
 

 

 

Staat van bedrijfsactiviteiten 

   

De gebruikte categorieën staan voor de volgende bedrijfsactiviteiten: 

Categorie 1:  Activiteiten, die door hun aard nodig en/of toelaatbaar zijn tussen of onmiddellijk 

naast woningen; 

Categorie 2:  Activiteiten, die door hun aard slechts toelaatbaar zijn tussen of onmiddellijk naast 

woningen, indien geconcentreerd in een wijk of buurtcentrum; 

Categorie 

3A:  

Activiteiten, die door hun aard slechts toelaatbaar zijn aan de rand van woonwij-

ken; 

   

Gebruikte afkortingen: 

o.v. opgesteld vermogen  

p.c. productie capaciteit  

p.o. productie oppervlakte  

t/d ton per dag  

t/j ton per jaar  

t.o. terreinoppervlakte  

t/u ton per uur  

v.c. verwerkingscapaciteit  

   

SBI-CODE OMSCHRIJVING                                                   CATEGORIE 

   

15 

 

Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken  

1581 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:  

1581 - v.c. < 2500 kg meel/week 2 

1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 2 

18 

 

Vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont  

182 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 2 

20 

 

Houtindustrie en vervaardiging artikelen van hout, riet, kurk e.d. 

2010.2 Houtconserveringsbedrijven:  

205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 2 

22 Uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media 

2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 2 

2223 Grafische afwerking 1 

2223 Binderijen 2 



 

 

2224 Grafische reproductie en zetten 2 

2225 Overige grafische aktiviteiten 2 

223 Reproductiebedrijven opgenomen media 1 

24 

 

Vervaardiging van chemische producten  

2442 - verbandmiddelenfabrieken 2 

28 

 

Vervaard. van producten van metaal (excl. mach./transportmidd.) 

2851 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 2 

33 

 

Vervaardiging van medische en optische apparaten en instrumenten 

33 Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. 2 

36 

 

Vervaardiging van meubels en overige goederen n.e.g.  

362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 2 

363 Muziekinstrumentenfabrieken 2 

50 

 

Handel/reparatie van auto's, motorfietsen; benzineservicestations 

501, 502, 504 2 

5020.4 Autobeklederijen 1 

5020.5 Autowasserijen 2 

503, 504 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 2 

51 

 

Groothandel en handelsbemiddeling  

5121 Grth in akkerbouwproducten en veevoeders 2 

5122 Grth in bloemen en planten 2 

5125, 5131 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 2 

5132, 5133 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën 2 

5134 Grth in dranken 2 

5135 Grth in tabaksproducten 2 

5136 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 2 

5137 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 2 

5138, 5139 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 2 

514 Grth in overige consumentenartikelen 2 

5156 Grth in overige intermediaire goederen 2 

5162 Grth in machines en apparaten 2 

517 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 2 

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

6022 Taxibedrijven, taxistandplaatsen 2 



 

 

63 

 

Dienstverlening t.b.v. het vervoer  

641 Post- en koeriersdiensten 2 

71 Verhuur van transportmiddelen, machines, andere roerende goederen 

711 Personenautoverhuurbedrijven 2 

72 

 

Computerservice- en informatietechnologie  

72 Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 1 

73 

 

Speur- en ontwikkelingswerk  

731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 2 

732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 1 

74 

 

Overige zakelijke dienstverlening  

7481.3 Foto- en filmontwikkelcentrales 2 

9000.3 Afvalverwerkingsbedrijven:  

9000.3 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 2 

9301.2 Chemische wasserijen en ververijen 2 

9301.3 Wasverzendinrichtingen 2 

 




