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21. TYPOLOGIE VAN DE ONDERNEMINGEN IN HET BRUSSELS
HOOFDSTEDELIJK GEWEST: OVEREENKOMST TUSSEN DE NACENOMENCLATUUR EN DE INGEDEELDE INRICHTINGEN

1.Inleiding
.1.1.De NACE-nomenclatuur
De Nomenclatuur van de Economische Activiteiten (NACE Rev.1) werd uitgewerkt in een geharmoniseerd
Europees kader opgelegd door de Verordening (EEG) nr. 3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990
betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap,
gewijzigd door de Verordening (EEG) nr. 761/93 van de Commissie van 24 maart 1993. Ze laat nationale
aanpassingen toe door de verder doorgedreven opdeling van de het verst in detail gaande Europese
rubrieken. België heeft op deze basis een nauwkeurigere versie uitgewerkt die de naam NACE-BEL draagt.
Het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) heeft strenge regels opgesteld voor de toekenning van de
NACE-BEL-code aan een onderneming. De code wordt bepaald door de hoofdactiviteit van de eenheid. Het
NIS verstaat onder hoofdactiviteit van de eenheid, de activiteit die het meest bijdraagt tot de
toegevoegde waarde. De hoofdactiviteit hoeft niet noodzakelijk 50% of meer bij te dragen tot de totale
toegevoegde waarde van de eenheid. 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.
Voor meer informatie, zie fiche 1. Typologie van de ondernemingen – Nomenclatuur van de economische
activiteiten – NACE.

.1.2.Nomenclatuur van de ingedeelde inrichtingen
De nomenclatuur van de ingedeelde inrichtingen stemt overeen met de rubrieken die bepaald werden door:
•

Ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IA (BS
05/08/99)

•

het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 maart 1999 tot vaststelling van de
ingedeelde inrichtingen van klasse IB, II en III (BS 07/08/99)

•

het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 oktober 2000 betreffende de
instandhouding van de natuurlijke habitats en van de wilde fauna en flora (BS 28/11/2000)

•

het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 mei 2001 betreffende de voorwaarden
die van toepassing zijn op de werven voor de verwijdering van asbest in gebouwen en kunstwerken en
op de werven voor de isolatie van asbest (BS 12/07/2001)

•

het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 juni 2001 betreffende de
exploitatievoorwaarden van luchtvaartterreinen (BS 09/08/2001)

De rubrieknummers van de onderneming komen overeen met al de activiteiten van de onderneming, de
hoofd-, de secundaire en de bijkomende activiteiten, voor zover ze effectief worden uitgevoerd.
Voor meer informatie, zie de fiches "Ondernemingen en milieuvergunningen".

2.Correspondentietabel
We vermelden hierna de verschillende rubrieken die betrekking kunnen hebben op de activiteiten die het
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meest voorkomen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Ze zijn ingedeeld volgens de NACE-BEL, zowel de
hoofdrubrieken die rechtstreeks verwijzen naar de activiteit als de secundaire rubrieken die verwijzen naar
de opslag van producten en afvalstoffen. De bijkomende rubrieken die verwijzen naar activiteiten op het
vlak van verwarming, verluchting, airconditioning, parking, … werden niet vermeld.

.2.1.Landbouw, jacht, bosbouw en visserij (afdeling 01 tot 05)
De NACE-codes voor de sectoren landbouw, jacht, bosbouw en visserij werden in de volgende tabel
samengebracht. Ze geeft aan welke sectoren gebonden zijn aan een milieuvergunning.

Tabel 21.1 : NACE-sectoren betreffende landbouw-, jacht-, bosbouw- en visserijsectoren.

Voor het uitoefenen van land- en tuinbouwactiviteiten (01.1) is geen milieuvergunning vereist, uitgezonderd
voor de bijgebouwen van de exploitatiegebouwen.
De veeteelt (01.2 tot 01.4) is een ingedeelde activiteit. Een vergunning is eveneens vereist voor de uitbating
van "modelboederijen" en "kinderboerderijen". In de volgende tabel zijn de rubrieken opgenomen die een
band met deze activiteit hebben.

Tabel 21.2.: Hoofd- en bijkomende rubrieken betreffende de veeteelt

Voor de activiteiten jacht (01.5), bosbouw, bosexploitatie (02) en visserij (05) is geen milieuvergunning
vereist.

.2.2.Winning van delfstoffen (afdelingen 10 tot 14)
De NACE-codes voor de winning van delfstoffen werden in de volgende tabel samengebracht.
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Tabel 21.3.: NACE-sectoren met betrekking tot de winning van delfstoffen.

De winning en de vervaardiging van agglomeraten van vaste brandstoffen (10), de winning en de
voorbehandeling van metaalertsen (13) en de winning van andere ertsen dan metaalertsen en
energiehoudende brandstoffen (zand, steen, …) (14) zijn gebonden aan een vergunning. Voor de winning van
aardolie en aardgas (11) is alleen een vergunning vereist bij boorwerkzaamheden.
Aangezien deze sectoren niet voorkomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden ze in deze nota ook
niet verder behandeld.

.2.3.De vervaardiging van voedingsmiddelen (afdeling 15)
Deze sector vertegenwoordigt een ruime waaier van ondernemingen in het Brussels Gewest. Het kan gaan om
grote of kleine productie-eenheden.
Het gaat hier om de sector van de vervaardiging van voedingsmiddelen (15) en dus niet om de verkoop van
deze producten (ingedeeld onder 51 of 52 voor respectievelijk groot- en kleinhandel). De NACE-BELnomenclatuur maakt bovendien een onderscheid tussen de productie van verse of diepgevroren producten.

Tabel 21.4. : Hoofd- en bijkomende rubrieken van de voedingsmiddelenindustrie

Voor de opslagplaatsen is de directe correlatie met de rubrieken van ingedeelde inrichtingen niet
gemakkelijk. Een opslagplaats is ingedeeld in functie van de aard ervan (beenderen, producten van
plantaardige oorsprong, vetten), los van de hoofdactiviteit van de onderneming (productie-eenheid of
handelszaak). De NACE-code legt de classificatie immers vast op basis van de hoofdactiviteit van de
onderneming. Eén en dezelfde NACE-code kan overigens overeenkomen met verschillende rubrieken uit de
lijst van de ingedeelde inrichtingen (werkplaatsen voor de vervaardiging van azijn en werkplaatsen voor
verpakking van specerijen).

.2.4.Houtbewerking (afdeling 20)
De verschillende activiteiten die verband houden met de houtberoepen vallen onder afdeling 20
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(houtbewerking en vervaardiging van artikelen van hout) maar ook onder de klassen:
•

45.421 : schrijnwerk wanneer geïnstalleerd door een andere eenheid dan degene die het heeft
vervaardigd

•

51.13 : handelsbemiddeling in hout

•

51.531 : groothandel in hout

Tabel 21.5.: Hoofd- en bijkomende rubrieken van de houtbewerking en –handel

.2.5.Papier- en kartonnijverheid (afdeling 21)
Wij gaan hier enkel in detail voor de drukkerijsector (groep 21.2) die sterk aanwezig is in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.

21. Typologie van de ondernemingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: overeenkomst tussen de NACE-nomenclatuur
en de ingedeelde inrichtingen
Brussels Instituut voor Milieubeheer / Observatorium voor Milieugegevens
4 / 11

De BIM gegevens : "Economische activiteiten en leefmilieu"

maart 2003

Tabel 21.6. : Hoofd- en bijkomende rubrieken van de drukkerijactiviteit

.2.6.Vervaardiging van cokes, geraffineerde aardolieproducten en splijt- en
kweekstoffen (afdeling 23)
Voor de productie van cokesfabrieken (groep 23.1) zijn vergunningen vereist. Aangezien deze sector niet
aanwezig is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt hij hier niet verder behandeld.
De olieraffinaderijen (groep 23.2) zijn gebonden aan een vergunning. Aangezien deze sector niet aanwezig
is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wordt hij hier niet verder behandeld.
De sector van de splijt- en kweekstoffen (groep 23.3) valt onder de bevoegdheid van de Federale Overheid
en wordt hier dus niet verder behandeld.

.2.7.Vervaardiging van niet-metaalhoudende minerale producten (afdeling 26)
In het Brussels Gewest is een vergunning vereist voor activiteiten in de nijverheid van de nietmetaalhoudende minerale producten (afdeling 26). Alleen de meest voorkomende activiteiten worden hier in
detail uitgewerkt. De meeste van deze activiteiten zijn van ambachtelijke aard of behoren tot het stukwerk
in onderaanneming.
De activiteiten die verband houden met de glasindustrie (groep 26.1) zijn hoofdzakelijk activiteiten voor het
vormen en bewerken van vlakglas.
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Tabel 21.7. : Hoofd- en bijkomende rubrieken van de glasnijverheid

Het gaat hoofdzakelijk om werkplaatsen voor het houwen van natuursteen (groep 26.7) bij een aantal
marmerslijperijen en voor de vervaardiging van grafmonumenten.

Tabel 21.8. : Hoofd- en bijkomende rubrieken van het houwen van natuursteen

De sector van de productie van schuur-, slijp- en polijstmiddelen (groep 26.8) komt bijna niet voor in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest; hij wordt hier dan ook niet behandeld.

.2.8.Vervaardiging van producten van metaal en vervaardiging van metalen
constructiewerken (afdelingen 27 en 28)
De vervaardiging van metalen in primaire vorm (afdeling 27) is niet langer aanwezig in het Brussels Gewest,
terwijl de sector van de vervaardiging van producten van metaal (afdeling 28) nog wel aanwezig is.
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Tabel 21.9.: Hoofd- en bijkomende rubrieken van de sector van vervaardiging van producten van metaal

.2.9.Productie en distributie van elektriciteit, gas en water (afdeling 40)
De sector van de productie en de distributie van elektrische energie (groep 40.1), gas (groep 40.2), stoom
en warm water (groep 40.3) dient zijn aanvragen in volgens de procedure die geldt voor publiekrechtelijke
rechtspersonen en voor de inrichtingen van openbaar nut. In deze nota zullen we dit niet verder behandelen.

.2.10.Sector van de bouwnijverheid (afdeling 45)
Wij vermelden hier slechts de sector van de montage van schrijnwerk van kunststof (klasse 45.421). Deze
NACE-klasse heeft eveneens betrekking op de montage van schrijnwerk in hout, maar de indelingsrubrieken
zijn verschillend.

Tabel 21.10. : Hoofd- en bijkomende rubrieken van de montage van schrijnwerk in kunststof

.2.11.Autosector (handel, reparatie en onderhoud) (afdeling 50)
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De meeste ingedeelde inrichtingen uit de autosector zijn hieronder opgenomen. Vaak omvat een activiteit
meerdere inrichtingen, zoals garage, carrosserie, carwash, benzinestation of verkoop.

Tabel 21.11. : Hoofd- en bijkomende rubrieken van de autosector
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.2.12.Afvalwater- en afvalverzameling, straatreiniging (afdeling 90)
Tabel 21.12. : Hoofd- en bijkomende rubrieken van de sector van het afvalbeheer

Voor de werven voor asbestverwijdering (klasse 90.003) worden vooral de volgende rubrieken in
beschouwing genomen.
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Tabel 21.13. : Hoofd- en bijkomende rubrieken van de asbestverwijderingswerven

.2.13.Recreatie, cultuur en sport (afdeling 92)
Tabel 21.14. : Hoofd- en bijkomende rubrieken van de activiteiten voor recreatie, cultuur en sport

.2.14.Overige diensten (afdeling 93)
Wij vermelden hier slechts de sector van de textielreiniging (93.01) m.a.w. de chemische reiniging, de
wasserettes en de wasserijen.

Tabel 21.15. : Hoofd- en bijkomende rubrieken van de chemische reiniging en wasserijen

3.Bronnen
1.

Milieuvergunning: administratieve en technische gids voor de private aanvrager – 106 p. + bijlage – 102
p. – maart 1999 en update december 1999
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Activiteitennomenclatuur NACE-BEL met verklarende nota's, Nationaal Instituut voor de Statistiek,
2de editie, 286 p

Andere fiches in verband hiermee
Schriftje Lucht - Basisgegevens voor het Plan
•

46. Typologie van de bedrijven : nomenclaturen met milieubelang

Schriftje Economische activiteiten en leefmilieu
•

1.Typologie van de ondernemingen – Nomenclatuur van de economische activiteiten - NACE

•

8. Specifieke industriële sector van de carrosserieën

•

9. Specifieke industriële sector van de benzinestations

•

10. Specifieke industriële sector van de drukkerijen

•

11. De specifieke industriële sector van de droogkuis

•

15. De parkeerterreinen voor voertuigen

•

23. De ondernemingen van de kanaalzone

•

24. Ondernemingen en Milieuvergunningen
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