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Bijlage A op CPV-code geordend 

 
Categorie 1 Onderhoud en reparatie 

50100000-6 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor voertuigen en aanverwante uitrusting 
50110000-9 Reparatie en onderhoud voor motorvoertuigen en aanverwante uitrusting 
50111000-6 Beheer, reparatie en onderhoud van wagenpark 
50111100-7 Beheer van wagenpark 
50111110-0 Ondersteunende diensten voor wagenpark 
50112000-3 Reparatie en onderhoud van auto's 
50112100-4 Reparatie van auto's 
50112110-7 Reparatie van voertuigcarrosserieën 
50112111-4 Uitdeukwerk 
50112120-0 Vervangen van voorruiten 
50112200-5 Onderhoud van auto's 
50112300-6 Autowasserij en aanverwante diensten 
50113000-0 Onderhoud en reparatie van bussen 
50113100-1 Reparatie van bussen 
50113200-2 Onderhoud van bussen 
50114000-7 Reparatie en onderhoud van vrachtwagens 
50114100-8 Reparatie van vrachtwagens 
50114200-9 Onderhoud van vrachtwagens 
50115000-4 Reparatie en onderhoud van motorfietsen 
50115100-5 Reparatie van motorfietsen 
50115200-6 Onderhoud van motorfietsen 
50116000-1 Onderhoud en reparatie van speciale onderdelen van auto's 
50116100-2 Reparatie van elektrische systemen 
50116200-3 Reparatie en onderhoud van remmen en remonderdelen van voertuigen 
50116300-4 Reparatie en onderhoud van versnellingsbakken van voertuigen 
50116400-5 Reparatie en onderhoud van voertuigtransmissie 
50116500-6 Repareren van banden, inclusief monteren en uitbalanceren 
50116600-7 Onderhoud en reparatie van startmotoren 
50117000-8 Ombouwen en opknappen van voertuigen 
50117100-9 Ombouwen van motorvoertuigen 
50117200-0 Ombouwen van ambulances 
50117300-1 Opknappen van voertuigen 
50118000-5 Wegenwachtdiensten 
50118100-6 Wegenwacht- en wegsleepdiensten voor auto's 
50118110-9 Wegslepen van voertuigen 
50118200-7 Wegenwacht- en wegsleepdiensten voor bedrijfsvoertuigen 
50118300-8 Wegenwacht- en wegsleepdiensten voor bussen 
50118400-9 Wegenwacht- en wegsleepdiensten voor motorvoertuigen 
50118500-0 Wegenwacht- en wegsleepdiensten voor motorfietsen 
50200000-7 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuig-, spoorweg-, wegen- en 

scheepvaartuitrusting 
50210000-0 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuigen en andere uitrusting 
50211000-7 Reparatie en onderhoud van vliegtuigen 
50211100-8 Onderhoud van vliegtuigen 
50211200-9 Reparatie van vliegtuigen 
50211210-2 Reparatie en onderhoud van vliegtuigmotoren 
50211211-9 Onderhoud van vliegtuigmotoren 
50211212-6 Reparatie van vliegtuigmotoren 
50211300-0 Opknappen van vliegtuigen 
50211310-3 Opknappen van vliegtuigmotoren 
50212000-4 Reparatie en onderhoud van helikopters 
50220000-3 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met spoorwegen en andere uitrusting 
50221000-0 Reparatie en onderhoud van locomotieven 
50221100-1 Reparatie en onderhoud van versnellingsbakken van locomotieven 
50221200-2 Reparatie en onderhoud van transmissies van locomotieven 
50221300-3 Reparatie en onderhoud van wielstellen van locomotieven 
50221400-4 Reparatie en onderhoud van remmen en remonderdelen van locomotieven 
50222000-7 Reparatie en onderhoud van rollend materieel 
50222100-8 Reparatie en onderhoud van schokdempers 
50223000-4 Reparatie van locomotieven 
50224000-1 Opknappen van rollend materieel 
50224100-2 Opknappen van stoelen in rollend materieel 
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50224200-3 Opknappen van passagierswagons 
50225000-8 Onderhoud van rails 
50230000-6 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting 
50232000-0 Onderhoud van installaties voor straatverlichting en verkeerslichten 
50232100-1 Onderhoud van straatverlichting 
50232110-4 Gebruiksklaarmaken van installaties voor straatverlichting 
50232200-2 Onderhoud van verkeerslichten 
50240000-9 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere uitrusting 
50241000-6 Reparatie en onderhoud van schepen 
50241100-7 Reparatie van vaartuigen 
50241200-8 Reparatie van veerboten 
50242000-3 Verbouwen van schepen 
50244000-7 Opknappen van schepen of boten 
50245000-4 Moderniseren van schepen 
50246000-1 Onderhoud van havenuitrusting 
50246100-2 Droogdokdiensten 
50246200-3 Onderhoud van boeien 
50246300-4 Reparatie en onderhoud van drijvende constructies 
50246400-5 Reparatie en onderhoud van drijvende platforms 
50300000-8 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met pc's, kantooruitrusting, 

telecommunicatie-en audiovisuele uitrusting 
50330000-7 Onderhoud van telecommunicatie-uitrusting 
50331000-4 Reparatie en onderhoud van telecommunicatielijnen 
50332000-1 Onderhoud van telecommunicatie-infrastructuur 
50333000-8 Onderhoud van radiocommunicatie-uitrusting 
50333100-9 Reparatie en onderhoud van radiozenders 
50333200-0 Reparatie en onderhoud van radiotelefonietoestellen 
50334000-5 Reparatie en onderhoud van lijntelefonie- en lijntelegrafie-uitrusting 
50334100-6 Reparatie en onderhoud van lijntelefonie-uitrusting 
50334110-9 Onderhoud van telefoonnetwerk 
50334120-2 Upgraden van telefoonschakeluitrusting 
50334130-5 Reparatie en onderhoud van telefoonschakelapparatuur 
50334140-8 Reparatie en onderhoud van telefoontoestellen 
50334200-7 Reparatie en onderhoud van lijntelegrafie-uitrusting 
50334300-8 Reparatie en onderhoud van lijntelexuitrusting 
50334400-9 Onderhoud van communicatiesystemen 
50340000-0 Reparatie en onderhoud van audiovisuele en optische uitrusting 
50341000-7 Reparatie en onderhoud van televisie-uitrusting 
50341100-8 Reparatie en onderhoud van videotextuitrusting 
50341200-9 Reparatie en onderhoud van televisiezenders 
50342000-4 Reparatie en onderhoud van audio-uitrusting 
50343000-1 Reparatie en onderhoud van video-uitrusting 
50344000-8 Reparatie en onderhoud van optische uitrusting 
50344100-9 Reparatie en onderhoud van fotografische uitrusting 
50344200-0 Reparatie en onderhoud van cinematografische uitrusting 
50400000-9 Reparatie en onderhoud van medische en precisie-uitrusting 
50410000-2 Reparatie en onderhoud van meet-, test- en controleapparatuur 
50411000-9 Reparatie en onderhoud van meetapparatuur 
50411100-0 Reparatie en onderhoud van watermeters 
50411200-1 Reparatie en onderhoud van gasmeters 
50411300-2 Reparatie en onderhoud van elektriciteitsmeters 
50411400-3 Reparatie en onderhoud van tachometers 
50411500-4 Reparatie en onderhoud van industriële tijdmetingsuitrusting 
50412000-6 Reparatie en onderhoud van testapparatuur 
50413000-3 Reparatie en onderhoud van controleapparatuur 
50413100-4 Reparatie en onderhoud van gasdetectieapparatuur 
50413200-5 Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties 
50420000-5 Reparatie en onderhoud van medische en chirurgische uitrusting 
50421000-2 Reparatie en onderhoud van medische uitrusting 
50421100-3 Reparatie en onderhoud van rolstoelen 
50421200-4 Reparatie en onderhoud van röntgenuitrusting 
50422000-9 Reparatie en onderhoud van chirurgische uitrusting 
50430000-8 Reparatie en onderhoud van precisie-uitrusting 
50431000-5 Reparatie en onderhoud van horloges 
50432000-2 Reparatie en onderhoud van klokken 
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50433000-9 Kalibreerdiensten 
50500000-0 Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen, metalen containers en machines 
50510000-3 Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen en metalen containers 
50511000-0 Reparatie en onderhoud van pompen 
50511100-1 Reparatie en onderhoud van vloeistofpompen 
50511200-2 Reparatie en onderhoud van gaspompen 
50512000-7 Reparatie en onderhoud van kleppen 
50513000-4 Reparatie en onderhoud van kranen 
50514000-1 Reparatie en onderhoud van metalen containers 
50514100-2 Reparatie en onderhoud van tanks 
50514200-3 Reparatie en onderhoud van reservoirs 
50514300-4 Reparatie van beschermhulzen 
50530000-9 Reparatie en onderhoud van machines 
50531000-6 Reparatie en onderhoud van niet-elektrische machines 
50531100-7 Reparatie en onderhoud van boilers 
50531200-8 Onderhoudsdiensten voor gastoestellen 
50531300-9 Reparatie en onderhoud van compressoren 
50531400-0 Reparatie en onderhoud van hijskranen 
50531500-1 Reparatie en onderhoud van derrickkranen 
50531510-4 Ontmantelen van boortorens 
50532000-3 Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting 
50532100-4 Reparatie en onderhoud van elektrische motoren 
50532200-5 Reparatie en onderhoud van transformatoren 
50532300-6 Reparatie en onderhoud van generatoren 
50532400-7 Reparatie en onderhoud van uitrusting voor elektriciteitsdistributie 
50600000-1 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligings- en defensiematerialen 
50610000-4 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligingsuitrusting 
50620000-7 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor vuurwapens en munitie 
50630000-0 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor militaire voertuigen 
50640000-3 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor oorlogsschepen 
50650000-6 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor militaire lucht- en ruimtevaartuigen en raketten 
50660000-9 Reparatie- en onderhoudsdiensten voor militaire elektronische systemen 
50700000-2 Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen 
50710000-5 Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen 
50711000-2 Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen 
50712000-9 Reparatie en onderhoud van mechanische uitrusting in gebouwen 
50720000-8 Reparatie en onderhoud van centrale verwarming 
50721000-5 Gebruiksklaarmaken van verwarmingsinstallaties 
50730000-1 Reparatie en onderhoud van koelinstallaties 
50740000-4 Reparatie en onderhoud van roltrappen 
50750000-7 Liftonderhoud 
50760000-0 Reparatie en onderhoud van openbare toiletten 
50800000-3 Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten 
50810000-6 Reparatie van juwelen 
50820000-9 Reparatie van lederwaren 
50821000-6 Reparatie van laarzen 
50822000-3 Reparatie van schoenen 
50830000-2 Reparatie van kleding en textiel 
50840000-5 Reparatie en onderhoud van wapens en wapensystemen 
50841000-2 Reparatie en onderhoud van wapens 
50842000-9 Reparatie en onderhoud van wapensystemen 
50850000-8 Reparatie en onderhoud van meubilair 
50860000-1 Reparatie en onderhoud van muziekinstrumenten 
50870000-4 Reparatie en onderhoud van speelplaatsuitrusting 
50880000-7 Reparatie en onderhoud van hotel- en restaurantuitrusting 
50881000-4 Reparatie en onderhoud van hoteluitrusting 
50882000-1 Reparatie en onderhoud van restaurantuitrusting 
50883000-8 Reparatie en onderhoud van cateringuitrusting 
50884000-5 Reparatie en onderhoud van kampeeruitrusting 
51000000-9 Installatiediensten (uitgezonderd software) 
51100000-3 Installatie van elektrische en mechanische uitrusting 
51110000-6 Installatie van elektrische uitrusting 
51111000-3 Installatie van elektromotoren, generatoren en transformatoren 
51111100-4 Installatie van elektromotoren 
51111200-5 Installatie van generatoren 
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51111300-6 Installatie van transformatoren 
51112000-0 Installatie van elektriciteitsdistributie- en -regeluitrusting 
51112100-1 Installatie van elektriciteitsdistributie-uitrusting 
51112200-2 Installatie van elektriciteitsregeluitrusting 
51120000-9 Installatie van mechanische uitrusting 
51121000-6 Installatiediensten voor fitnessapparatuur 
51122000-3 Installatiediensten voor vlaggenmasten 
51130000-2 Installatie van stoomgeneratoren, turbines, compressoren en branders 
51131000-9 Installatie van stoomgeneratoren 
51133000-3 Installatie van turbines 
51133100-4 Installatie van gasturbines 
51134000-0 Installatie van compressoren 
51135000-7 Installatie van ovens 
51135100-8 Installatie van branders 
51135110-1 Installatie van afvalverbrandingsinstallaties 
51140000-5 Installatie van motoren 
51141000-2 Installatie van benzinemotoren 
51142000-9 Installatie van dieselmotoren 
51143000-6 Installatie van treinmotoren 
51144000-3 Installatie van voertuigmotoren 
51145000-0 Installatie van scheepsmotoren 
51146000-7 Installatie van vliegtuigmotoren 
51200000-4 Installatie van meet-, controle-, test- en navigatie-uitrusting 
51210000-7 Installatie van meetuitrusting 
51211000-4 Installatie van tijdmetingsuitrusting 
51212000-1 Installatiediensten voor tijdregistratieapparatuur 
51213000-8 Installatiediensten voor tijdopnameapparatuur 
51214000-5 Installatiediensten voor parkeermeterapparatuur 
51215000-2 Installatiediensten voor meteorologische apparatuur 
51216000-9 Installatiediensten voor geologische apparatuur 
51220000-0 Installatie van controle-uitrusting 
51221000-7 Installatiediensten voor automatische incheckapparatuur op luchthaven 
51230000-3 Installatie van testuitrusting 
51240000-6 Installatie van navigatie-uitrusting 
51300000-5 Installatie van communicatie-uitrusting 
51310000-8 Installatie van radio-, televisie-, audio- en video-uitrusting 
51311000-5 Installatie van radiouitrusting 
51312000-2 Installatie van televisie-uitrusting 
51313000-9 Installatie van audio-uitrusting 
51314000-6 Installatie van video-uitrusting 
51320000-1 Installatie van radio- en televisiezenders 
51321000-8 Installatie van radiozenders 
51322000-5 Installatie van televisiezenders 
51330000-4 Installatie van radiotelefonieapparatuur 
51340000-7 Installatie van lijntelefonie-uitrusting 
51350000-0 Installatie van lijntelegrafie-uitrusting 
51400000-6 Installatie van medische en chirurgische uitrusting 
51410000-9 Installatie van medische uitrusting 
51411000-6 Installatiediensten voor beeldapparatuur 
51412000-3 Installatiediensten voor tandheelkundige en daarbijbehorende apparatuur 
51413000-0 Installatiediensten voor apparatuur voor radiotherapie 
51414000-7 Installatiediensten voor apparatuur voor mechanotherapie 
51415000-4 Installatiediensten voor apparatuur voor elektrotherapie 
51416000-1 Installatiediensten voor apparatuur voor fysiotherapie 
51420000-2 Installatie van chirurgische uitrusting 
51430000-5 Installatie van laboratoriumuitrusting 
51500000-7 Installatie van machines en uitrusting 
51510000-0 Installatie van machines en uitrusting voor algemeen gebruik 
51511000-7 Installatie van hef- en transportuitrusting, met uitzondering van liften en roltrappen 
51511100-8 Installatie van hefuitrusting 
51511110-1 Installatie van hijskranen 
51511200-9 Installatie van transportuitrusting 
51511300-0 Installatie van bouwliften en hangsteigers 
51511400-1 Installatie van speciale transportsystemen 
51514000-8 Installatie van diverse machines voor algemeen gebruik 
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51514100-9 Installatie van machines en toestellen voor het filtreren of zuiveren van vloeistoffen 
51514110-2 Installatie van machines en toestellen voor het filtreren of zuiveren van water 
51520000-3 Installatie van land- en bosbouwmachines 
51521000-0 Installatie van landbouwmachines 
51522000-7 Installatie van bosbouwmachines 
51530000-6 Installatie van gereedschapswerktuigen 
51540000-9 Installatie van machines en uitrusting voor bijzondere doeleinden 
51541000-6 Installatie van mijnbouw-, delf-, bouw- en metaalbewerkingsmachines 
51541100-7 Installatie van mijnbouwmachines 
51541200-8 Installatie van delfmachines 
51541300-9 Installatie van bouwmachines 
51541400-0 Installatie van metaalbewerkingsmachines 
51542000-3 Installatie van voedings-, drank- en tabaksverwerkende machines 
51542100-4 Installatie van voedingsverwerkende machines 
51542200-5 Installatie van drankverwerkende machines 
51542300-6 Installatie van tabaksverwerkende machines 
51543000-0 Installatie van textiel-, kleding- en lederproductiemachines 
51543100-1 Installatie van textielproductiemachines 
51543200-2 Installatie van kledingproductiemachines 
51543300-3 Installatie van lederproductiemachines 
51543400-4 Installatie van wasmachines, machines voor chemisch reinigen en droogmachines 
51544000-7 Installatie van papier- en kartonproductiemachines 
51544100-8 Installatie van papierproductiemachines 
51544200-9 Installatie van kartonproductiemachines 
51545000-4 Plaatsingsdiensten voor straatbrievenbussen 
51550000-2 Installatie van wapensystemen 
51600000-8 Installatie van computers en kantooruitrusting 
51610000-1 Installatie van computers en informatieverwerkende uitrusting 
51611000-8 Installatie van computers 
51611100-9 Installatie van hardware 
51611110-2 Installatiediensten voor realtimevisualisatieschermen/borden voor vertrek- en aankomsttijden op 

luchthavens 
51611120-5 Installatiediensten voor realtimevisualisatieschermen/borden voor vertrek- en aankomsttijden op 

stations 
51612000-5 Installatie van informatieverwerkende uitrusting 
51620000-4 Installatie van kantooruitrusting 
51700000-9 Installatiediensten voor brandbstrijdingsapparatuur 
51800000-0 Installatie van metalen containers 
51810000-3 Installatie van tanks 
51820000-6 Installatie van reservoirs 
51900000-1 Installatiediensten voor bebakenings- en besturingssystemen 
 
Categorie 2 Vervoer te land

1
, met inbegrip van vervoer per pantserwagen en koerier, met uitzondering van 

postvervoer 

60100000-9 Wegvervoersdiensten 
60112000-6 (

1
) Openbaarvervoersdiensten 

60120000-5 Taxidiensten 
60130000-8 (

1
) Diensten voor speciaal personenvervoer over land 

60140000-1 (
1
) Personenvervoer zonder dienstregeling 

60150000-4 Personenvervoer met door dieren getrokken voertuigen 
60170000-0 Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur 
60171000-7 Verhuur van personenauto's met chauffeur 
60172000-4 Bus- en autobusverhuur met chauffeur 
60180000-3 Verhuur van voertuigen voor goederenvervoer met chauffeur 
60181000-0 Verhuur van vrachtwagens met chauffeur 
60182000-7 Verhuur van industriële voertuigen met chauffeur 
60183000-4 Bestelwagenverhuur met chauffeur 
64120000-3 Koeriersdiensten 
64121000-0 Multimodale koeriersdiensten 
64121100-1 Postbezorging 
64121200-2 Pakketbezorging 
 

                                                 
1 Met uitzondering van vervoer per spoor, dat onder categorie 18 valt. 



 
 

www.chenadvies.nl  6 

Categorie 3 Luchtvervoer van passagiers en vracht, met uitzondering van postvervoer 

60410000-5 Luchtvervoer volgens dienstregeling 
60420000-8 Luchtvervoer zonder dienstregeling 
60423000-9 Vliegtuigcharterdiensten 
60424000-6 Verhuur van transportmiddelen voor luchtvervoer met bemanning 
60424100-7 Verhuur van luchtvaartuigen met bemanning 
60424110-0 Verhuur van vliegtuigen met bemanning 
60424120-3 Verhuur van helikopters met bemanning 
60500000-3 Vervoer door de ruimte 
60440000-4 Luchtvaart- en aanverwante diensten 
60441000-1 Sproeien vanuit vliegtuigen 
60442000-8 Bosbrandbestrijding vanuit de lucht 
60443000-5 Luchtreddingsdiensten 
60443100-6 Lucht/zeereddingsdiensten 
60444000-2 Exploitatie van vliegtuigen 
60444100-3 Pilootdiensten 
60445000-9 Vliegtuigexploitatie 
 
 
 
Categorie 4 Postvervoer te land

2
 en door de lucht 

60160000-7 Postvervoer over de weg 
60161000-4 Pakketvervoer 
60411000-2 Diensten voor luchtpostvervoer volgens dienstregeling 
60421000-5 Diensten voor luchtpostvervoer zonder dienstregeling 
 
Categorie 5 Telecommunicatie 

64200000-8 Telecommunicatiediensten 
64210000-1 Telefoon- en datatransmissiediensten 
64211000-8 Openbaretelefoondiensten 
64211100-9 Lokale telefoondiensten 
64211200-0 Interlokale telefoondiensten 
64212000-5 Mobieletelefoondiensten 
64212100-6 Sms-diensten 
64212200-7 Ems-diensten 
64212300-8 Mms-diensten 
64212400-9 Wireless Application Protocol (WAP)-diensten 
64212500-0 General Packet Radio Services (GPRS)-diensten 
64212600-1 EDGE-diensten (verbeterde data voor gsm-ontwikkeling) 
64212700-2 Universal Mobile Telephone System (UMTS)-diensten 
64212800-3 Providerdiensten voor munt- of kaarttelefoons 
64212900-4 Providerdiensten voor prepaid telefoonkaart 
64213000-2 Gemeenschappelijke telefoonnetwerkdiensten voor ondernemingen 
64214000-9 Specifieke telefoonnetwerkdiensten voor ondernemingen 
64214100-0 Verhuur van satellietverbindingen 
64214200-1 Telefooncentralediensten 
64214400-3 Verhuur van communicatielijnen over land 
64215000-6 IP-telefoondiensten 
64216000-3 Elektronische berichten- en informatiediensten 
64216100-4 Elektronische berichtendiensten 
64216110-7 Diensten voor elektronische gegevensuitwisseling 
64216120-0 E-maildiensten 
64216130-3 Telexdiensten 
64216140-6 Telegrafiediensten 
64216200-5 Elektronische informatiediensten 
64216210-8 Diensten voor informatie met toegevoegde waarde 
64216300-6 Teletekstdiensten 
64220000-4 Telecommunicatiediensten, met uitzondering van telefoon en datatransmissie 
64221000-1 Interconnectiediensten 
64222000-8 Telewerkdiensten 
64223000-5 Semafoondiensten 
64224000-2 Teleconferentiediensten 

                                                 
2 Met uitzondering van vervoer per spoor, dat onder categorie 18 valt. 



 
 

www.chenadvies.nl  7 

64225000-9 Lucht-grondtelecommunicatiediensten 
64226000-6 Telematicadiensten 
64227000-3 Geïntegreerde telecommunicatiediensten 
64228000-0 (

2
) Transmissie van televisie- en radioprogramma's 

64228100-1 (
2
) Transmissie van televisieprogramma's 

64228200-2 (
2
) Transmissie van radioprogramma's 

72318000-7 Datatransmissiediensten 
72700000-7 Computernetwerkdiensten 
72710000-0 LAN-diensten 
72720000-3 WAN-diensten 
 
Categorie 6 Diensten van financiële instellingen: a) verzekeringsdiensten b) bankdiensten en diensten in 

verband met beleggingen
3
  

66100000-1 (
3
) Diensten op het gebied van banken en investeringen 

66110000-4 (
3
) Bankdiensten 

66111000-1 (
3
) Diensten van centrale banken 

66112000-8 (
3
) Depositozaken 

66113000-5 (
3
) Kredietverlening 

66113100-6 (
3
) Diensten op het gebied van micro-kredietverstrekking 

66114000-2 (
3
) Financiële leasing 

66115000-9 (
3
) Diensten voor internationale betalingsboekingen 

66120000-7 (
3
) Investment banking en aanverwante diensten 

66121000-4 (
3
) Diensten in verband met fusies en overnamen 

66122000-1 (
3
) Financiële diensten i.v.m. vennootschappen en participaties 

66130000-0 (
3
) Courtage en daarmee verband houdende diensten voor effecten en goederen 

66131000-7 (
3
) Diensten van effectenmakelaars 

66131100-8 (
3
) Pensioenbelegging 

66132000-4 (
3
) Courtagediensten voor goederen 

66133000-1 (
3
) Verwerkings- en clearingsdiensten 

66140000-3 (
3
) Portefeuillebeheer 

66141000-0 (
3
) Beheer van pensioenfonds 

66150000-6 (
3
) Diensten in verband met het beheer van financiële markten 

66151000-3 (
3
) Operationele diensten kapitaalmarkt 

66151100-4 (
3
) Detailhandelsdiensten voor elektronische handel 

66152000-0 (
3
) Toezichtdiensten kapitaalmarkt 

66160000-9 (
3
) Diensten voor trust en inbewaringstelling 

66161000-6 (
3
) Trustdiensten 

66162000-3 (
3
) Inbewaringstellingsdiensten 

66170000-2 (
3
) Diensten op het gebied van financiële consultancy, financiële transacties en clearing 

66171000-9 (
3
) Diensten voor financieel advies 

66172000-6 (
3
) Afhandelen van financiële transacties en clearingsdiensten 

66180000-5 (
3
) Diensten voor het wisselen van valuta's 

66190000-8 (
3
) Courtagediensten voor leningen 

66500000-5 Diensten op het gebied van verzekeringen en pensioenen 
66510000-8 Verzekeringsdiensten 
66511000-5 Levensverzekeringen 
66512000-2 Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen 
66512100-3 Ongevallenverzekeringen 
66512200-4 Ziektekostenverzekeringen 
66512210-7 Vrijwillige ziektekostenverzekeringen 
66512220-0 Medische verzekeringen 
66513000-9 Diensten voor rechtsbijstands- en allriskverzekeringen 
66513100-0 Rechtsbijstandsverzekeringen 
66513200-1 Allriskverzekeringen voor aannemers 
66514000-6 Vrachtverzekering en verzekering in verband met vervoer 
66514100-7 Verzekering in verband met vervoer 
66514110-0 Verzekeringen voor motorvoertuigen 

                                                 
3 Met uitzondering van financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of 
andere financiële instrumenten, en door de centrale banken verleende diensten. Uitgesloten zijn tevens diensten betreffende de 
verwerving of de huur, ongeacht de financiële modaliteiten ervan, van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende zaken 
of betreffende de rechten hierop; de overeenkomsten betreffende financiële diensten die voorafgaand aan, gelijktijdig met of als 
vervolg op het koop of huurcontract worden verstrekt, zijn echter, ongeacht hun vorm, aan deze richtlijn onderworpen.  
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66514120-3 Verzekeringen voor schepen, luchtvaartuigen en andere vervoermiddelen 
66514130-6 Verzekeringen voor spoorwegen 
66514140-9 Verzekeringen voor vliegtuigen 
66514150-2 Verzekeringen voor schepen 
66514200-8 Vrachtverzekeringen 
66515000-3 Verzekeringen tegen schade of verlies 
66515100-4 Brandverzekeringen 
66515200-5 Opstalverzekeringen 
66515300-6 Verzekeringen tegen slecht weer en financieel verlies 
66515400-7 Slechtweerverzekeringen 
66515410-0 Verzekeringen tegen financieel verlies 
66515411-7 Verzekeringen tegen geldelijk verlies 
66516000-0 Aansprakelijkheidsverzekeringen 
66516100-1 Aansprakelijkheidsverzekeringen voor motorvoertuigen 
66516200-2 Aansprakelijkheidsverzekeringen voor vliegtuigen 
66516300-3 Aansprakelijkheidsverzekeringen voor schepen 
66516400-4 Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen 
66516500-5 Verzekeringen tegen beroepsaansprakelijkheidsrisico's 
66517000-7 Krediet- en borgstellingsverzekeringsdiensten 
66517100-8 Kredietverzekeringen 
66517200-9 Borgstellingsverzekeringen 
66517300-0 Risicobeheersverzekeringen 
66518000-4 Diensten van verzekeringsmakelaars en -agentschappen 
66518100-5 Verzekeringsmakelaarsdiensten 
66518200-6 Verzekeringsagentdiensten 
66518300-7 Afwikkelingsdiensten schadegevallen 
66519000-1 Verzekeringsdiensten voor technische installaties, aanvullende, algemene, verlies- actuariële en 

nooddienstverzekeringen 
66519100-2 Verzekeringen voor olie- of gasplatforms 
66519200-3 Verzekeringen voor technische installaties 
66519300-4 Aanvullende verzekeringen 
66519310-7 Verzekeringsadviesdiensten 
66519400-5 Gewone afwikkelingsdiensten 
66519500-6 Schadeafwikkelingsdiensten 
66519600-7 Actuariële diensten 
66519700-8 Administratie in verband met berging 
66520000-1 Pensioendiensten 
66521000-8 Individuele pensioenen 
66522000-5 Pensioenen (groepsregelingen) 
66523000-2 Pensioenfondsadviesdiensten 
66523100-3 Administratie voor pensioenfonds 
66600000-6 Kasdiensten 
66700000-7 Herverzekeringen 
66710000-0 Herverzekeringen levensverzekering 
66720000-3 Herverzekeringen ongevallen- en ziektekostenverzekering 
 
Categorie 7 Diensten in verband met computers 

50310000-1 Onderhoud en reparatie van kantoormachines 
50311000-8 Onderhoud en reparatie van boekhoudmachines 
50311400-2 Onderhoud en reparatie van rekenmachines en boekhoudmachines 
50312000-5 Onderhoud en reparatie van computeruitrusting 
50312100-6 Onderhoud en reparatie van mainframecomputers 
50312110-9 Onderhoud van mainframecomputers 
50312120-2 Reparatie van mainframecomputers 
50312200-7 Onderhoud en reparatie van minicomputers 
50312210-0 Onderhoud van minicomputers 
50312220-3 Reparatie van minicomputers 
50312300-8 Onderhoud en reparatie van datanetwerkuitrusting 
50312310-1 Onderhoud van datanetwerkuitrusting 
50312320-4 Reparatie van uitrusting voor datanetwerk 
50312400-9 Onderhoud en reparatie van microcomputers 
50312410-2 Onderhoud van microcomputers 
50312420-5 Reparatie van microcomputers 
50312600-1 Onderhoud en reparatie van uitrusting voor informatietechnologie 
50312610-4 Onderhoud van uitrusting voor informatietechnologie 
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50312620-7 Reparatie van uitrusting voor informatietechnologie 
50313000-2 Onderhoud en reparatie van reprografische machines 
50313100-3 Reparatie van fotokopieermachines 
50313200-4 Onderhoud van fotokopieermachines 
50314000-9 Reparatie en onderhoud van faxtoestellen 
50315000-6 Reparatie en onderhoud van antwoordapparaten 
50316000-3 Onderhoud en reparatie van kaartjesautomaten 
50317000-0 Onderhoud en reparatie van kaartjesafstempelautomaten 
50320000-4 Reparatie en onderhoud van pc's 
50321000-1 Reparatie van pc's 
50322000-8 Onderhoud van pc's 
50323000-5 Onderhoud en reparatie van randapparatuur 
50323100-6 Onderhoud van randapparatuur 
50323200-7 Reparatie van randapparatuur 
50324000-2 Hulpdiensten voor pc's 
50324100-3 Systeemonderhoud 
50324200-4 Diensten voor preventief onderhoud 
72000000-5 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning 
72100000-6 Advies inzake hardware 
72110000-9 Advies inzake hardwarekeuze 
72120000-2 Advies inzake calamiteitenherstel bij hardware 
72130000-5 Advies over planning computerlocatie 
72140000-8 Advies over acceptatietest computerhardware 
72150000-1 Advies over computeraudit en -hardware 
72200000-7 Softwareprogrammering en -advies 
72210000-0 Programmering van softwarepakketten 
72211000-7 Programmering van systeem- en gebruikerssoftware 
72212000-4 Programmering van toepassingssoftware 
72212100-0 Diensten voor ontwikkeling van speciale software voor de industrie 
72212110-3 Diensten voor ontwikkeling van software voor verkooppunten 
72212120-6 Diensten voor ontwikkeling van software voor vluchtbesturing 
72212121-3 Diensten voor ontwikkeling van software voor luchtverkeersleiding 
72212130-9 Diensten voor ontwikkeling van software voor grondondersteuning in de luchtvaart en testsoftware 
72212131-6 Diensten voor ontwikkeling van software voor grondondersteuning in de luchtvaart 
72212132-3 Diensten voor ontwikkeling van testsoftware voor de luchtvaart 
72212140-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor spoorwegverkeersleiding 
72212150-5 Diensten voor ontwikkeling van software voor industriële controle 
72212160-8 Diensten voor ontwikkeling van bibliotheeksoftware 
72212170-1 Diensten voor ontwikkeling van conformiteitssoftware 
72212180-4 Diensten voor ontwikkeling van medische software 
72212190-7 Diensten voor ontwikkeling van onderwijssoftware 
72212200-1 Diensten voor ontwikkeling van software voor netwerken, internet en intranet 
72212210-4 Diensten voor ontwikkeling van software voor netweken 
72212211-1 Diensten voor ontwikkeling van software voor platforminterconnectiviteit 
72212212-8 Diensten voor ontwikkeling van software voor optical jukebox server 
72212213-5 Diensten voor ontwikkeling van software voor verbetering van besturingssysteem 
72212214-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor netwerkbesturingssysteem 
72212215-9 Diensten voor ontwikkeling van software voor netwerkontwikkelaars 
72212216-6 Diensten voor ontwikkeling van software voor netwerkverbindingdsterminalemulatie 
72212217-3 Diensten voor ontwikkeling van transactionele verwerkingssoftware 
72212218-0 Diensten voor ontwikkeling van software voor licentiemanagement 
72212219-7 Diensten voor ontwikkeling van software voor diverse netweken 
72212220-7 Diensten voor ontwikkeling van software voor internet en intranet 
72212221-4 Diensten voor ontwikkeling van software voor internetbrowsing 
72212222-1 Diensten voor ontwikkeling van software voor webserver 
72212223-8 Diensten voor softwareontwikkeling voor e-mail 
72212224-5 Diensten voor ontwikkeling van software voor web page editing 
72212300-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, 

dienstregelingen en productiviteit 
72212310-5 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van documenten 
72212311-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor documentenbeheer 
72212312-9 Diensten voor ontwikkeling van software voor elektronisch publiceren 
72212313-6 Diensten voor ontwikkeling van software voor OCR (optische schriftherkenner) 
72212314-3 Diensten voor ontwikkeling van software voor spraakherkenning 
72212315-0 Diensten voor ontwikkeling van software voor desktoppublishing 
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72212316-7 Diensten voor ontwikkeling van presentatiesoftware 
72212317-4 Diensten voor ontwikkeling van tekstverwerkingssoftware 
72212318-1 Diensten voor ontwikkeling van scannersoftware 
72212320-8 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van tekeningen en afbeeldingen 
72212321-5 Diensten voor CAD-softwareontwikkeling 
72212322-2 Diensten voor ontwikkeling van grafische software 
72212323-9 Diensten voor CAM-softwareontwikkeling 
72212324-6 Diensten voor ontwikkeling van karteringssoftware 
72212325-3 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van formulieren 
72212326-0 Diensten voor ontwikkeling van cartografiesoftware 
72212327-7 Diensten voor ontwikkeling van teken- en schildersoftware 
72212328-4 Diensten voor ontwikkeling van beeldverwerkingssoftware 
72212330-1 Diensten voor ontwikkeling van software voor dienstregelingen en productiviteit 
72212331-8 Diensten voor ontwikkeling van projectmanagement-software 
72212332-5 Diensten voor ontwikkeling van dienstregelingen-software 
72212333-2 Diensten voor ontwikkeling van contactmanagement-software 
72212400-3 Diensten voor ontwikkeling van software voor zakelijke transacties en persoonlijke zaken 
72212410-6 Diensten voor ontwikkeling van software voor investeringsbeheer en belastingaangifte 
72212411-3 Diensten voor ontwikkeling van software voor investeringsbeheer 
72212412-0 Diensten voor ontwikkeling van belastingaangiftesoftware 
72212420-9 Diensten voor ontwikkeling van software en opvolgingssoftware voor faciliteitenbeheer 
72212421-6 Diensten voor ontwikkeling van software voor faciliteitenbeheer 
72212422-3 Diensten voor ontwikkeling van opvolgingssoftware 
72212430-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor inventarisbeheer 
72212440-5 Diensten voor ontwikkeling van software voor financiële analyse en boekhouding 
72212441-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor financiële analyse 
72212442-9 Diensten voor ontwikkeling van software voor financiële systemen 
72212443-6 Diensten voor ontwikkeling van boekhoudsoftware 
72212445-0 Diensten voor ontwikkeling van software voor elektronisch klantenbeheer 
72212450-8 Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 
72212451-5 Diensten voor ontwikkeling van software voor ERP (Enterprise resource planning) 
72212460-1 Diensten voor ontwikkeling van analytische, wetenschappelijke, mathematische of prognosesoftware 
72212461-8 Diensten voor ontwikkeling van analytische of wetenschappelijke software 
72212462-5 Diensten voor ontwikkeling van mathematische of prognosesoftware 
72212463-2 Diensten voor ontwikkeling van statistieksoftware 
72212470-4 Diensten voor ontwikkeling van software voor veilingen 
72212480-7 Diensten voor ontwikkeling van software voor verkoop, marketing en business intelligence 
72212481-4 Diensten voor ontwikkeling van software voor verkoop of marketing 
72212482-1 Diensten voor ontwikkeling van business intelligence software 
72212490-0 Diensten voor ontwikkeling van aankoopsoftware 
72212500-4 Diensten voor ontwikkeling van communicatie- en multimediasoftware 
72212510-7 Diensten voor ontwikkeling van communicatiesoftware 
72212511-4 Diensten voor ontwikkeling van software voor desktop-communicatie 
72212512-1 Diensten voor ontwikkeling van software voor interactieve spraakbeantwoorders (IVR) 
72212513-8 Diensten voor ontwikkeling van modemsoftware 
72212514-5 Diensten voor ontwikkeling van remote-access-software 
72212515-2 Diensten voor ontwikkeling van software voor videoconferentie 
72212516-9 Diensten voor ontwikkeling van uitwisselingssoftware 
72212517-6 Diensten voor ontwikkeling van IT-software 
72212518-3 Diensten voor ontwikkeling van emulatiesoftware 
72212519-0 Diensten voor ontwikkeling van geheugenbeheer-software 
72212520-0 Diensten voor ontwikkeling van multimediasoftware 
72212521-7 Diensten voor ontwikkeling van editingsoftware voor muziek of geluid 
72212522-4 Diensten voor ontwikkeling van software voor virtueel keyboard 
72212600-5 Diensten voor ontwikkeling van database- en besturingssoftware 
72212610-8 Diensten voor ontwikkeling van databasesoftware 
72212620-1 Diensten voor ontwikkeling van netwerkbesturingssoftware 
72212630-4 Diensten voor ontwikkeling van minicomputerbesturingssoftware 
72212640-7 Diensten voor ontwikkeling van microcomputerbesturingssoftware 
72212650-0 Diensten voor ontwikkeling van PC-besturingssoftware 
72212660-3 Diensten voor ontwikkeling van clustersoftware 
72212670-6 Diensten voor ontwikkeling van software voor realtimebesturingssysteem 
72212700-6 Diensten voor ontwikkeling van algemene dienstsoftware 
72212710-9 Diensten voor ontwikkeling van back-up- of recoverysoftware 
72212720-2 Diensten voor ontwikkeling van barcodesoftware 
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72212730-5 Diensten voor ontwikkeling van beveiligingssoftware 
72212731-2 Diensten voor ontwikkeling van bestandbeveiligingssoftware 
72212732-9 Diensten voor ontwikkeling van databeveiligingssoftware 
72212740-8 Diensten voor ontwikkeling van vertaalsoftware 
72212750-1 Diensten voor ontwikkeling van software voor het laden van geheugendragers 
72212760-4 Diensten voor ontwikkeling van virusbeschermingssoftware 
72212761-1 Diensten voor ontwikkeling van anti-virussoftware 
72212770-7 Diensten voor ontwikkeling van software voor algemene, comprimerings- en drukkervoorzieningen 
72212771-4 Diensten voor ontwikkeling van software voor algemene voorzieningen 
72212772-1 Diensten voor ontwikkeling van software voor drukkervoorzieningen 
72212780-0 Diensten voor ontwikkeling van software voor systeem-, opslag- en inhoudbeheer 
72212781-7 Diensten voor ontwikkeling van systeembeheer-software 
72212782-4 Diensten voor ontwikkeling van opslagbeheer-software 
72212783-1 Diensten voor ontwikkeling van inhoudsbeheer-software 
72212790-3 Diensten voor ontwikkeling van spellingcheckersoftware 
72212900-8 Diensten voor ontwikkeling van diverse software en computersystemen 
72212910-1 Diensten voor ontwikkeling van software voor computerspelletjes, gezinsvideo's en screensavers 
72212911-8 Diensten voor ontwikkeling van software voor computerspelletjes 
72212920-4 Diensten voor ontwikkeling van kantoorautomatiseringssoftware 
72212930-7 Diensten voor ontwikkeling van opleidings- en vermaaksoftware 
72212931-4 Diensten voor ontwikkeling van opleidingssoftware 
72212932-1 Diensten voor ontwikkeling van vermaaksoftware 
72212940-0 Diensten voor ontwikkeling van patroonontwerp- en kalendersoftware 
72212941-7 Diensten voor ontwikkeling van patroonontwerpsoftware 
72212942-4 Diensten voor ontwikkeling van kalendersoftware 
72212960-6 Diensten voor ontwikkeling van besturings- en systeemsoftware 
72212970-9 Diensten voor ontwikkeling van printshopsoftware 
72212971-6 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van adressenbestanden 
72212972-3 Diensten voor ontwikkeling van software voor het maken van labels 
72212980-2 Diensten voor het ontwikkelen van programmeertalen en tools 
72212981-9 Diensten voor ontwikkeling van compilingsoftware 
72212982-6 Diensten voor ontwikkeling van configuratiebeheersoftware 
72212983-3 Diensten voor ontwikkeling van ontwikkelingssoftware 
72212984-0 Diensten voor ontwikkeling van programmatestsoftware 
72212985-7 Diensten voor ontwikkeling van foutenopsporingssoftware 
72212990-5 Diensten voor ontwikkeling van software voor spreadsheets en verbetering 
72212991-2 Diensten voor ontwikkeling van spreadsheetsoftware 
72220000-3 Systeem- en technisch advies 
72221000-0 Bedrijfsanalyseadviezen 
72222000-7 Strategie- en planningsdiensten voor informatiesystemen of -technologie 
72222100-8 Strategisch onderzoek van informatiesystemen of -technologie 
72222200-9 Planning in verband met informatiesystemen of -technologie 
72222300-0 Diensten in verband met informatietechnologie 
72223000-4 Onderzoek naar vereisten inzake informatietechnologie 
72224000-1 Advies over projectmanagement 
72224100-2 Planning van systeemimplementatie 
72224200-3 Planning van systeemkwaliteitsborging 
72225000-8 Evaluatie en onderzoek van systeemkwaliteitsborging 
72226000-5 Advies over acceptatietest systeemsoftware 
72227000-2 Advies over software-integratie 
72228000-9 Advies over hardware-integratie 
72230000-6 Ontwikkeling van gebruikersspecifieke software 
72231000-3 Ontwikkeling van software voor militaire doeleinden 
72232000-0 Ontwikkeling van software voor transactieverwerking en gebruikersspecifieke software 
72240000-9 Systeemanalyse en programmering 
72241000-6 Specificatie van kritisch ontwerpdoel 
72242000-3 Maken van ontwerp modellen 
72243000-0 Programmeringsdiensten 
72244000-7 Maken van prototypes 
72245000-4 Contractsysteemanalyse en -programmering 
72246000-1 Systeemadviesdiensten 
72250000-2 Systeem- en ondersteuningsdiensten 
72251000-9 Herstarten na calamiteiten 
72252000-6 Computerarchiveringsdiensten 
72253000-3 Helpdesk- en ondersteuningsdiensten 
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72253100-4 Helpdeskdiensten 
72253200-5 Systeemondersteuningsdiensten 
72254000-0 Testen van software 
72254100-1 Testen van systemen 
72260000-5 Diensten in verband met software 
72261000-2 Softwareondersteuningsdiensten 
72262000-9 Ontwikkeling van software 
72263000-6 Software-implementatiediensten 
72264000-3 Kopiëren van software 
72265000-0 Softwareconfiguratiediensten 
72266000-7 Advies over software 
72267000-4 Onderhouds- en reparatiediensten voor software 
72267100-0 Onderhoud van software voor informatietechnologie 
72267200-1 Reparatie van software voor informatietechnologie 
72268000-1 Leveren van software 
72300000-8 Uitwerken van gegevens 
72310000-1 Gegevensverwerkingsdiensten 
72311000-8 Tabellering per computer 
72311100-9 Gegevensconversie 
72311200-0 Batch-verwerkingsdiensten 
72311300-1 Diensten voor (computer)-multi-use 
72312000-5 Invoeren van gegevens 
72312100-6 Voorbereiding van gegevens 
72312200-7 Herkenning van optische tekens 
72313000-2 Gegevensvergaringsdiensten 
72314000-9 Verzamelen en collationeren van gegevens 
72315000-6 Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten 
72315100-7 Datanetwerkondersteuningsdiensten 
72315200-8 Beheer van gegevensnetwerk 
72316000-3 Analyseren van gegevens 
72317000-0 Opslaan van gegevens 
72319000-4 Verstrekking van gegevens 
72320000-4 Databasediensten 
72321000-1 Diensten voor database met toegevoegde waarde 
72322000-8 Gegevensbeheerdiensten 
72330000-2 Diensten voor inhouds- of datastandaardisatie en –classificatie 
72400000-4 Internetdiensten 
72410000-7 Providerdiensten 
72411000-4 Internetproviders (ISP) 
72412000-1 Provider voor e-maildiensten 
72413000-8 Diensten voor het ontwerpen van websites 
72414000-5 Providerdiensten voor webzoekmachines 
72415000-2 Verlenen van host-diensten voor websites 
72416000-9 Providerdiensten van applicatieservice 
72417000-6 Internet-domeinnamen 
72420000-0 Internet-ontwikkelingsdiensten 
72421000-7 Diensten voor ontwikkeling van internet- of intranetklantenapplicatie 
72422000-4 Diensten voor ontwikkeling van internet- of intranetserverapplicatie 
72500000-0 Informaticadiensten 
72510000-3 Beheerdiensten in verband met computers 
72511000-0 Software voor netwerkbeheer 
72512000-7 Documentbeheerdiensten 
72513000-4 Kantoorautomatiseringsdiensten 
72514000-1 Beheer van computerfaciliteiten 
72514100-2 Faciliteitenbeheer door computerbewerking 
72514200-3 Faciliteitenbeheer voor ontwikkeling van computersystemen 
72514300-4 Faciliteitenbeheer voor onderhoud van computersystemen 
72540000-2 Computerupgrading 
72541000-9 Uitbreiding van computerinstallaties 
72541100-0 Uitbreiding van geheugen 
72590000-7 Professionele dienstverlening in verband met computers 
72591000-4 Uitwerken van dienstverleningscontracten 
72600000-6 Diensten voor computerondersteuning en -advies 
72610000-9 Computerondersteuningsdiensten 
72611000-6 Technische computerondersteuningsdiensten 
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72800000-8 Computeraudit- en testdiensten 
72810000-1 Automatiseringscontrole 
72820000-4 Testen van computers 
72900000-9 Diensten voor computerbackup en converteren van computercatalogus 
72910000-2 Back-updiensten voor computers 
72920000-5 Converteren van computercatalogus 
79342410-4 Elektronische veilingdiensten 
 
Categorie 8 Onderzoeks- en ontwikkelingswerk

4
 

73000000-2 (
4
) Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen 

73100000-3 Onderzoek en experimentele ontwikkeling 
73110000-6 Uitvoeren van onderzoek 
73111000-3 Diensten van researchlaboratorium 
73112000-0 Onderzoek der zee 
73120000-9 Experimentele ontwikkeling 
73300000-5 Planning en uitvoering van onderzoek en ontwikkeling 
73400000-6 O&O-diensten voor beveiligings- en defensiematerialen 
73410000-9 Onderzoek en technologie voor het leger 
73420000-2 Voorbereidende haalbaarheidsstudie en technologische demonstratie 
73421000-9 Ontwikkelen van veiligheidsuitrusting 
73422000-6 Ontwikkelen van vuurwapens en munitie 
73423000-3 Ontwikkelen van militaire voertuigen 
73424000-0 Ontwikkelen van oorlogsschepen 
73425000-7 Ontwikkelen van militaire lucht- en ruimtevaartuigen en raketten 
73426000-4 Ontwikkelen van militaire elektronische systemen 
73430000-5 Testen en beoordelen 
73431000-2 Test en evaluatie van veiligheidsuitrusting 
73432000-9 Testen en beoordelen van vuurwapens en munitie 
73433000-6 Testen en beoordelen van militaire voertuigen 
73434000-3 Testen en beoordelen van oorlogsschepen 
73435000-0 Testen en beoordelen van militaire lucht- en ruimtevaartuigen en raketten 
73436000-7 Testen en beoordelen van militaire elektronische systemen 
 
Categorie 9 Accountants en boekhouders 

79210000-9 Boekhoudkundige en auditdiensten 
79211000-6 Boekhoudingsdiensten 
79211100-7 Boekhouddiensten 
79211110-0 Loonadministratiediensten 
79211120-3 Registratie van aan- en verkoop 
79211200-8 Opstellen van financiële verslagen 
79212000-3 Auditdiensten 
79212100-4 Uitvoeren van financiële audit 
79212110-7 Diensten voor corporate governance rating 
79212200-5 Uitvoeren van interne controle 
79212300-6 Uitvoeren van wettelijk verplichte controle 
79212400-7 Uitvoeren van fraudeonderzoek 
79212500-8 Controleren van de boekhouding 
79220000-2 Fiscale dienstverlening 
79221000-9 Belastingadviezen 
79222000-6 Hulp bij invullen van belastingformulieren 
79223000-3 Douanediensten 
 
 
Categorie 10 Markt- en opinieonderzoek 

79300000-7 Markt- en economieonderzoek; enquêtes en statistieken 
79310000-0 Uitvoeren van marktonderzoek 
79311000-7 Uitvoeren van studies 
79311100-8 Opstellen van opiniepeiling 
79311200-9 Diensten voor het uitvoeren van enquêtes 
79311210-2 Uitvoeren van telefonische enquêtes 
79311300-0 Analyseren van opiniepeiling 

                                                 
4 Met uitzondering van onderzoeks- en ontwikkelingswerk anders dan dat waarvan de resultaten in hun geheel toebehoren aan 
de aanbestedende dienst voor gebruik ervan in de uitoefening van zijn eigen werkzaamheden, voorzover de dienstverlening 
volledig door de aanbestedende dienst wordt beloond. 
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79311400-1 Economisch onderzoek 
79311410-4 Economischeffectbeoordeling 
79312000-4 Testen van de markt 
79313000-1 Controle van prestaties 
79314000-8 Haalbaarheidsonderzoek 
79315000-5 Sociaal onderzoek 
79320000-3 Uitvoeren van opiniepeiling 
79330000-6 Statistische dienstverlening 
79342310-9 Diensten voor klantenonderzoek 
79342311-6 Onderzoek naar tevredenheid bij klanten 
 
Categorie 11 Advies inzake bedrijfsvoering en beheer en aanverwante diensten

5
 

73200000-4 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling 
73210000-7 Advies inzake onderzoek 
73220000-0 Advies inzake ontwikkeling 
79400000-8 Adviezen inzake bedrijfsvoering en management, en aanverwante diensten 
79410000-1 Advies inzake bedrijfsvoering en management 
79411000-8 Advies inzake algemeen management 
79411100-9 Advisering omtrent bedrijfsontwikkeling 
79412000-5 Advies inzake financieel management 
79413000-2 Advies inzake marketing management 
79414000-9 Advies inzake personeelsbeheer 
79415000-6 Advies inzake productiebeheer 
79415200-8 Ontwerpadviezen 
79416000-3 Public relationsdiensten 
79416100-4 Diensten voor public relationsbeheer 
79416200-5 Advies inzake public relations 
79417000-0 Veiligheidsadviezen 
79418000-7 Advies inzake aanschaffingsbeleid 
79419000-4 Evaluatie-adviesdiensten 
79420000-4 Diensten op het gebied van management 
79421000-1 Projectbeheerdiensten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden 
79421100-2 Toezicht op uitvoering van projecten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden 
79421200-3 Maken van projecten, met uitzondering van projecten bij bouwwerkzaamheden 
79342000-3 Marketingdiensten 
79342100-4 Direct marketingdiensten 
79342300-6 Dienstverlening voor klanten 
79342320-2 Diensten voor klantenservice 
79342321-9 Programma voor klantenbinding 
79910000-6 Beheer van holdings 
79991000-7 Inventariscontrole 
98362000-8 Havenbeheerdiensten 
 
Categorie 12 Diensten van architecten; diensten van ingenieurs en geïntegreerde diensten van ingenieurs 

bij kant-en-klaar opgeleverde projecten; diensten in verband met stedenbouw en  
landschapsarchitectuur; diensten in verband met aanverwante wetenschappelijke en 
technische adviezen; diensten voor keuring en controle 

71000000-8 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie 
71200000-0 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 
71210000-3 Architectonische adviezen 
71220000-6 Maken van bouwkundige ontwerpen 
71221000-3 Diensten door architectenbureaus voor gebouwen 
71222000-0 Diensten door architectenbureaus voor buitenvoorzieningen 
71222100-1 Karteringsdiensten voor stedelijke gebieden 
71222200-2 Karteringsdiensten voor plattelandsgebieden 
71223000-7 Diensten door architectenbureaus voor uitbreidingsverbouwingen 
71230000-9 Organisatie van een architectenprijsvraag 
71240000-2 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning 
71241000-9 Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse 
71242000-6 Project- en ontwerpvoorbereiding, kostenraming 
71243000-3 Ontwerpplannen (systemen en integratie) 
71244000-0 Kostenberekening en -bewaking 

                                                 
5 Met uitzondering van diensten voor arbitrage en bemiddeling. 
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71245000-7 Plannen ter goedkeuring, werktekeningen en specificaties 
71246000-4 Bepalen en opsommen van hoeveelheden in de bouw 
71247000-1 Toezicht op bouwwerkzaamheden 
71248000-8 Toezicht op plannen en documentatie 
71250000-5 Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles 
71251000-2 Architecten- en bouwinspectiediensten 
71300000-1 Dienstverlening door ingenieurs 
71310000-4 Adviezen inzake techniek en bouw 
71311000-1 Adviezen inzake bouwkunde 
71311100-2 Ondersteunende diensten voor bouwkunde 
71311200-3 Adviezen inzake transportsystemen 
71311210-6 Adviezen inzake wegenbouw 
71311220-9 Dienstverlening voor wegenbouwtechniek 
71311230-2 Dienstverlening voor spoorwegenbouwtechniek 
71311240-5 Dienstverlening voor luchthavenbouwtechniek 
71311300-4 Adviezen inzake infrastructuur 
71312000-8 Bouwkundig advies 
71313000-5 Advies inzake milieutechniek 
71313100-6 Advies inzake bestrijding van geluidsoverlast 
71313200-7 Advies inzake geluidsisolatie- en akoestiek-projecten 
71313400-9 Milieueffectbeoordeling voor bouwwerkzaamheden 
71313410-2 Risicobeoordeling voor bouwwerkzaamheden 
71313420-5 Milieunormen voor de bouw 
71313430-8 Analyse van milieu-indicatoren voor de bouw 
71313440-1 Milieueffectbeoordelingsdiensten voor de bouw 
71313450-4 Milieutoezicht voor bouwwerkzaamheden 
71314000-2 Energie en aanverwante diensten 
71314100-3 Elektriciteitsdiensten 
71314200-4 Energiebeheer 
71314300-5 Advies inzake efficiënt energiegebruik 
71314310-8 Diensten in verband met warmtetechniek voor gebouwen 
71315000-9 Technische installaties in gebouwen 
71315100-0 Advies inzake ruwbouw 
71315200-1 Bouwadvies 
71315210-4 Advies inzake bouwdiensten 
71315300-2 Bouwinspectiediensten 
71315400-3 Gebouwinspectiediensten 
71315410-6 Inspectie van ventilatiesysteem 
71316000-6 Advies inzake telecommunicatie 
71317000-3 Advies inzake beveiliging en risicobeheersing 
71317100-4 Advies inzake brand- en explosiebeveiliging en -controle 
71317200-5 Gezondheids- en veiligheidsdiensten 
71317210-8 Advies inzake gezondheid en veiligheid 
71318000-0 Technische advies- en raadgevingsdiensten 
71318100-1 Diensten in verband met de uitvoering van verlichtings- en daglichtvoorzieningsprojecten 
71319000-7 Dienstverlening door deskundige getuigen 
71320000-7 Technische ontwerpdiensten 
71321000-4 Technische ontwerpdiensten voor mechanische en elektrische installaties voor gebouwen 
71321100-5 Diensten voor bouweconomie 
71321200-6 Ontwerpen van verwarmingssysteem 
71321300-7 Adviesdiensten voor loodgieterswerk 
71321400-8 Adviesdiensten voor ventilatie 
71322000-1 Technische ontwerpen voor constructie van civieltechnische werken 
71322100-2 Diensten voor het uittrekken van hoeveelheden voor civieltechnische installaties 
71322200-3 Ontwerpen van pijpleidingen 
71322300-4 Brugontwerpdiensten 
71322400-5 Damontwerpdiensten 
71322500-6 Technische ontwerpen van verkeersinstallaties 
71323000-8 Technisch ontwerpen voor bedrijfsprocessen en -productie 
71323100-9 Ontwerpen van elektriciteitssystemen 
71323200-0 Ontwerpen van installaties 
71324000-5 Diensten voor het uittrekken van hoeveelheden 
71325000-2 Ontwerpen van fundering 
71326000-9 Aanvullende bouwdiensten 
71327000-6 Ontwerpen van draagconstructies 
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71328000-3 Berekenen van draagconstructieontwerpen 
71330000-0 Diverse technische dienstverlening 
71331000-7 Technische dienstverlening op het gebied van boorspoeling 
71332000-4 Geotechnische diensten 
71333000-1 Werktuigbouwkundige diensten 
71334000-8 Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten 
71335000-5 Technische onderzoeken 
71336000-2 Diensten voor technische ondersteuning 
71337000-9 Technische dienstverlening op het gebied van corrosie 
71340000-3 Geïntegreerde technische diensten 
71350000-6 Dienstverlening inzake wetenschappen en techniek 
71351000-3 Geologie, geofysica en andere vormen van wetenschappelijke prospectie 
71351100-4 Kernpreparatie en -analyse 
71351200-5 Geologische en geofysische adviezen 
71351210-8 Advies inzake geofysica 
71351220-1 Geologische advisering 
71351300-6 Micropaleontologische analyse 
71351400-7 Analyse op het gebied van de petrofysica 
71351500-8 Bodemonderzoeksdiensten 
71351600-9 Weervoorspellingsdiensten 
71351610-2 Meteorologische diensten 
71351611-9 Klimatologische diensten 
71351612-6 Hydrometereologische diensten 
71351700-0 Wetenschappelijke prospectiediensten 
71351710-3 Geofysische prospectiediensten 
71351720-6 Geofysische meetwerkzaamheden van archeologische vindplaatsen 
71351730-9 Geologische prospectie 
71351800-1 Diensten voor topografie en waterscheiding 
71351810-4 Topografische diensten 
71351811-1 Topografische opmeetwerkzaamheden van archeologische vindplaatsen 
71351820-7 Wateropsporingsdiensten 
71351900-2 Geologische, oceanografische en hydrologische diensten 
71351910-5 Geologische diensten 
71351911-2 Fotogeologische diensten 
71351912-9 Diensten voor stratigrafische geologie 
71351913-6 Diensten voor geologische prospectie 
71351914-3 Archeologische diensten 
71351920-2 Oceanografische en hydrologische diensten 
71351921-2 Diensten voor estuariumoceanografie 
71351922-2 Diensten voor fysische oceanografie 
71351923-2 Diensten voor bathymetrische metingen 
71351924-2 Diensten inzake onderwaterexploratie 
71352000-0 Diensten voor ondergronds onderzoek 
71352100-1 Seismische diensten 
71352110-4 Seismografische onderzoeksdiensten 
71352120-7 Registratie van seismische gegevens 
71352130-0 Verzamelen van seismische gegevens 
71352140-3 Seismische verwerkingsdiensten 
71352300-3 Magnetometrische onderzoeksdiensten 
71353000-7 Oppervlakteonderzoek 
71353100-8 Hydrografisch onderzoek 
71353200-9 Dimensionaal onderzoek 
71354000-4 Cartografiediensten 
71354100-5 Digitale kartering 
71354200-6 Luchtkarteringsdiensten 
71354300-7 Diensten voor kadastraal onderzoek 
71354400-8 Hydrografische diensten 
71354500-9 Diensten voor marien onderzoek 
71355000-1 Landmeetkundige diensten 
71355100-2 Fotogrammetriediensten 
71355200-3 Topografische opmetingen 
71356000-8 Technische diensten 
71356100-9 Technische controlediensten 
71356200-0 Technische bijstandsdiensten 
71356300-1 Technische ondersteuningsdiensten 
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71356400-2 Technische planningsdiensten 
71400000-2 Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur 
71410000-5 Stedenbouw 
71420000-8 Landschapsarchitectuurdiensten 
71421000-5 Landschaps- en tuinaanlegdiensten 
71500000-3 Diensten in verband met de bouw 
71510000-6 Terreinonderzoek 
71520000-9 Toezicht op uitvoering van de bouw 
71521000-6 Toezicht op de bouwplaats 
71530000-2 Bouwadviezen 
71540000-5 Coördinatie van bouwwerkzaamheden 
71541000-2 Bouwprojectenbeheer 
71600000-4 Diensten voor technische testen, analyse en adviezen 
71610000-7 Testen en analyseren van samenstelling en zuiverheid 
71620000-0 Analysediensten 
71621000-7 Diensten voor technische analyse of adviezen 
71630000-3 Technische controle- en testdiensten 
71631000-0 Technische inspectiediensten 
71631100-1 Diensten voor keuring van machines 
71631200-2 Technische controle van motorvoertuigen 
71631300-3 Technische controle van gebouwen 
71631400-4 Technische controle van technische installaties 
71631420-0 Inspectiediensten voor maritieme veiligheid 
71631430-3 Lektestdiensten 
71631440-6 Debietmeetdiensten 
71631450-9 Bruginspectiediensten 
71631460-2 Daminspectiediensten 
71631470-5 Diensten voor keuring van rails 
71631480-8 Wegeninspectiediensten 
71631490-1 Inspectiediensten voor start/landingsbanen 
71632000-7 Technische testdiensten 
71632100-8 Testen van kleppen 
71632200-9 Uitvoeren van niet-destructieve proeven 
71700000-5 Meet- en controlediensten 
71730000-4 Industriële inspectiediensten 
71731000-1 Diensten voor industriële kwaliteitscontrole 
71800000-6 Adviesdiensten voor watervoorziening en afval 
71900000-7 Laboratoriumdiensten 
79994000-8 Contractenbeheer 
 
Categorie 13 Reclamewezen 

79341000-6 Reclamediensten 
79341100-7 Diensten voor advies inzake reclame 
79341200-8 Diensten voor reclamebeheer 
79341400-0 Reclamecampagnediensten 
79341500-1 Luchtreclamediensten 
79342200-5 Promotiediensten 
 
Categorie 14 Reiniging van gebouwen en beheer van onroerend goed 

70300000-4 Makelaarsdiensten op honorarium- of contractbasis 
70310000-7 Verhuur of verkoop van gebouwen 
70311000-4 Verhuur of verkoop van gebouwen voor bewoning 
70320000-0 Verhuur of verkoop van grond 
70321000-7 Grondverhuur 
70322000-4 Verhuur of verkoop van onbebouwd land 
70330000-3 Beheer van onroerend goed op honorarium- of contractbasis 
70331000-0 Beheer van voor bewoning bestemd onroerend goed 
70331100-1 Beheer van instellingen 
70332000-7 Beheer van niet voor bewoning bestemd onroerend goed 
70332100-8 Beheer van grond 
70332200-9 Beheer van onroerend goed voor commerciële doeleinden 
70332300-0 Diensten voor industrieel onroerend goed 
70333000-4 Huisvestingsdiensten 
70340000-6 Timesharingdiensten 
90900000-6 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten 
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90910000-9 Reinigingsdiensten 
90911000-6 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten 
90911100-7 Reinigen van accommodatie 
90911200-8 Reiniging van gebouwen 
90911300-9 Wassen van ramen 
90912000-3 Straalreiniging van buisvormige objecten 
90913000-0 Reinigingsdiensten van tanks en reservoirs 
90913100-1 Reiniging van tanks 
90913200-2 Reiniging van reservoir 
90914000-7 Reinigingsdiensten van parkeerplaatsen 
90915000-4 Diensten voor reiniging van ovens en schoorsteenvegen 
90916000-1 Reiniging van telefoonapparatuur 
90917000-8 Reiniging van transportuitrusting 
90918000-5 Reinigen van vuilnisbakken 
90919000-2 Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur 
90919100-3 Reiniging van kantooruitrusting 
90919200-4 Schoonmaken van kantoren 
90919300-5 Schoonmaken van scholen 
90920000-2 Afvalverwerkingsdiensten in verband met voorzieningen 
90921000-9 Desinfectering en ongediertebestrijding 
90922000-6 Ongediertebestrijding 
90923000-3 Diensten voor het uitroeien van ratten 
90924000-0 Fumigatiediensten 
 
Categorie 15 Uitgeven en drukken, voor een vast bedrag of op contractbasis 

79800000-2 Drukkerij- en aanverwante diensten 
79810000-5 Drukkerijdiensten 
79811000-2 Digitale drukkerijdiensten 
79812000-9 Diensten voor het drukken van bankbiljetten 
79820000-8 Diensten in verband met het drukken 
79821000-5 Afwerken van drukwerk 
79821100-6 Diensten voor drukproevencorrectie 
79822000-2 Uitvoeren van zetwerk 
79822100-3 Fabriceren van drukplaten 
79822200-4 Fotogravurediensten 
79822300-5 Letterzetdiensten 
79822400-6 Lithografische diensten 
79822500-7 Maken van grafische ontwerpen 
79823000-9 Drukkerij- en afleveringsdiensten 
79824000-6 Drukkerij- en distributiediensten 
79970000-4 Uitgeverijdiensten 
79971000-1 Inbinden en afwerken van boeken 
79971100-2 Afwerken van boeken 
79971200-3 Inbinden van boeken 
79972000-8 Diensten voor publicatie van woordenboeken 
79972100-9 Diensten voor publicatie van woordenboeken in streektalen 
79980000-7 Abonnementsdiensten 
 
Categorie 16 Straatreiniging en afvalverzameling; afvalwaterverzameling en -verwerking en aanverwante 

diensten 

90400000-1 Diensten in verband met afvalwater 
90410000-4 Rioolwaterverwijderingsdiensten 
90420000-7 Rioolwaterbehandelingsdiensten 
90430000-0 Rioolwaterafvoerdiensten 
90440000-3 Diensten voor behandeling van beerputten 
90450000-6 Diensten voor behandeling van septische putten 
90460000-9 Diensten voor het ledigen van beerputten of septische putten 
90470000-2 Diensten voor rioolreiniging 
90480000-5 Beheer van riolering 
90481000-2 Exploitatie van een afvalwaterzuiveringsinstallatie 
90490000-8 Adviesdiensten inzake rioolinspectie en rioolwaterbehandeling 
90491000-5 Rioolonderzoeksdiensten 
90492000-2 Advies inzake afvalwaterbehandeling 
90500000-2 Diensten op het gebied van vuilnis en afval 
90510000-5 Afvalverzameling en –verwerking 
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90511000-2 Diensten voor ophalen van vuilnis 
90511100-3 Ophalen van vast stadsafval 
90511200-4 Ophalen van huisvuil 
90511300-5 Diensten voor het verzamelen van straatafval 
90511400-6 Diensten voor het verzamelen van oud papier 
90512000-9 Diensten voor afvalvervoer 
90513000-6 Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis 
90513100-7 Verwijderen van huisvuil 
90513200-8 Verwijderen van vast stadsafval 
90513300-9 Diensten voor afvalverbranding 
90513400-0 Diensten voor het verwerken van as 
90513500-1 Behandeling en verwijdering van gevaarlijke vloeistoffen 
90513600-2 Diensten voor slibverwijdering 
90513700-3 Diensten voor het vervoeren van slib 
90513800-4 Diensten voor slibbehandeling 
90513900-5 Diensten voor slibstorting 
90514000-3 Diensten voor afvalrecycling 
90520000-8 Diensten op het gebied van radioactief, toxisch, medisch en gevaarlijk afval 
90521000-5 Diensten voor behandeling van radioactief afval 
90521100-6 Ophalen van radioactief afval 
90521200-7 Diensten voor opslag van radioactief afval 
90521300-8 Verwijderen van radioactief afval 
90521400-9 Vervoer van radioactief afval 
90521410-2 Vervoer van lichtradioactief afval 
90521420-5 Vervoer van middelradioactief afval 
90521500-0 Verpakken van radioactief afval 
90521510-3 Verpakken van lichtradioactief afval 
90521520-6 Verpakken van middelradioactief afval 
90522000-2 Diensten in verband met vervuilde grond 
90522100-3 Diensten voor het verwijderen van verontreinigde grond 
90522200-4 Verwijderen van verontreinigde grond 
90522300-5 Behandeling van verontreinigde grond 
90522400-6 Reiniging en behandeling van grond 
90523000-9 Verwijdering van giftig afval, met uitzondering van radioactief afval en vervuilde grond 
90523100-0 Diensten voor het verwijderen van wapens en munitie 
90523200-1 Ontmijningsdiensten 
90523300-2 Mijnenveegdiensten 
90524000-6 Diensten voor medisch afval 
90524100-7 Diensten voor het ophalen van ziekenhuisafval 
90524200-8 Diensten voor het verwerken van ziekenhuisafval 
90524300-9 Diensten voor het verwijderen van biologisch afval 
90524400-0 Ophalen, vervoeren en verwerken van ziekenhuisafval 
90530000-1 Exploitatie van een stortplaats 
90531000-8 Beheer van stortplaats 
90532000-5 Beheer van steenkoolstortplaats 
90533000-2 Beheer van afvalstortplaats 
90600000-3 Verwijderen, schoonmaken en ontsmetten binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving 
90610000-6 Straatreinigings- en veegdiensten 
90611000-3 Straatreinigingsdiensten 
90612000-0 Straatveegdiensten 
90620000-9 Sneeuwruimingsdiensten 
90630000-2 IJsbestrijdingsdiensten 
90640000-5 Diensten voor het reinigen en leeghalen van kolken 
90641000-2 Diensten voor het reinigen van kolken 
90642000-9 Diensten voor het leeghalen van kolken 
90650000-8 Diensten voor het verwijderen van asbest 
90660000-1 Diensten voor het verwijderen van lood 
90670000-4 Desinfectering en ongediertebestrijding binnen een stedelijke en/of landelijke omgeving 
90680000-7 Strandreinigingsdiensten 
90690000-0 Diensten voor graffitiverwijdering 
90700000-4 Milieuzorgdiensten 
90710000-7 Milieubeheer 
90711000-4 Milieueffectstudie voor andere dan bouwwerkzaamheden 
90711100-5 Risicobeoordeling voor andere dan bouwwerkzaamheden 
90711200-6 Milieunormen voor andere activiteiten dan bouw 
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90711300-7 Analyse van milieu-indicatoren voor andere dan bouwwerkzaamheden 
90711400-8 Uitvoeren van milieueffectstudie voor andere dan bouwwerkzaamheden 
90711500-9 Milieutoezicht voor andere activiteiten dan bouw 
90712000-1 Milieuplanning 
90712100-2 Planning van stadsmilieuontwikkeling 
90712300-4 Planning van zeebeschermingsstrategie 
90712400-5 Planningsdiensten voor beheers- of beschermingsstrategie van natuurlijke rijkdommen 
90712500-6 Bouwen of plannen van milieu-instituut 
90713000-8 Adviesdiensten inzake milieuproblematiek 
90713100-9 Adviesdiensten inzake watervoorziening en afvalwater, anders dan voor de bouw 
90714000-5 Uitvoeren van milieuaudits 
90714100-6 Milieu-informatiesystemen 
90714200-7 Diensten voor milieuaudits voor bedrijven 
90714300-8 Diensten voor sectorale milieuaudits 
90714400-9 Diensten voor activiteitengerichte milieuaudits 
90714500-0 Diensten voor milieukwaliteitscontrole 
90714600-1 Diensten voor milieuveiligheidstoezicht 
90715000-2 Diensten voor onderzoek naar vervuiling 
90715100-3 Diensten voor onderzoek naar vervuiling door chemische stoffen en olie 
90715110-6 Onderzoek van gasfabrieksterrein 
90715120-9 Onderzoek van terreinen voor afval van chemische fabrieken of olieraffinaderijen 
90715200-4 Overige diensten voor onderzoek naar vervuiling 
90715210-7 Onderzoek van terrein van olieopslagplaats of- terminal 
90715220-0 Onderzoek van industrieterrein 
90715230-3 Onderzoek van stortplaats voor industrieafval 
90715240-6 Onderzoek van terrein van houtbehandelingsfabriek 
90715250-9 Onderzoek van terrein van chemische reiniging 
90715260-2 Onderzoek van gieterijterrein 
90715270-5 Onderzoek van terrein van recyclinginstallatie 
90715280-8 Onderzoek van terrein van voedselverwerkingsfabriek 
90720000-0 Milieubescherming 
90721000-7 Milieuveiligheidsdiensten 
90721100-8 Diensten voor landschapsbescherming 
90721200-9 Diensten in verband met bescherming van de ozonlaag 
90721300-0 Diensten voor bescherming tegen voedsel- of diervoederbesmetting 
90721400-1 Diensten voor bescherming van genetische rijkdommen 
90721500-2 Diensten voor bescherming tegen giftige stoffen 
90721600-3 Stralingsbeschermingsdiensten 
90721700-4 Diensten voor bescherming van bedreigde planten- en diersoorten 
90721800-5 Diensten voor bescherming tegen natuurlijke risico's of gevaren 
90722000-4 Milieuherstel 
90722100-5 Schoonmaken van industrieterreinen 
90722200-6 Milieureinigingsdiensten 
90722300-7 Landwinningsdiensten 
90730000-3 Opsporing van vervuiling, toezicht en verwijdering 
90731000-0 Diensten in verband met luchtvervuling 
90731100-1 Beheer van de luchtkwaliteit 
90731200-2 Diensten voor beheer of controle in verband met grensoverschrijdende luchtverontreiniging 
90731210-5 Aankoop van CO2-emissierechten 
90731300-3 Diensten voor bescherming tegen luchtvervuiling 
90731400-4 Diensten voor toezicht op of meting van luchtvervuiling 
90731500-5 Diensten voor opsporing van giftige gassen 
90731600-6 Toezicht op methaan 
90731700-7 Diensten voor toezicht op kooldioxide 
90731800-8 Toezicht op deeltjes in de lucht 
90731900-9 Diensten voor toezicht op de aantasting van de ozonlaag 
90732000-7 Diensten in verband met bodemvervuiling 
90732100-8 Diensten voor bescherming tegen bodemvervuiling 
90732200-9 Diensten voor verwijdering van vervuilde grond 
90732300-0 Behandelen of verbeteren van vervuilde grond 
90732400-1 Adviesdiensten op het gebied van bodemvervuiling 
90732500-2 In kaart brengen van bodemvervuiling 
90732600-3 Toezicht op of meting van bodemvervuiling 
90732700-4 Beoordeling van vervuiling door organische meststoffen 
90732800-5 Beoordeling van vervuiling door bestrijdingsmiddelen 
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90732900-6 Beoordeling van vervuiling door nitraten en fosfaten 
90732910-9 Beoordeling van vervuiling door nitraten 
90732920-2 Beoordeling van vervuiling door fosfaten 
90733000-4 Diensten in verband met watervervuiling 
90733100-5 Diensten voor toezicht of controle van oppervlaktewatervervuiling 
90733200-6 Opruimdiensten voor vervuild oppervlaktewater 
90733300-7 Diensten voor bescherming van oppervlaktewater tegen vervuiling 
90733400-8 Diensten voor behandeling van oppervlaktewater 
90733500-9 Afvoerdiensten van vervuild oppervlaktewater 
90733600-0 Beheer of controle in verband met grensoverschrijdende verontreiniging van oppervlaktewater 
90733700-1 Diensten voor toezicht op of beheersing van grondwatervervuiling 
90733800-2 Diensten voor afvoer van vervuild grondwater 
90733900-3 Diensten voor behandelen of zuiveren van vervuild grondwater 
90740000-6 Diensten in verband met opsporing, toezicht en verwijdering van vervuilende stoffen 
90741000-3 Diensten in verband met olievervuiling 
90741100-4 Diensten voor tozicht op olielekkage 
90741200-5 Diensten voor beheersing van olielekkage 
90741300-6 Opruimdiensten bij olielekkage 
90742000-0 Diensten in verband met geluidsvervuiling 
90742100-1 Diensten voor geluidsbeheersing 
90742200-2 Diensten voor bescherming tegen geluidsvervuiling 
90742300-3 Diensten voor toezicht op geluidsvervuiling 
90742400-4 Adviesdiensten in verband met geluidsvervuiling 
90743000-7 Diensten in verband met vervuiling door giftige stoffen 
90743100-8 Diensten voor toezicht op giftige stoffen 
90743200-9 Diensten voor opruimen van giftige stoffen 
90910000-9 Reinigingsdiensten 
90911000-6 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten 
90911100-7 Reinigen van accommodatie 
90911200-8 Reiniging van gebouwen 
90911300-9 Wassen van ramen 
90912000-3 Straalreiniging van buisvormige objecten 
90913000-0 Reinigingsdiensten van tanks en reservoirs 
90913100-1 Reiniging van tanks 
90913200-2 Reiniging van reservoir 
90914000-7 Reinigingsdiensten van parkeerplaatsen 
90915000-4 Diensten voor reiniging van ovens en schoorsteenvegen 
90916000-1 Reiniging van telefoonapparatuur 
90917000-8 Reiniging van transportuitrusting 
90918000-5 Reinigen van vuilnisbakken 
90919000-2 Reinigingsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur 
90919100-3 Reiniging van kantooruitrusting 
90919200-4 Schoonmaken van kantoren 
90919300-5 Schoonmaken van scholen 
90920000-2 Afvalverwerkingsdiensten in verband met voorzieningen 
50190000-3 Slopen van voertuigen 
50229000-6 Slopen van rollend materieel 
50243000-0 Slopen van schepen 
 
 
Voetnoten die bij sommige CPV-codes vermeld worden: 
(1) Richtlijn 2004/18/EG: met uitzondering van de spoorwegdiensten, die vallen onder categorie 18 van de CPC prov. 
Richtlijn 2004/17/EG: met uitzondering van de spoorwegdiensten, die vallen onder categorie 18 van de CPC prov. 
(2) Richtlijn 2004/18/EG: uitgezonderd opdrachten betreffende de aankoop, de ontwikkeling, de productie of de coproductie van 
programmamateriaal door radio-omroeporganisaties en overeenkomsten betreffende zendtijd. 
(3) Richtlijn 2004/18/EG: uitgezonderd opdrachten inzake financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en 
de overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, en door de centrale banken verleende diensten. De opdrachten 
betreffende de verwerving of huur, ongeacht de financiële modaliteiten ervan, van grond, bestaande gebouwen of andere 
onroerende zaken of  betreffende de rechten hierop zijn ook uitgesloten; de overeenkomsten betreffende financiële diensten die 
voorafgaand aan, gelijktijdig met of als vervolg op het koop- of huurcontract worden afgesloten, zijn echter, ongeacht hun vorm, 
onderworpen aan deze richtlijn. 
Richtlijn 2004/17/EG: uitgezonderd opdrachten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of 
andere financiële instrumenten. De opdrachten betreffende de verwerving of huur, ongeacht de financiële modaliteiten ervan, 
van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende zaken of betreffende de rechten hierop zijn ook uitgesloten; de 
overeenkomsten betreffende financiële diensten die voorafgaand aan, gelijktijdig met of als vervolg op het koop- of huurcontract 
worden afgesloten, zijn echter, ongeacht hun vorm, onderworpen aan deze richtlijn. 
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(4) Richtlijn 2004/18/EG: uitgezonderd diensten voor onderzoek en ontwikkeling andere dan die waarvan de resultaten in hun 
geheel toekomen aan de aanbestedende dienst voor gebruik ervan in de uitoefening van zijn eigen werkzaamheden, mits de 
dienstverlening volledig door de aanbestedende dienst wordt beloond. 
Richtlijn 2004/17/EG: uitgezonderd diensten voor onderzoek en ontwikkeling andere dan deze waarvan de resultaten in hun 
geheel toekomen aan de aanbestedende dienst voor gebruik ervan in de uitoefening van zijn eigen werkzaamheden, mits de 
dienstverlening volledig door de aanbestedende dienst wordt beloond. 
(5) Richtlijn 2004/18/EG: uitgezonderd diensten voor arbitrage en bemiddeling. 
Richtlijn 2004/17/EG: uitgezonderd diensten voor arbitrage en bemiddeling. 
(6) Richtlijn 2004/18/EG: uitgezonderd opdrachten inzake de arbeidsmarkt. 
Richtlijn 2004/17/EG: uitgezonderd opdrachten inzake de arbeidsmarkt. 
 
 

 


