deze laatste groep is in een tweede mondelinge ronde 
bediscussieerd door het forum van deskundigen, waarna ook deze activiteiten zijn ingedeeld in één van de 
twee lijsten die in dit rapport worden weergegeven. 

Gebruik van de lijsten 

De selectie is primair uitgevoerd in het kader van het onderzoeksproject 'Bedrijfsactiviteiten en 
bodemverontreiniging in het verleden in Noord-Brabant'. De indeling is echter ook buiten dit onderzoek 
goed bruikbaar, omdat de problemen van selectie van bedrijfsactiviteiten bij (inventariserende) 
onderzoeken naar bodemverontreiniging in heel Nederland spelen. Met nadruk wordt er op gewezen dat 
de indeling gebaseerd is op potentiële bodemverontreiniging. Een bedrijf dat behoort tot een bedrijfs
(sub )groep die op de 'potentieel bodemverontreinigende lijst' voorkomt heeft niet per se bodemver
ontreiniging veroorzaakt. Dat laatste is namelijk van zeer veel factoren afhankelijk en kan pas bij nader 
onderzoek blijken. Ook is het niet zo dat een bedrijf behorend tot een activiteit uit de 'niet 
bodemverontreinigende lijst' nooit of te nimmer bodemverontreiniging veroorzaakt zal hebben. De 
indeling geeft een eerste houvast, bij de vertaling naar individuele bedrijven dient altijd de nodige 
voorzichtigheid in acht genomen te worden. 
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Noten 

1 
zie bijvoorbeeld: 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Bedrijven en milieuzonering, Groene Reeks nr. 80, 's-Gravenhagc 
1986. 
Provincie Utrecht in samenwerking met Regionale Inspectie Milieuhygiëne en Waterleidingbedrijf 
Midden-Nederland, Onderzoek naar bedreigingen in de waterwingebieden Loosdrecht, Veenendaal en Zeist, 
augustus 1987. 
In de provincies Drenthe en Friesland is bij de inventarisatie van historische bedrijfslokaties gebruik 
gemaakt van selecties van potentieel bodemverontreinigende bedrijfsactiviteiten. 

2 
Centraal Bureau voor de Statistiek, Standaardbedrijfsindeling (s.b.i. 1974), deel 2: systematische 
bedrijfsindeling, Voorburg 1974. 

3 
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden no. 195, Besluit van den 15den november 1902 tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 31 der Ongevallenwet 1901. 

4 
Olaf Helmers, Social tec/1110/ogy, New York, Basic Books 1966. 
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Potentieel (ernstig) bodemverontreinigende bedrijfs(sub)groepen 

Landbouw en visserij 
01.1 akkerbouw en veehouderij 
01.2 tuinbouw 
01.3 plantsoenendiensten, hoveniersbedrijven 
01.4 agrarische dienstverlenende bedrijven 

Delfstoffenwinning 
11.0 kolenmijnbouw 
12.0 aardolie- en aardgaswinning en -exploratie 
19.2 zoutwinning 
19.92 splijt- en kweekstoffenbewerking 
19.99 overige delfstoffenwinning: metaalertsenwinning 

Voedings- en genotmiddelenindustrie 
20.1 slachterijen en vleeswarenindustrie 
20.5 suikerindustrie 
20.6 margarine- e.a. olie- en vettenindustrie 
20.7 groente- en fruitverwerkende industrie 
21.1 zetmeel- en zetmeelderivatenindustrie 
21.41 gist- en spiritusfabrieken 

Textielindustrie 
22.1 wolindustrie 

kunstwolfabrieken 479 
wolwasserijen 506 
katoenindustrie 
tricot- en kousenindustrie 

22.2 
22.3 
22.41 
22.49 

textielblekerijen, -ververijen, -drukkerijen 
textielveredelingsbedrijven niet elders genoemd 
sterkerijen en appreteerderijen 487 

22.6 linoleum- en viltzeilindustrie 

Kledingindustrie 
23.4 pelsbereiderijen, bontfabrieken en bontwerkerijen 

Leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie 
24.1 lederindustrie 
24.2 lederwarenindustrie 
24.3 schoenindustrie 

Hout- en meubelindustrie 
25.21 triplex- en fineerfabrieken 
25.22 vezel- en spaanderplaatfabrieken 
25.23 houtconserveringsbedrijven 
25.5 overige houtwarenindustrie: houtlogerijen 
25.7 meubelindustrie (excl. metalen meubelèn) 

Papier- en papierwarenindustrie 
26.1 papier- en kartonindustrie 

cellulosefabrieken 449 
26.3 golfkarton- en kartonnage-industrie 

Grafische industrie, uitgeverijen 
27.1 grafische industrie 
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Aardolie-industrie 
28.1 aardolieraffinaderijen 
28.2 aardolie- en steenkoolproduktenindustrie 

asfaltfabrieken 109 
machine-oliefabrieken 147 
pcksmeltersbedrijf 154 
fabrieken van teerprodukten 162 
wagensmeerfabricken 170 

Chemische industrie 
29.1 kunstmeststoffenindustrie 
29.2 kunstharsen- e.d. industrie 
29.3 verfstoffen- en kleurstoffenindustrie 

azoverfstoffenfabrieken 111 
blauwselfabrieken 118 
bloedloogzoutfabrieken 120 
loodwitfabrieken 141 
zinkwitfabrieken 178 

29.4 overige chemische grondstoffenindustrie 
ctherfabrieken 106 
ammoniak- of zwavelzure ammoniakfabrieken 107 
sodafabrieken 161 
zwavelzuurfabrieken 181 

29.5 verf-, lak-, vernis- en drukinktindustrie 
politoerfabrieken 157 

29.6 genees- en verbandmiddelenindustrie 
29.71 zeep-, was-, en reinigingsmiddelenfabrieken 
29.72 parfumerie- en kosmeticafabrieken 
29.8 chemische bestrijdingsmiddelenindustrie 
29.91 lijm- en plakmiddelenfabrieken 
29.93 poetsmiddelenfabrieken 
29.9 overige chemische produktenindustrie 

bedrijf van beenderontvetten met benzine 112 
buskruitfabrieken 122 
gasgloeikousjesfabrieken 130 
kaarsenfabrieken 133 
kunstvuurwerkfabrieken 138 
luciferfabrieken 143 
wasblekerijen 172 

Kunstmatige en synthetische garen- en vezelindustrie 
30.0 kunstmatige en synthetische garen- en vezelindustrie 

Rubber- en kunststofverwerkende industrie 
31.1 rubberverwerkende industrie 
31.2 loopvlakvernieuwingsindustrie 
31.3 kunststofverwerkende industrie 

Bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie 
32.2 aardewerkindustrie 
32.4 cement- en kalkindustrie 
32.52 asbestcementwarenfabrieken 
32.53 betonmortelcentrales 
32.54 mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 
32.7 overige minerale produkten-industrie 
32.8 glasindustrie en -bewerkingsinrichtingen 

12 



Basis metaalindustrie 
33.1 ruwijzer- en staalindustrie 
33.2 stalen buizenindustrie 
33.3 draadtrekkerijen en koudwalserijen 
33.4 non-ferro metaalindustrie 

lood- en zinkpletterijen 344 

Metaalproduktenindustrie 
34.0 gieterijen 
34.1 grofsmederijen, stamp- en persbedrijven 
34.2 schroeven-, massadraaiwerk-, veren- e.d. industrie 
34.3 tank-, reservoir- en pijpleidingbouw 
34.4 overige constructiewerkplaatsen 
34.5 metalen meubelindustrie 
34.6 metalen emballage-industrie 

34.7 
34.8 

capsulenfabrieken 325 
verwarmings- en kookapparatenindustrie 
overige metaalwarenindustrie 
hagelgieterijen 335 
koperdraaierijen 340 
koperpletterijen 341 
koperslagerijen 342 
lettergieterijen 343 
lood- en tingieterijen 361 
ijzerdraaierijen 366 
zinkwerkfabrieken 376 

34.9 smederijen, metaaloppervlaktebewerkingsbedrijven e.d. 
geëmailleerde ijzerwaren-fabrieken 372 

Machine-industrie 
35. machine-industrie 
35.5 tandwielen-, lagers- e.a. drijfwerkelementenindustrie 
35.7 stoomketel- en krachtwerktuigenindustrie 
35.8 kantoormachine-industrie 

Elektrotechnische industrie 
36.1 elektrische draad- en kabelindustrie 
36.21 elektromotoren-, generatoren- en transformatorenfabrieken 
36.22 schakel- en installatiemateriaalfabrieken 
36.9 overige elektrotechnische industrie 

Transportmiddelenindustrie 
37.1 auto-industrie en -assemblagebedrijven 
37.2 carrosserie-, aanhangwagen- en opleggerindustrie 
37 .3 auto-onderdelenindustrie 
37.4 scheepsbouw en scheepsreparatiebedrijven 
37.5 wagonbouw en spoorwegwerkplaatsen 
37.6 rijwiel- en motorrijwielindustrie 
37.7 vliegtuigbouw- en vliegtuigreparatiebedrijven 

Instrumenten- en optische industrie 
38.2 meet- en regelapparatuur- en overige instrumentenindustrie 
38.3 optische en fototechnische industrie 

Overige industrie 
39.13 sieradenfabrieken 
39 .3 foto- en filmlaboratoria 
39.4 speelgoed- en sportartikelenindustrie 

13 



39.5 sociale werkplaatsen 
39.9 kabelbranderijen 
39.9 straalgritbedrijven 

Openbare nutsbedrijven 
40.11 elektriciteitsproduktiebedrijven 
40.2 gasdistributiebedrijven 

gasfabrieken 511 
40.3 waterleidingbedrijven 

Bouwnijverheid en -installatiebedrijven 
51.31 schilders- en glazenmakersbedrijven 
52.11 loodgieters-, fitters- en sanitair installatie bedrijven 
52.2 e.v.-, luchtbehandelingsinstallatie- en isolatiebedrijven 

Groothandel 
61.18 groothandel in meststoffen 
61.4 groothandel in ertsen, metalen, minerale olieprodukten en brandstoffen 
61.51 groothandel in chemische grondstoffen 
61.52 groothandel in bestrijdingsmiddelen 
61.53 groothandel in oliën en vetten, oliehoudende grondstoffen 
62.27 groothandel in verf en verfwaren, behangselpapier 
62.6 groothandel in farmaceutische, medische en kosmetische artikelen 
62.64 groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen 
62.82 groothandel in fotografische artikelen 
62.9 groothandel in schroot, oude materialen en afvalstoffen 

Tussenhandel 
63.4 tussenhandel in ertsen, metalen, minerale olieprodukten en brandstoffen 
63.51 tussenhandel in chemische grondstoffen 
63.52 tussenhandel in bestrijdingsmiddelen 
63.53 tussenhandel in oliën en vetten, oliehoudende grondstoffen 
64.27 tussenhandel in verf en verfwaren, behangselpapier 
64.64 tussenhandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen 
64.9 tussenhandel in schroot, oude materialen en afvalstoffen 

Detailhandel 
66.15 detailhandel in verf en verfwaren 
66.3 benzineservicestations 
66.7 detailhandel in brandstoffen (exclusief motorbrandstoffen) 

Reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen 
68.2 autoreparatiebedrijven 
68.3 rijwiel- en motorrijwielreparatie bedrijven 

Transport-, opslag- en communicatiebedrijven 
71.0 spoorwegen 
72.1 tram- en autobuslijndiensten 
72.2 taxi- en toerwagenbedrijven 
72.3 goederen wegvervoer 
73.1 grote vaart (classificeerders) 
73.31 laad-, los- en overslagbedrijven (t.b.v. zeescheepvaart) 
74.1 binnenvaartbedrijven (classificeerders) 
74.21 laad-, los- en overslagbedrijven (t.b.v. binnenvaart) 
75.1 luchtvaartbedrijven 
75.2 luchtvaart verwante bedrijven 
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Overige dienstverlening 
90.6 land-, zee- en luchtmacht 
97.5 research- e.d. wetenschappelijke instellingen 
98.1 reinigings- en ontsmettingsbedrijven 
98.2 schoonmaakbedrijven 
98.3 wasserijen, chemische reiniging en ververijen e.d. 
98.5 foto-ateliers 
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Niet of vrijwel niet bodemverontreinigende bedrijfs(sub)groepen 

Landbouw en visserij 
01.5 jacht 
02.0 bosbouw 
03.0 visserij 

Delfstoffenwinning 
19.1 zand-, grind- en mergelwinning 
19.91 veenderijen 

Voedings- en genotmiddelenindustrie 
20.2 zuivel- en melkprodukteoindustrie 
20.3 visbewerkingsinrichtingen 
20.4 meelfabrieken , gort- en rijstpellerijen e.d. 
20.8 brood-, beschuit-, banket-, koek- en biscuitfabrieken 
20.9 cacao-, chocolade- en suikerwerkindustrie 
21.2 veevoederindustrie 
21.3 overige voedingsmiddelenindustrie 
21.42 distilleerderijen en likeurstokerijen 
21.5 bierbrouwerijen en mouterijen 
21.6 frisdrankenindustrie 
21.7 tabakverwerkende industrie 

Textielindustrie 
22.5 tapijt- en vloermattenindustrie 
22. 7 textielwarenindustrie 

Kledingindustrie 
23.1 confektiekledingindustrie 
23.3 maatkledingbedrijven 
23.5 hoeden-, petten- en mode-artikelenindustrie 

Hout- en meubelindustrie 
25.1 houtzagerijen, -schaverijen e.d. 
25.3 timmer- en parketvloerenindustrie 
25.4 houten emballage-industrie 
25.6 kurk-, vlecht- en borstelwarenindustrie 

Papier- en papierwarenindustrie 
26.2 papierwarenindustrie 

Grafische industrie, uitgeverijen 
27.2 uitgeverijen 
27.3 binderijen 

Bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie 
32.1 baksteen- en dakpanneoindustrie 
32.3 kalkzandsteenindustrie 
32.51 betonwarenfabrieken 
32.6 natuursteenbewerkingsbedrijven 

Instrumenten- en optische industrie 
38.1 medische instrumenten- en orthopedische artikelenindustrie 
38.4 klokken- en uurwerkindustrie 
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Overige industrie 
39.11 diamantslijperijen 
39.12 gouden en zilveren artikelen- en sieradenfabrieken 
39.2 muziekinstrumentenindustrie 

Openbare nutsbedrijven 
40.12 elektriciteitsdistributiebedrijven 

Bouwnijverheid en -installatiebedrijven 
51.1 burgerlijke en utiliteitsbouwbedrijven 
51.2 grond-, water- en wegenbouwkundige bedrijven 
51.32 behangersbedrijven 
51.4 stukadoorsbedrijven 
51.9 overige afwerking van gebouwen 
52.3 elektrotechnische installatiebedrijven (bouw) 

Groothandel 
61.1 groothandel in akkerbouwprodukten, veevoeder, sierteeltprodukten 
61.2 groothandel in levende dieren ( exclusief pluimvee) 
61.3 groothandel in textielgrondstoffen, huiden, leer, ruwe tropische produkten 
61.54 groothandel in rubber 
61.6 groothandel in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen 
61.7 groothandel in machines en apparaten 
61.9 groothandel in verpakkingsmateriaal en vakbenodigdheden 
62.1 groothandel in meubelen, antiquiteiten, prenten e.d. 
62.2 groothandel in huishoudelijke artikelen, ijzer- en metaalwaren 
62.3 groothandel in textielwaren, schoeisel en lederwaren 
62.4 groothandel in plantaardige voedings- en genotmiddelen 
62.5 groothandel in dierlijke voedingsmiddelen, margarine e.d. 
62.7 groothandel in papier, boeken, kantoorbehoeften e.d. 
62.8 groothandel in optische, sport-, juweliers-, e.a. artikelen 

Tussenhandel 
63.1 tussenhandel in akkerbouw- en sierteeltprodukten, veevoeder, meststoffen 
63.2 tussenhandel in levende dieren ( exclusief pluimvee) 
63.3 tussenhandel in textielgrondstoffen, huiden, leer, ruwe tropische produkten 
63.54 tussenhandel in rubber 
63.6 tussenhandel in hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen 
63.7 tussenhandel in machines en apparaten 
63.9 tussenhandel in verpakkingsmaterialen en vakbenodigdheden 
64.1 tussenhandel in meubelen, antiquiteiten, prenten 
64.2 tussenhandel in huishoudelijke artikelen, ijzer- en metaalwaren 
64.3 tussenhandel in textielwaren, schoeisel en lederwaren 
64.4 tussenhandel in plantaardige voedings- en genotmiddelen 
64.5 tussenhandel in dierlijke voedingsmiddelen, margarine e.d. 
64.6 tussenhandel in farmaceutische medische en kosmetische artikelen 
64.7 tussenhandel in papier, boeken, kantoorbehoeften e.d. 
64.82 tussenhandel in fotografische artikelen 

Detailhandel 
65.1 detailhandel in dierlijke voedingsmiddelen 
65.2 detailhandel in plantaardige voedingsmiddelen 
65.3 apotheken 
65.4 detailhandel in medische-, parfumerie- en drogisterij-artikelen 
65.5 detailhandel in kleding, mode-artikelen 
65.6 detailhandel in kledingstoffen e.d. 
65.7 detailhandel in schoeisel, lederwaren en reisartikelen 
65.8 detailhandel in woningtextielgoederen, vloerbedekking 
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65.9 detailhandel in meubelen e.d. 
66.1 detailhandel in ijzerwaren, glas- en aardewerk e.d. 
66.2 detailhandel in auto's, rijwielen e.d. 
66.4 detailhandel in drukwerk, kantoor- en schoolbenodigdheden 
66.5 detailhandel in fotografische-, optische- en juweliersartikelen, uurwerken 
66.6 detailhandel planten, tuinbenodigdheden, dieren en dierbenodigdheden 
66.9 warenhuizen 

Hotels, restaurants, cafés e.d. 
67. hotels, restaurants, cafés e.d. 

Reparatiebedrijven voor gebruiksgoederen 
68.1 schoen- e.a. lederwarenreparatiebedrijven 
68.4 uurwerkreparatiebedrijven 
68.5 goud- en zilversmederijen (reparatiebedrijven) 
68.6 reparatiebedrijven voor elektrische gebruiksgoederen 
68. 7 muziekinstrumentenreparatiebedrijven 

Transport-, opslag- en communicatiebedrijven 
72.4 wegvervoer verwante bedrijven 
73.2 kleine handelsvaart 
73.3 zeevaart verwante bedrijven 
74.2 binnenvaart verwante bedrijven 
76.1 reisbureaus 
76.2 expediteurs, cargadoors, bevrachters e.a. tussenpersonen 
76.3 veem- en pakhuisbedrijven 
77 .0 communicatiebedrijven 

Bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening 
81. bankwezen 
82. verzekeringswezen 
83. exploitatie van en handel in onroerende goederen 
84. zakelijke dienstverlening 
85. verhuur van machines e.a. roerende goederen 

Overige dienstverlening 
90. openbaar bestuur en wettelijke sociale verzekering 
91. religieuze organisaties e.d. 
92. onderwijs 
93. gezondheids- en veterinaire diensten 
94. maatschappelijke dienstverlening 
95. sociaal-culturele en culturele instellingen 
96. sport en recreatie 
97. bedrijfs- en werknemersorganisaties, overige sociale organisaties 
98.4 kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 
98.9 overige persoonlijke dienstverlening 
99. particuliere huishoudens met personeel in loondienst 
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