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De ondernemingen kunnen worden beschreven aan de hand van verschillende typologieën, die elk
beantwoorden aan precieze doelstellingen (beschrijving van de economische activiteiten, werknemers,
milieueffecten van de industriële installaties of processen, …), die onderling niet noodzakelijk op
eenduidige wijze overeenkomen.

1.Definitie van de NACE
De nomenclatuur volgens de NACE-code (tabel 1.2) wordt in de Europese Unie officieel gehanteerd voor de
statistieken met betrekking tot de economische activiteiten. Ze wordt eveneens gebruikt met betrekking
tot de afvalstoffen door Eurostat (Bureau voor de Statistiek van de Europese Unie) en met betrekking tot
het water.
De eerste versie dateert van 1970 (NACE 70). Om deze aan te passen aan de technologische veranderingen
en perfect te integreren in de mondiale nomenclatuur die door de Organisatie van de Verenigde Naties werd
aangenomen in februari 1989 (CITI Rev.3), werd de NACE 70 vervangen door de NACE Rev.1. Deze eerste
revisie, die werd aangenomen in 1990, is het voorwerp van verordening 3037/90 van de Raad van 9 oktober
1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Gemeenschap. Het
doel van deze verordening is de opstelling van een gemeenschappelijke statistische nomenclatuur van de
economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, om de vergelijkbaarheid van de nationale en
communautaire nomenclaturen en dus van de nationale en communautaire statistieken te garanderen. Er
bestaat een conversietabel van de twee versies, maar de overeenkomst is niet eenduidig.
De Europese nomenclatuur laat nationale aanpassingen toe door de verdere opdeling van de het verst in
detail gaande Europese rubrieken (de klassen). België heeft op deze basis een nauwkeurigere versie
uitgewerkt met de naam NACE-BEL, die de NACE-Rev.1. vervangt. Ongeveer 60% van de NACE 70-codes
komt overeen met een NACE-BEL-code met identieke inhoud. Voor de andere is de conversie niet
automatisch, aangezien een NACE 70-code kan overeenkomen met verschillende NACE-BEL-codes.

2.Hiërarchische niveaus
De nieuwe activiteitennomenclatuur NACE-BEL is opgebouwd volgens de volgende hiërarchische niveaus :
- secties en subsecties (gecodeerd met letters)
- afdelingen (2 cijfers)
- groepen (3 cijfers)
- klassen (4 cijfers)
- subklassen (5 cijfers)
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Tabel 1.1 : Structuur van de NACE-Code : voorbeeld

3.Toekenning van de NACE-code aan een onderneming
Het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) heeft strenge regels opgesteld voor de toekenning van de
NACE-BEL-code aan een onderneming. Een individuele onderneming of lokale eenheden ervan ontvangen een
NACE-code die wordt gedefinieerd op basis van de hoofdactiviteit, m.a.w. de activiteit die het meest
bijdraagt tot de toegevoegde waarde van de onderneming (classificatie uitgevoerd op basis van door de
eenheid verstrekte gegevens). De hoofdactiviteit hoeft niet noodzakelijk 50% of meer van de totale
toegevoegde waarde van een eenheid te vertegenwoordigen. Elke andere activiteit van de eenheid die ook
bijdraagt tot de productie van goederen of diensten is een secundaire activiteit.
Dit systeem heeft dus zijn beperkingen. Zo kan een tankstation waarin ook een kruidenierswinkel is
gevestigd, worden ingedeeld bij de "kleinhandel in motorbrandstoffen" (50.50) of bij de "kleinhandel in
brood, banketbakkerswerk en suikerwerk" (52.24). Bepalend voor de indeling is de vraag waar het grootste
deel van de toegevoegde waarde werd verwezenlijkt, bij de verkoop van brandstof of bij de verkoop van
voedingsproducten.

4.Algemene doelstelling van de NACE
De Nomenclatuur van de Economische Activiteiten (Nomenclature des ACtivités Économiques) werd
voornamelijk opgesteld teneinde de economische en sociale informatie gemakkelijker te kunnen indelen. Het
uiteindelijk doel is hoofdzakelijk statistisch. Het type van eenheid dat wordt gebruikt, de regels voor de
identificatie van de hoofdactiviteit, de wijze van aggregatie en de principes van opbouw zijn sterk gebonden
aan de statistische informatie. Bijgevolg moet het gebruik van deze nomenclatuur in andere domeinen dan de
statistiek met omzichtigheid gebeuren. Criteria van juridische of institutionele orde werden geweerd bij de
opbouw van deze lijst : intercommunales met een industriële activiteit worden bij de industrie gerangschikt,
ongeacht hun statuut.
De NACE-code wordt met name gebruikt door de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid). De statistieken
van de RSZ verfijnen niettemin de notie onderneming : elk filiaal, elke dochteronderneming van een grote
onderneming wordt apart opgenomen als een individuele entiteit, de vestiging. Hetzelfde geldt wanneer een
onderneming verschillende activiteiten uitoefent waarvan de zetels gevestigd zijn in verschillende
gemeenten.
Ze omvatten noch de zelfstandigen, noch de eenpersoonsvennootschappen die geen personeel op de loonlijst
hebben. Deze werknemers zijn geregistreerd bij de BTW, maar niet bij de RSZ.
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5.Gebruik van de NACE-code in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
Tabel 1.2 : Gebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de NACE Rev.1-code – secties en afdelingen
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Tabel 1.3 : Gebruik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de NACE Rev.1-code – secties en afdelingen
(vervolg)
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