
 

 

staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1) 

SBI nr. omschrijving cat 

    

22   uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media  

221   uitgeverijen (kantoren)  1 

2223  A grafische afwerking  1 

223   reproductiebedrijven opgenomen media  1 

      

36   vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen n.e.g.  

361 2 meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2  1 

    

40   productie en distributie van stroom, aardgas, stoom en warm water  

40  D0 gasdistributiebedrijven:   

40 D3 - gas: reduceer, compressor-, meet- en regelinstrumenten cat. A 1 

      

50   handel/reparatie van auto's, motorfietsen; benzineservicestations  

5020.4  B autobeklederijen  1 

      

51   groothandel en handelsbemiddeling   

511   handelsbemiddeling (kantoren)  1 

    

52   detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren   

52  A detailhandel voor zover n.e.g.  1 

5211/2, 5246/9  supermarkten, warenhuizen, 1 

5222, 5223   detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken  1 

5224   detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel  1 

5231, 5232   apotheken en drogisterijen  1 

5249   detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 1 

527   reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)  1 

      

55   logies-, maaltijden- en drankenverstrekking   

5511, 5512   hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra  1 

553   restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen 

e.d.  

1 

554  1 cafés, bars 1 

5551   kantines  1 

      

61, 62   vervoer over water/door de lucht   

61, 62  A vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)  1 

      

63   dienstverlening t.b.v. het vervoer   

6322, 6323   overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)  1 

633   reisorganisaties  1 

634   expediteurs, cargadoors (kantoren)  1 

      

64   post en telecommunicatie   

642  A telecommunicatiebedrijven  1 



staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1) 

SBI nr. omschrijving cat 

    

642  B0 zendinstallaties  

642 B2 - FM en TV 1 

642 B3 - GSM en UMTS-masten 1 

      

65, 66, 67   financiële instellingen en verzekeringswezen   

65, 66, 67  A banken, verzekeringsbedrijven, beurzen  1 

      

70   verhuur van en handel in onroerend goed   

70  A verhuur van en handel in onroerend goed  1 

      

72   computerservice- en informatietechnologie   

72  A computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.  1 

      

73   speur- en ontwikkelingswerk   

732   maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek  1 

      

74   overige zakelijke dienstverlening   

74  A overige zakelijke dienstverlening: kantoren  1 

7484.4   veilingen voor huisraad, kunst e.d.  1 

      

75   openbaar bestuur, overheidsdiensten, verplichte sociale verzekerin-

gen  

 

75  A openbaar bestuur (kantoren e.d.)  1 

      

85   gezondheids- en welzijnszorg   

8512, 8513   artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven  1 

8514, 8515   consultatiebureaus  1 

      

91   diverse organisaties   

9111   bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)  1 

    

92   cultuur, sport en recreatie   

9251, 9252   bibliotheken, musea, ateliers, e.d.  1 

9261.2  H golfbanen  1 

9262  0 schietinrichtingen:   

9262 2 - binnenbanen: boogbanen  1 

      

93   overige dienstverlening   

9301.3  B wasserettes, wassalons  1 

9302   kappersbedrijven en schoonheidsinstituten  1 

9303  0 begrafenisondernemingen:   

9303 1 - uitvaartcentra  1 

9303 2 - begraafplaatsen  1 

9305  B persoonlijke dienstverlening n.e.g.  1 



 

 

staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1) 

SBI nr. omschrijving cat 

    

De gebruikte afkortingen  

afk. verklaring  

< kleiner dan  

> groter dan  

cat categorie  

e.d. en dergelijke  

n.e.g. niet elders genoemd  

o.c. opslagcapaciteit  

p.c. productiecapaciteit  

b.o. bedrijfsoppervlak  

v.c. verwerkingscapaciteit  

u uur  

d dag  

w week  

j jaar  

t ton  

   

grootste afstand in meters per categorie 

cat afst.  

1 10 m  

2 30 m  

3.1 50 m  

3.2 100 m  

4.1 200 m  

4.2 300 m  

5.1 500 m  

5.2 700 m  

5.3 1.000 m  

6 1.500 m  

 


