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1. NACEBEL-codes detailhandel 
 

Code     Omschrijving  
10712    Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 

10720    Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk 

45113    Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) 

45193    Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 

45320    Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 

45402    Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren 

van motorfietsen 

47111 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten 

47112 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen 

overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²) 

47113 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen 
overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²) 

47114 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen 
overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 400 m² en minder dan 2500 m²) 

47115 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen 

overheersen (verkoopsoppervlakte = 2500 m²) 

47191  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen 
niet overheersen (verkoopsoppervlakte < 2500 m²) 

47192  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen 

niet overheersen (verkoopsoppervlakte = 2500 m²) 

47210   Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels 

47221 Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van 

wild en van gevogelte 

47222 Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels 

47230    Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels 

47241 Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude 
bakkers) 

47242 Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels 

47251 Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels 

47252 Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment 

47260    Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels 

47291  Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels 

47299  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 

47300  Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels 

47410  Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels 

47420    Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels 

47430    Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels 

47511 Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels 

47512 Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels 

47513 Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels 

47519    Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels 

47521 Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen 
assortiment 

47522 Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels 

47523 Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels 
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47524 Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels 

47525 Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels 

47526 Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels 

47527 Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde  

winkels 

47529 Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels 

47530 Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in 

gespecialiseerde winkels 

47540    Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels 

47591 Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels 

47592 Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels 

47593 Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke 
artikelen in gespecialiseerde winkels 

47594 Detailhandel in muziekinstrumenten in gespecialiseerde winkels 

47599    Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 

47610    Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels 

47620    Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels 

47630    Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels 

47640    Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels 

47650    Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels 

47711 Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels 

47712 Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels 

47713 Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels 

47714 Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde 
winkels 

47715 Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels 

47716 Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en 

kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels 

47721   Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels 

47722    Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels 

47730    Apotheken 

47740    Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels 

47750    Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels 

47761 Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde 

winkels 

47762 Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in 
gespecialiseerde winkels 

47770    Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels 

47781 Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde 
winkels, m.u.v. motorbrandstoffen 

47782 Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in  

gespecialiseerde winkels 

47783 Detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels 

47784 Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde 
winkels 

47785 Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels 

47786 Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels 

47787 Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels 

47788 Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment) 
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47789 Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 

47791 Detailhandel in antiquiteiten in winkels 

47792 Detailhandel in tweedehandskleding in winkels 

47793 Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v.  

tweedehandskleding  

96012     Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren  

96021     Haarverzorging 

96022    Schoonheidsverzorging 
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2. NACEBEL-codes horeca  
 

Code     Omschrijving  
55100    Hotels en dergelijke accommodatie 

55201 Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra 

55202 Vakantieparken 

55203 Gites, vakantiewoningen en -appartementen 

55204 Gastenkamers 

55209    Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. 

55300    Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen 

55900    Overige accommodatie 

56101     Eetgelegenheden met volledige bediening 

56102     Eetgelegenheden met beperkte bediening 

56210    Catering 

56290    Overige eetgelegenheden 

56301 Cafés en bars 

56302 Discotheken, dancings en dergelijke 

56309    Andere drinkgelegenheden 
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