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1

Advisering, onderzoek en overige specialistische
zakelijke dienstverlening

SBI-code Branche omschrijving

69

Rechtskundige dienstverlening, accountancy,
belastingadvisering en administratie

691

Rechtskundige dienstverlening

6910

Rechtskundige dienstverlening

69101

Advocatenkantoren

69102

Rechtskundige adviesbureaus

69103

Notariskantoren

692

Accountancy, belastingadvisering en administratie

6920

Accountancy, belastingadvisering en administratie

69202

Accountants-administratieconsulenten

69209

Overige administratiekantoren

70

Holdings (geen financiële), concerndiensten binnen eigen
concern en managementadvisering

701

Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen
eigen concern

7010

Holdings (geen financiële) en concerndiensten binnen
eigen concern

70102

Holdings (geen financiële)

702

Advisering op het gebied van management en
bedrijfsvoering

7021

Public relationsbureaus

7022

Advisering op het gebied van management en
bedrijfsvoering (geen public relations)

70221

Organisatieadviesbureaus

70222

Advisering op het gebied van management en
bedrijfsvoering (geen public relations en
organisatieadviesbureaus)

71

Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies;
keuring en controle

711

Architecten, ingenieurs en technisch ontwerp en advies

7111

Architecten

71111

Architecten

7112

Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies

712

Keuring en controle

7120

Keuring en controle

72

Speur- en ontwikkelingswerk

721

Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk

7219

Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk (niet
biotechnologisch)

72192

Technisch speur- en ontwikkelingswerk
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SBI-code Branche omschrijving

73

Reclame en marktonderzoek

731

Reclamebureaus en handel in advertentieruimte en -tijd

7311

Reclamebureaus

732

Markt- en opinieonderzoekbureaus

7320

Markt- en opinieonderzoekbureaus

74

Industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en
overige consultancy

741

Industrieel ontwerp en vormgeving

7410

Industrieel ontwerp en vormgeving

749

Overige specialistische zakelijke dienstverlening

7490

Overige specialistische zakelijke dienstverlening

75

Veterinaire dienstverlening

750

Veterinaire dienstverlening

7500

Veterinaire dienstverlening

Factsheet

Benchmark
rapportage

Branche
rapportage

= is beschikbaar
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2

Bouw
SBI-code Branche omschrijving

41

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en
projectontwikkeling

411

Projectontwikkeling

4110

Projectontwikkeling

412

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

4120

Algemene burgerlijke en utiliteitsbouw

42

Grond-, water- en wegenbouw (geen grondverzet)

421

Bouw van wegen, spoorwegen en kunstwerken

4211

Wegenbouw en stratenmaken

42111

Wegenbouw

42112

Stratenmaken

422

Leggen van kabels en buizen

43

Gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

431

Slopen van bouwwerken, grondverzet en proefboren

4312

Grondverzet

432

Bouwinstallatie

4321

Elektrotechnische bouwinstallatie

4322

Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair en van
verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur

43221

Loodgieters- en fitterswerk; installatie van sanitair

43222

Installatie van verwarmings- en
luchtbehandelingsapparatuur

433

Afwerking van gebouwen

4331

Stukadoren

4332

Bouwtimmeren

4333

Afwerking van vloeren en wanden

4334

Schilderen en glaszetten

439

Dakbouw en overige gespecialiseerde werkzaamheden in
de bouw

4391

Dakdekken en bouwen van dakconstructies

4399

Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw

43993

Metselen en voegen

43999

Overige gespecialiseerde werkzaamheden in de bouw
(rest)
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Cultuur, sport en recreatie
SBI-code Branche omschrijving

90

Kunst

900

Kunst

9001

Podiumkunst en -vermaak

9002

Dienstverlening voor uitvoerende kunsten

91

93

Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea,
dieren- en plantentuinen, natuurbehoud
Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea,
dieren- en plantentuinen, natuurbehoud
Sport en recreatie

931

Sport

9311

Sportaccommodaties

93119

Overige sportaccommodaties

9312

Buitensport

93125

Paardensport en maneges

9313

Fitnesscentra

932

Overige recreatie

9329

Overige ontspanning en recreatie (rest)

910

Factsheet

Benchmark
rapportage

Branche
rapportage

= is beschikbaar
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4

Groothandel
SBI-code Branche omschrijving

46

Groothandel en handelsbemiddeling (niet in auto's en
motorfietsen)

461

Handelsbemiddeling

4614

Handelsbemiddeling in machines, technische
benodigdheden, schepen en vliegtuigen

4618

Handelsbemiddeling gespecialiseerd in overige goederen

462

Groothandel in landbouwproducten en levende dieren

4621

Groothandel in granen, ruwe tabak, oliën, zaden en
veevoer

46218

Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeder
algemeen assortiment

4622

Groothandel in bloemen en planten

4623

Groothandel in levende dieren

46231

Groothandel in levend vee

463

Groothandel in voedings- en genotmiddelen

4631

Groothandel in groenten en fruit en in
consumptieaardappelen

46311

Groothandel in groenten en fruit

4632

Groothandel in vlees en vleeswaren en in wild en
gevogelte (niet levend)

4638

Groothandel in overige voedingsmiddelen en in overige
grondstoffen en halffabricaten voor de
voedingsmiddelenindustrie

4639

Groothandel in voedings- en genotmiddelen algemeen
assortiment

464

Groothandel in consumentenartikelen (non-food)

4642

Groothandel in kleding, schoenen en modeartikelen

46421

Groothandel in bovenkleding

4643

Groothandel in elektrische huishoudelijke apparatuur,
audio- en videoapparatuur, fotografische en optische
artikelen
Groothandel in farmaceutische producten, medische
instrumenten en orthopedische artikelen

4646
46462

Groothandel in medische en tandheelkundige
instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en
laboratoriumbenodigdheden

4647

Groothandel in huismeubilair, woningtextiel,
vloerbedekking en verlichting

46471

Groothandel in huismeubilair

4649

Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food)

46499

Groothandel in overige consumentenartikelen (non-food)
(rest)

465

Groothandel in ICT-apparatuur

4651

Groothandel in computers, randapparatuur en software
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SBI-code Branche omschrijving

4652
466

Factsheet

Benchmark
rapportage

Branche
rapportage

Groothandel in elektronische en
telecommunicatieapparatuur en bijbehorende onderdelen
Groothandel in machines, apparaten en toebehoren voor
industrie en handel

4661

Groothandel in landbouwmachines, werktuigen en
tractoren

4662

Groothandel in gereedschapswerktuigen

4665

Groothandel in bedrijfsmeubels

4668

Groothandel in machines voor de grafische en voedingsen genotmiddelenindustrie

46682

Groothandel in machines voor de voedings- en
genotmiddelenindustrie

4669

Groothandel in overige machines, apparaten en
toebehoren voor industrie en handel

46692

Groothandel in machines en apparaten voor warmte-,
koel- en vriestechniek

46693

Groothandel in verbrandingsmotoren, pompen en
compressoren

46694

Groothandel in appendages, technische toebehoren e.d.

46696

Groothandel in emballage

46699

Groothandel in overige machines, apparaten en
toebehoren voor industrie en handel (rest)

467

Overige gespecialiseerde groothandel

4672

Groothandel in metalen en metaalertsen

4673

Groothandel in hout, sanitair en overige bouwmaterialen

46731

Groothandel in hout en plaatmateriaal

46738

Groothandel gespecialiseerd in overige bouwmaterialen

46739

Groothandel in bouwmaterialen algemeen assortiment

4674

Groothandel in ijzer- en metaalwaren en
verwarmingsapparaten

46741

Groothandel in ijzer- en metaalwaren

4675

Groothandel in chemische producten

46751

Groothandel in chemische grondstoffen en chemicaliën
voor industriële toepassing

4677

Groothandel in afval en schroot

469

Niet-gespecialiseerde groothandel

4690

Niet-gespecialiseerde groothandel

46901

Niet-gespecialiseerde groothandel in
consumentenartikelen
= is beschikbaar
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Automotive
SBI-code Branche omschrijving

45

Handel in en reparatie van auto's, motorfietsen en
aanhangers

451

Handel in auto's en aanhangers, eventueel gecombineerd
met reparatie

4511

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte
bedrijfsauto's

45112

Handel in en reparatie van personenauto's en lichte
bedrijfsauto's (geen import van nieuwe)

4519

Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's,
aanhangers en caravans

45192
452

Handel in en reparatie van zwaardere bedrijfsauto's (geen
import van nieuwe)
Gespecialiseerde reparatie van auto's

4520

Gespecialiseerde reparatie van auto's

45204

Carrosserieherstel

45205

Overige gespecialiseerde reparatie en slepen van auto's

453

Handel in auto-onderdelen en -accessoires

4531

Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en
-accessoires

45311

Groothandel en handelsbemiddeling in auto-onderdelen en
-accessoires (geen banden)

Factsheet

Benchmark
rapportage

Branche
rapportage

= is beschikbaar
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Retail
SBI-code Branche omschrijving

47

Detailhandel (niet in auto's)

471

Supermarkten, warenhuizen en dergelijke winkels met een
algemeen assortiment

4711

Supermarkten en dergelijke winkels met een algemeen
assortiment voedingsen genotmiddelen

472

Gespecialiseerde winkels in voedings- en genotmiddelen

4722

Winkels in vlees en vleeswaren, wild en gevogelte

47221

Winkels in vlees en vleeswaren

4725

Winkels in dranken

4729
473

Gespecialiseerde winkels in overige voedings- en
genotmiddelen
Benzinestations

4730

Benzinestations

474

Winkels in consumentenelektronica

4743
475

Winkels in audio- en videoapparatuur of in een algemeen
assortiment van witen bruingoed
Winkels in overige huishoudelijke artikelen

4752

Winkels in doe-het-zelfartikelen

47525

Winkels in keukens

47528

Bouwmarkten en andere winkels in bouwmaterialen
algemeen assortiment
Winkels in vloerbedekking en gordijnen

4753
4759

Winkels in meubels, verlichting en overige huishoudelijke
artikelen (rest)

47591

Winkels in meubels

47593

Winkels in artikelen voor woninginrichting algemeen
assortiment

476

Winkels in lectuur, sport- en kampeer- en
recreatieartikelen

4762

Winkels in kranten, tijdschriften en kantoorbehoeften

4764

Winkels in fietsen en bromfietsen, sport- en
kampeerartikelen en boten

47641

Winkels in fietsen en bromfietsen

47643

Winkels in sportartikelen (geen watersport)

477

Winkels in overige artikelen

4771

Winkels in kleding en modeartikelen; textielsupermarkten

47711

Winkels in herenkleding

47712

Winkels in dameskleding

47713

Winkels in bovenkleding en modeartikelen (algemeen
assortiment)

47716

Winkels in onderkleding, foundations e.d.

4772

Winkels in schoenen en lederwaren

47721

Winkels in schoenen

4773

Apotheken
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SBI-code Branche omschrijving

4774

Winkels in drogisterij-, medische en orthopedische
artikelen

47741

Winkels in drogisterij-artikelen

4776

Winkels in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden,
huisdieren en dierbenodigdheden

47761

Winkels in bloemen en planten, zaden en
tuinbenodigdheden

47762

Tuincentra

4777

Winkels in juweliersartikelen en uurwerken

4778

Winkels in overige artikelen (rest)

47782

Winkels in optische artikelen

47789

Winkels gespecialiseerd in overige artikelen (rest)

478

Markthandel

4781

Markthandel in voedings- en genotmiddelen

47819

Markthandel in overige voedings- en genotmiddelen

479

Detailhandel niet via winkel of markt

4791

Detailhandel via postorder en internet

47918

Detailhandel via postorder en internet in overige non-food

4799

Colportage, straathandel en detailhandel via overige
distributievormen

Factsheet
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Financiële instellingen
SBI-code Branche omschrijving

64

Financiële instellingen (geen verzekeringen en
pensioenfondsen)

642

Financiële holdings

6420

Financiële holdings

643

Beleggingsinstellingen

6430

Beleggingsinstellingen

64301

Beleggingsinstellingen in financiële activa

64302

Beleggingsinstellingen in vaste activa

64303

Beleggingsinstellingen met beperkte toetreding

649

Kredietverstrekking en overige financiële intermediatie

6492

Overige kredietverstrekking

64923

Participatiemaatschappijen

66

Overige financiële dienstverlening

661

Financiële bemiddeling, advisering e.d. (niet voor
verzekeringen en pensioenfondsen)

6612

Commissionairs en makelaars in effecten,
beleggingsadviseurs e.d.

6619

Administratiekantoren voor aandelen en obligaties,
marketmakers, hypotheek- en kredietbemiddeling,
geldwisselkantoren, bank- en spaaragentschappen e.d.

66191

Administratiekantoren voor aandelen en obligaties

66193

Hypotheek- en kredietbemiddeling, geldwisselkantoren,
bank- en spaaragentschappen e.d.

662

Dienstverlening op het gebied van verzekeringen en
pensioenfondsen

6622

Assurantietussenpersonen

6629

Overige dienstverlening op het gebied van verzekeringen
en pensioenfondsen (geen taxateurs en
assurantietussenpersonen)

66292

Actuariële en pensioenadviesbureaus; beheer en
administratie van pensioenvermogens

663

Vermogensbeheer

6630

Vermogensbeheer

Factsheet
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8

Medische zorg
SBI-code Branche omschrijving

86

Gezondheidszorg

862

Medische en tandheelkundige praktijken

8621

Praktijken van huisartsen

8622

Praktijken van medisch specialisten en medische
dagbehandelcentra (geen tandheelkunde)

86221

Praktijken van medisch specialisten en medische
dagbehandelcentra (geen tandheelkunde of psychiatrie)

8623

Tandartspraktijken

86231

Praktijken van tandartsen

869

Paramedische praktijken en overige gezondheidszorg
zonder overnachting

8691

Praktijken van verloskundigen en paramedici

86912

Praktijken van fysiotherapeuten

86913

Praktijken van psychotherapeuten en psychologen

86919

Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of
psychologie) en alternatieve genezers

8692

Overige aanbieders van gezondheidszorg zonder
overnachting en gezondheidszorgondersteunende
diensten
Arbobegeleiding en re-integratie

86922
86929
87

Samenwerkingsorganen op het gebied van
gezondheidszorg en overige
gezondheidszorgondersteunende diensten
Verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting

872

Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten

8720

Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten

88

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting

881

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting
gericht op ouderen en gehandicapten
Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting
gericht op ouderen en gehandicapten
Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting niet
specifiek gericht op ouderen en gehandicapten

8810
889
8891

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

88911

Kinderopvang

8899

Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en
lokaal welzijnswerk

88999

Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en
samenwerkingsorganen op het gebied van welzijn

Factsheet
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rapportage
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9

Horeca
SBI-code Branche omschrijving

55

Logiesverstrekking

551

Hotels e.d.

5510

Hotels e.d.

55101

Hotel-restaurants

55102

Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en
conferentieoorden
Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen;
jeugdherbergen en vakantiekampen

552
5520

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen;
jeugdherbergen en vakantiekampen

55201

Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen

553

Kampeerterreinen

5530

Kampeerterreinen

56

Eet- en drinkgelegenheden

561

Restaurants, cafetaria’s e.d.

5610

Restaurants, cafetaria’s e.d. en ijssalons

56101

Restaurants

56102

Fastfoodrestaurants, cafetaria's, ijssalons, eetkramen e.d.

562

Kantines en catering

5621

Eventcatering

563

Cafés

5630

Cafés

Factsheet
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Industrie
SBI-code Branche omschrijving

10

Vervaardiging van voedingsmiddelen

107

Vervaardiging van brood, vers banketbakkerswerk en
deegwaren

1071

Vervaardiging van brood en vers banketbakkerswerk

13

Vervaardiging van textiel

16

Primaire houtbewerking en vervaardiging van artikelen van
hout, kurk, riet en vlechtwerk (geen meubels)

162

Vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en
vlechtwerk (geen meubels)

1623

Vervaardiging van overig timmerwerk voor de bouw

18

Drukkerijen, reproductie van opgenomen media

181

Drukkerijen en dienstverlening voor drukkerijen

1812

Overige drukkerijen

18129

Overige drukkerijen (rest)

20

Vervaardiging van chemische producten

22

Vervaardiging van producten van rubber en kunststof

222

Vervaardiging van producten van kunststof

23

Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale
producten

25

Vervaardiging van producten van metaal (geen machines
en apparaten)

251

Vervaardiging van metalen producten voor de bouw

2511

Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen
daarvan

255

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal;
poedermetallurgie

2550

Smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal;
poedermetallurgie

256

Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal;
algemene metaalbewerking

2561

Oppervlaktebehandeling en bekleding van metaal

2562

Algemene metaalbewerking

259

Vervaardiging van overige producten van metaal

26

Vervaardiging van computers en van elektronische en
optische apparatuur

27

Vervaardiging van elektrische apparatuur

28

Vervaardiging van overige machines en apparaten

282

Vervaardiging van overige machines en apparaten voor
algemeen gebruik

2829

Vervaardiging van overige machines en apparaten voor
algemeen gebruik (rest)

289

Vervaardiging van overige machines, apparaten en
werktuigen voor specifieke doeleinden

29

Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers

© Branche in Zicht
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SBI-code Branche omschrijving

292

Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en
opleggers

2920

Carrosseriebouw; vervaardiging van aanhangwagens en
opleggers

30

Vervaardiging van overige transportmiddelen

301

Scheepsbouw

31

Vervaardiging van meubels

310

Vervaardiging van meubels

3101

interieurbouw en vervaardiging van bedrijfsmeubels

31011

Interieurbouw

3109

Vervaardiging van overige meubels

32

Vervaardiging van overige goederen

325

Vervaardiging van medische instrumenten en
hulpmiddelen

3250

Vervaardiging van medische instrumenten en
hulpmiddelen

32501

Tandtechnische bedrijven

33

Reparatie en installatie van machines en apparaten

331

Reparatie van producten van metaal, machines en
apparatuur

3312

Reparatie en onderhoud van machines

33121

Reparatie en onderhoud van machines voor algemeen
gebruik en machineonderdelen (geen gereedschap)
Reparatie en onderhoud van machines voor een
specifieke bedrijfstak

33123
332

Factsheet

Benchmark
rapportage

Branche
rapportage

Installatie van industriële machines en apparatuur

= is beschikbaar
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Informatie en communicatie
SBI-code Branche omschrijving

58

Uitgeverijen

581

Uitgeverijen van boeken, tijdschriften e.d.

59

Productie en distributie van films en televisieprogramma's;
maken en uitgeven van geluidsopnamen

591

Productie en distributie van films en televisieprogramma's

5911

Productie van films, video- en televisieprogramma's

62

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van
informatietechnologie

620

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van
informatietechnologie

6201

Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software

6202

Advisering op het gebied van informatietechnologie

6209

Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van
informatietechnologie

63

Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie

631

Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante
activiteiten; webportals

Factsheet

Benchmark
rapportage

Branche
rapportage

= is beschikbaar
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Landbouw, bosbouw en visserij
SBI-code Branche omschrijving

01

Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en
jacht

011

Teelt van eenjarige gewassen

0111

Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden

0113

Teelt van groenten en wortel- en knolgewassen

01134

Teelt van aardappels en overige wortel- en knolgewassen

0119

Teelt van overige eenjarige gewassen

01192

Teelt van snijbloemen en snijheesters onder glas

012

Teelt van meerjarige gewassen

0124
01241

Teelt van appels, peren, pruimen, kersen en andere pit- en
steenvruchten
Teelt van appels en peren

013

Teelt van sierplanten en -bomen en bloembollen

0130

Teelt van sierplanten en -bomen en bloembollen

01305

Teelt van boomkwekerijgewassen in de volle grond

014

Fokken en houden van dieren

0141

Fokken en houden van melkvee

01411

Houden van melkvee

0142

Fokken en houden van runderen (geen melkvee)

01421

Houden van vleeskalveren

01422

Overige vleesveehouderij en zoogkoeienbedrijven

0145

Fokken en houden van schapen en geiten

0146

Fokken en houden van varkens

01462

Vleesvarkensbedrijven

0147

Fokken en houden van pluimvee

015

Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en
houden van dieren
Akker- en/of tuinbouw in combinatie met het fokken en
houden van dieren
Dienstverlening voor de landbouw; behandeling van
gewassen na de oogst

0150
016
0161

Dienstverlening voor de akker- en/of tuinbouw

03

Visserij en kweken van vis en schaaldieren

031

Visserij

0311

Zee- en kustvisserij

Factsheet

Benchmark
rapportage

Branche
rapportage

= is beschikbaar
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Onderwijs
SBI-code Branche omschrijving

85

Onderwijs

855

Overig onderwijs

8551

Sport- en recreatieonderwijs

8553

Auto- en motorrijscholen

8559

Overig onderwijs (rest)

85592

Bedrijfsopleiding en -training

85599

Studiebegeleiding, vorming en onderwijs (rest)

Factsheet

Benchmark
rapportage

Branche
rapportage

= is beschikbaar
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Overige dienstverlening
SBI-code Branche omschrijving

94

Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, belangenen ideële organisaties, hobbyclubs

949

Levensbeschouwelijke en politieke organisaties, overige
belangen- en ideële organisaties, hobbyclubs

9499

Overige belangen- en ideële organisaties; hobbyclubs

95

Reparatie van computers en consumentenartikelen

952

Reparatie van consumentenartikelen (geen computers,
communicatieapparatuur, auto's en motorfietsen)

96

Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

960

Wellness en overige dienstverlening; uitvaartbranche

9602

Haar- en schoonheidsverzorging

96021

Haarverzorging

9603

Uitvaartverzorging, crematoria, mortuaria en
begraafplaatsen
Uitvaartverzorging

96031

Factsheet

Benchmark
rapportage

Branche
rapportage

= is beschikbaar
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Verhuur van en handel in onroerend goed
SBI-code Branche omschrijving

68

Verhuur van en handel in onroerend goed

681

Handel in eigen onroerend goed

6810

Handel in eigen onroerend goed

682

Verhuur van onroerend goed

6820

Verhuur van onroerend goed

68203

Verhuur van overige woonruimte

68204

Verhuur van onroerend goed (niet van woonruimte)

683

Bemiddeling in en beheer van onroerend goed

6831

Bemiddeling bij handel, huur of verhuur van onroerend
goed

6832

Beheer van onroerend goed

Factsheet

Benchmark
rapportage

Branche
rapportage

= is beschikbaar
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16

Verhuur van roerende goederen en overige
zakelijke dienstverlening
SBI-code Branche omschrijving

77

Verhuur en lease van auto's, consumentenartikelen,
machines en overige roerende goederen

771

Verhuur en lease van auto's

7711

Verhuur en lease van personenauto's en lichte
bedrijfsauto's

772

Verhuur van consumentenartikelen

7729

Verhuur van overige consumentenartikelen

773

Verhuur en lease van machines en werktuigen en van
overige goederen

7732

Verhuur en lease van machines en installaties voor de
bouw

7739

Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en
van overige goederen

77399

Verhuur en lease van overige machines en werktuigen en
van overige goederen neg (geen automaten)

774
7740

Lease van niet-financiële immateriële activa
Lease van niet-financiële immateriële activa

78
781

Arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer
Arbeidsbemiddeling

7810

Arbeidsbemiddeling

782

Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

7820

Uitzendbureaus, uitleenbureaus en banenpools

78201

Uitzendbureaus

78202

Uitleenbureaus

79

Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie
en reserveringsbureaus

791

Reisbureaus en reisorganisatoren

80

Beveiliging en opsporing

801

Particuliere beveiliging

8010

Particuliere beveiliging

81
812

Facility management, reiniging en landschapsverzorging
Reiniging

8121

Interieurreiniging van gebouwen

8122
813

Gespecialiseerde reiniging van gebouwen en industriële
reiniging
Landschapsverzorging

8130

Landschapsverzorging

82

Overige zakelijke dienstverlening

829

Overige zakelijke dienstverlening (rest)

© Branche in Zicht
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Benchmark
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Branche
rapportage
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Transport & logistiek
SBI-code Branche omschrijving

49

Vervoer over land

493

Personenvervoer over de weg

4932

Vervoer per taxi

4939

Overig personenvervoer over de weg

494

Goederenvervoer over de weg

4941

Goederenvervoer over de weg (geen verhuizingen)

50

Vervoer over water

504

Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

5040

Binnenvaart (vracht-, tank- en sleepvaart)

50401

Binnenvaart (vrachtvaart)

52

Opslag en dienstverlening voor vervoer

521

Opslag

5210

Opslag

52109
522

Opslag in distributiecentra en overige opslag (niet in tanks,
koelhuizen e.d.)
Dienstverlening voor vervoer

5221

Dienstverlening voor vervoer over land

5229

Expediteurs, cargadoors en bevrachters; weging en
meting

52291

Expediteurs, cargadoors, bevrachters en andere
tussenpersonen in het goederenvervoer

Factsheet

Benchmark
rapportage

Branche
rapportage

= is beschikbaar
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18

Energie en sanering
SBI-code Branche omschrijving

35
351
3511
38

Productie en distributie van en handel in elektriciteit,
aardgas, stoom en gekoelde lucht
Productie van elektriciteit, transmissie en distributie van
elektriciteit en aardgas
Productie van elektriciteit

Factsheet

Benchmark
rapportage

Branche
rapportage

Afvalinzameling en –behandeling; voorbereiding tot
recycling
= is beschikbaar
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