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TOELICHTING: 

Basis voor deze lijst zijn de bedrijfsindelingen uit 1974 en 1902 (SBI 1974 en AMvB 15/11/1902, 
Stb. 1902 no. 195) welke zijn aangevuld met delen van de 2e Algemene Bedrijfstelling van 
16/10/1950. Deze bedrijfsindelingen bevatten, naar we mogen aannemen, alle relevante bedrijfs
(sub)groepen (zie bijlage pagina 15). 

Het belangrijkste clusteringscriterium waarmee we de bedoelde bedrijfs(sub)groepen hebben 
bijeengebracht in een veertigtal branches, is het criterium van verwantschap in grondstofgebruik 
en productietechnieken. In het geval van de sector van de delfstofwinning (branches 1, 2 en 3) 
heeft het criterium van de produktietechniek geleid tot het samenvoegen van bedrijfgroepen die 
normaal gesproken als afzonderlijke categorie in de bedrijfsindelingen voorkomen. 

In veel gevallen deed zich echter het omgekeerde voor, namelijk dat binnen één branche 
verschillende produktietechnieken tot de basistechnologie gerekend kunnen worden. Het meest 
sprekende voorbeeld levert de metaalsector, waar een veelheid aan vervormingstechnieken 
gecombineerd voorkomt in een veelheid aan bedrijfsgroepen. Specifieke productietechnieken 
vallen hier dus niet samen met een specifieke branche. Voor de behandeling van de metaalsector 
in deze lijst hebben we dan ook een gedeeltelijk andere opzet moeten kiezen. 

Het probleem van gecombineerde technieken in branches doet zich in meer branches voor. 
Bijvoorbeeld in de elektrotechnische branche, waar glas, metaal, kunststof en chemische stoffen 
verwerkt worden. In de chemische sector komen soms anorganische en organische chemie en de 
verwerking van vaste en vloeibare stoffen en gassen naast elkaar voor. Ook de voedings- en 
genotmiddelensector is in dit opzicht vaak gecompliceerd. Daarom is, naast het grondstof- en 
produktietechniekcriterium, ook het gezond verstand een indelingsinstrument geweest. 

Om de branchelijst niet onbruikbaar lang te laten worden is, naast indelingsarbeid, ook selektiear
beid verricht. Bepaalde categorieën bedrijfs(sub)groepen zijn vooralsnog buiten de branches 
gehouden. Dit zijn: 

a) de bedrijfs(sub)groepen die aangemerkt kunnen worden als gespecialiseerde vormen van 
hetgeen tot de hoofdstroom behoort, de basistechnieken; 
b) aktiviteiten die gerekend kunnen worden tot de relatief kleine nevenaktiviteiten binnen 
een branche en die niet de basisprocessen binnen een branche betreffen; 
c) kleine toeleverende bedrijfs(sub)groepen. 

De activiteiten genoemd onder a, b en c kunnen echter wel bestudeerd worden 
1) indien het gaat om een bij uitstek Nederlands specialisme dat daarom aandacht verdient; 
of dit het geval is zal blijken tijden het uitvoeren van de betreffende branchestudie. 
2) indien deze aktiviteiten onderdeel zijn van het economisch leven van de regio's die PIE 
uitkiest voor de regionale integrerende studies. Immers juist in deze studies moet de 
samenhang tussen allerlei economische aktiviteiten tot zijn recht komen. 

Achter de in kolom I opgesomde branches worden in kolom II de basisprocessen en de hoofdakti
viteiten van een branche opgesomd; hierop zal de aandacht dus in eerste instantie gericht worden. 
De onder a, b, en c genoemde activiteiten zijn in de lijst opgenomen in de kolom UI (a en b) en 
IV (c). Met name in het kader van de regionale studies kan dan vervolgens verdieping worden 
aangebracht door de in de kolommen UI en IV genoemde aktiviteiten er ook bij te betrekken. 
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DELFSTOFFENWINNING 

1 

BRANCHE 

1 KOLENMUNBOUW 

2 DELFSTOFFENWINNING MET BE
HULP VAN BOOR- EN POMPTECH
NIEKEN 
(aardolie; zout) 

3 DELFSTOFFENWINNING MET BE
HULP VAN GRAAF- EN BAGGER
TECHNIEKEN 

Il 

BASISPROCESSEN EN HOOFDAKTl
VITEITEN 

- schachtenaanleg; 
- kolenwinning; 
- verwerking tot steenkool-brandstofpro-
dukten; 

- exploratie naar en winning van aardolie 
en zout met behulp van boor-, spoel- en 
pomptechnieken; 
- opslag- en distributie van aardolie bij 
de winplaats; 

- wmmng van zand, grind, keien, klei, 
ijzeroer, merge~ turf en bruinkool door 
middel van graaf- en baggertechnieken; 
- verwerking tot turf- en bruinkool
brandstofprodukten; 
- vervaardiging van turfstrooisel; 

5 

111 

ONDER BRANCHE RESSORTEREN
DE SPECIALISTISCHE SUBBRAN
CHES EN NEVENAKTMTEITEN 

cokesfabrieken en teerdestilleerderijen 
(zie branche 22) 
chemische aktiviteiten (zie branche 22) 
elektriciteitsopwekking en distributie (zie 
branche 38) 

- verwerking zand, grind, keien, klei en 
mergel tot bouwmaterialenprodukten 
(zie branches 26-28) 
- verwerking ijzeroer (zie branche 30) 

IV 

BU BRANCHE ONDER TE BRENGEN 
KLEINE TOELEVERENDE BRAN
CHES 



VOEDINGS- EN GENOTMIDDELENINDUSTRIE 

1 

BRANCHE 

4 SLACHTERUEN, VLEESWARENIN
DUSTRIE EN VISVERWERKINGSIN
RICHTINGEN 

5 ZUIVEL- EN MELKPRODUKTENIN
DUSTRIE; MARGARINE E.A. PLANT· 
AARDIGE EN DIERLUKE OLIE- EN 
PLANTAARDIGE VETTENINDUSTRIE 

6 GRAANBEWERKINGS- EN GRAAN· 
PRODUKTENINDUSTRIE 

Il 

BASISPROCESSEN EN HOOFDAKTI
VITEITEN 

- slachten en reinigen van vee en vis in 
slachterijen (incl. pluimveeslachterijen) 
en visschoonmaakinrichtingen; 
- bewerking van vlees en vis door middel 
van drogen, roken en zouten; 
- verwerking en bewerking van vlees en 
vis tot vlees- en viswaren; 

- consumptiemelk- en melkprodukten
produktie; 
- boterproduktie; 
- kaasproduktie; 
- margarineproduktie; 
- vervaardiging van plantaardige- en dier-
lijke olie- en plantaardige vettenproduk
ten; 

- fabricage van mee~ malen van graan 
- pellen van gort- en rijst; 
- fabricage van havermout en andere 
grutterswaren; 
- fabricage van brood-, beschuit-, banket
, koek- en biscuit; 
- fabricage van deegwaren; 

6 

111 

ONDER BRANCHE RESSORTEREN· 
DE SPECIALISTISCHE SUBBRAN
CHES EN NEVENAKTIVITEITEN 

- vetsmelterijen; 
- bewerkingsinrichtingen van darmen en 
vleesafvallen; 
- destructiebedrijven 

- consumptie-ijsfabrieken 

IV 

BU BRANCHE ONDER TE BRENGEN 
KLEINE TOELEVERENDE BRAN· 
CUES 



VOEDINGS- EN GENOTMIDDELENINDUSTRIE <VERVOLG) 

1 

BRANCHE 

7 SUIKER·, SUIKERPRODUKTEN·, 
CACAO- EN CHOCOLADEPRODUK
TENINDUSTRIE 

8 GROENTE- EN FRUl1VERWER
KENDE INDUSTRIE; 

9 ZETMEEL- EN ZETMEELDERIV A· 
TENINDUSTRIE 

II 

BASISPROCESSEN EN HOOFDAKTl
VITEITEN 

- bietsuikerfabricage; 
- suikerraffinage; 
- fabricage van suikerprodukten; 
- cacaofabricage; 
- fabricage van chocoladeprodukten; 

- jamfabricage; 
- fruitstroopfabricage; 
- groenteverwerking; 
- fruitverwerking; 
- groente, fruit inmaken,-inleggen, e.d.; 
- groente, fruit en kruiden drogen; 

- stijfselfabricage; 
- dextrine- en glucosefabricage 
- zetmeel- en zetmeederivatenfabricage 
(aardappelmeel, sago e.d.) 
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ONDER BRANCHE RESSORTEREN· 
DE SPECIALISTISCHE SUBBRAN
CHES EN NEVENAKTMTEITEN 

- bereiding van mineraalwater en kool
zuurhoudende frisdranken; 
- bereiding van vruchtensappen; 
- bereiding specerijen 
- soep- en soeparomafabricage 

IV 

BU BRANCHE ONDER TE BRENGEN 
KLEINE TOELEVERENDE BRAN
CHES 



VOEDINGS- EN GENOTMIDDELENINDUSTRIE <VERVOLG) 

1 

BRANCHE 

10 KOFFIEBRANDERUEN, THEEPAK
KERUEN 

11 ALCOHOLFABRIEKEN, DISTIL
LEERDERUEN, LIKEURSTOKERUEN 

12 BIERBROUWERUEN 

13 TABAKSVERWERKENDE INDUS
TRIE 

Il 

BASISPROCESSEN EN HOOFDAKTI
VITEITEN 

- koffie branden; 
- thee pakken; 

- vervaardiging van gist en spiritus; 
- vervaardiging alcohol; 
- branden en distilleren; 
- likeur stoken; 

- bier brouwen 

- tabak kerven 
- sigaren maken 
- sigarettenfabricage 
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ONDER BRANCHE RESSORTEREN
DE SPECIALISTISCHE SUBBRAN
CHES EN NEVENAKTMTEITEN 

- koffie pellen; koffie sorteren; 
- koffiestroopfabricage en cichorei bran-
den 

- gistpakkersbedrijf 
- fabricage van azijn en mosterd 

IV 

BU HRANCHE ONDER TE BRENGEN 
KLEINE TOELEVERENDE BRAN
CHES 

- fabricage van mout; 



TEXTIEL-. KLEDING- EN LEDERINDUSTRIE 

I 

BRANCHE 

14 WOLINDUSTRIE 

15 KATOENINDUSTRIE 

II 

BASISPROCESSEN EN HOOFDAKTI
VITEITEN 

- wolvezelbewerking (wassen, verven 
e.d.) 
- wol spinnen en twijnen 
- wol weven 
- wolverven en andere veredeling 

- katoenvezelbewerking 
- katoen spinnen en twijnen 
- katoen weven 
- katoen bleken 
- katoenverven 
- katoen bedrukken en andere veredeling 

9 

111 

ONDER BRANCHE RESSORTEREN
DE SPECIALISTISCHE SUBBRAN
CHES EN NEVENAKTIVITEITEN 

- kunstwolfabricage 
- kamgaren-, kaardgaren-, wollen hand-
breigaren- en sajetfabricage 
- fabricage van laken, trijp, pluche e.d. 

- katoen effûocheren, vervaardiging 
poetskatoen 
- naaigarenfabrieken 

IV 

BU BRANCHE ONDER TE BRENGEN 
KLEINE TOELEVERENDE BRAN
CHES 



TEXTIEL-. KLEDING- EN LEDERINDUSTRIE <VERVOLG> 

1 

BRANCHE 

(0) RESTGROEP TEXTIELNIJVER
HEID 

16 KLEDINGINDUSTRIE 

17 LEDERINDUSTRIE 

II 

BASISPROCESSEN EN HOOFDAKTl
VITEITEN 

- conf ectiekledingf abricage 

- leerfabricage 
- schoenfabricage 

10 

111 

ONDER BRANCHE RESSORTEREN
DE SPECIALISTISCHE SUBBRAN
CHES EN NEVENAKTMTEITEN 

- tricot- en kousenfabricage; 
- tapijtfabricage; 
- kokos-, sisal- e.d.vloermattenfabricage; 
- linoleum- en viltzeilfabricage; 
- textielwarenfabricage (geen kleding); 
- band-, vlecht-, passement- en kantfabri-
cage; 
- vilt- en vezelvliesfabricage; 
- touw- en nettenfabricage; 
- jutespinnerijen en -weverijen 
- vlasbewerking; 

- vervaardiging maatkleding; 
- bereiding pelsen, vervaardiging bontkle-
ding; 
- hoeden-, petten en mode-artikelenfa
bricage; 

- vervaardiging technisch leder 
- vervaardiging handschoenen, koffers 
e.d. 

IV 

BU BRANCHE ONDER TE BRENGEN 
KLEINE TOELEVERENDE BRAN· 
CHES 



HOUTINDUSTRIE. PAPIERINDUSTRIE EN GRAFISCHE INDUSTRIE 

1 

BRANCHE 

18 HOUTINDUSTRIE 

19 PAPIERINDUSTRIE 

20 GRAFISCHE INDUSTRIE 

Il 

BASISPROCESSEN EN HOOFDAKTI
VITEITEN 

- hout zagen, schaven e.d.; 
- triplex- en fineerfabricage; 
- vezelplaatfabricage 
- vervaardiging houtprodukten in tim-
merfabrieken 
- houten meubelfabricage 
- houten emballagefabricage 

- grondstofbereiding (lompen, houtslijp
sel, cellulose, strostot); 
- papierfabricage; 
- strokartonfabricage 
- golfkartonfabrieken 

- drukken; 
- binden; 

11 

111 

ONDER BRANCHE RESSORTEREN
DE SPECIALISTISCHE SUBBRAN
CHES EN NEVENAKTMTEITEN 

- vervaardiging parketvloeren; 
- overige houtwarenindustrie (huishoude-
lijke artikelen, school-, kantoor-, teken
behoeften, lijsten, klompen e.d.); 
- kurk-, vlecht- en borstelwarenindustrie 

- fabricage van papierwaren en kartonna
ges 

- metaaldrukken; 
- steendrukken; 

IV 

BU BRANCHE ONDER TE BRENGEN 
KLEINE TOELEVERENDE BRAN
CHES 

- lettersgieten; 



AARDOLIE-. CHEMISCHE. KUNSTMATIGE EN SYNTHETISCHE GAREN- EN VEZEL-, RUBBER- EN KUNSTSTOFVERWERKENDE INDUSTRIE 

1 

BRANCHE 

21 ANORGANISCHE CHEMISCHE 
BASISINDUSTRIE 

22 ORGANISCHE CHEMISCHE BA
SISINDUSTRIE 

23 ANORGANISCHE CHEMISCHE 
PRODUKTENINDUSTRIE 

Il 

BASISPROCESSEN EN HOOFDAKTI
VITEITEN 

- kunstmestfabricage (fosfaat en stikstof); 
- zwavelzuur- en andere anorganische 
zurenfabricage; 

kleurpigmentenproduktie (zinkwit, 
loodwit e.d.); 
- zout- en sodafabricage en langs electro
chemische weg vervaardigde produkten; 
- industriële gassenf abricage; 

- aardolieraffinage en fabricage van aard
olieprodukten (etheen, benzeen, smeer
olie en -vet); 
- steenkoolproduktenfabricage (cokes, 
teer, asfalt); 
- kunstharsenfabricage; 
- organische produkten uit landbouw-
grondstoffen (beenderlijm, meekrap 
e.d.); 
- fabricage van reuk en smaakstoffen; 

- luciferfabricage; 
- springstoffenfabricage; 
- fabricage van mengmeststoffen; 

12 

111 

ONDER BRANCHE RESSORTEREN
DE SPECIALISTISCHE SUBBRAN
CHES EN NEVENAKTMTEITEN 

- fabricage van verbandmiddelen (hulp
en impregneermiddelen vooral anorga
nisch); 
- fabricage van emaillefritten; 

IV 

BU BRANCHE ONDER TE BRENGEN 
KLEINE TOELEVERENDE BRAN
CHES 



AARDOLIE-. CHEMISCHE. KUNSTMATIGE EN SYNTHETISCHE GAREN· EN VEZEL-. RUBBER- EN KUNSTSTOFVERWERKENDE INDUSTRIE <VERVOLG) 

1 

BRANCHE 

24 ORGANISCHE CHEMISCHE PRO
DUKTENINDUSTRIE 

25 RUBBER- EN KUNSTSTOFVER
WERKENDE INDUSTRIE, KUNST
MATIGE EN SYNTHETISCHE GA
REN- EN VEZELINDUSTRIE 

Il 

BASISPROCESSEN EN HOOFDAKTl
VITEITEN 

- verf-, lak-, vernis- en drukinktfabricage 
(anorganisch wat betreft een deel van de 
pigmenten en siccatieven; organisch wat 
betreft de bindmiddelen, een deel van de 
pigmenten en een deel van de siccatie
ven); 
- geneesmiddelenfabricage (toepassing 
van zeer uiteenlopende stoffen, waaron
der ook anorganische; hier nadruk op 
verwerking van plantaardige stoffen en 
dierlijk orgaanweefsel); 
- zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabri
cage; 
- lijm- en plakmiddelenfabricage; 
- kaarsenfabricage; 

- fabricage van rubberprodukten; 
- fabricage van produkten uit thermohar-
ders (criteria toe te passen in branche 
36) 
- fabricage van kunstmatige en syntheti
sche garens en vezels; 

13 

111 

ONDER BRANCHE RESSORTEREN
DE SPECIALISTISCHE SUBBRAN
CHES EN NEVENAKTMTEITEN 

- stopverf-, plamuur- e.d. fabricage 
- fabricage van fotochemische produkten 
(ook anorganisch, maar voor Nederland 
vooral organisch); 
- fabricage van poetsmiddelen; 

IV 

BU BRANCHE ONDER TE BRENGEN 
KLEINE TOELEVERENDE BRAN
CHES 



BOUWMATERIALEN-. AARDEWERKWERK- EN GLASINDUSTRIE 

1 

BRANCHE 

26 GROFKERAMISCHE INDUSTRIE 

27 FUNKERAMISCHE INDUSTRIE 

28 INDUSTRIE VAN CEMENT EN 
KALK EN BETON- EN CEMENTPRO
DUKTEN 

(0) OVERIGE MINERALEN PRODUK
TENINDUSTRIE 

29 GLAS· EN GLASPRODUKTENIN
DUSTRIE 

Il 

BASISPROCESSEN EN HOOFDAKTl
VITEITEN 

- baksteenfabricage; 
- dakpanfabricage; 
- tegelfabricage; 
- keramische buizenfabricage 

- vervaardiging pottebakkerswaren 
- fabricage fijn aardewerk en porselein; 
- sanitair aardewerkfabrieken; 

- fabricage van cement, kalk of gips; 
- fabricage van beton- of cementwaren; 

- bouwglasfabricage; 
- fabricage van technisch-, laboratorium-
en verlichtingsglas; 
- fabricage van huishoudelijk- en sier
glaswerk; 

14 
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ONDER BRANCHE RESSORTEREN
DE SPECIALISTISCHE SUBBRAN
CHES EN NEVENAKTMTEITEN 

- fabricage van tabakspijpen; 

- fabricage van asbestcementwaren; 
- fabricage van houtwolcementplaten; 

- vervaardiging van natuursteenproduk
ten; 
- malen van steen, grit en krijt; 
- fabricage van isolatiematerialen; 
- fabricage van vuurvast materiaal 

- bewerken van glas; 
- glas-in-lood zetten; 

IV 

BU BRANCHE ONDER TE BRENGEN 
KLEINE TOELEVERENDE BRAN
CHES 

- kleimalersbedrijf; 
- trasmalersbedrijf; 



BASIS-METAAL-, METAALPRODUKTEN-, MACHINE-, ELEKTROTECHNISCHE. TRANSPORTMIDDELEN EN INSTRUMENTENINDUSTRIE 

1 

BRANCHE 

30 RUW METAALFABRICAGE 

31 VERSPANENDE METAALVERVOR
MING (bewerkingstechniek) 

32 NIET VERSPANENDE METAAL.
VERVORMING (bewerkingstechniek) 

33 METAALGIETERUEN 

II 

BASISPROCESSEN EN HOOFDAKTl
VITEITEN 

- fabricage van ruw ijzer en staal; 
- fabricage van ruwe non-ferro metalen; 

- frezen; 
- draaien; 
- boren; 
- zagen; 
- schaven; 
- slijpen; 
- snijden; 

- koud draadtrekken; 
- stuiken, hameren, persen; 
- walsen; 
- dieptrekken; 
- forceren, extruderen, smeden; 
- knippen; 

- ijzer- en staalgieterijen; 
- non-ferrometaalgieterijen; 
- klokkengieterijen; 

15 
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ONDER BRANCHE RESSORTEREN
DE SPECIALISTISCHE SUBBRAN
CHES EN NEVENAKTIVITEITEN 

SPECIALISTISCHE METAAL
BEWERKINGSTECHNIEKEN ALGE
MEEN 
- reinigen van metalen: mechanisch en 
chemisch; 
- thermische metaalbehandelingen: ver
harden, verweken, ontkolen, cementeren, 
oppervlakteharden e.d.; 
- het verbinden van metalen: lassen, 
solderen, kitten en mechanisch verbinden 
door vormverandering, schroeven en 
klinken; 
- galvaniseren en andere technieken om 
deklagen aan te brengen; 

IV 

BU BRANCHE ONDER TE BRENGEN 
KLEINE TOELEVERENDE BRAN
CHES 



BASIS-METAAL-. METAALPRODUKTEN-. MACHINE-, ELEKTROTECHNISCHE, TRANSPORTMIDDELEN EN INSTRUMENTENINDUSTRIE 

De ruw metaalfabricage (30) en het metaalgieten (33) vinden veelal plaats in gespecialiseerde bedrijven. Productietechniek en branche vallen hier dus samen. 
De onder 31 en 32 opgesomde bewerkingstechnieken werden gecombineerd in de metaalproduktenfabricage toegepast en kunnen niet worden gelocaliseerd in één specifieke 
branche. De op een schets van de historische ontwikkeling van deze technieken gebaseerde typologisering van gebouwen, machinerieën en installaties en de hierop gebaseerde 
criteria moeten derhalve worden toegepast op de metaalsector in het algemeen. Ten behoeve van de regiostudies kunnen daarnaast wel specifieke branches worden bestudeerd. 
Dit zijn vooralsnog: 

1 

BRANCHE 

34 MACHINENUVERHEID 

35 SCHEEPSBOUW EN SCHEEPSRE
PARATIE 

II 

BASISPROCESSEN EN HOOFDAKTI
VITEITEN 

Toegespitst op Twente: 
- bouw van machines en installaties voor 
aandrijving; 

- scheepsbouw; 
- scheepsreparatie; 

111 

ONDER BRANCHE RESSORTEREN
DE SPECIALISTISCHE SUBBRAN
CHES EN NEVENAKTMTEITEN 

IV 

BU BRANCHE ONDER TE BRENGEN 
KLEINE TOELEVERENDE BRAN
CHES 

- zeil en dekkledenf abricage; 
- touw- en nettenfabricage; 
- anker- en kettingfabricage; 
- blok- en mastmaken; 

Ook de elektrotechnische industrie kent een veelheid aan technieken (metaalbewerking, glasverwerking, kunststofverwerking, chemische processen). Gezien het belang van deze 
branche in Nederland moet deze bedrijfstak als afzonderlijke branche behandeld worden. Daarmee zal gelijk de kunststofverwerking behandeld zijn: Philips was voor de oorlog 
de eerste en enige kunststofverwerkende industrie van betekenis. 

36 ELEKTROTECHNISCHE INDUS
TRIE 

- fabricage gloeilampen; 
- fabricage radio-apparaten; 



OVERIGE INDUSTRIE. NUTSBEDRUVEN, TRANSPORT-. OPSLAG· EN COMMUNICATIEBEDRLJVEN 

1 

BRANCHE 

Il 111 

BASISPROCESSEN EN HOOFDAKTI- ONDER BRANCHE RESSORTEREN-
VITEITEN DE SPECIALISTISCHE SUBBRAN

CHES EN NEVENAKTMTEITEN 

37 DIAMANTVERWERKENDE INDUS- - diamant kloven of snijden; 
TRIE - diamant slijpen; 

38 ELEKTRICITEITSPRODUKTIE 
EN -DISTRIBUTIE 

39 GASPRODUKTIE EN -DISTRIBU
TIE 

40 WATERWINNING EN -DISTRIBU
TIE 

17 

IV 

BU BRANCHE ONDER TE BRENGEN 
KLEINE TOELEVERENDE BRAN
CHES 

8
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BIJLAGE 

BEDRIJFSINDELING 

Standaardbedrijfsindelina {sbi) 1974. CBS. Voorbum (19741 

le cijfer: bedrijfstak 
(2e cijfer: bedrijfsklasse 
3e cijfer: bedrijfsgroep 
4e cijfer: bedrijfssubgroep) 

BEDRUFSTAKKEN 

0 Landbouw en visserij 

1 Delfstoffenwinning 

2 Industrie 

3 Industrie 

4 Onenbare nutsbedrijven 

5 Bouwnijverheid en -installatiebedrijven 

6 Handel 

7 Transport·, opslag· en communicatiebedrijven 

8 Bank· en verzekeringswezen. zakelUke dienstyerlening: 

9 Overige dienstverlenina 

19 

volaens 

AMvB 15/11/1902 (Stb. 1902 no. 195) 

le cijfer: bedrijfstak (of bedrijfsklasse 
volgens s.b.i. 1974) 
(overige cijfers: doorlopende nummering 
van bedrijfs(sub)groepen, volgens alfa
betische volgorde per bedrijfstak) 

BEDRUFSTAKKEN 

1 Aarclewerk en aanverwante niiverheid 

2 Diamant en aanverwante niiverheid 

3 Grafische nijverheid 

4 Bouwnijverheid 

S Chemische nijverheid 

6 Houtniiverheid 

7 Kledingnijverheid 

8 Kunstniiverheid 

9 Leemijverheid 

10 Mijnbouw 

11 Bewerking van metalen 

12 Machineniiverheid 

13 Scheepsbouw. bouw van rijtuigen 

14 Papiemijverheid 

15 Textielnijverheid 

16 Gas en electriciteit 

17 Voedingsmiddelennijverheid 

18 Handel. verkeer en dienstverlening 



Standaardbedrijfsindeling 1974 

1 Delfstoffenwinning 

11 Kolenmijnbouw 

11.0 kolenmijnbouw 
11.02 kolenmijnbouw 

12 Aardolie- en aardgaswinning en -explo· 
ra tie 

12.0 aardolie- en aardgaswinning en -ex
ploratie 

12.02 aardoliewinning 
12.03 aardgaswinning 
12.04 aardoliewinning in kombina
tie met aardgaswinning 
12.05 aardolie- en aardgasexplora
tie 
12.06 toeleveringsbedrijven voor 
de winning en exploratie van 
aardolie en aardgas 

19 Overige delfstotwioning 

19.1 zand-, grind- en mergelwinning 
19.12 mergelwinning 

19.13 zand- en grindwinning 

19.14 klei-, leem- en losswinning 

19.2 zoutwinning 
19.22 zoutwinning 

19.9 overige delfstofwinning 
19.91 veenderijen 

AMvB 15/11/1903 (Stb. 1902 no. 195) 

10 Mijnbouw {310 t/m 316) 

10 310 vervaardiging briketten 
10 312 exploitatie steenkolenmijnen 

1 23 mergelblokbrekersbedrijf 

1 13 baggeren van grind 
1 14 delven van grind, keien, klei of zand 
1 21 leemdelversbedrijf 

10 313 turfbaggerbedrijf 

2e Alg. Bedrijfstelling 16/10/'50 
(in kolom 1 of 2 of in beide kolommen 
niet genoemd e.d.) 

10.10 oliewinning 

10.08 mergel- en steengroeven 
10.09 schelpen- en wiervisserijen 

10.06 zoutontginningen 

10.02 bruinkolengroeven 
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10 314 vervaardiging turfstrooisel 
10 315 vervenersbedrijf 

19.92 metaalertsenwinning (geen 10 316 ijzeroergraversbedrijf 
herwinning) 
19.93 splijt- en kweekstoffenbe
werking 

2/3 Industrie 

20/21 Voedings- en genotmiddelenindus- 17 voedingsmiddelenbedrijf (514 t/m 578) 
trie 

20.1 slachterijen en vleeswarenindustrie 
20.11 slachthuizen (openbaar en 
particulier) 
20.12 loonslachtersbedrijven 
20.13 slachterijen (excl. pluim
veeslachterijen) 
20.14 vleeswaren en vleesconser
venfabrieken 
20.15 pluimveeslachterijen en -
conservenfabrieken e.d. 
20.16 vetsmelterijen 
20.17 bewerkingsinrichtingen van 
darmen en vleesafvallen 

20.2 zuivel- en melkproduktenindustrie 

17 516,517 abbatoirs 

17 534,535 exportslachtersbedrijf 
17 561,562 slagersbedrijf 
17 573 roken/zouten vlees of spek 
17 574,575 vervaardiging vleeswaren 
17 558 poeliersbedrijf 

5 167,168 vetsmeltersbedrijf 

20.21 zuivel- en melkproduktenfa- 17 526 vervaardiging boter mbv centrifu-
brieken ges 

20.23 consumptie-ijsfabrieken 

20.3 visbewerkingsinrichtingen 
20.31 visdrogerijen 
20.32 visconservenfabrieken 
20.33 visrokerijen 
20.34 visbewerkingsinrichtingen 

17 554 vervaardiging gecondenseerde melk 
17 578 vervaardiging van zuive~ melkin
richt. 

17 548 vervaardiging kunstijs 

17 572 drogen, roken of zouten van vis 
17 543 haringpakkers- of vispakkersbedrijf 

17 563,564 stokvisbeukersbedrijf 

17.31 slachtersbedrijven 

17.29 darmenbewerkerijen 
17 .32 destructiebedrijven 

17 .21 boterfabrieken 
17.22 consumptiemelk- en -productenfa
brieken 
17.23 kaasfabrieken 
17.24 fabrieken van gecondenseerde melk, 
melkpoeder enz. 
17.41 ijsfabrieken (geen consumptie-ijs) 
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n.e.g. 

20.4 meelfabrieken, gort- en rijstpellerijen 
e.d. 

20.41 meelfabrieken e.a. graan
malerijen 
20.42 gort- en rijstpellerijen, ha
vermout- e.a. grutterswarenfabrie
ken 

20.5 suikerindustrie 
20.51 suikerfabrieken 

20.6 margarine- e.a. plantaardige en dier
lijke olie- en plantaardige vetten-industrie 
(ex. vetsmelterijen) 

20.61 plantaardige en dierlijke 
olie- en plantaardige vettenindus
trie (excl. margarine) 
20.62 margarinefabrieken 

20.7 groente- en fruitverwerkende indus-
trie 

20.71 jamfabrieken 
20.72 groenteverw. fabrieken 

20.73 fruitverw. fabrieken 
20.74 groente-inmakerijen, -inleg
gerijen 

20.8 brood-, beschuit-, banket-, koek-en 
biscuitfabrieken 

17 539 graandrogersbedrijf 
17 555 meelfabrieken 
17 538 gortpellersbedrijf 
17 542 gruttersbedrijf 
17 559 rijstpellersbedrijf 

17 523 vervaardiging beetwortelsuiker 
17 567 suikerraffinaderijen, incl. verv. kan
dij 

5 151 oliemolens 
5 152 vervaardiging patentolie 
5 163,164 traan- of oliekokerij 
17 546 vervaardiging kunstboter 

17.01 graandorserijen 
17 .02 graanmalerijen en veevoederfabrie
ken 

05.25 vet- en oliesplitsingsbedrijven 

17 540,541 drogen van groenten, kruiden, 17.36 groenten- en fruitconservenfabrieken 
vruchten 
17 519,520 vervaardiging appelstroop 
17 549,550 vervaard. verduurzaamde le- 17.35 inmakerijen e.d. van groenten 
vensmidd. 

17.12 bakkerijgrondstoffenfabrieken 

20.81 broodfabrieken 17 528 broodbakkersbedrijf 
20.82 beschuitfabrieken 
20.83 biscuit-, koek- en banket- 17 525 vervaardiging biscuits 
fabrieken 

20.9 cacao-, chocolade- en suikerwerk-

17.08 banketbakkerijen 
17.11 biscuit- en koekfabrieken 
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industrie 
20.91 cacao- en chocoladefabrie- 17 529 vervaardiging cacao 
ken 17 530 vervaardiging cbocoladewaren 
20.92 suikerwerkfabrieken 17 568 vervaardiging suikerwerk 

21.1 zetmeel- en zetmeelderivatenindustrie 
21.11 mais-, tarwe- en rijststijf- 17 566 vervaardiging stijfsel 
selfabrieken 
21.12 dextrine- en glucosefabrie- 17 515 verv. aardappelstroop of dextrose 
ken 
21.13 zetmeel- en zetmeelderiva- 17 514 verv. aardappelmeel, dextrine of 
tenfabrieken sago 

21.2 veevoederindustrie 
21.21 mengvoederfabrieken 
21.29 veevoederfabrieken n.e.g. 

21.3 overige voedingsmiddelenindustrie 
21.31 deegwarenfabrieken 
21.32 koffiebranderijen en thee
pakkerijen 

21.33 azijn-, mosterd- en spece
rijenfabrieken 
21.35 bakmeel- en puddingpoe
derfabrieken 
21.36 soep- en soeparomafabrie
ken 
21.37 aardappelproduktenfabrie
ken 
21.38 snack- en saladefabrieken 

17 553 vervaardiging lijnkoeken 
5 112 beenderontvetten met benzine 
5 113,114 beenderproducten (ook sbi 1974 
29.91) 

17 571 vermicelli of macaroni 
17 544 koffiebrandersbedrijf 
17 545 koffiepellersbedr. en koffiesort.be
drijf 
17 521,522 azijnmakersbedrijf 
17 556 vervaardiging mosterd 

21.39 voedingsmiddelenfabrieken 17 531,532 vervaardiging cichorei of koffie-
n.e.g. stroop 

21.4 alcoholfabrieken, distilleerderijen, 
likeurstokerijen 

17 577 zoudziedersbedrijf 

17 .20 cacao-extractiefabrieken 

17.15 glucose- of stroopfabrieken 

17.05 puddingpoederfabrieken 

17.46 koffiestroopfabrieken en cichorei
branderijen 
17 .49 zoutziederijen 
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21.41 gist- en spiritusfabrieken 

21.42 distilleerderijen, likeurstoke
rijen 

21.5 bierbrouwerijen en mouterijen 
21.51 bierbrouwerijen 
21.52 mouterijen 

21.6 frisdrankenindustrie 
21.61 frisdrankenfabrieken 

21.7 tabakverwerkende industrie 

17 536 vervaardiging gist en spiritus 
17 537 gistpakkersbedrijf 
17 518 vervaardiging alcohol 
17 527 brandersbedrijf en distilleerbedrijf 
17 551,552 likeurstokersbedrijf, verv. van 
elixer 

17 524 bierbrouwersbedrijf 
17 557 moutersbedrijf 

17 547 kunstmineraal.w. of gazeuse dr. 
17 576 vruchtensappen 

21.71 sigarenfabrieken 17 5(J() sigarenmakersbedrijf 
21.72 sigarettenfabrieken 
21.79 tabakverwerkende fabrieken 17 569,570 tabakskerversbedrijf 
n.e.g. 

22 Textielindustrie 15 Textiele nijverheid ( 464 t/m 508) 

22.1 wolindustrie 
22.11 wolvezelbewerkende fabrie- 15 479 vervaardiging van kunstwol 
ken 15 506 wolwasserij 

22.12 wolspinnerijen, -twijnerijen 15 505 wolspinnerij en sajetspinnerij 
handbreigarenfabrieken 

22.13 wolspinnerijen-weverijen 

22.14 wolweverijen (zonder eigen 
spinnerij) 

22.2 katoenindustrie 
22.21 katoenvezelbewerkende 
fabrieken 

15 480 vervaardiging van laken 
15 488 vervaardiging wollen stoffen 
15 494 vervaardiging trijp 
15 489 weverij wollen st. (ex spin. en ap
pret.) 

17.44 sigarettenfabrieken 

15.13 kunstwolfabrieken 
15.10 wolwasserijen 
15.11 wolververijen 
15.14 kamgarenspinnerijen 
15.15 kaardgarenspinnerijen 
15.16 wollen handbreigaren- en sajetfa
brieken 
15.18 haardoekweverijen 
15.45 pluche- en trijpweverijen 

15.06 katoeneffilocheer- en poetslappenbe
drijven 
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22.22 katoenspinnerijen 
22.23 katoentwijnerijen, -spoelerij
en, naaigarenfabrieken e.d. 

15 474 katoenspinnerijen 
15 468 garentwijndersbedrijf ex. spinnen 15.07 spoelerijen en twijnerijen 

15.09 naaigarenfabrieken 
22.24 katoenspinnerijen-weverijen 
22.25 katoenweverijen (zonder 
eigen spinnerij) 

15 476 katoenweversbedrijf (excl. sterkerij) 15.15 katoen- en linnenweverijen 

22.3 tricot- en kousenindustrie 
22.31 tricot- etc. 

22.4 textielveredelingsindustrie 
22.41 textielblekerijen, -ververijen, 
-drukkerijen 

22.42 loonblekerijen, -ververijen, -
drukkerijen 

15 493 verv. tricotgoederen, incl. breien 

15 473 katoendrukkerijen 
15 4TI kunstblekerij van katoen 
15 478 kunstblekerij van linnen garens 
15 496 ververijen van stoffen 

22.49 textielveredelingsbedrijven 15 471 kalanderijen 
n.e.g. 15 487 sterkerijen of appreteerderijen 

15 502 vollerij 

22.5 tapijt- en vloermattenindustrie 
22.51 kokos-, sisal- e.d. vloermat- 6 235 mattenmakersbedrijf 
tenfabrieken 
22.52 tapijtfabrieken 15 490 vervaardiging tapijten 

22.6 linoleum- en viltzeilindustrie 
22.61 linoleum- etc. fabrieken 

22.7 textielwarenindustrie (geen kleding) 
22. 71 huishoud- en woningtextiel
goederenf abrieken (geen eigen 
weverij) 
22.72 dekenstikkerijen, spreien
fabrieken 

22.73 zeilen-, tenten-, dekkleden
fabrieken 

22.79 textielwarenfabrieken (excl. 

9 304 vervaardiging linoleum 

7 265 vervaardiging van gestikte dekens 
7 266 gestikte dekens en watten 
15 466 wollen dekens 
15 467 dekkledenmakersbedrijf 
15 5ITT zeilmakersbedrijf 
15 508 zeil- en touwtaandersbedrijf 
15 481 vervaardiging van lampekousen 

15.20 tricotagefabrieken en breierijen 
15.22 kousen- en sokkenfabrieken 

15.27 katoenblekerijen, ververijen e.d. 
15.28 katoendrukkerijen 

15.35 cocosgarenspinnerijen 
15.43 cocosmatten en -tapijtenweverijen 
15.42 tapijtfabrieken (wo~ katoen, jute) 

07.24 vervaardiging van lampekappen 
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kleding) n.e.g. 15 484 vervaardiging van pakking 

22.9 overige textielindustrie 
• 22.91 band-, vlecht-, passement- 15 464 vervaardiging van band 

en kantfabrieken 15 485 vervaardiging van passementswerk 
22.92 vilt- en vezelvliesfabrieken 
22.93 touw- en nettenfabrieken 

22.94 jutespinnerijen en weverijen 

22.95 vlasbewerkingsinrichtingen 

22.99 textielfabrieken n.e.g. 

23 Kledingindustrie 

23.1/23.2 confectiekledingindustrie 
23.11 werk- en bedrijfskleding
fabrieken 
23.12 regenkledingfabrieken 
23.13 lederenkledingfabrieken 
23.14 herenbovenkledingfabrieken 
23.15 mantelfabrieken 
23.16 damesbovenkledingfabrie
ken n.e.g. 
23.17 overhemdenfabrieken 
23.18 korsetteriefabrieken 
23.19 onder- en nachtkledingfa
brieken (zonder eigen breierijen) 
23.21 loonconfectiebedrijven 
23.22 babykledingfabrieken (con
fectie) 

23.3 maatkledingbedrijven 

15 465 het pluizen van breewwerk 
15 483 vervaardiging van netten 
15 491,492 touwslagersbedrijf 
15 469 jutespinnersbedrijf 
15 470 juteweversbedrijf 
15 482 linnenweversbedrijf 
15 497,498 vlas-of hennepgaren 
15 499 vlas- of hennepbeukerij 
15 500,501 braken, hekelen en zwingelen 
van vlas of hennep 
15 475 katoenvlechtersbedrijf 
15 472 bedrijf van het bereiden van kapok 
15 486 vervaardiging van poetskatoen 

7 Kledingnijverheid (259 t/m 278) 

7 267 militaire equipementen 
7 270 witte goederen 
7 269 geolied goed 

7 264 confectiebedrijf 

07 .28 zakkennaaierijen en zakkenstopperij
en 

15.02 kapokkaarderijen 
15.51 plantvezel- en dierlijk haarbewer
kingsinrichtingen 

07.01 confectiefabr. (herenbovenkleding) 
07.03 confectiefabr. ( damesbovenkleding 

07.16 overhemdenfabrieken 
07.14 corsettenfabrieken en ateliers 
07.13 onderkledingfabr. (geen tricotage) 
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23.31 etc. 

23.4 pelsbereiderijen, bontfabriekenen 7 262 bontwerkersbedrijf 
bontwerkerijen 

23.41 pelsbereiderijen 
23.42 bontkledingfabrieken 

23.5 hoeden-, petten- en mode-artikelen
industrie 

23.51 hoeden-, petten- en mutsen
fabrieken 
23.52 modeartikelen en paraplufa
brieken 
23.59 borduur-, plisseer- e.a. kle
dingverwante bedrijven n.e.g. 

7 275 petten 

7 273,274 parapluiemakerijen, parasolma
kerijen 
7 268 galon- of borduurwerken 

24 Leder-, schoen- e.a. lederwarenindus- 9 Leder. wasdoek. çaoutschouc (289 t/m 
trie 308) 

24.1 lederindustrie 
24.11 lederfabrieken 

9 307 vervaardiging wasdoek 

9 294,295 huidenzoutersbedr., vellenblo
tersbedrijf 

07.08 kleermakerijen (heren-) 
07.09 naaisterateliers en dameskleermake
rijen 

09.02 pelsbereiderijen (in klasse 09: leder-, 
wasdoek-, rubbernijverheid) 

07.18 herenhoeden- en pettenfabrieken 
07.19 dameshoeden en -mutsenmakerijen 

07 .10 schoudervulling- en binnenwerkfa
briek 
07.23 handwerkateliers, borduurinrichtin
gen e.d. 

9 302,303 leerlooiers, perkamentmakers- 09.03 leerlooierijen 
en zeemledermakersbedrijf 

24.2 lederwarenindustrie 
24.21 lederwarenfabrieken (excl. 
kleding en schoeisel) 

24.3 schoenindustrie 
24.31 etc. 

9 289 blaasbalgen 
9 292,293 drijfriemen 
9 298,299 ledergalanteriewaren 
9 300,301 lederwaren 
9 308,309 zadelmakersbedrijf 

9 305,306 schoenmakersbedrijf 

09.04 drijfriemen e.a. technisch lederwa
renfabrieken 
09.09 handschoenenfabrieken 
09.08 kofferfabrieken 
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25 Hout- en meubelindustrie 6 Hout-. kurk-. strobewerking. enz. (182 
t/m 257) 

25.1 loonzagerijen, -schaverijen e.d 
25.11 loonzagerijen, -schaverijen 6 187,188,189 brandhoutzagerijen 
e.d. 6 208,20'J,210,211 houtzagersbedrijf 

25.2 triplex-, fineer-, vezel-, spaanderplaat 
en houtconserveringsindustrie 

25.21 triplex- en fmeerfabrieken 
25.22 vezel- en spaanderplaatfa
brieken 

6 203 houtschillers- en teenschillersbedrijf 
6 244 rottingsschillersbedrijf 
6 246 run- en schorsmolens 
6 251 vervaardiging van strohaksel 
6 256 verfhoutmalersbedrijf 

25.23 houtconserveringsbedrijven 6 197 houtbereiding, houtcreosotering 

25.3 timmer- en parketvloerenindustrie 
25.31 timmerfabrieken 
25.32 parket- en hardhoutvloeren
fabrieken 
25.33 fabrieken van geprefabri
ceerde gebouwen 

25.4 houten emballage-industrie 
25.41 houten emballagefabrieken 

25.5 overige houtwarenindustrie 
25.51 fabrieken van houten huis
houdelijke artikelen 

25.53 fabrieken van houten sch
ool-, kantoor- en tekenbehoeften 

6 255 timmerfabrieken 
6 241 vervaardiging parketvloeren 

6 190,191 duigenmakersbedrijf 
6 213,214 kistenmakersbedrijf 
6 221,222 kuipersbedrijf 

6 192,193 vervaardiging van haarkammen 
6 212 vervaardiging jalousieën 
6 217,218 vervaardiging gedraaide knopen 
6 219,220 koffermakersbedrijf 
6 223 kunstbaleinmakersbedrijf 

25.54 lijstenfabrieken en encad- 6 232,233 lijstenmakersbedrijf 

06.04 triplexhout- en fmeerfabrieken 
06.21 hout- en strovezel-, riet- en stro
bouwplatenfabrieken 

06.08 sigarenkistenfabrieken 
06.07 kistenfabrieken en kistenmakerijen 
06.11 kuiperijen 
06.22 hoepelmakerijen 

06.17 fabrieken van zonneschermen, rollui
ken e.d. 
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reerinrichtingen 
25.55 houtmeel, houtwol- en hout
vezelfabrieken 
25.56 klompenfabrieken 

25.57 houtdraaierijen 

25.59 houtwarenfabrieken n.e.g. 

25.6 kurk-, vlecht- en borstelwarenindus-
trie 

25.61 kurkwarenfabrieken 
25.62 borstelwarenfabrieken 

25.63 riet- en vlechtwarenfa
brieken 

25.7 meubelindustrie (excl. metal. meub.) 
25.71 fabrieken van houten meu
belen en halffabrikaten 
25.72 grafkistenfabrieken 
25.73 rietmeubel- en rotanmeu
belfabrieken 
25.74 matrassenfabrieken (geen 
spiraalmatrassen) 
25.75 woningstoffeerderijen e.d. 
25.76 meubelstoffeerderijen 
25.77 interieurafwerking 

26 Papier- en papierwarenindustrie 

6 206,207 houtwolmakersbedrijf 

6 215,216 klompenmakersbedrijf 
6 247 schoenldompenmakersbedrijf 
6 200,201,202 houtdraaiersbedrijf 
6 224,225 kunstdraaiersbedrijf 
6 183,184 biljartmakersbedrijf 
6 194,195 handboogmakersbedrijf 
6 198,199 bewerking luciferhout 
6 204,205 vervaardiging houtwaren 
6 227 vervaardiging lakwerken 
6 228,229 houten landbouwgereedsch. 
6 230,231 leestenmakersbedrijf 
6 239,240 modelmakersbedrijf 

6 226 kurkenmakersbedrijf 
6 182 bezems, boenders, borstels etc. 
6 185,186 borstelhoutmakersbedrijf 
6 234 mandenmakersbedrijf 
6 242,243 rietmattenmakersbedrijf 
6 245 rottingsvlechtersbedrijf 
6 252,253 strohulzenmakers 
6 254 strovlechtersbedrijf 

6 237,238 meubelmakersbedrijf 
6 248,249 stoelenmakersbedrijf 

6 250 stoelenmattersbedrijf 

7 260 bedden of matrassen 
7 261 bereiden van bedveren 
4 96 kamer- of huisstoffeerdersbedrijf 
6 236 meubelbekledersbedrijf 

14 Papier. enz. (444 t/m 462) 

06.18 speelgoedfabrieken (houten) zie ook 
sbi 74 39.41 

06.25 rieten- en biezenmattenmakerij 

06.29 strohulzenfabrieken e.d. 

06.14 meubelschildersbedrijf 

06.09 doodkistenmakerijen 

07.25 bedden- en matrassenmakerijen (in 
klasse 07: kleding en reiniging) 

29 



26.1 papier- en kartonindustrie 
26.11 papier- en kartonfabrieken 
(ex strokarton en grijspapier) 

26.12 stro- en grijspapierfabrieken 
c.q. strokartonfabrieken 

26.2 papierwarenindustrie 

14 449 vervaardiging cellulose 
14 453 lompensorteerdersbedrijf 
14 454 vervaardiging geschept papier 
14 455 vervaardiging papier of karton 
14 460 vervaardiging strostof 

14.01 houtslijpfabrieken 
14.02 houtcellulosefabrieken 
14.03 strocellulosefabrieken 
14.04 papierfabrieken 
14.05 strokartonfabrieken 

26.21 zakken- en apparaatrollen- 14 462,463 vervaardiging papieren zakken 
fabrieken 
26.22 enveloppen- en school- en 
kantoorbenodigdhedenfabrieken 
26.23 behangselpapierfabrieken 
26.24 fabrieken van etiketten, stic
kers e.d. 
26.29 papierwarenfabrieken n.e.g. 

26.3 golfkarton- en kartonnage-industrie 
26.31 golfkartonfabrieken 
26.32 kartonnagefabrieken 

27 Grafische industrie, uitgeverijen 

27.1 grafische industrie 

27.11 krantendrukkerijen 
27.12 hoogdrukkerijen 
27.13 vlakdrukkerijen 
27.14 diepdrukkerijen 
27.15 chemigrafische en fotolitho
grafische bedrijven 
27.16 loonzetterijen 

14 451,452 vervaardiging enveloppen 

14 444 vervaardiging behangselpapier 

14 450 dakpapier 
14 456 vervaardiging papierstück (?) 
14 457,458 vervaardiging papierwaren 
14 459 vervaardiging schuurpapier 
14 461 vervaardiging vitrophanie (?) 

14 447,448 cartonnages 

3 Grafische nijverheid (49 t/m 51) 
3 49,50 drukk.bedr., metaaldrukk., steen- 03.01 boek-, handels- en courantendrukke-
drukk. rijen 
3 51,52 linieerdersbedrijf 

03.03 lithografische bedrijven 
03.04 chemigrafische bedrijven 
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27.18 kopieerinrichtingen, licht
drukkerijen 
27.19 grafische bedrijven n.e.g. 

27 .2 uitgeverijen 
27.21 etc. 

27.3 binderijen, brocheerderijen en kan
toorboekenfabrieken 

27.31 binderijen etc. 14 445,446 boekbindersbedrijf 

28 Aardolie-industrie 

28.1 aardolieraffinaderijen 
28.11 aardolieraffinaderijen 

28.2 aardolie- en steenkoolproduktenin
dustrie 

28.21 cokesfabrieken en teerdes- 5 154 peksmeltersbedrijf 
tilleerderijen 5 162 fabrieken van teerprodukten 
28.22 bitumineus wegenbouwma- 5 109,110 asfaltfabrieken 
teriaalfabrieken 

28.23 bitumineus dakbedekkings
materiaal-fabrieken 
28.24 smeeroliën- en vettenfabrie- 5 147 machine-oliefabrieken 
ken (niet verbonden aan olieraffi- 5 170,171 wagensmeerfabrieken 
naderijen) 
28.29 aardolie- en steenkoolpro
duktenf abrieken n.e.g. 

29 Chemische industrie 

29.1 kunstmeststoffenindustrie 
29.11 kunstmeststoffenfabrieken 

29.2 kunstharsenindustrie e.d. 
29.21 kunstharsenfabrieken e.d. 

5 Chemische nijverheid. ontplotbare stof
fen. enz. (106 t/m 181) 

5 136,137 vervaardiging kunstmest 
5 181 zwavelzuurfabrieken 

03.02 copieerinrichtingen 
03.06 lichtdrukinrichtingen 

05.07 raffinaderijen van petroleum e.d. 

05.09 koolteerdistilleerderijen 

05.10 fabrieken van bitumineus dakbedek
kingsmateriaal 
05.08 smeerolie-, vaseline-, paraffmefabrie
ken 

05 .03 stikstofmeststoffenfabrieken 
05.04 fosfaatmeststoffenfabrieken 

05.42 kunststoffenfabrieken n.e.g. 
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29.3 verf- en kleurstoffenindustrie 
29.31 verf- en kleurstoffenfabrie- 5 111 azoverfstoffenfabrieken 
ken 5 115,116 vervaardiging beenzwart 

5 118,119 blauwselfabrieken 

29.4 overige chemische grondstoffenindus
trie 

29.41 industriële gassenfabrieken 

29.42 anorganische chemische 
grondstoffenfabrieken n.e.g. 
29.43 synthetische reuk- en sma
akstoffenfabrieken 
29.49 organische chemische gron
dstoffenfabrieken 

29.5 verf-, lak-, vernis- en drukinktindus
trie 

29.51 verf-, lak- en vernisfabrie
ken 

29.52 drukinktfabrieken 

29.6 genees- en verbandmiddelenindustrie 
29.61 geneesmiddelenfabrieken 

29.62 verbandmiddelenfabrieken 

29.7 zeep-, was- en reinigingsmiddelen-

5 120,121 bloedloogzoutfabrieken 
5 141,142 loodwitfabrieken 
5 149,150 bewerking meekrap 
5 178,179 zinkwitfabrieken 

5 135 vervaardiging koolzuur 
5 180 zuurstof 

5 106 etherfabrieken 
5 107 ammoniak- of zwavelzure ammoni
akfabrieken 
5 161 sodafabrieken 
5 181 zwavelzuur 

5 140 lakstokers-, vernisstokersbedrijf 
5 157,158 vervaardiging politoer 
5 165,166 vervaardiging verf, incl. malen 
5 127 vervaardiging drukinkt 
5 131 vervaardiging inkt 

5 124 vervaardiging chinine 
5 155 verv. pharmaceutische preparaten 
15 495 verv. van verbandstoffen 
15 503 vervaardiging van watten 
15 504 verv. van watten met duivelwerkt. 

05.14 verfstoffenfabrieken 
05.16 kleurstoffenfabrieken 
05.15 emaillefritten- en kleuroxyden 
fabrieken 
05.13 loodwit- en loodmeniefabrieken 

05.12 zinkwit- en lithophonefabrieken 

05.22 fabrieken van samengeperste gassen 

05.52 fabrieken van organische zuren 

05.17 verfmalerijen, vernis- en lakstokerij
en 
05.40 lakharsenfabrieken 
05.18 drukinktfabrieken 

05.33 geneesmiddelenfabrieken 
05.35,36 apothekersbedrijven 
05.34 verbandmiddelenfabrieken 
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parfumerie- en cosmetica-industrie 
29.71 zeep-, was-, en reinigings
middelenfabrieken 
29.72 parfumerie- en cosmetica
fabrieken 

29.8 chemische bestrijdingsmiddelenindus-
trie 

5 173,174 vervaardiging zeep 
5 175,176 vervaardiging zeeppoeder 
5 128,129 eau de cologne, parfumerie, 
haarw. 

29.81 chemische bestrijdingsmid- 5 132 vervaardiging insectenpoeder 
delen fabrieken 

29.9 overige chemische produktenindustrie 
29.91 lijm- en plakmiddelenfabrie
ken 

5 113,114 beenderproducten (ook sbi 1974 
21.2) 

05.27 zeepfabrieken 
05.29 was-, reinigings- en schuurmiddelen
fabrieken 
05.37 aetherische olieën, essence en reuk
stoffenfabrieken (zie ook sbi 74: 29.43) 
05.38 cosmetische artikelen-, parfumerie
en tandverrorgingsmiddelenfabrieken 

05.46 insecticiden-, plantenziektebestrij
dings- en plantengroeimiddelenfabrieken 

05.05 beender- en lijmvleesverwerkende 
bedrijven 

5 145,146 lijmmakersbedrijf 
makersbedrijf 

en gelatine- 05.06 plakmiddelenfabrieken 

29.92 chemische kantoorbenodigd
hedenfabrieken 
29.93 poetsmiddelenfabrieken 

5 177 vervaardiging zegellak 

5 160 vervaardiging schoensmeer, poets
pommade 

29.94 fotochemische produkten- 5 156 fotografische preparaten 
fabrieken 
29.99 overige chemische produk
tenindustrie 

30 Kunstmatige en synthetische garen- en 
vezelindustrie 

5 122 buskruitfabrieken 
5 123 chemicaliën 
5 130 harde gasgloeikousjesfabrieken 
5 133,134 kaarsenfabrieken 
5 138 kunstvuurwerkfabrieken 
5 143,144 luciferfabrieken 
5 148 machinepoeder (?) 
5 153 verv. en vullen van patronen 
5 159 pyrotechnische inrichtingen 
5 169 vuurmakersbedrijf 
5 172 wasblekersbedrijf 

05.19 fabrieken van chemische kantoorbe
hoeften 

05.20 springstoffen- en pyrotechnische 
fabrieken 
05.21 lucifersfabrieken 
05.23 kaarsen- en lichtenfabrieken 
05.45 textiel- en lederhulpmiddelenfabrie
ken 
05.47 elektrochemische bedrijven 
05.49 waterglasfabrieken 
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30.0 kunstmatige en synthetische garen- en 
vezelindustrie 

30.01 kunstmatige etc. 

31 Rubber- en kunststofverwerkende in
dustrie 

31.1 rubberverwerkende industrie 
31.11 rubberbandenfabrieken 
31.12 rubberartikelenfabrieken 9 290,291 vervaardiging caoutchoucwaren 
31.13 rubberverwerkende fabrie-
ken n.e.g. 

31.2 loopvlakvernieuwingsindustrie 
31.21 loopvlak. etc. 

31.3 kunststofverwerkende industrie 
31.31 kunststofverwerkende etc. 

9 296,297 kunstgebitten (zie ook sbi 74 
38.13) 

32 Bouwmaterialen-, aardewerk- en glas- 1 Aardewerk. glas. kalk em;. (1 t/m 44) 
industrie 

32.1 baksteen- en dakpannenindustrie 
32.11 baksteenfabrieken 
32.12 dakpannenfabrieken 

32.2 aardewerkindustrie 

1 18 kleimalersbedrijf 
1 41 trasmalersbedrijf 
1 36,37 steenbakkersbedrijf 
1 21),27 pannebakkers- of tegelmakersbe
drijf (ook 32.21) 

15.29 rayongaren- en rayonvezelfabrieken 
15.31 melkwolfabrieken 

09.10 auto- en rijwielbandenfabrieken 
09.11 rubberschoenenfabrieken 

9.14 vulcaniseerinrichtingen, coverbedrij
ven 

05.42 kunststoffenfabrieken n.e.g. 
05.43 kunstharspers-, giet- en spuitbedrij
ven 
05.44 kunststoffenverwerkende bedrijven 
n.e.g. 
09.18 tandtechnische werkplaatsen 
09.15 kunstleder- en wasdoekfabrieken 
09.17 linoleum-, vloer- en viltzeilfabrieken 

32.21 tegelfabrieken (aardewerk) 1 29,30 plateel- of muurtegelmakersbedrijf 01.06 vloertegelfabrieken 
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32.22 grof aardewerkfabr. excl. 
tegels, sanitair aardewerk 

32.23 fijn aardewerk- en porse
leinfabrieken 

32.24 pottenbakkerijen 
32.25 sanitair aardewerkfabrieken 

32.3 kalkzandsteenindustrie 
32.31 kalkzandsteenfabrieken 

32.4 cement- en kalkindustrie 
32.41 cementfabrieken 
32.42 kalkfabrieken 

32.43 gipsfabrieken 

32.5 beton- en cementwarenindustrie 

1 2,3 grof aardewerk 
1 7 chamottewaren 
1 8,9 draineerbuizen of pothuizen 
1 33 smeltkroezen van graphiete 
1 1 fijn aardewerk 
1 32 porseleinmakersbedrijf 
1 38 tabakspijpen 
1 40 terracottawaren 

14 cement 
1 15,16 kalkblussersbedrijf 
1 17 kalkbrandersbedrijf 
1 10 gipsbrandersbedrijf 

32.51 betonwarenfabrieken 1 5,6 cementwaren 
32.52 asbestcementwarenfabrieken 
32.53 betonmortelcentrales 1 24,25 mortelmakersbedrijf 
32.54 mineraalgebonden bouwpla-
tenfabrieken 

32.6 natuursteenbewerkingsbedrijven 
32.61 natuursteenbewerkingsbe- 4 79,80 vervaardiging marmerwaren 
drijven 4 91, 92 steenhouwersbedrijf 

4 93 steenkloppersbedrijf 

32.7 overige minerale produktenindustrie 
32.71 slijp- en polijstmiddelenfa
brieken 

4 94 steenzagersbedrijf 

32.72 steen-, grit- en krijtmale- 119 krijtmalersbedrijf 
rijen 
32. 73 isolatiematerialenfabrieken 

1 20 kunststeenmakersbedrijf (?) 

01.11 muurtegel- en bouwaardewerkfabrie
ken 
01.05 aarden-buizenfabrieken 

01.03 kalkzandsteenfabrieken 

01.14 cementwarenfabrieken 
01.15 asbestcementwarenfabrieken 

01.16 houtwolcementplatenfabrieken 

04.11 steenhouwerijen en steenslijperijen 

01.13 kalk-, grit-, krijtfabrieken e.d. 
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32.8 glasindustrie en -bewerk:ingsinrichtin-
gen 

32.81 glasfabrieken (bouwglas) 
32.82 glasfabrieken (emballage) 

1 28 papyristiet (?) 
1 31 pleisterbeelden (?) 
1 42 verelithe (?) 
1 43 vitriet (?) 
1 44 vuurvaste steen (?) 

32.83 glasproduktenfabrieken 1 11 glasblazersbedrijf 
n.e.g. 1 34 spiegelmakersbedrijf 

32.84 glasbewerkingsinrichtingen 

32.85 glas-in-loodzetterijen 

33 Basis metaalindustrie 

33.1 ruwijzer- en staalindustrie 
33.11 ruwijzer- en staalfabrieken 

33.2 stalen buizenindustrie 
33.21 stalen buizenfabrieken 

33.3 draadtrekkerijen en koudwalserijen 
33.31 koudbandwalserijen, staf
staaltrekkerijen 
33.32 koudgewalste en koudge
zette profielenf abrieken 
33.33 draadtrekkerijen, draadpro
duktenf abrieken 

33.4 non-ferro metaalindustrie 

1 39 verv. tafelglas, incl. gieten 

1 12 glasslijpersbedrijf 
1 35 spiegelglasslijpersbedrijf 

11 Bewerkin1: van metalen (317 t/m 376) 

11 371 het vervaardigen van ijzer of staal 

11 327 draadnagels 
11 328 draadtrekkerijen 
11 329 draadvoorwerpen 

33.41 non-ferrometaalertsvoorbe- 22 loodertsmalerbedrijf 

01.02 fabrieken van vuurvast materiaal 
(geen aardewerk of glas) 

01.18 technisch-, laboratorium- en verlich
tingsglasfabrieken 
01.19 huishoudelijk- en sierglaswerkfabrie
ken 
01.21 optische slijperijen en opticienswerk
plaatsen 

11.01 hoogoven-, staal- en staalwalsbedrij
ven 

11.21 fabrieken van ijzeren en stalen bui
zen (geen gegoten buizen) 

11.18 draadtrekkerijen, draadnagel- en 
spijkerfabrieken 
11.23 fabrieken van staaldraadkabels 
11.24 draadvlechterijen en draadwarenfa
brieken 
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werking 
33.42 primaire non-ferrometaalfa- 11 375 vervaardigen van zink 
brieken, non-ferrometaalrafftna-
derijen 
33.43 non-ferrometaalsmelterijen, 
onttinningsfabrieken 
33.44 non-ferrometaalwalserijen, -
trekkerijen en -extrusiebedrijven 

34 Metaalproduktenindustrie (excl. ma- 11 Bewerking van metalen (317 t/m 376) 
chines en transportmiddelen) 

34.0 gieterijen 
34.01 ijzer- en staalgieterijen 

34.02 non-ferrometaalgieterijen 

34.03 klokkengieterijen 

11 347,348 metaalgietersbedrijf 
11 '367,368 ijzergietersbedrijf 
11 335,3'36 hagelgieterijen 
11 343 lettergietersbedrijf 
11 '361,'362 tingieterijen, loodgieterijen 

34.1 grofsmederijen, stamp- en persbedrij-
ven 

34.11 grofsmederijen, anker
kettingfabrieken 
34.12 stamp-,pers-, dieptrek
forceerbedrijven 

en 11 334 grofsmederijen 
11 337 kettingen smeden 

en 11 323,324 persen v. buizen v. compositie 
of lood 
11 341 koperplettersbedrijf 
11 342 koperslagersbedrijf 
11 344 lood- en zinkpletterijen 

34.2 schroeven-, massadraaiwerk-, veren
e.d. industrie 

34.21 gedraaide bouten-, moeren- 11 320 bouten, moeren, klinknagels 
en massadraaiwerk 11 340 koperdraaiersbedrijf 

11 366 ijzerdraaiersbedrijf 
34.22 fabrieken van gestampte 
schroeven, bouten, moeren en 
klinknagels 
34.23 technische verenfabrieken 

11.03 zinkfabrieken 
11.02 tinfabrieken 

11.11 metaalsmelterijen en onttinningsbe
drijven 
11.07 wals- en persbedrijven (non-ferro) 

11.09 metaalgieterijen 
11.08 ijzer- en staalgieterijen 

11.10 lettergieterijen 

11.13 ketting- en ankerfabrieken 
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34.3 tank-, reservoir- en pijpleidingbouw 
34.31 tank-, etc. 

34.4 overige constructiewerkplaatsen 
34.41 fabrieken van stalen en non- 11.37 fabrieken van stalen ramen en deu-
ferrometalen ramen, deuren, ren 
wanden e.d. 
34.42 kassenbouwers (metaalcon
structies) 
34.49 constructiewerkplaatsen 12 384 bruggenbouw- en ijzerconstructie- 11.36 constructiewerkplaatsen 
n.e.g. werkplaatsen (ook sbi 1974 51.2) 

34.5 metalen meubelindustrie 
34.51 metalen meubelfabrieken 11.32 fabrieken van buismeubelen e.d. en 
34.51 staaldraadmatrassenfabrie- staaldraadmatrassen 
ken 
34.53 stalen kantoormeubelfabrie-
ken 
34.54 brandkastenfabrieken 

34.6 metalen emballage-industrie 
34.61 vaten-, fusten- en transport
kannenfabrieken (metalen) 
34.62 flessensluitingenfabrieken 
34.69 blikwaren- en andere meta
len emballagefabrieken 

34.7 verwarmings- en kookapparatenindus
trie (excl. elektrische) 

34. 71 centrale verwarmingsketel
en radiatorenfabrieken 
34.72 lokale verwarmings- en 
kookapparatenfabrieken 

34.8 overige metaalwarenindustrie 

11 321,322 brandkasten of kachels 

11 325,326 capsulenfabrieken 
11 318,319 blikwaren, blikslagersbedrijf 

11 321,322 brandkasten of kachels 
12 421,422 vervaard" install. verwarmings
en waterleidingstoestellen 

34.81 handgereedschappenfabrie- 11 331 gereedschappen 
ken 11 363,364 vijlenmakersbedrijf 

11 365 weverskammen of rieten 

11.33 fabrieken van plaatstalen meubelen 
en brandkasten 

11.12 capsulefabrieken 
11.25 blikwarenfabrieken 

11.35 fabrieken van ketels en radiatoren 
voor centrale verwarming 
11.34 fabrieken van haarden en andere 
verwarmingstoestellen (geen elektrische) 

11.14 metaalwaren- en verlichtingsorna
mentenfabrieken 
11.26 fabrieken van plaatijzeren en plaat-
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34.82 scharen-, messen- en be
stekfabrieken 
34.83 hang- en sluitwerk- en be
slagfabrieken 
34.84 verlichtingsornamentenfa-
brieken (metalen) 
34.85 huishoudelijke artikelenfa
brieken (metalen; excl. elektri
sche) 
34.86 lichte wapens- en munitiefa
brieken 

34.89 metaalwarenfabrieken n.e.g. 

34.9 smederijen, metaaloppervlakte-bewer
kingsbedrijven e.d. 

34.91 smederijen 

34.92 reparatiebedrijven voor 
landbouwmachines en -werktuigen 
metaaloppervlaktebehandelingsbe
drijven 

11 345,346 messenmakersbedrijf stalen artikelen 

11 387 gasornamenten 
12 402 lampenmakersbedrijf 

11.27 ijzer- en staalwarenfabrieken, ge
reedschapmakerijen 

12 389,390 geweermakersbedrijf 11.30 wapen- en munitiefabrieken 
12 391,392 geweermak.bedr. incl. vullen 
patronen 
11 354 patroonhulzen 
11 338,339 metalen knopen 
11 349,350 metaalwaren 
11 353 naalden 11.31 naalden- en speldenfabrieken 
11 355 schaatsen 

11 360 staniol (zilverpapier) (?) 
11 376 zinkwerken (?) 
12 388 geschut (?) 

11 358,359 huis-, hoef-, kachelsmederijen 
12 423 wapensmederij 
11 330 galvanoplastische inrichtingen 
11 351 moffelarijen 
11 372 geëmailleerde ijzerwaren-fabr. 

11.77 smederijen en lasinrichtingen 

11.15 emaillewaren- en emailleerfabrieken 
11.17 galvaniseer-, moffel- en polijstinrich
tingen 
11.28 gereedschapsslijperijen 

34.94 bankwerkerijen, 
schapslijperijen 

gereed- 11 356,357 scharen-, messenslijpersbedrijf 

35 Machine-industrie 12 Machinenijverheid ()77 t/m 423) 

12 404 machines vervaardigen (ex. ketels) 11.39 machinefabrieken 
12 405 machines, 406 herstellen 1140 machineherstelplaatsen 

35.1 landbouwmachine-industrie 
35.11 landbouwmachinefabrieken 12 403 vervaard./herstell. landbouwwerk-
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35.2 metaalbewerkingsmachine-industrie 
35.21 fabrieken van gereedschaps
werktuigen voor metaalbewerking 
35.22 machinegereedschappenfa
brieken 

35.3 fabrieken van machines en apparaten 
voor de voedingsmiddelen-, de chemische 
en aanverwante industrie 

35.31 verpakkingsmachinefabrie
ken 
35.32 fabrieken van machines en 
apparaten voor de voedings- en 
genotmiddelenindustrie en van 
grootkeukeninstallaties 
35.33 fabrieken van machines en 
apparaten voor de aardolieverwer
kende, de chemische en de farma
ceutische industrie 
35.34 fabrieken van machines en 
apparaten voor de rubber- en 
kunstofverwerkende industrie 

35.4 hef- e.a. transportwerktuigenindustrie, 
fabrieken van machines voor de mijnbouw, 
bouwnijverheid, bouwmaterialen- en basis
metaalindustrie 

35.41 hijskranen-, liften- en ande
re transportwerktuigenfabrieken 
35.42 fabrieken van machines en 
apparaten voor de mijnbouw, de 
bouwnijverheid, de bouwmateria
len- en de basismetaalindustrie 

35.5 tandwielen-, lagers- e.a. drijfwerk
elementenindustrie 

35.51 tandwielen etc. fabrieken 

tuigen 
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35.6 fabrieken van machines voor niet 
eerder genoemde bepaalde industrie 

35.61 fabrieken van machines 
voor de hout- en meubelindustrie 
35.62 fabrieken van machines 12 409 naaimachines 
voor de textiel- en kledingindus-
trie 
35.63 fabrieken van machines 
voor wasserijen en chemische 
reiniging 
35.64 fabrieken van machines 
voor leder-, schoen- en lederwa
renindustrie 
35.65 fabrieken van machines 
voor papier- en grafische industrie 

35.7 stoomketel- en krachtwerktuigenin
dustrie 

35.71 stoomketel- en stookinrich- 11 317 appendages 
tingenfabrieken 12 401 ketelmakersbedrijf 

35.72 verbrandingsmotoren-, tur
bine- en overige krachtwerktui
genfabrieken (excl. auto-, brom
fiets-, motorfiets- en vliegtuig
motorenfabrieken 
35.73 machinekamerinstallatiebe
drijven 
35.74 motorenrevisiebedrijven 
(excl. elektro-, vliegtuig-) 

35.8 kantoormachine-industrie (incl. com
puters) 

35 .81 kantoormachinefabrieken 
(excl. computers) 
35.82 kantoormachine-installatie
bedr. (excl. computers) 
35.83 kantoormachinereparatie
bedr. (excl. computer- en schrijf
machinereparatiebedrijven) 

11.38 ketelfabrieken 
11.41 appendagefabrieken 
11.45 ketelbikkerijen 

11.67 herstelplaatsenvoor kantoor- en 
naaimachines 
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35.84 computerfabrieken (incl. 
randapparatuur) 
35.85 installatiebedrijven van com
puters en randapparatuur 
35.86 reparatiebedrijven van com
puters en randapparatuur 

35.9 overige machine- en apparatenindus
trie 

35.91 fabrieken van pompen, com
pressoren, hydraulische en pneu
matische elementen en installaties 
35.92 luchttechnische, koel- en 
droogapparatenfabrieken en koel
technische installatie bedrijven 
35.93 weegwerktuigen- en winkel
machinefabrieken 
35.94 huishoudmachinefabrieken 
35.95 afsluiters-, kleppen-, kranen
' ventielenfabrieken e.d. 
35.96 machine-onderdelenfabrie
ken n.e.g. 
35.97 machine- en apparatenfa
brieken n.e.g. 
35.98 machinereparatiebedrijven 
n.e.g. 

36 Elektrotechnische industrie 

36.1 elektrische draad- en kabelindustrie 
36.11 elektrische etc. 

36.2 elektromotoren-, generatoren-, trans
formatoren-, schakel- en installatie-materi
alenindustrie 

12 380,381 brandspuiten 

12 378,379 basculen (weegwerktuigen) 

12 399,400 grove instrumenten en werk
tuigmakerij 

36.21 elektromotoren-, generato- 12 415,416 spoelenmakersbedrijf 
ren- en transformatorenfabrieken 
36.22 schakel- en installatie-mate-
riaalfabrieken 

11.62 electromotoren-, generatoren- en 
transformatorenfabrieken 
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36.9 overige elektrotechnische industrie 
36.91 accumulatoren- en batte
rijfabrieken 
36.92 elektrische lampenfabr. 12 393,394 electrische gloeilampen 
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(excl. verlichtingsornamenten) 16 512 koolspitsen 
36.93 elektrische en elektronische 
meet- en regelapparaten- en elek-
tromedische toestellenfabrieken 
36.94 telecommunicatie- en sig- 12 417,418 telegraafwerkplaatsen, incl. 
naalapparatenf abrieken install. 
36.95 fabrieken van radio- en 
televisie-ontvangapparaten en 
elektronische apparaten n.e.g 
36.96 grammofoonplaten- en be
speelde magnetofoonbandenfa-
brieken 
36.97 huishoudelijke elektrische 
apparatenfabrieken 
36.98 elektrische apparatenfabrie
ken n.e.g. 
36.99 industriële installatie- en 
montagebedrijven voor elektro-
technische produkten e.d. 

Transportmiddelenindustrie 

419,420 vervaard" install. electrische appa
raten, incl. accumulatoren 

13 Scheepsbouw. vervaardiging van rijtui
gen (424 t/m 442) 

37.1 auto-industrie en -assemblagebedrij-
ven 

11.59 gloeilampen- en buizenfabrieken 

11.60 ontvang-, opname-, versterker- en 
weergave-apparatenfabrieken 

11.61 huishoudelijke- en medische-appara
tenfabrieken 
11.63 electrotechnische apparaten- en -
materialenfabrieken n.e.g. 
11.64 herstelplaatsen voor electrische 
machines 

37.11 autofabrieken en -assem- 12 377 vervaardigen, herstellen automobie- 11.47 automobielfabrieken en automonta-
blage-bedrijven; fabrieken van len gebedrijven 
automotoren (excl. elektrische) 11.49 herstelplaatsen voor automobielen 

37.2 carrosserie-, aanhangwagen- en op
leggerindustrie 

37.21 aanhangwagen- en opleg
gerfabrieken 
37 .22 carosseriefabrieken 

37.3 auto-onderdelenindustrie 
37.31 auto-onderdelenfabrieken 

11.54 wagon-, carosseriefabrieken, wagen
makerijen 

11.75 autoradiateurenfabrieken en repara-
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37.4 scheepsbouw en scheepsreparatie
bedrijven 

37.41 nieuwbouw- en reparatie
werven van sport- en recreatie
vaartuigen 
37.42 nieuwbouw- en reparatie
werven van binnenvaartschepen 
37.43 nieuwbouw- en reparatie
werven van vissersvaartuigen, zee
sleepboten, baggermaterieel, bo
oreilanden e.d. 
37.44 nieuwbouw- en reparatie
werven van schepen voor de klei
ne handelsvaart 
37.45 nieuwbouw- en reparatie
werven van overige zeeschepen 

13 424,425 blokmakers-, mastenmakersbe
drijf 
13 426 exploitatie van droogdokken 
13 433,434 scheepsbeschietersbedrijf 
13 435,436 scheepsmakersbedrijf 
13 439 scheepstuigers-, scheepstakelaars
bedrijf 
13 440 sloepenmakersbedrijf 

37.46 scheepsschilder- en schoon- 13 437 scheepsschildersbedrijf 
maakbedrijven e.d. 
37.47 scheepssloperijen 13 438 scheepsslopersbedrijf 
37.48 nieuwbouw- en reparatie-
werven van woonboten en -casco's 

37.5 wagonbouw en spoorwegwerkplaat
sen, reparatie werkplaatsen voor autobus
sen en vrachtwagens 

37.51 wagonbouw en spoorweg- 13 441 spoorwegrijtuigen en wagons 
werkplaatsen 
37.52 reparatie van autobussen en 
vrachtwagens 

37.6 rijwiel- en motorrijwielindustrie 
37.61 rijwiel- en motorrijwielfa- 12 413,414 vervaard., herstell. rijwielen 
brieken en montage-inrichtingen 

tie-inrichtingen 
11.42 scheepsbouw- en scheepsreparatie
bedrijven 
11.43 mast- en blokmakerijen 

11.44 scheepsschilders- en scheepsschoon
maakbedrijven 
11.46 scheeps-, machine- en autosloperijen 

11.53 spoorwegwerkplaatsen 

11.50 rijwielfabrieken, motorrijwielfabrie
ken, framebouwerijen en rijwielmontage-
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(incl. motoren voor brom- en 
motorfietsen) 
37.62 framebouwerijen 
37.63 rijwiel- en motorrijwielon
derdelen- en -toebehorenfabrie
ken 

37.7 vliegtuigbouw- en vliegtuigreparatie
bedrijven (incl. vliegtuigmotoren) 

37.71 vliegtuigbouw- etc. 

37 .9 overige transportmiddelenindustrie 
37.91 kinderwagenfabrieken 
37.99 transportmiddelenfabrieken 
n.e.g. 

38 Instrumenten- en optische industrie 

38.1 medische instrumenten- en orthopedi
sche artikelenindustrie 

11.58 vliegtuigfabrieken en vliegtuigwerk
plaatsen 

13 427,428 kinderwagens 
13 429 rijtuigbekledersbedrijf 
13 430,431 rijtuig-, wagenmakersbedrijf 
13 432 rijtuigschildersbedrijf 
13 442,443 wielenmakersbedrijf 

38.11 medische, chirurgische, 12 382,383 breukbanden 
tandheelkundige en veeartsenij-
kundige instrumentenfabrieken 
e.d. 
38.12 orthopedische en prothese
artikelenfabrieken 
38.13 tandtechnische werkplaatsen 9 296,297 kunstgebitten 

38.2 meet- en regelapparatuur- en overige 
instrumentenindustrie 

38.21 meet- en regel etc. 

38.3 optische en fototechnische industrie 
38.31 optische en fototechnische 
artikelenfabrieken 
38.32 opticienswerkplaatsen (zon
der detailhandel) 

12 397,398 fijne instrumenten 
12 385,386 gasmeters 

inrichtingen 

11.51 fabrieken voor rijwielonderdelen 

11.65 gas- en watermeterfabrieken 
11.66 instrumentenfabrieken en instru
mentmakerijen 
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38.4 klokken- en uurwerkindustrie 
38.41 klokken etc. 12 395,396 horloge-, uurwerkmakersbedrijf 11.69 klokken- en uurwerkfabrieken (geen 

elektrische) 

39 Overige industrie 

39.1 diamant-, goud- en zilverwerkende en 
sieradenindustrie 

39.11 diamantslijperijen 

39.12 gouden en zilveren artikelen 
en sieradenfabrieken 

2 Diamant en aanverw. nijv. ( 45 t/m 47) 
2 45 kloven of snijden diamant/edelstenen 
2 46 slijpen diamant/edelstenen 
2 47,48 schijvenschuurdersbedrijf 
11 332,333 goudsmederijen en juweliers
werkpl. 
11 373,374 zilverwerken en zilversmederij 

39.13 overige sieradenfabrieken, 11 352 munten 
munten- en medaillefabrieken 

39.2 muziekinstrumentenindustrie (excl. 
elektronische) 

39.21 muziekinstr. etc. 12 407,408 vervaard., herstell. muziekin
strumenten 

39.3 foto- en fömlaboratoria 
39.31 foto- etc. 

39.4 speelgoed- en sportartikelenindustrie 
39.41 speelgoedfabrieken 
39.42 sportartikelenfabrieken 
(excl. kleding, schoeisel) 

39.5 sociale werkplaatsen 
39.51 sociale werkplaatsen 

39.9 be- en verwerkende industrie n.e.g. 

12 410 vervaard., herstel. orgels 
12 411,412 vervaard" herstel. piano's, har
moniums 

11.70 horlogemakerijen 

06.18 speelgoedfabrieken (houten) (zie 
ook sbi 74 25.59) 
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39.91 stempelfabrieken 
39.92 overige be- en verwerkende 5 125,126 compost- of mestbereiding 
industrie n.e.g 

4 Openbare nutsbedrijven 

40 Produktie en distributie van elektrici
teit, gas, water; wannwatervoorz. bedr. 

40.l elektriciteitsbedrijven 

16 Gas en electriciteit (509 t/m 513) 

40.11 elektriciteitsproduktiebedrij- 16 509, 510 electrische centralen 
ven 
40.12 elektriciteitsdistributiebedrij
ven 

40.2 gasdistributiebedrijven 

16.03 electriciteitsfabrieken 

16.04 electriciteitsdistributiebedrijven 

40.21 gasdistributiebedrijven 16 511 gasfabrieken (nu aardgaswinning 16.01 gas- en cokesfabrieken (organisato-

40.3 waterleidingbedrijven 
40.31 waterwinningsbedrijven 
40.32 waterdistributiebedrijven 

40.4 warmwatervoorzieningsbedrijven 
40.41 warmtevoorzieningsbedrij
ven (produktie) 
40.42 warmtevoorzieningsbedrij
ven (distributie) 

40.5 gemengde produktie en/ of distribu
tiebedrijven van elektriciteit, gas, water; 
warmtevoorziening e.d. 

40.51 gemengde produktie-distri
butiebedrijven van elektriciteit, 
gas, water; warmtevoorziening e.d. 
40.52 gemengde distributiebedrij
ven van elektriciteit, gas, water; 
warmtevoorziening e.d. 

sbi 74 12.03) risch ook kolenmijnbouw sbi 74 11.02) 
16.02 gasdistributiebedrijven 

17 533 exploitatie drinkwaterleidingen 
16.06 waterleidingbedrijven 
16.07 waterdistributiebedrijven 

16.05 warmtevoorzieningsbedrijven 
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5 Bouwnijverheid en -installatiebedrijven 4 Bouwbedrijven, daaronder inbegrepen 
reiniging van gebouwen. enz. (53 t/m 105) 

51 Bouwnijverheid 

51.1 burgerlijke en utiliteitsbouwbedrijven 
51.11 aannemersbedrijven van 
burgerlijke en utiliteitsbouw (alge
meen) 
51.12 heiersbedrijven (e.a. gespe
cialiseerde funderingstechnieken) 
51. 13 betonijzervlechtersbedr. 

04.05 burgerlijke en utiliteitsbouw 

4 70, 71 heiersbedrijf 

4 60 betonwerkersbedrijf 
4 61. 62 cementijzer vervaardiging 

51.14 schoorsteen- en ovenbouw- 4 83 ovenbouwersbedrijf 04.06 schoorsteenbouwerijen 
04.07 ovenbouwerijen bedrijven 

51.15 dakdekkersbedrijven 

51.16 slopersbedrijven (bouwwer
ken) 
51.17 aannemersbedrijven van 
timmerwerken 
51.19 gespecialiseerde aannemers
bedrijven n.e.g. 

51.2 Grond-, water- en wegenbouwkundige 
bedrijven 

51.21 aannemersbedrijven van 
grond-, water- en wegenbouwkun
dige werken (algemeen) 

51.22 grond- en putboorderijen, 
bronbemalingsbedrijven 
51.23 kabel- en buizenleggersbe
drijven (in de grond) 

4 55 belegg. van daken met asfaltvilt, - 04.12 dakdekkersbedrijven 
papier 
4 72 houtcementdakleggersbedrijf 
4 76 leidekkersbedrijf 
4 84 pannendekkers-, rietdekkers-, stro
dekkersbedrijf 
4 90 slopers van gebouwen 

4 101. 102 timmerliedenbedrijf 

4 82 molenmakersbedrijf 
4 95 steigermakersbedrijf 

04.08 sloperijen van bouwwerken 

4 56 asphalteerdersbedrijf 04.01 grond- en waterbouwkundige werken 
4 75 kanalen, sluizen. havens, dokken, 
bruggen. dijken en andere waterwerken 
4 103,104 maken, herstellen ed wegen, 
spoor- of tramwegen 
12 384 bruggenbouw en ijzerconstructie
werkplaatsen (ook sbi 1974 34.4) 
4 85 pompenmakersbedrijf(?) 04.02 pomp- en putboorderijen 
4 105 welputtenmakersbedrijf 
4 87 plaatsen, leggen ed riolen, buisleid. 
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51.24 baggerbedrijven 

51.25 cultuurtechnische bedrijven, 
grondwerkbedrijven n.e.g. 
51.26 straatmakersbedrijven 
51.27 steenzetters- en rijswerkers
bedrijven 
51.28 openbare werken 
51.29 bouwmachineverhuurbedrij
ven (met bedienend personeel) 

51.3 Schilders-, glaszetters- en behangers
bedrijven 

4 57,58 baggersbedrijf 
4 65 droogbaggersbedrijf met exvacateurs 
4 53,54 aardwerkersbedrijf 
4 66 duikersbedrijf 
4 97 straatmakersbedrijf 
4 88 rijswerkers-, steenzettersbedrijf 

04.04 publieke werken (aanleg en onder
houd van straten en wegen e.d.) 

51.31 schilders-, glaszettersbedrij- 4 73, 74 huisschildersbedrijf, glazenma- 04.10 schildersbedrijven 
ven kersbedrijf 

4 64 decoratieschildersbedrijf 
51.32 behangersbedrijven (sec) 4 59 behangersbedrijf 04.14 behangerijen en stoffeerderijen 

51.4 Metsel-, stukadoorsbedrijven 
51.41 aannemersbedrijven van 4 81 metselaarsbedrijf 
metselwerken 
51.42 stukadoorsbedrijven 4 100 stucadoorsbedrijf en wittersbedrijf 
51.43 voegersbedrijven 

51.9 Overige afwerking van gebouwen 

04.9 stukadoors- en wittersbedrijven 

51.91 vloerenleggersbedrijven 04.13 vloerenleggersbedrijven 
(excl. terazzobedr.) 
51.92 terazzobedrijven 
51.93 tegelzettersbedrijven 
51.99 afwerking van gebouwen 4 69 glazenwassersbedrijf, schoonhouden 
n.e.g. van gebouwen, het verrichten van werk-

52 Bouwinstallatiebedrijven 

52.1 loodgieters-, fitters- en sanitairbedrij
ven 

52.11 loodgieters- etc. 

zaamheden aan gevels met toebehoren (?) 

4 68 plaatsen, leggen ed gas of waterlei
dingen 
4 77,78 loodgieters-, zinkwerkersbedrijf 

11.74 loodgieterijen, zinkwerkerijen, aam
leg van gas- en waterleiding, koper- en 
blikslagerijen 
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52.2 centrale verwarmings-, luchtbehande
lingsinstallatie- en isolatiebedrijven 

52.21 centrale verwarmings- en 4 63 leggen leid. v. centrale verwarming 
luchtbehandelingsinstallatiebedrij-
ven 
52.22 isolatiebedrijven 

52.3 elektrotechnische installatie
bedrijven (bouw) 

52.31 elektrotechnische installatie
bedrijven (sterkstroom; bouw) 
52.32 elektrotechnische installatie
bedrijven (zwakstroom; bouw) 
52.39 elektrotechnische installatie
bedrijven n.e.g. (bouw) 

52.4 installatie van zonweringen 
52.41 installatiebedrijven van 
zonweringen 

52.9 installatie van zwembaden 
52.91 installatiebedrijven van 
zwembaden 

4 67 plaatsen, leggen ed electrische gelei
dingen of bliksemafleiders 

7 Transport-, opslag· en communicatiebe· 18 Handel. verkeerswezen. enz. (579 t/m 
drijven 629) 

71 Spoorwegen 

71.0 spoorwegen 
71.01 spoorwegen 

72 Wegvervoer 

72.1 tram- en autobuslijndiensten e.d., 
groepsvervoerbedrijven 

18 609 spoorwegondernemingen 

72.11 tram- en autobuslijndiensten 18 597 omnibusondernemers 
18 616 stoomtramondernemingen 
18 618 electrische tramwegondernemingen 
18 619 tramwegondernemingen met dieren 

11.76 centrale verwarmings-, koel- en 
luchtregelingsinstallatiebedrijven 

11.72 electrotechnische 
reparatie-inrichtingen 
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72.12 groepsvervoerbedrijven 

72.2 taxi- en toerwagenbedrijven 
72.21 taxibedrijven 

72.22 toerwagen- en ongeregeld 
personenvervoerbedrijven 

72.3 goederenwegvervoer 

18 601 rijtuigenondernemers 
18 580 automobielondernemers (taxibe
drijf?) 

72.31 vrachtautodiensten, afuaal- 18 587 expeditieondernemers 
en besteldiensten 18 624 vervoer met licht voertuig 

18 625 vervoer met zwaar voertuig 
72.32 melkvervoerbedrijven (van 
veehouder naar fabriek) 
72.33 verhuisbedrijven 
72.39 goederenwegvervoer n.e.g. 

72.4 wegvervoer verwante bedrijven 
72.41 auloparkeer- en stallingsbe
drijven 
72.42 fietsenstallinbedrijven 
72.43 vervoer via pijpleidingen 
72.44 sleepbedrijven van voertui
gen 
72.49 wegvervoer verwante bedrij
ven n.e.g. 

73 Zeevaart 

73.1 grote vaart 
73.11 tankvaart (grote vaart) 
73.19 grote vaart n.e.g. 

73.2 kleine handelsvaart 

73.21 kleine handelsvaart 

18 579 verhuisbedrijf 
18 588 houthakken en houtvervoer 
18 612, 613 bewaren of vervoeren ontplof
bare of licht ontvlambare stoffen 

52.08 melkrijdersbedrijven 

52.09 meubeltransportbedrijven 
52.10 veerijdersbedrijven 

53.01 zeescheepvaart (geen sleepvaart) 
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73.3 zeevaart verwante bedrijven 
73.31 laad-, los- en overslag-be
drijven (tbv de zeevaart) 

73.32 reddings- en bergingsdien
sten 
73.33 loods- en seinwezen 
73.34 sluis- en havenwezen 

73.39 zeevaartverwante bedrijven 
n.e.g. 

74 Binnenvaart 

74.1 binnenvaartbedrijven 
74.11 veerdiensten en passagiers
vaart (binnenvaart) 
74.12 sleepboot- en duwbootex
ploitatie e.d. (binnenvaart) 
74.13 tankvaart (binnenvaart) 
74.19 binnenvaartbedrijven n.e.g. 

74.2 binnenvaart verwante bedrijven 
74.21 laad-, los- en overslagbedrij
ven t.b.v. binnenvaart) 
74.22 loods- en seinwezen 
74.23 sluis- en havenwezen 
74.24 sportvisserij 

18 581 ballastondernemers 
18 591 kolendragers-, turfdragersbedrijf 
18 592 korendragersbedrijf 
18 594 kruiersbedrijf 
18 595 laden of lossen van schepen (alg.) 
18 583 bergers van schepen en ladingen 53.11 reddings- en bergingswezen 

53.09 loods- en seinwezen 
18 608 bediening sluizen en beweegb. 53.10 sluis- en havenwezen 
bruggen 
18 607 sleepdienstondernemersbedrijf 53.02 zeesleepvaart 

18 622 veerschippersbedrijf 

18 604 schippersbedrijf 
18 605 schuitenvoerdersbedrijf 
18 614, 615 stoomboot- en motorbooton
dernemersbedrijf op binnenwateren 
18 629 zandschippersbedrijf 

53.07 veerdiensten 

53.03 binnensleepvaart 

53.04 binnenbeurtvaart 
53.05 binnenscheepvaart (geen beurtvaart) 

74.29 binnenvaart verwante bedrij- 18 590 houtvlottersbedrijf 
ven n.e.g. 

75 Luchtvaart 

75.1 luchtvaartbedrijven 
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75.11 luchtvaartbedrijven 

76 Hulpbedrijven van het vervoer 

76.1 reisbureaus 
76.11 reisorganisatiebedrijven 
76.12 reisbemiddelingsbedrijven 

76.2 expediteurs, cargadoors, bevrachters 
e.a. 

76.21 wegings- en metingsbedrij- 18 626 het bedrijf van wegers of meters 
ven 
76.29 expediteurs, cargadoors, 
bevrachters en andere tussenper
sonen 

76.3 veem- en pakhuisbedrijven 
76.31 veem- en pakhuisbedrijven 18 606 silohoudersbedrijf 
(excl. koelhuizen) 18 620,621 veembedrijf, pakhuismeesters

bedrijf 
76.32 koelhuizen 

77 Communieatiebedrijven 

77.0 communicatiebedrijven 
77.01 postdiensten 

77.02 telefoon-, telegraafdiensten 

9 Overia:e dienstverlenin& 

90 Openbaar bestuur, defensie, wettelijke 
sociale verzekeringen 

p.m. 

91 Religieuze en andere levensbeschouwe-

18 585 brievenposterij 
18 599 postdienstaannemersbedrijf 

54.01 stuwadoors-, cargadoors- en expedi
teursbedrijven 
54.03 ontvang- en verzendkantoren 

54.02 veem- en pakhuisbedrijven (voor 
derden) 

55.01 posterijen 

55.02 telegrafie 
55.03 telefonie 
55.04 radiozend-, ontvang- en distributie
bedrijven 

53 



lijke organisaties 

p.m. 

92 Onderwijs 

p.m. 

93 Gezonheids- en veterinaire diensten 

p.m. 

94 Maatschappelijke dienstverlening 

p.m. 

95 Sociaal-culturele en culturele instellin
gen 

p.m. 

96 Sport en recreatie 

p.m. 

97 Bedrijfs- en werknemersorganisaties, 
researchinstellingen, overige sociale orga· 
nisaties 

p.m. 

98 Overige dienstverlenende bedrijven 

98.1 reinigings- en ontsmettingsbedrijven, 
polderbemalingsinrichtingen 

98.11 vuilophaal- en straatreini- 4 98,99 openbare straatreiniging 
gingsbedrijven e.d. 
98.12 zuiveringsinrichtingen voor 4 87 reiniging riolen of secreten 
rioolwater, oppervlaktewater en 
grondwater (incl. rioolgemalen) 
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98.13 vuilverwerkingsbedrijven 
(geen compostbedrijven) 
98.14 ongediertebestrijdings- en - 7 272 ontsmettingsinrichtingen 
ontsmettingsbedrijven 
98.15 polderbemalingsinrichtingen 18 598 polderbemaling 

98.2 schoonmaakbedrijven 
98.21 schoonmaakbedrijven van 
gebouwen 
98.22 schoorsteenvegerijen 4 89 schoorsteenvegersbedrijf 
98.23 autowasserijen 
98.24 glazenwasserijen 
98.29 schoonmaakbedrijven n.e.g. 

98.3 wasserijen, chemische reiniging en 
ververijen e.d. 

98.31 wasserijen en strijkinrichtin- 7 263 chemische wasserijen 
gen 7 276 strijkinrichtingen 

7 278 wassersbedrijf en blekersbedrijf 
98.32 chemische wasserijen en 7 271 wassen van handschoenen met ben
ververijen (overwegend gebruikte zine 
kleding e.a. textielwaren) 
98.33 wasverzendinrichtingen 54.04 wasverzendinrichtingen 
98.34 stoppage- en oppersinrich-
tingen 
98.35 wassalons e.d. 
98.36 tapijtreinigingsinrichtingen 7 277 tapijtreinigingsinrichtingen 

98.4 kappersbedrijven en schoonheidsinsti
tuten 

p.m. 

98.5 foto-ateliers 
p.m. 

98.9 overige persoonlijke dienstverlening 
98.21 begrafenisondernemingen 
98.22 etc. p.m. 

99 organisaties zonder aktiviteit 

18 582 begrafenisondernemers 
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p.m. 

restkategorie 5 108 apothekersbedrijf 
5 117 bekledingsstof 
5 139 laboratoria voor wetenschappelijk en 
technisch onderzoek, ook ten dienste van 
het onderwijs 
6 257,258 witwerkersbedrijf 
7 259 badinrichtingen 
8 kunstnijverheid (bedrijfstak helemaal) 
10 311 kolenbrandersbedrijf 
16 lantaarnopstekersbedrijf 
17 565 stropersersbedrijf 
18 584 brandweerbedrijf 
18 586 exploitatie dorswerktuigen 
18 589 hout opslaan 
18 593 bedrijven waarin krachtwerktuig 
wordt gebezigd, voor zover niet genoemd 
18 610,611 handelaars in ontplofbare en 
vluchtige, licht ontvlambare stoffen 
18 617 bedrijven waarin worden gebezigd 
toestellen bevattende stoom of gassen, be
doeld in art.10, sub 2, Ongevallenwet 1901, 
voor zover nog niet genoemd 

99.00 laboratoria, proefstations der getelde 
ondernemingen 
06.25 fabrieken van ivoren, hoornen e.d. 
voorwerpen (in klasse 06: bewerking van 
hout, kurk, stro) 
03.08 fotografische bedrijven 
03.09 film- en geluidsopname-ateliers (in 
klasse 03: grafische nijverheid, fotografie) 
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