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 Aard van de onderneming NACE-code  
begint met 

Aantal werknemers  

A B C (D*) 
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Industrie voor winning en vervaardiging van splijt- en kweekstoffen 07.21 et 24.46 

Vanaf 51 20 tot 50 1 tot 19 

Vervaardiging van cokes en raffinage van aardolieproducten 19.1 et 19.2 
Ondersteunende activiteiten voor aardolie- en aardgaswinning 06 et 09.1 
Vervaardiging van chemische basisproducten 20.1 
Vervaardiging van verdelgingsproducten en van chemische producten 
voor de landbouw 

20.2 

Vervaardiging van kruit- en springstoffen 20.51 
Vervaardiging van lijm  20.52 
Vervaardiging van etherische oliën 20.53 
Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen 21.1 
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Exploitatie van bossen 02.2 

 
Vanaf 201 

 
50 tot 
200 

 
1 tot 49 

Vleesverwerkende nijverheid 10.1 
Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, kurk, riet en 
vlechtwerk, uitgezonderd meubels 16 

Vervaardiging van verf, vernis, drukinkt en mastiek 20.3 
Vervaardiging van zeep, detergenten, was en poetsmiddelen, parfums en 
cosmetische artikelen 20.4 

Vervaardiging van andere chemische producten 
20.5 (niet 20.51, 20.52, 
20.53) 

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels 20.6 
Vervaardiging van farmaceutische producten 21.2 
Vervaardiging van producten van rubber of kunststof 22 
Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten 23 
Metallurgie 24 (niet 24.46) 
Vervaardiging van metalen producten (geen machines of 
huishoudtoestellen) 

25 

Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen (uitz. 
huishoudtoestellen) 28 

Vervaardiging van transportmiddelen 29 en 30 
Vervaardiging van meubels in hout 31.01, 31.02 en 31.09 

Vervaardiging van allerlei zaken in metaal 31.01 en 31.09 – 32.11 en 
32.20, 32.30, 32.40 

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 35 
Bouwnijverheid 41, 42 en 43 
Transport en opslag 49,50,51,52 en 53 
Menselijke gezondheidszorg 86 
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Vervaardiging van andere voeding- genotmiddelen (dranken, Tabac, ed) 10, 11 en 12 (uitz. 10.1) 

 
Vanaf 501 

 
100 tot 

500 

 
1 tot 99 

Vervaardiging van textiel en kleding 13 en 14 
Leernijverheid en vervaardiging van schoeisel 15 
Papier- en kartonnijverheid, uitgeverijen en drukkerijen 17 en 18 
Vervaardiging van andere elektrische en elektronische apparaten 26 
Vervaardiging van elektrische apparaten 27 
Vervaardiging van sieraden, edelstenen,imitatiesieraden 32.12 en 32.13 
Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten 32.5 
Vervaardiging van borstelwaren 32.91 
Vervaardiging van meubels (niet houten of metalen) 31.01 en 31.02 
Vervaardiging van matrassen 31.03 

Overige be- en verwerkende industrie (niet houten of metalen) 
31.09, 32.12, 32.13, 
32.20, 32.30, 32.40 en 
32.99 

Winning, zuivering en distributie van water 36 
Afvalwaterafvoer 37 
Verwerking en verwijdering van afval en afvalrecyclage 38.2 en 38.3 

Niet hierboven vermelde ondernemingen 
Vanaf 
1001 

200 tot 
1000 

1 tot 
199 

 

*  Groep D omvat de werkgevers die minder dan 20 werknemers tewerkstellen en waar de werkgever zelf de functie van interne 
preventieadviseur vervult. 


