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Inleidende nota ten behoeve van de gebruikers
van deze handleiding

De “Classificatie van de Overheidsfuncties” (COF of COFOG) is een functionele classificatie, in
nauw overleg bedacht en uitgewerkt door de UNO, de OESO en de Europese Commissie.
Deze instellingen hebben een brochure uitgegeven met als titel “Functional classifications of the
1993 SNA”. Daarin worden in het Engels deze verschillende functionele benaderingen
opgenomen.
De Europese Commissie heeft, via het reglement 113/2002, gepubliceerd in het Publicatieblad
van de Europese Unie met serienummer L21 van 24 januari 2002 de voorkeur gegeven aan de
COFOG 1998 voor alle statistieken in verband met de verschillende bestuurlijke functies van de
lidstaten van de Unie.
Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan deze eis van de Commissie en haar statistische
dienst Eurostat, hebben wij het dan ook nodig geacht binnen deze brochure de COF 1998 te
‘isoleren’, ze “aan te passen” aan de Belgische realiteit, ze op sommige punten te
becommentariëren en ze te vertalen in de twee belangrijkste talen van het land.
Het resultaat is de inhoud van dit werkstuk.
Het doel ervan is niet alleen dat het gelezen wordt, maar vooral dat het een praktisch
werkinstrument is voor degenen die, op een of andere manier, de functionele classificatie zullen
gebruiken.
Vandaar dat de inhoud van dit document steeds kan “evolueren”: aanpassingen naargelang de
moeilijkheden die de verschillenden lidstaten ondervinden; de opmerkingen die ze maken; of de
interpretaties die men dient te geven aan een bepaalde code. De huidige versie kan dan ook
regelmatig worden aangevuld of zelfs gewijzigd.
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Goed om weten is dat binnen Eurostat zelf een gelijkaardige beslissing is gevallen. Er werd een
commissie “functionele classificatie - COFOG 98” opgericht. Deze commissie zal regelmatig
bijeenkomen om zich te buigen over de verschillende vragen die haar reeds zijn gesteld en die
ze zeker zal blijven opgeworpen krijgen. Haar antwoorden zullen een “officieel” karakter hebben
en gelden voor alle lidstaten om uiteraard tot homogene functionele hergroeperingen te komen.
Deze tweede Belgische versie van de COFOG 1998 wil een bijzonder flexibel werkinstrument
zijn. Daarom hebben wij gekozen voor een “fichesysteem” dat elke gebruiker kan aanvullen met
zijn of haar eigen opmerkingen of aantekeningen. Anderen kunnen hier dan weer hun voordeel
uit halen. Eventuele opmerkingen of aantekeningen kunnen per e-mail worden verstuurd naar
stephane.depret@budget.fed.be Hiertoe werd de rubriek “Opmerkingen-aantekeningen” die u
op het einde van elke fiche vindt, ingevoegd.
De flexibiliteit waarmee dit werkstuk kan worden gebruikt is er ook om tegemoet te komen aan
de Belgische federale realiteit: het diende te worden aangepast aan zowel de federale
begrotingen als aan die van de gefederaliseerde entiteiten. Daarom verschilt deze brochure op
enkele punten van de “versie van de UNO en de OESO”. Deze verschillen zijn in schuindruk
weergegeven. Zo kan elke gebruiker ze gemakkelijk herkennen.
Volgens dezelfde gedachtegang worden sommige termen bewust letterlijk vertaald om de
verschillen in woordgebruik te overstijgen. Zo wordt het woord “ministerie” gebruikt voor zowel
de ministeries van de gefederaliseerde entiteiten als voor de Federale Overheidsdiensten
(FOD’s) of de Programmatorische Overheidsdiensten (POD’s) van de federale overheid.
Ondanks de wil om het praktisch tot een vlot werkinstrument te brengen, kan de lectuur ervan
op het eerste zicht zwaar lijken. Het richt zich immers tot twee sterk verschillende soorten
lezers: enerzijds lezers die zich zullen verblijden dat ze een volledige documentatie hebben;
anderzijds lezers die het eerder functioneel willen gebruiken. Deze tweede categorie kan
meteen punt 6 in de inleiding raadplegen: “Methodologische opmerkingen”, wat hen zal helpen
hun weg te vinden in dit werkstuk en meteen de juiste werkfiches te vinden.

Mei 2003,
Aangepast in februari 2005
Stéphane DEPRET
Coördinator Macrobudgettaire dienst
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1

Woord vooraf
De intersecretariatenwerkgroep belast met het Stelsel van de Nationale Rekeningen heeft in
1995 de OESO verzocht herziene versies van drie van de vier nomenclaturen van de uitgaven
per functie uit het Stelsel van de nationale boekhouding van 1993 te herwerken. Die zijn:
•

De classificatie van individuele verbruiksfuncties (COICOP);

•

De classificatie van de functies van instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van
huishoudens (COPNI);

•

De classificatie van overheidsfuncties (COFOG of COF).

Tegelijk heeft de Werkgroep de Afdeling Statistiek van de UNO verzocht de vierde
nomenclatuur te herzien. Het gaat om die van de uitgaven van de producenten per functie
(COPP).
Het origineel document bevat een eindversie van de COICOP, de COPNI en van de COFOG.
Deze zijn opgemaakt door het Directoraat Statistiek van de OESO. Het bevat ook een
eindversie van de COPP opgemaakt door de Afdeling Statistiek van de UNO. Deze
nomenclaturen werden ter goedkeuring voorgelegd aan de Commissie voor de statistiek tijdens
haar zitting van maart 1999.
Terwijl de OESO deze nomenclaturen herzag, heeft deze instelling regelmatig het Bureau voor
de Statistiek van de Europese Gemeenschappen (Eurostat), de Afdeling Statistiek van de UNO
en de instituten voor statistiek van de lidstaten geraadpleegd.
Vorige versies werden onderzocht op verschillende bijeenkomsten van deskundigen inzake
nationale boekhouding die de OESO, Eurostat en de Economische Commissie voor Europa
hebben gehouden te Luxemburg, Parijs en Genève.
De Afdeling heeft ze tenslotte wereldwijd verspreid.
De auteurs van de nomenclaturen COICOP, COPNI en COFOG hebben evenwel niet de pretentie alles te weten. De bijgevoegde uitleggende nota’s geven zeker geen rekenschap van alle
mogelijkheden noch van de specifieke situaties in elk land.
De OESO, Eurostat en de Afdeling Statistiek van de UNO zijn lang blijven stilstaan bij de vraag
te weten hoe elk van die bijzondere situaties zou moeten of zou kunnen worden benaderd.

1 Dit inleidend deel, alsook het deel “Methodologie” dat daarop volgt, is de letterlijke vertaling van
verschillende hoofdstukken uit het handboek OESO waarin de verschillende functionele classificaties die
hier worden beschreven, worden voorgesteld.
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Tenslotte werd besloten de lidstaten geval per geval te laten reageren. De lidstaten hadden
immers al een eerste benadering via de hoofdfuncties opgenomen in elke nomenclatuur. Deze
oplossing is praktisch en makkelijk haalbaar.
(…)

Getekend:
C.L. Kincannon
Hoofd statistiek OESO
Parijs, oktober 1998
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Methodologie
Het Stelsel van de Nationale Rekeningen (SNR) van 1993 bevat vier classificaties van de
uitgaven naar functie :
•

COICOP (Classification Of Individual COnsumption by Purpose):
de classificatie van individuele verbruiksfuncties;

•

COPNI (Classification Of the Purposes of Non-Profit Institutions Serving
Households):
de classificatie van de functies van instellingen zonder winstoogmerk
ten behoeve van huishoudens;

•

COFOG (Classification Of the Functions Of Government):
de classificatie van overheidsfuncties (ook genoemd: COF, in het
nederlands);

•

COPP (Classification of the Outlays of Producers by Purpose):
de classificatie van de uitgaven van de producenten per functie.

De vier classificaties bevatten elk drie verschillende niveaus:
•

01.

Afdeling (of een categorie met twee cijfers);

•

01.1

Groep (of een categorie met drie cijfers);

•

01.11

Klasse (of een categorie met vier cijfers).

De classificaties worden omschreven op het niveau van de “klasse” (categorie met 4 cijfers).
Het SNR93 omschrijft de structuur van de classificaties slechts schematisch, op het niveau van
de categorieën op twee cijfers voor de COPNI en op drie cijfers voor de COICOP, de COFOG
en de COPP.
Met uitzondering van de nieuwe classificatie COPP, zijn de bovenvermelde structuren
gebaseerd op vorige classificaties, namelijk de “Classification of Household Goods and
Services” en de “Classification of the Purposes of Private Non-Profit Bodies Serving
Housesholds” van het SNR1968 en de “Classification of the Functions of Government”
gepubliceerd in 1980.
De herstructurering en de herdefiniëring van de classificaties werden uitgevoerd door de OESO
en de Afdeling Statistiek van de Verenigde Naties (UNSD).
De OESO, in nauwe samenwerking met het Bureau voor de Statistiek van de Europese
Gemeenschappen (Eurostat), was verantwoordelijk voor de COICOP, de COPNI en de
COFOG. De UNSD was verantwoordelijk voor de COPP.
Het resultaat van hun werkzaamheden is het onderwerp van de tekst hieronder.
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1. Doel en functies
“Doel” en “functie” worden zowel in het SNR1968 als SNR1993 door elkaar gebruikt. In het
SNR1968 werd ook “object” gebruikt. De drie woorden hebben dezelfde betekenis, namelijk de
socio-economische doelstellingen die institutionele eenheden trachten te verwezenlijken met
verschillende soorten uitgaven.
De vier classificaties zijn in de eerste plaats ontworpen om transacties te classificeren van de
huishoudens, instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens, de overheid en
producenten die resulteren in “een betaling”, dit zijn alle sommen betaald voor of ontvangen
voor het verwerven van lopende en kapitaalgoederen of andere diensten, voor het verwerven
van financiële activa of voor de uitdoving van financiële schulden.
COICOP wordt slechts gebruikt voor de classificatie van één soort uitgave: de individuele
verbruiksuitgaven van huishoudens, van instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van
huishoudens en van de overheid.
COPNI en COFOG worden aangewend voor een hele reeks transacties, respectievelijk
uitgevoerd door de instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de
overheid, te classificeren, in het bijzonder :
•

uitgaven voor eindverbruik,

•

intermediaire consumptie,

•

de bruto-kapitaalvorming,

•

kapitaaloverdrachten,

•

lopende overdrachten.

COPP wordt aangewend voor de intermediaire consumptie en kapitaaluitgaven van financiële
en niet-financiële ondernemingen, al dan niet onder vennootschapsvorm, te classificeren.

2. Doelstellingen van de uitgavennomenclaturen per functie
Er zijn drie doelstellingen. Deze worden gedetailleerd beschreven in het SNR1993.
•

De eerste doelstelling van de uitgavennomenclatuur per functie betreft specifiek de
COFOG.
Overheidsdiensten kunnen aan huishoudens individuele of collectieve
dienstverlening bieden. De COFOG wordt gebruikt om het onderscheid te maken
tussen de individuele en de collectieve dienstverlening die door de overheid worden
verschaft.
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Uitgaven voor individuele dienstverlening worden behandeld als sociale overdrachten in
natura. Ze worden in mindering gebracht van de totale finale verbruiksuitgaven van de
overheid om het eigenlijke finale overheidsverbruik (of het eigenlijke gemeenschappelijke verbruik) te bekomen.
Ze worden bovendien toegevoegd aan de individuele verbruiksuitgaven van de
huishoudens om het eigenlijke eindverbruik van de huishoudens (of de eigenlijke
individuele verbruik van de huishoudens) te kennen.
•

Het tweede doel is te voorzien in een brede waaier van statistieken inzake de uitgaven
van huishoudens, instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens, de
overheid en producenten die, zoals blijkt uit ervaring, van algemeen belang en bruikbaar
zijn in tal van analytische toepassingen.
Bijvoorbeeld :
• COICOP toont de uitgaven van de huishoudens voor voedsel, gezondheid en
onderwijs aan - drie belangrijke indicatoren van de welvaart;
• de COFOG geeft de overheidsuitgaven weer in verband met gezondheid,
onderwijs, sociale bescherming, milieubescherming, financiële en fiscale zaken,
buitenlandse zaken, defensie en openbare orde en veiligheid;
• de COPP kan informatie geven over de uitbesteding van bedrijfsdiensten, dit is
de toenemende neiging van de producenten om maaltijdverstrekking, onderhoud,
vervoer, interne controle en andere diensten, die voorheen binnen de structuur
van het bedrijf werden uitgevoerd, uit te besteden.

•

Het derde doel van de classificaties is de gebruikers de nodige middelen te bieden om
de rol van de belangrijkste aggregaten van het SNR te bepalen voor het uitvoeren van
bepaalde analyses.

3. Gemeenschappelijke functies
De onderstaande tabel bevat een lijst van enkele socio-economische functies die
gemeenschappelijk zijn voor minimum twee van de vier classificaties.
Een ‘X’ betekent dat de functie als relevant wordt beschouwd voor een bepaalde institutionele
sector en wordt daarom geïdentificeerd in de classificatie die van toepassing is op die sector.
Indien er geen “X” staat, betekent het dat de functie ofwel niet relevant is voor de betrokken
sector of dat de waarde ervan in de meeste landen kwantitatief zeer zwak wordt geschat om
significant te zijn in de meeste landen en er dus geen aparte rubriek is.
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Tabel : Voorbeelden van functies van de uitgaven die gemeenschappelijk zijn voor
meerdere classificaties

UITGAVENFUNCTIE

HUISHOUDENS INSTELLINGEN ZONDER
WINSTOOGMERK TEN
BEHOEVE VAN
HUISHOUDENS

OVERHEID

ONDERNEMINGEN
AL DAN NIET ONDER VENNOOTSCHAPSVORM

COICOP

COPNI

COFOG

COPP

Gezondheid

X

X

X

X

Recreatie

X

X

X

X

Cultuur

X

X

X

X

Onderwijs

X

X

X

X

Sociale bescherming

X

X

X

Milieubescherming

-

X

X

X

Onderzoek en ontwikkeling

-

X

X

X

Huisvesting

X

X

X

-

Transport

X

-

X

X

Communicatie

X

-

X

X

Hulp bij rampen

-

X

X

-

Economische hulp aan het
buitenland

-

X

X

-

Godsdienst

-

X

X

-

De geïdentificeerde uitgavenfuncties in deze classificaties zijn deze die als belangrijk worden
beschouwd in de meeste landen aan het eind van de twintigste eeuw.
Bepaalde landen kunnen een grote prioriteit geven aan functies die niet in de bovenstaande
tabel worden opgenomen en mettertijd kunnen de in de tabel geïdentificeerde functies worden
vervangen door andere die nu nog niet kunnen worden voorzien. De behoefte om de
functionele classificaties aan te passen aan de nationale behoeften en om ze dus te herzien
aan de veranderende omstandigheden is een karakteristiek die gemeenschappelijk is aan alle
internationale classificaties.
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4. Verwante classificaties
De vier functionele classificaties die hier worden behandeld staan met elkaar in verband.
Ze relateren ook aan andere internationale classificaties die worden vermeld in de hoofdstukken
die meer specifiek betrekking hebben op COICOP, COPNI, COFOG of COPP.
Eén gemeenschappelijke internationale classificatie wordt niet in deze hoofdstukken vermeld.
Het gaat om de International Standard Classification of Education - 1997 (ISCED-97). Bij de
bevragingen van de lidstaten hebben talrijke onder hen gevraagd de categorie van de ISCED76 “Onderwijs, niet in te delen naar niveau”, te behouden.
Deze categorie werd dan ook hersteld in alle classificaties.

5. De classificatie van de overheidsfuncties (COFOG)

5.1. Belangrijkste doelstellingen van de classificatie COF/COFOG
•

Een belangrijk doel van de COFOG is de identificatie van verbruiksuitgaven ten
voordele van individuele huishoudens.
Die uitgaven worden overgedragen naar de afdeling 14 van de COICOP voor het
bepalen van het effectieve finale verbruik van de huishoudens (of het effectieve
individuele verbruik), een aggregaat van het SNR93.
De afdelingen, groepen en klassen met deze uitgaven worden duidelijk
aangemerkt in de classificatie.

•

De COFOG maakt het ook mogelijk trends in de tijd te onderzoeken in de
overheidsuitgaven voor verschillende doelstellingen of functies.
De klassieke overheidsboekhouding is meestal niet bruikbaar voor dit doel omdat
ze organogrammen van de overheid weerspiegelt en tijdreeksen bijgevolg kunnen
worden verstoord door veranderingen in de organogrammen.
Als een overheid bijvoorbeeld een nieuwe afdeling opricht waarin een aantal
functies worden gegroepeerd die vroeger verspreid waren over verschillende
departementen of op verschillende overheidsniveaus, is het gewoonlijk niet meer
mogelijk om de gewone overheidsrekeningen te gebruiken om de uitgaven voor
welbepaalde functies in de tijd te vergelijken.
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•

De COFOG wordt eveneens aangewend voor vergelijking tussen landen van de
mate waarin de overheden bij economische en sociale functies zijn betrokken.
Zoals ze de structurele aanpassingen van de administratie van een gegeven land
neutraliseert, is ze ook onverschillig tegenover verschillen in de administratieve
structuur tussen landen.
In het ene land, bijvoorbeeld, kunnen alle aspecten van de watervoorziening tot
de bevoegdheid behoren van één departement, terwijl elders de
watervoorziening kan behoren tot departementen met bevoegdheden op het vlak
van milieu, huisvesting en ontwikkeling. In een functionele classificatie kunnen
deze verschillende eenheden samengebracht worden onder één enkele functie
“Watervoorziening”.

5.2. Eenheden van de classificatie
De eenheden van de classificatie zijn in principe de verrichtingen.
Dit betekent dat elke aankoop, uitbetaling van loon, overdracht, toestaan van een lening
of andere uitgave een COFOG-code zou moeten krijgen overeenstemmend met de
functie die bij de verrichting hoort.
Het wordt aanbevolen om dit principe strikt toe te passen op de kapitaal- en lopende
overdrachten en op de netto-verwerving van financiële activa.
Voor de meeste andere uitgaven zal het over het algemeen niet mogelijk zijn om
verrichtingen als de eenheid van de classificatie te gebruiken. Er zullen dus COFOGcodes worden toegekend aan instellingen, diensten, programma’s en andere
gelijkwaardige onderdelen van ministeriële departementen of organisatieafdelingen.
Alle uitgaven van een bepaalde eenheid (verschillend van overdrachten en nettoverwerving van financiële activa) zullen dan een COFOG-code krijgen die bij die eenheid
hoort.
Als overheidsorganen in plaats van verrichtingen worden gebruikt als eenheid van
classificatie, kan het voorkomen dat het kleinste te identificeren orgaan in de
overheidsrekeningen meer dan één COFOG-functie uitoefent.
Soms is het mogelijk om de uitgaven van multifunctionele organen proportioneel te
verdelen op basis van bijvoorbeeld het aandeel werkmaanden besteed aan de
verschillende functies.
Vaker zal de enige mogelijke oplossing erin bestaan dat aan deze eenheden slechts de
functie wordt toegekend die proportioneel het grootst is in de uitgaven.
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5.3. Problemen bij het bepalen van overheidsfuncties
De meeste overheidsuitgaven kunnen zonder problemen aan een bepaalde functie in de
classificatie worden toegekend, maar in bepaalde gevallen moet er een arbitrage
gebeuren. Bijzondere moeilijkheden kunnen rijzen over subsidies en leningen aan
ondernemingen of bedrijven in de landbouw, de verwerkende nijverheid en in andere
categorieën. Deze hulp van de overheid kan bijvoorbeeld als belangrijkste doelstelling
hebben het land de capaciteit te verzekeren voor het bouwen van zeeschepen omdat dit
voor de verdediging van het land onmisbaar is, of het levensniveau van belangrijke
groepen op peil te houden zoals bijvoorbeeld landbouwers of mijnwerkers, of nog de
werkgelegenheid in onderbenutte ziekenhuizen te verzekeren.
Het komt er dan op aan het onderscheid te maken tussen dit soort beleidsdoelstelling en
de functie zoals dat hier wordt bedoeld.
Men zal met andere woorden een overheidstoelage aan scheepswerven klasseren
onder “Verwerkende nijverheid”, landbouwkredieten onder “Landbouw”, subsidies aan
steenkoolmijnen onder “Kolen en andere vaste minerale brandstoffen” en giften aan
ziekenhuizen onder “Ziekenhuisdiensten”.
Op deze regel geldt een uitzondering: programma’s, subsidies, kredieten of giften
waarvan het hoofddoel is de werkgelegenheid in het algemeen te doen toenemen, door
discriminerende praktijken te bannen op basis van geslacht of ongunstige vooroordelen
tegenover gehandicapten bijvoorbeeld, met inbegrip van programma’s die
werkgelegenheid willen scheppen in economisch achtergestelde of onderontwikkelde
gebieden. Omdat ze niet geënt zijn op één enkele juiste activiteitstak van de COFOG
moeten ze worden gerangschikt onder “04.12.0 Algemene arbeidsmarktaangelegenheden”.

5.4. Milieubescherming
Dikwijls zullen er praktische problemen rijzen bij de identificatie van de uitgaven voor
milieubescherming, omdat ze relatief onbelangrijk zijn in de uitgaven van de
administratieve entiteiten die heel andere functies hebben.
Zo bijvoorbeeld kan het ministerie van Landbouw een programma hebben om toezicht te
houden op de impact van chemische pesticiden op het milieu, het ministerie van
Verkeerswezen kan een studie uitvoeren naar de gevolgen voor het milieu bij de aanleg
van nieuwe wegen of het ministerie voor Energie kan een Commissie belast met de
studie van de uitstoot van broeikasgassen oprichten.
Het ligt voor de hand dat in veel landen de totale uitgaven voor milieubescherming nu
heel laag zijn. Deze uitgaven zouden echter in de toekomst aan belang moeten winnen
en de samenstellers van de COFOG-statistieken moeten bijgevolg een bijzondere
inspanning leveren om dergelijke uitgaven juist toe te wijzen aan “Milieubescherming”.

- 13 -

Inleiding

5.5. Ministeries en administratieve uitgaven
Ministeries zijn over het algemeen verantwoordelijk voor de formulering, het bestuur, de
coördinatie en het toezicht op het algemeen beleid, de plannen, de programma’s en de
begrotingen. Zij staan eveneens in voor de voorbereiding en de toepassing van de
wetgeving en voor de opmaak en de verspreiding van algemene informatie, technische
documentatie en statistieken.
Ze worden in de COFOG niet op een uniforme wijze behandeld.
•

De ministeries belast met financiën en buitenlandse zaken worden expliciet
toegewezen aan een klasse.

•

De ministeries op het vlak van defensie, openbare orde en veiligheid,
milieubescherming, huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen, gezondheid,
recreatie, cultuur en godsdienst, onderwijs en sociale bescherming worden
toegewezen aan de “klasse n.e.g. (niet elders geklasseerd)” van de relevante
afdeling.

•

De ministeries met bevoegdheid over één of meerdere activiteiten worden aan
geen enkele klasse toegewezen. Bijgevolg moeten de uitgaven van deze
ministeries gespreid worden over de klassen waarbij ze horen. De uitgaven van
het ministerie van Verkeerswezen bijvoorbeeld moeten worden verdeeld tussen
“Wegvervoer”, “Vervoer via het water”, “Spoorvervoer”, “Luchtvervoer”, “Pijplijnen
en andere vervoersystemen”.

Administratieve uitgaven voor algemene diensten (personeelsdiensten, bevoorradingsen aankoopdiensten, boekhouding en audit, informaticadiensten, …) die worden
uitgevoerd door ministeries of diensten, agentschappen en andere administratieve
eenheden van de ministeries moeten worden geklasseerd op het meest gedetailleerde
niveau, met name per klasse (op vier cijfers).
Als deze uitgaven meerdere klassen overlappen, moet in elk geval worden geprobeerd
om deze uitgaven te verdelen over de betrokken klassen.
Als deze benadering niet doenbaar is, moet het totale bedrag worden toegewezen aan
de klasse die instaat voor het grootste deel van de totale uitgave.
Administratieve uitgaven die niet kunnen worden toegewezen aan een klasse horen bij
de klasse “Niet elders geklasseerd (n.e.g.)” van de betrokken afdeling.

5.6. Verwante classificaties
•

De International Standard Industrial Classification of All Economic Activities
(ISIC) is een classificatie van productie-eenheden per soort activiteit.
In de praktijk is de COFOG helemaal gelijkaardig aan de ISIC.
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In principe is de classificatie-eenheid de verrichting, maar voor vele soorten
uitgaven zal de eenheid dikwijls dezelfde overheidsdienst zijn als bij de ISIC.
Bovendien ligt het classificatiecriterium (de functie in de COFOG, de activiteit in
de ISIC) dicht bijeen. De COFOG komt echter beter tegemoet aan de classificatie
van de overheidsuitgaven omdat de lijst van de functies in de COFOG
gedetailleerder is dan de ISIC-lijst van activiteiten. De COFOG-lijst met functies is
immers speciaal opgemaakt om rekening te houden met het bereik en de
diversiteit van de overheidsactiviteiten.
•

Voor bepaalde functies is de COFOG gebaseerd op classificaties die speciaal
zijn gemaakt voor die doelstellingen:
•

De onderverdeling van functies van milieubescherming is gebaseerd op
de Classification for Environment Protection Activities opgesteld in de
European System for the Collection of Economic Information on the
Environment (SERIEE).

•

De opdeling van de sociale bescherming is gebaseerd op het European
System of Integrated Social Protection Statistics.

•

De omschrijvingen van fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling komen uit het Frascati handboek (1993).

Er dient opgemerkt te worden dat “gebaseerd op een bepaalde classificatie” niet betekent
dat er een directe overeenkomst is met de verwante classificatie.
Klassetotalen in COFOG zijn bedoeld om opgesplitst te worden in overeenstemming met
de details van de overeenkomstige classificaties.
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Praktische toepassing van de huidige
nomenclatuur : oplossing van enkele
moeilijkheden bij het gebruik van de COFOG
1998
1. Prioriteitregels
Sommige uitgaven hebben verschillende aspecten die verband houden met
verscheidene functies.
Hier dient men te kiezen.
De algemene regel om te volgen is dat de doelstelling die het nauwst aansluit bij
deze uitgaven bepalend is; een belangrijke aanduiding kan zijn:
• het belangrijkste beleidsaspect
• het begrotingshoofdstuk waarin de post is opgenomen
• de functie gegeven aan het belangrijkste deel

van de uitgave («het

bijkomstige volgt de hoofdzaak»)
In een aantal bijzondere gevallen zou de toepassing van de algemene regel
kunnen leiden tot onzin of gewoon onmogelijk blijken.
Als het mogelijk is moet men dan een beroep doen op een verdeelsleutel waarvan
het principe over een lange periode permanent blijft gelden.
Hier enkele voorbeelden: een provisie die moet dienen voor
verschillende ministeriële kabinetten die functioneel zeer verschillend
zijn, zal worden opgedeeld pro rata van de begrotingen van de
overeenkomende departementen. Zo ook moeten de kosten voor het
personeel dat “verdeeld” wordt tussen verschillende kabinetten,
ministeries, besturen of diensten, met elk een eigen specifieke functie
opgedeeld worden volgens een proportionele verdeelsleutel in
vergelijking met de totale uitgaven van elk onder hen.
In de andere gevallen dient men de principes te volgen die onder de rubriek
“afgeronde codering” vermeld zijn.
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Voor sommige specifieke uitgaven zal men echter de volgende prioriteitsregels
dienen te volgen:
• De posten die, naast de militaire aard, nog een ander aspect hebben,
worden volledig aangerekend op de functie «02-Defensie», voor zover
geen enkele andere specifieke functie werd bepaald, zoals bijvoorbeeld
militaire ziekenhuizen (07.30.0), militaire begraafplaatsen (06.60.0),
militaire scholen die een klassiek onderwijs verstrekken (naargelang van
de gevallen, 09.10.0, 09.20.0, 09.30.0 of 09.40.0), legermusea (08.20.0),
enz.
• De uitgaven voor onderwijs, zelfs opgenomen in andere begrotingen
dan die van onderwijs, worden integraal geklasseerd in de functie
onderwijs. Zo zullen arbeidsongevallen van leden van het onderwijskorps
de code 09.80.0 krijgen. Er wordt echter uitzondering gemaakt op dit
principe als de commentaar op het einde van elke “fiche” dit vermeldt.

2. “Afgeronde” codering
In principe streeft elk ministerie, bestuur, dienst een enige eigen doelstelling na.
Uiteraard wordt deze doelstelling vertaald in een welbepaalde functie. In principe
is deze makkelijk te definiëren.
In geval van twijfel over de codering van een specifieke basisallocatie of als een
basisallocatie “verschillende projecten” dekt, zal de “afgeronde” functie de
functionele referentie vormen waarop men zal terugvallen zonder veel kansen op
vergissingen.

3. Uitgaven die noodzakelijkerwijze de “afgeronde” functie moeten krijgen eigen aan
het betrokken ministerie, bestuur of dienst
Hieronder volgt een niet exhaustieve lijst van uitgaven die slechts enkele
basisallocaties betreffen waarbij regelmatig een interpretatieprobleem kan
opduiken. Deze uitgaven dient u te beschouwen als eigen aan de goede werking
van ministeries, besturen of diensten waarvoor deze uitgaven gebeuren.
U dient dan ook systematisch de functionele “afgeronde” code toe te kennen,
d.w.z. eigen aan het betrokken ministerie, bestuur of dienst.
Rechtstreekse of onrechtstreekse uitgaven noodzakelijk omwille van interne audit
van ministeriële departementen, besturen of diensten,…
Rechtstreekse of onrechtstreekse uitgaven noodzakelijk omwille van externe audit
van ministeriële departementen, besturen of diensten, …
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Uitgaven i.v.m. kosten, commissies, erelonen,… van advocaten, gespecialiseerde
juristen, deskundigen van allerlei aard, … die bepaalde opdracht(en) vervullen voor
rekening van een ministerieel departement, een bepaald bestuur of dienst.
Uitgaven gemaakt ten voordele van bibliotheken van ministeriële departementen,
besturen of diensten, …
Kosten voor interne of externe communicatie van ministeriële departementen,
besturen of diensten,…
Representatiekosten en/of uitgaven voor fora, exposities en in het algemeen alle
“promotieacties” van ministeriële departementen, besturen of diensten, met
uitzondering van uitgaven voor culturele tentoonstellingen; deze krijgen een
functionele code 08.20.0
Werkingsuitgaven verantwoord voor de uitvoering, de opvolging,… van de
toekenning van overheidsopdrachten die specifiek verantwoord zijn en verbonden
met de behoeften van een ministerieel departement, bestuur of dienst,….
Apparaatuitgaven voor de werking van sociale diensten eigen aan een ministerieel
departement, bestuur of dienst,… (bijvoorbeeld de mess of kantines).
Uitgaven gemaakt door de sociale dienst van een ministerieel departement, bestuur
of dienst, … ten voordele van personeelsleden of hun gezin, … behalve leningen
aan deze personeelsleden (code 10.70.0)
Uitgaven en kosten i.v.m. handelsactiviteiten van ministeriële departementen,
besturen of diensten,… (bijvoorbeeld kosten voor verkoop van gedupliceerde
documenten, ….)
Kosten voor vertalers in dienst van ministeriële departementen, besturen of
diensten, …

4. Regels inzake overdrachten tussen entiteiten
Overdrachten tussen entiteiten kunnen verricht worden op een drievoudig niveau:
dotaties die de federale en de gefederaliseerde entiteiten toekennen aan
ondergeschikte besturen (provincies of gemeenten); de geldstromen tussen
entiteiten binnen de centrale overheid en de overdrachten naar of vanuit de sociale
zekerheid.
Voor wat betreft de dotaties die de federale en gefederaliseerde entiteiten
toekennen aan ondergeschikte besturen (provincies of gemeenten):
• Als de dotatie een specifieke en duidelijke bestemming heeft, moet ze
reeds op het niveau van de entiteit die ze toekent een functionele code
krijgen die overeenkomt met de eindbestemming (bijvoorbeeld: dotatie
van het Waals Gewest aan een bepaalde gemeente voor
brandbeveiliging: het Waals Gewest zal deze dotatie de code 03.21.0
moeten geven [Diensten voor brandbeveiliging]).
Uit hoofde van de overheid die deze dotatie krijgt zal men voor deze
uitgave eveneens de functionele code moeten toekennen die
overeenstemt met de bestemming.
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•

Als daarentegen de dotatie van algemene aard is zonder bijzondere
bestemming, zal ze een functionele code krijgen voor algemene
overdracht (bijvoorbeeld : het Vlaams Gewest geeft een dotatie aan een
bepaalde gemeente uit hoofde van een overeenkomst tussen beide
instanties, om de financiële moeilijkheden van de gemeente op te
vangen: het Vlaams Gewest zal een COFOG code 01.82.2 moeten geven
[overdrachten tussen gefederaliseerde entiteiten en lokale overheden]
voor deze uitgave).
De overheid die deze dotatie krijgt zal op het ogenblik waarop de dotatie
echt wordt uitgegeven, in de mate van het mogelijke voor deze uitgave
de functionele code moeten geven die overeenstemt met de feitelijke
eindbestemming.
Het kan echter voorkomen dat de ontvangende overheid van de dotatie
enkel de globale bestemming kent en niet de bijzondere
eindbestemmingen binnen die globale bestemming (bijvoorbeeld: een
provincie krijgt een dotatie voor de “herwaardering” van haar onderwijs
maar weet niet hoe ze dit zal verdelen tussen het provinciaal
basisonderwijs en het provinciaal secundair onderwijs). Dan zal de
provincie de totale dotatie een algemene functionele code geven die
overeenkomt met de globale gekende bestemming (in dit geval: 09.80.0:
onderwijs, niet elders geklasseerd) eerder dan de functionele code voor
algemene overdracht te gebruiken.

Voor wat betreft de geldstromen tussen entiteiten binnen de centrale overheid:
Voor overdrachten van middelen tussen de federale entiteit en de
gefederaliseerde entiteit of tussen gefederaliseerde entiteiten (onderling),
dienen uit hoofde van de overheid die deze overdrachten tot stand brengt
zowel als bij de ontvangende overheid de hiervoor uiteengezette principes te
worden gehanteerd.
Voor overdrachten van en naar de sociale zekerheid gelden dezelfde principes.
Het COFOG handboek heeft echter oorspronkelijk geen functionele code
voorzien voor overdrachten naar de sociale zekerheid. Er werd dan ook een
code voor gemaakt: 01.84.0.

5. Regels met betrekking tot subsidies, kredietverlening(en) en deelneming(en)
Subsidies, kredietverleningen en deelnemingen mogen niet worden beschouwd
als betaling van een schuld of als een overdracht. Hoewel hun economische aard
verschilt, dienen ze op functioneel vlak op dezelfde wijze te worden behandeld.
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Ze krijgen best een functionele code die overeenkomt met de aard van de
ontvangende sector (bijv. een deelneming in een verwerkende nijverheid zal een
code 04.42.0 krijgen).
Indien de verkrijger van een krediet dit niet kan terugbetalen of als om een of
andere reden de verkrijger van een “deelneming” zijn activiteiten stopzet en de
deelneming niet wordt terugbetaald, zal deze uitgave, die economisch een code
heeft als “kredietverlening en deelneming” een “overdracht” worden. De
functionele code ervan wijzigt echter niet, enkel de overeenkomende
economische code zal veranderen.
“Kredietverleningen” met economische code 85.1 of 89.1 dienen geen functionele
code te krijgen (zie verder de rubriek: “Hoeven geen functionele code te krijgen”).

6. Regels met betrekking tot de waarborgen toegekend door de entiteiten van de
centrale overheid (De waarborgen die de entiteiten van de centrale overheid
toekennen mogen niet worden verward met indirecte schuld. Deze bestaat uit
een lening die bepaalde overheidsinstellingen uitschrijven om hun eigen
financieringsbehoeften te dekken terwijl de financiële lasten voor rekening zijn
van de Staat)
De waarborgen toegekend door de overheid volgen hetzelfde principe als
subsidies, kredietverlening(en) en deelneming(en), zoals in detail hiervoor
uiteengezet: de functionele code wordt bepaald door de aard van de sector die
de waarborg krijgt.
Wanneer de waarborg effecten sorteert en daadwerkelijk wordt aangewend dient
ze te worden beschouwd als een overdracht naar een specifieke sector, in de
mate waarin ze de toestand in een keer “regelt” (er verandert dus niets op
functioneel vlak) en als een schuld als de regeling ervan gebeurt per annuïteit
(code 01.70.0 en volgende).

7. Regels met betrekking tot onroerende uitgaven
Uitgaven met betrekking tot gebouwen en overheidseigendommen kunnen
verschillende functionele codes krijgen volgens de specifieke aard van de
gebouwen:

Eigendommen en gebouwen die toebehoren aan overheidsdiensten maar die
niet of niet meer worden gebruikt, van bestemming veranderd of verlaten zijn
en die nog uitgaven met zich brengen, moeten een code 01.12.4 krijgen
(Overheidseigendommen die niet bestemd zijn voor overheidsdiensten).
Eigendommen en gebouwen van de overheid bestemd voor
overheidsdiensten en gebruikt door deze kunnen verschillende codes krijgen
naar gelang van de bestemming van het betrokken gebouw (bijvoorbeeld:
bouwkosten voor een ziekenhuis krijgen een code 07.30.0).
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Ook al hebben sommige entiteiten een algemeen programma voor het geheel
van hun onroerende uitgaven, toch zullen deze laatste moeten worden
opgesplitst en van een functionele code voorzien volgens de bestemming van
het of de betrokken gebouw(en) (bijvoorbeeld: een uitgave i.v.m. met een
ziekenhuis zal een code 07.30.0 krijgen; gaat het echter om een
schoolgebouw (opvang van kinderen in basisonderwijs) dan krijgt die uitgave
de code 09.10.0).
Alle uitgaven van de Regie der Gebouwen daarentegen, met inbegrip van
de onroerende uitgaven, moeten zonder onderscheid een code 01.33.0
krijgen. Immers, de Regie der Gebouwen heeft als hoofdopdracht het
gehele gebouwenpark van de Staat te beheren.

8. Regels met betrekking tot pensioenen (uitgekeerd bij een overlijden)
Rustpensioenen voor het overheidspersoneel (ambtenaren, onderwijzend
personeel,…) moeten niet worden beschouwd als «Sociale bescherming bejaarden» (10.20.0) maar als “uitgesteld loon”.
Ze dienen dus te worden verdeeld onder de verschillende functies volgens
dezelfde proportie als de lonen.
De hierna opgesomde pensioenen daarentegen zullen worden geklasseerd
volgens de aangehaalde specifieke code :
•

Rustpensioenen voor militairen en federale politieagenten zullen
worden geklasseerd onder de specifieke code «militaire pensioenen»
(02.14.0).

•

Oorlogspensioenen uitgekeerd aan oud-strijders voor hun militaire
prestaties (02.14.0)

•

Rustpensioenen voor beoefenaars van de erediensten (08.40.0)

•

Rustpensioenen voor kaderleden uit Afrika (01.20.0)

•

Rustpensioenen uitbetaald aan de ambtenaren van de parastatalen
(10.20.0)

•

Rustpensioenen van ambtenaren uit overheidsbedrijven uitbetaald
door de federale overheid als tegenpartij voor de storting van
bijdragen (De Post, de Regie voor maritiem transport en Belgacom)
moeten worden geklasseerd onder 10.20.0.

Ook de overlevingspensioenen voor weduwen en wezen worden allemaal samen
geklasseerd onder de code “Sociale bescherming – langstlevenden” (10.30.0).
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9. Regels met betrekking tot vakbondspremies
Vakbondspremies dienen te worden beschouwd als een onderdeel van de wedde.
Ze worden dan ook opgesplitst volgens de verschillende functies in dezelfde
verhouding als de wedden.
10. Regels met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek
Onderzoek dient te worden opgesplitst in “Fundamenteel onderzoek” en
“Toegepast onderzoek”.
Een definitie van beide functies is terug te vinden in de “werkfiches” bij de
functies 01.40.0 en 01.50.0.
De uitgaven die rechtstreeks en uitsluitend bestemd zijn voor fundamenteel
onderzoek moeten volledig worden geklasseerd onder de code 01.40.0
(fundamenteel onderzoek in enge zin).
Toegepast onderzoek dient te worden behandeld als een specifieke “klasse” voor
het activiteitsgebied waarop het betrekking heeft. Daarom komt voor elke “groep”
een overeenstemmende “klasse” voor genaamd “Toegepast onderzoek”.
Bovendien kan het gebeuren dat sommige uitgaven inzake wetenschappelijk
onderzoek niet volledig betrekking hebben op fundamenteel onderzoek noch
volledig op toegepast onderzoek. Ofwel gaat het om uitgaven die in de buurt
komen van de een of de andere categorie van onderzoek maar dit niet als
dusdanig zijn, ofwel gaat het om gemengde uitgaven, met andere woorden
gedeeltelijk betrekking hebbend op “fundamenteel onderzoek” en gedeeltelijk op
een andere doelstelling (waaronder bijvoorbeeld “toegepast onderzoek”).
In het eerste geval dient men zich af te vragen wat het echte doel is van
de uitgave en er een functionele code aan te geven die met dit doel
overeenkomt. Zo zal, als er een basisallocatie “X” bestaat voor de
inrichting van universitaire chemielaboratoria, deze een code 09.40.0
krijgen (hoger onderwijs) en niet een onderzoekscode.
Als de uitgave echter nodig is voor fundamenteel onderzoek maar er niet
rechtstreeks en exclusief wordt aan toegewezen, zal ze een code
01.40.1 krijgen (fundamenteel onderzoek in brede zin).
In het tweede geval, als een basisallocatie gedeeltelijk een functie
bestemd voor fundamenteel onderzoek en gedeeltelijk een ander soort
functie bevat, dienen de normale regels voor codering te worden
toegepast: de hele basisallocatie krijgt een code die overeenkomt met de
hoofdfunctie, zonder ze op te splitsen.
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11. Hoeven geen functionele code te krijgen:
Enkele begrotingsverrichtingen hoeven geen functionele code te krijgen binnen de
begroting van de entiteiten van de centrale overheid. Het gaat om:
•

Interne verrichtingen (ESR-codes 03 en 08). Deze worden reeds elders
geboekt en mogen geen impact hebben op het totaal van de begroting

•

inkomensoverdrachten van en naar het centraal bestuur (ESR-codes 41 en
46) omdat deze “begrotingsposten” al een functionele code hebben binnen
de betrokken Instellingen van Openbaar Nut;

•

kapitaaloverdrachten van en naar het centraal bestuur (ESR-codes 61 en 66)
om dezelfde reden als hiervoor;

•

kredietverleningen en -terugbetalingen aan/van de centrale overheid (ESRcodes 85.1 en 89.1) om dezelfde reden.

In de vier voorgaande gevallen zijn de verrichtingen gefunctionaliseerd door middel
van vijf sterretjes (*****).

12. Belangrijke praktische opmerking
Er werd ook rekening gehouden met de bijzonderheden in België en werden ze
ook aangehaald.
Deze maken het noodzakelijk om te werken met een classificatie niet met drie
graden (vier posities) maar met vier graden (vijf posities): er dienden subklassen
toegevoegd te worden om nog meer het niveau van de classificatie te
verduidelijken.
Dientengevolge ziet de COFOG er voor België als volgt uit:
01

Afdeling (of categorie met twee cijfers);

01.1

Groep

01.11

Klasse (of categorie met vier cijfers);

01.11.1

Subklasse (of categorie met vijf cijfers).

(of

categorie

met

drie

cijfers);

Om een perfecte homogeniteit te krijgen bij de functionele hergroeperingen,
zullen de gebruikte codes dus steeds en systematisch worden voorgesteld op
basis van de kleinste referentie-eenheid, met name de subklasse (vijf cijfers).
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Desgevallend dienen een of meer “0” te worden toegevoegd om de afdeling, de
groep of de klasse die in aanmerking komt, passend te vervolledigen
(bijvoorbeeld een 01.23 “humanitaire hulp…” wordt dan 01.23.0).
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Werkfiches

AFDELING 01 : ALGEMEEN OVERHEIDSBESTUUR
GROEP 01.0: PROJECTEN MET MEERVOUDIGE OF ONBEKENDE
BESTEMMINGEN
Klasse 01.00: Projecten met meervoudige of onbekende bestemmingen

GROEP 01.1: UITVOERENDE EN WETGEVENDE ORGANEN, FINANCIËLE EN
FISCALE ZAKEN, BUITENLANDSE ZAKEN
Klasse 01.10: Uitvoerende en wetgevende organen, financiële en fiscale zaken,
buitenlandse zaken (algemeen)
Klasse 01.11: Uitvoerende en wetgevende organen
Subklasse 01.11.0: Uitvoerende en wetgevende organen (algemeen)
Subklasse 01.11.1: Het Staatshoofd en de leden van de koninklijke familie
Subklasse 01.11.2: Wetgevende organen
Subklasse 01.11.3: Uitvoerende organen
Subklasse 01.11.4: Vertegenwoordiging van België in internationale instellingen van
algemene aard

Klasse 01.12: Financiële en fiscale zaken
Subklasse 01.12.0: Financiële en fiscale zaken (algemeen)
Subklasse 01.12.1: Fiscaal apparaat
Subklasse 01.12.2: Begrotings-, boekhoudkundige en financiële diensten
Subklasse 01.12.3: Munt
Subklasse 01.12.4: Domeinen/eigendommen van de overheid

Klasse 01.13: Buitenlandse zaken
Subklasse 01.13.0: Buitenlandse zaken (algemeen)
Subklasse 01.13.1: Vertegenwoordiging in het buitenland
Subklasse 01.13.2: Participatie in internationale organisaties van algemene aard

25

Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

GROEP 01.2 : HULP AAN HET BUITENLAND
Klasse 01.20: Hulp aan het buitenland (algemeen)
Klasse 01.21: Economische bilaterale hulp aan ontwikkelingslanden en
transitielanden
Klasse 01.22: Economische hulp aan ontwikkelingslanden en transitielanden via
internationale organisaties
Klasse 01.23: Bilaterale humanitaire, sociale en technische hulp aan
ontwikkelingslanden en transitielanden
Klasse 01.24: Humanitaire, sociale en technische hulp aan ontwikkelingslanden
en transitielanden via internationale organisaties
GROEP 01.3: ALGEMENE DIENSTVERLENING (GECENTRALISEERD)
Klasse 01.31: Algemene personeelsdiensten
Klasse 01.32: Diensten voor algemene planning en statistiek
Klasse 01.33: Andere gecentraliseerde algemene dienstverlening
GROEP 01.4: ZUIVER WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
Klasse 01.40: Zuiver wetenschappelijk onderzoek
Subklasse 01.40.0: Zuiver wetenschappelijk onderzoek in enge zin
Subklasse 01.40.1: Zuiver wetenschappelijk onderzoek in brede zin

GROEP 01.5: ONDERZOEK EN ONTWIKKELING ALGEMEEN
OVERHEIDSBESTUUR
Klasse 01.50: Onderzoek en ontwikkeling gecentraliseerd algemeen
overheidsbestuur
Klasse 01.51: Onderzoek en ontwikkeling uitvoerende en wetgevende organen,
fiscale en financiële zaken en buitenlandse zaken
Subklasse 01.51.1: Onderzoek en ontwikkeling uitvoerende en wetgevende organen
Subklasse 01.51.2: Onderzoek en ontwikkeling fiscale en financiële zaken
Subklasse 01.51.3: Onderzoek en ontwikkeling buitenlandse zaken
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Klasse 01.52: Onderzoek en ontwikkeling hulp aan het buitenland
Klasse 01.53: Onderzoek en ontwikkeling gecentraliseerd algemeen
overheidsbestuur, niet elders geklasseerd
Klasse 01.54: Onderzoek en ontwikkeling verrichtingen op het gebied van de
overheidsschuld
Klasse 01.55: Onderzoek en ontwikkeling overdrachten van algemene aard
tussen verschillende bestuursniveaus

GROEP 01.6: ALGEMEEN OVERHEIDSBESTUUR, NIET ELDERS
GEKLASSEERD
Klasse 01.6: Algemeen overheidsbestuur, niet elders geklasseerd

GROEP 01.7: VERRICHTINGEN OP HET GEBIED VAN DE OVERHEIDSSCHULD
Klasse 01.70: Verrichtingen op het gebied van de overheidsschuld (algemeen)
Klasse 01.71: Verrichtingen in verband met interestlasten van de
overheidsschuld
Klasse 01.72: Aflossing en opneming van schuld in euro
Klasse 01.73: Aflossing en opneming van schuld in deviezen
Klasse 01.74: Ontmunting en aanmunting
Klasse 01.75: Beleggingsverrichtingen
Klasse 01.76: Aflossing en opneming van kortlopende schuld
Klasse 01.77: Aankoop en verkoop van effecten van de overheidsschuld

GROEP 01.8: OVERDRACHTEN VAN ALGEMENE AARD TUSSEN
OVERHEIDSBESTUREN
Klasse 01.80: Overdrachten van algemene aard tussen overheidsbesturen

27

Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

Klasse 01.81: Overdrachten van algemene aard binnen de centrale overheid
Subklasse 01.81.1: Overdrachten van algemene aard tussen de federale overheid en de
gefederaliseerde entiteiten
Subklasse 01.81.2: Overdrachten van algemene aard tussen gefederaliseerde entiteiten

Klasse 01.82: Overdrachten van algemene aard tussen de centrale overheid en
de lokale overheden
Subklasse 01.82.1: Overdrachten van algemene aard tussen de federale overheid en de
lokale overheden
Subklasse 01.82.2: Overdrachten van algemene aard tussen de gefederaliseerde
entiteiten en de lokale overheden

Klasse 01.83: Overdrachten van algemene aard binnen de lokale overheden
Klasse 01.84: Overdrachten van algemene aard naar of vanuit de sociale
zekerheid
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F° 01.00.0 : Algemeen overheidsbestuur.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.0

Projecten met meervoudige of onbekende bestemmingen.

Klasse

01.00

Projecten met meervoudige of onbekende bestemmingen.

Omschrijving
Nota : Deze functionele code mag slechts worden gebruikt in zeer uitzonderlijke gevallen –voor zeer
grote budgettaire voorzieningen- en uitsluitend voor oorspronkelijke of aangepaste uitgaven, nooit in
begrotingsverwezenlijkingen
Uitgaven bestemd om een reeks zeer uiteenlopende projecten te financieren die onmogelijk kunnen
worden opgesplitst.
Uitgaven waarvan de bestemming nog niet gekend is op het ogenblik dat de begroting wordt gestemd.

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
.
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F° 01.10.0 : Uitvoerende en wetgevende organen, financiële en fiscale zaken, buitenlandse zaken (algemeen).

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.1

Uitvoerende en wetgevende organen, financiële en fiscale
zaken, buitenlandse zaken.

Klasse

01.10

Uitvoerende en wetgevende organen, financiële en fiscale zaken,
buitenlandse zaken (algemeen).

Omschrijving

Uitvoerende en wetgevende organen, financiële en fiscale zaken, buitenlandse zaken (algemeen).

Inbegrepen

Uitgaven bestemd voor het globaal beheer van de federale staat of van de gefederaliseerde entiteiten.

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 01.11.0 : Uitvoerende en wetgevende organen (algemeen).

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.1

Uitvoerende en wetgevende organen, financiële en fiscale zaken,
buitenlandse zaken.

Klasse

01.11

Uitvoerende en wetgevende organen.

Subklasse

01.11.0

Uitvoerende en wetgevende organen (algemeen).

Omschrijving

Het bestuur, de werking of de ondersteuning van de uitvoerende en wetgevende organen (algemeen).

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN

31

Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.11.1 : Het Staatshoofd en de leden van de koninklijke familie.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.1

Uitvoerende en wetgevende organen, financiële en fiscale zaken,
buitenlandse zaken.

Klasse

01.11

Uitvoerende en wetgevende organen.

Subklasse

01.11.1

Het Staatshoofd en de leden van de koninklijke familie

Omschrijving

Dotatie aan het Staatshoofd en aan de leden van zijn familie.

Inbegrepen

Kabinet en administratief personeel in dienst van het Staatshoofd
Specifieke apparaatkosten van het Koninklijk Paleis
Voordelen in natura voor de leden van de koninklijke familie en hun medewerkers

Uitzonderingen

Kabinetten, op alle niveaus van het bestuur, andere dan hierboven vermeld

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 01.11.2 : Wetgevende organen.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.1

Uitvoerende en wetgevende organen, financiële en fiscale zaken,
buitenlandse zaken.

Klasse

01.11

Uitvoerende en wetgevende organen.

Subklasse

01.11.2

Wetgevende organen

Omschrijving

Het bestuur, de werking of de ondersteuning van de wetgevende organen.

Inbegrepen

De wetgevende organen op alle overheidsniveaus (kamer van Volksvertegenwoordigers, senaat,
gemeenschaps- en gewestparlementen, provincieraden, gemeenteraden, enz.).
De adviserende, administratieve en politieke medewerkers van deze kabinetten of bureaus van de
wetgevende organen.
De bibliotheken en de andere documentatiediensten die hoofdzakelijk ten dienste staan van de
wetgevende organen.
De voordelen in natura voor de wetgevende organen en hun medewerkers.
De permanente of de ad hoccommissies en -comités die handelen voor of opgericht zijn door een
wetgevend orgaan.
Het Rekenhof

Uitzonderingen

Parlementaire commissies, comités en interdepartementale werkgroepen, enz. die zich inlaten met een
specifieke functie (te klasseren volgens deze specifieke functie)

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 01.11.3 : Uitvoerende organen.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.1

Uitvoerende en wetgevende organen, financiële en fiscale zaken,
buitenlandse zaken.

Klasse

01.11

Uitvoerende en wetgevende organen.

Subklasse

01.11.3

Uitvoerende organen

Omschrijving

Het bestuur, de werking of de ondersteuning van de uitvoerende organen.

Inbegrepen

Kabinet van de hoofden van de uitvoerende macht op alle overheidsniveaus met uitzondering van het
kabinet van het Staatshoofd [01.11.1], kabinet van de eerste minister, de minister-president, de
gouverneur, de burgemeester, enz.).
Ministerraad.
Ministerie en bestuur in dienst van de hoofden van de uitvoerende macht op alle
overheidsniveaus behalve het administratief personeel in dienst van het Staatshoofd [01.11.1]
(bijvoorbeeld kabinet van de eerste minister, de minister president, de gouverneur, de
burgemeester, enz.)
Kabinet van de Vice-leiders van de uitvoerende macht op alle overheidsniveaus (bijvoorbeeld
kabinet van de Vice-eerste ministers, enz.).
Kabinetten, kabinetspersoneel of gelijkgestelde personen die niet in een specifieke functie kunnen
worden ondergebracht.
Adviserende, administratieve en politieke medewerkers van deze kabinetten of bureaus van de leiders
van de uitvoerende macht met uitzondering van deze ten dienste van het Staatshoofd [01.11.1]
Ondersteuning van het regeringsbeleid.
Bibliotheken en andere documentatiediensten die hoofdzakelijk ten dienste staan van de uitvoerende
organen.
Voordelen in natura voor de uitvoerende organen en hun medewerkers.
Permanente of de ad hoccommissies en -comités die handelen voor of opgericht zijn door een
uitvoerend orgaan.
Arbitragehof.
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Uitzonderingen

Kabinetten op alle niveaus van het bestuur andere dan hierboven vermeld (te klasseren volgens
specifieke functie).
Commissies, comités, en interdepartementale werkgroepen, enz. die zich inlaten met een specifieke
functie (te klasseren volgens specifieke functie)
Algemene directie van intercommunales en andere instellingen van openbaar nut (ION) (te klasseren
volgens specifieke functie).
Raad van State (03.30).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 01.11.4 : Belgische vertegenwoordiging in internationalel instellingen van algemene aard..

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.1

Uitvoerende en wetgevende organen, financiële en fiscale zaken,
buitenlandse zaken.

Klasse

01.11

Uitvoerende en wetgevende organen.

Subklasse

01.11.4

Belgische vertegenwoordiging in internationale instellingen van algemene aard

Omschrijving

Het bestuur, de werking van de Belgische vertegenwoordigingen in internationale instellingen van
algemene aard.

Inbegrepen

De adviserende, administratieve en politieke medewerkers van de Belgische vertegenwoordiging in
internationale instellingen van algemene aard zoals het Europees Parlement, enz.
De bibliotheken en de andere documentatiediensten die hoofdzakelijk ten dienste staan van de
Belgische vertegenwoordiging in internationale instellingen van algemene aard.
De voordelen in natura voor de korpsen van de Belgische vertegenwoordiging bij internationale
instellingen van algemene aard en voor hun medewerkers.
De permanente of de ad hoccommissies en –comités die handelen voor of opgericht zijn door de
Belgische vertegenwoordiging in internationale instellingen van algemene aard.
De dotatie aan de Belgische vertegenwoordigingen in internationale instellingen van algemene aard.

Uitzonderingen

Deelname in de financiering van de Europese Unie of van haar instellingen (Ministerraad, Europees
Parlement, Europese Commissie, Europees Hof, Europese Rekenkamer, enz.) [01.13.2].
Om het even welke uitgaven voor de Belgische vertegenwoordigingen in internationale instellingen van
specifieke aard (bijvoorbeeld de UNESCO) [functionele code eigen aan de internationale instelling].
Dotaties die rechtstreeks worden toegekend aan internationale instellingen [01.13.2].

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN

36

Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.12.X : Financiële en fiscale zaken.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.1

Uitvoerende en wetgevende organen, financiële en fiscale
zaken, buitenlandse zaken.

Klasse

01.12

Financiële en fiscale zaken.

Omschrijving
Nota: De verrichtingen van deze klasse worden opgesplitst in de subklassen 01.12.0 tot en met

01.12.4.

De uitgaven van de ministeries en de andere overkoepelende besturen die belast zijn met
financiële en fiscale zaken in het algemeen, evenals de munt en de domeinen / eigendommen,
voor zover zij betrekking hebben op de functie in haar geheel en niet kunnen worden toegewezen
aan de subklassen 01.12.1 tot en met 01.12.4.
Het bestuur van alle financiële en fiscale diensten en zaken;
Het beheer van de openbare gelden;
Het beheer van de overheidsschuld;
De werking van het fiscaal en budgettair stelsel;
De werking van de Schatkist of van de Thesaurie;
De werking van het bestuur of de diensten van Begroting;
De fiscale diensten;
De douane;
De centrale diensten voor overheidsboekhouding en audit;
Bijwerking en verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken over
financiële, fiscale en budgettaire diensten en zaken.
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Inbegrepen

Financiële en fiscale diensten en zaken op alle overheidsniveaus.
Beheerskosten voor uitgave van leningen.
Fiscale consultants en advocaten in dienst van de departementen.

Uitzonderingen

Aflossing van schuld, betaalde
overheidsleningen (01.70).

interesten

en

kosten

voor

waarborg

Controle op de banksector (04.11).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 01.12.0 : Financiële en fiscale zaken (algemeen).

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.1

Uitvoerende en wetgevende organen, financiële en fiscale
zaken, buitenlandse zaken.

Klasse

01.12

Financiële en fiscale zaken.

Subklasse

01.12.0

Financiële en fiscale zaken (algemeen).

Omschrijving

De uitgaven van de ministeries en de andere overkoepelende besturen die belast zijn met financiële
en fiscale zaken in het algemeen, evenals de munt en de domeinen / eigendommen, voor zover zij
betrekking hebben op de functie in haar geheel en niet kunnen worden toegewezen aan de
subklassen 01.12.1 tot en met 01.12.4.

Inbegrepen

De fiscale consultants en advocaten in dienst van de departementen.

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 01.12.1 : Fiscaal apparaat.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.1

Uitvoerende en wetgevende organen, financiële en fiscale
zaken, buitenlandse zaken.

Klasse

01.12

Financiële en fiscale zaken.

Subklasse

01.12.1

Fiscaal apparaat.

Omschrijving

De algemene uitgaven van de ministeries of besturen van Financiën (bijvoorbeeld algemene
apparaatkosten van de FOD Financiën, enz.)
Bestuur van de belastingsaangelegenheden en –diensten, werking van de belastingstelsels.
Werking van het Ministerie van Financiën.
Werking van het algemeen bestuur van de belastingen.
Werking van de centrale en gedecentraliseerde belastingdiensten en van de douane.
Bijwerking en verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken inzake
fiscale zaken.

Inbegrepen

Zaken en diensten inzake fiscale aangelegenheden op alle overheidsniveaus (kadaster inbegrepen).
Fiscale consultants en advocaten in dienst van de departementen
Bedrijfsrevisoren, accountants en boekhouders (uit de privé sector) in dienst van de departementen

40

Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

Uitzonderingen

Aflossing van schuld, betaalde interesten en kosten voor waarborg of uitgifte van overheidsleningen
(01.70).
Controle op de banksector (04.11).
Fiscale boeten (01.12.2).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 01.12.2 : Begrotings-, boekhoudkundige en financiële diensten.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.1

Uitvoerende en wetgevende organen, financiële en fiscale
zaken, buitenlandse zaken.

Klasse

01.12

Financiële en fiscale zaken.

Subklasse

01.12.2

Begrotings-, boekhoudkundige en financiële diensten.

Omschrijving

Het begrotingsbeleid van de overheid zoals voornamelijk uitgevoerd door de FOD Budget en
Beheerscontrole, met inbegrip van de bevoegde diensten op alle overheidsniveaus.
De voorbereiding van en de controle op de uitvoering van de begroting.
De organisatie en de werking van de centrale boekhouddiensten van de overheid en van de interne
controle.
De centrale betalingsdiensten.
Het financieel beleid van de overheid zoals uitgevoerd door de Administratie van de Thesaurie, met
inbegrip van de bevoegde diensten op alle overheidsniveaus.
De financiële relaties met andere sectoren in zover deze niet moeten worden aangerekend op
verschillende specifieke functies.
De bijwerking en de verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake overheidsschuld, begrotingsaangelegenheden of overheidsfinanciën.
De Inspectie van financiën.
De financiële en boekhoudkundige controle.
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Inbegrepen

De algemene uitgaven van de ministeries of besturen van Begroting (bijvoorbeeld de FOD
Budget en Beheerscontrole, …).
De centrale boekhouding.
De voorbereiding, de controle op en de uitvoering van de begroting.
De centrale betalingsdiensten op alle overheidsniveaus.
De fiscale boeten.
Het bestuur van de Thesaurie en van het schuldbeheer.
De administratieve beheerkosten van de overheidsschuld (uitgifte van leningen, …).
De financiële betrekkingen met andere sectoren voor zover ze niet aan andere meer specifieke
functies kunnen worden toegerekend.
Het herstel, de schadeloosstellingen en vergoedingen van allerlei aard betaald door de overheid bij
wijze van compensatie voor schade geleden als gevolg van de verbintenis van de algemene of
bijzondere verantwoordelijkheid van deze overheid.

Uitzonderingen

De interesten op overheidsschuld en kosten voor waarborg of uitgifte van overheidsleningen (01.70).
De aflossingen van schuld (01.70).
De opbrengsten en terugbetalingen van leningen (01.70).
De financiële betrekkingen met andere sectoren voor zover die aan specifieke functies kunnen
worden toegerekend.
De controle op de banksector (04.11).
De niet-fiscale boeten (03.30).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 01.12.3 : Munt.
Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.1

Uitvoerende en wetgevende organen, financiële en fiscale
zaken, buitenlandse zaken.

Klasse

01.12

Financiële en fiscale zaken.

Subklasse

01.12.3

Munt.

Omschrijving

De activiteiten met betrekking tot de munt (kosten van aan- en ontmunten, het slaan van
gedenkpenningen, …).
De bijwerking en de verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake activiteiten met betrekking tot de munt.

Inbegrepen

De apparaatkosten van het bestuur belast met de munt.

Uitzonderingen

De uitgifte en de intrekking van munten worden ten belope van de nominale waarde als het aangaan en
aflossen van schuld opgevat (01.74).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 01.12.4 : Domeinen / eigendommen van de overheid.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.1

Uitvoerende en wetgevende organen, financiële en fiscale
zaken, buitenlandse zaken.

Klasse

01.12

Financiële en fiscale zaken.

Subklasse

01.12.4

Domeinen / eigendommen van de overheid.

Omschrijving

Eigendommen van de overheid die niet bestemd zijn voor of bezet worden door overheidsdiensten.
.
Inbegrepen

Beheers- en exploitatiekosten van eigendommen van de overheid.
.
Eigendommen en gebouwen van overheidsdiensten die niet of niet meer worden bezet, die niet meer
in gebruik zijn of verlaten zijn.
Bijwerking en verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken inzake
domeinen (met name kosten voor de jaarlijkse publicatie van de “inventaris van het
Staatspatrimonium”).

Uitzonderingen

De landbouw- en de bosbouwbedrijven in het beheer van de overheid (respectievelijk 04.21 en
04.22).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 01.13.X : Buitenlandse zaken.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.1

Uitvoerende en wetgevende organen, financiële en fiscale
zaken, buitenlandse zaken.

Klasse

01.13

Buitenlandse zaken.

Omschrijving
Nota: De verrichtingen van deze klasse worden opgesplitst in de subklassen 01.13.0 tot en met
01.13.2.
Het bestuur van buitenlandse zaken en aanverwante diensten.
De werking van het ministerie van Buitenlandse Zaken en van de diplomatieke of consulaire posten
in het buitenland of in internationale organisaties.
De werking of de ondersteuning van informatie en culturele dienstverlening voor de verspreiding van
informatie in het buitenland.
De werking of de ondersteuning van bibliotheken, leeszalen en documentatiediensten in het
buitenland.
De gewone en buitengewone bijdragen bestemd om algemene apparaatkosten van internationale
organisaties te financieren.

Inbegrepen

De bezoeken van buitenlandse delegaties.
De promotie van nationale belangen in het buitenland (of analoge belangen van de
gemeenschappen en gewesten).
De culturele evenementen in het buitenland.
De evenementen en activiteiten van nationaal prestige georganiseerd in het buitenland.
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Uitzonderingen

De economische hulp aan ontwikkelingslanden en transitielanden (01.21).
De zendingen voor economische hulp geaccrediteerd bij buitenlandse regeringen (01.21)
“Economische hulp aan transitielanden".
De bijdragen aan hulpprogramma’s die worden beheerd door internationale of regionale organisaties
(01.22) “Economische hulp via internationale organisaties”.
De militaire eenheden gestationeerd in het buitenland (02.10); militaire hulp aan het buitenland
(02.30).
De algemene buitenlandse, economische en commerciële aangelegenheden (04.11).
De toeristische aangelegenheden en diensten (04.73).
De activiteiten en evenementen georganiseerd in het buitenland die in hoofdzaak van sportieve aard
zijn (08.10.0).
De evenementen en activiteiten van nationaal prestige georganiseerd in België (08.20.0)

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN

47

Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.13.0 : Buitenlandse zaken (algemeen).

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.1

Uitvoerende en wetgevende organen, financiële en fiscale
zaken, buitenlandse zaken.

Klasse

01.13

Buitenlandse zaken.

Subklasse

01.13.0

Buitenlandse zaken (algemeen).

Omschrijving

De uitgaven van de ministeries en andere overkoepelende besturen die in het algemeen zorgen voor
de nationale belangen in het buitenland.
Inbegrepen

De algemene uitgaven van de ministeries of andere besturen die instaan voor de
buitenlandse zaken (bijvoorbeeld de algemene apparaatkosten van de FOD Buitenlandse
Zaken, enz…)
De behartiging van de nationale belangen in het buitenland door de federale overheid en door de
gemeenschappen en de gewesten voor wat betreft hun bevoegdheden.
Het buitenlands beleid (algemeen).
De officiële bezoeken van de staatshoofden.
De activiteiten en evenementen van “nationaal, federaal, gemeenschaps- of gewestprestige”
georganiseerd in het buitenland, in zover de activiteit of het evenement in kwestie niet kan worden
aangerekend op een meer specifieke functie.

Uitzonderingen

De activiteiten en evenementen van “nationaal, federaal, gemeenschaps- of gewestprestige”
georganiseerd in het buitenland, die kunnen worden aangerekend op een specifieke functie.

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.13.1 : Vertegenwoordiging in het buitenland.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.1

Uitvoerende en wetgevende organen, financiële en fiscale
zaken, buitenlandse zaken.

Klasse

01.13

Buitenlandse zaken.

Subklasse

01.13.1

Vertegenwoordiging in het buitenland.

Omschrijving

De diplomatieke en consulaire diensten in het buitenland.
De diplomatieke en consulaire diensten bij internationale organisaties.

Inbegrepen

De diplomatieke en consulaire zendingen.
De bibliotheken, leeszalen, informatiediensten (met inbegrip van de culturele evenementen) in het
buitenland.

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.13.2 : Participatie in internationale organisaties van algemene aard.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.1

Uitvoerende en wetgevende organen, financiële en fiscale
zaken, buitenlandse zaken.

Klasse

01.13

Buitenlandse zaken.

Subklasse

01.13.2

Participatie in internationale organisaties van algemene aard.

Omschrijving

De bijdragen in de apparaatkosten (personeel, materieel en administratieve gebouwen) van
internationale organisaties van algemene aard (Verenigde Naties, Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling, Europese Unie, Benelux Economische Unie, enz.).

Inbegrepen

Verenigde Naties.
Internationaal Muntfonds.
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.
Benelux Economische Unie.
Europese Unie.
Kosten die te maken hebben met het voorzitterschap van de Europese Unie.
Kosten voor onthaal en “huisvesting” van de Europese instellingen.

Uitzonderingen

Bijzondere bijdragen voor de realisatie van specifieke doeleinden (zelfs voor deze instellingen)
(Bijdrage voor het Europees Ontwikkelingsfonds, …) (specifieke codes).
Bijdrage aan internationale organisaties waarvan de activiteiten aan specifieke functies kunnen
worden gekoppeld (Internationaal Muntfonds, GATT, ILO, Europees Ontwikkelingsfonds, enz.)
(specifieke code).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.20.0 : Hulp aan het buitenland (algemeen).

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.2

Hulp aan het buitenland.

Klasse

01.20

Hulp aan het buitenland (algemeen).

Omschrijving

Inbegrepen

Algemene uitgaven van ministeries of besturen voor ontwikkelingssamenwerking (bijv. de
algemene apparaatkosten van de FOD Ontwikkelingssamenwerking, enz...)

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.21.0 : Economische bilaterale hulp aan ontwikkelingslanden en transitielanden.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.2

Hulp aan het buitenland.

Klasse

01.21

Economische bilaterale hulp aan ontwikkelingslanden en
transitielanden.

Omschrijving

Het bestuur van de economische samenwerking met ontwikkelingslanden en transitielanden .
De werking en ondersteuning van economische hulpmissies geaccrediteerd bij buitenlandse
regeringen.
De werking en ondersteuning van technische bijstandsprogramma’s, opleidingsprogramma’s en
beurzen of steun aan deze programma’s.
De economische hulp in de vorm van giften (in geld of in natura) of leningen (ongeacht de
interestvoet).

Inbegrepen

Rechtstreekse economische overheidshulp aan ontwikkelingslanden.
Bijdrage aan particuliere organisaties met name om ontwikkelingsprojecten mee te financieren.

Uitzonderingen

Bijdrage aan de economische ontwikkelingsfondsen die worden beheerd door internationale
organisaties (01.22).
Militaire hulp aan het buitenland (02.30).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.22.0 : Economische hulp aan ontwikkelingslanden en transitielanden via internationale organisaties.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.2

Hulp aan het buitenland.

Klasse

01.22

Economische hulp aan ontwikkelingslanden en transitielanden via
internationale organisaties.

Omschrijving

Economische hulp via internationale organisaties.
Bijdragen in geld of in natura aan economische ontwikkelingsfondsen beheerd door internationale
organisaties.

Inbegrepen

Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties.
Uitrustingsfonds van de Verenigde Naties.
Fonds van de Verenigde Naties voor activiteiten inzake bevolking.
Kinderfonds.
Hoog commissariaat voor de vluchtelingen.
Wereldbank.
Internationale financieringsmaatschappij.
Regionale ontwikkelingsbanken en –fondsen.
Europees ontwikkelingsfonds.

Uitzonderingen

Hulp aan de internationale vredesmachten (02.30).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.23.0 : Bilaterale humanitaire, sociale en technische hulp aan ontwikkelingslanden en transitielanden.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.2

Hulp aan het buitenland.

Klasse

01.23

Bilaterale humanitaire, sociale en technische hulp aan ontwikkelingslanden
en transitielanden.

Omschrijving

Bevat de humanitaire, sociale en technische hulp van land tot land.

Inbegrepen

Hulp aan vluchtelingen die ofwel vrijwillig ofwel op bevel van de regering terugkeren.

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.24.0 : Humanitaire, sociale en technische hulp aan ontwikkelingslanden en transitielanden via internationale
organisaties.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.2

Hulp aan het buitenland.

Klasse

01.24

Humanitaire, sociale en technische hulp aan ontwikkelingslanden en
transitielanden via internationale organisaties.

Omschrijving

Humanitaire, sociale en technische hulp aan ontwikkelingslanden en transitielanden via internationale
organisaties.
Bijdragen tot economische ontwikkelingsfondsen beheerd door internationale organisaties.

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.31.0 : Algemene personeelsdiensten.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.3

Algemene dienstverlening (gecentraliseerd).

Klasse

01.31

Algemene personeelsdiensten.

Omschrijving

Nota: De groep ‘algemene dienstverlening’ omvat alle diensten die niet onder een specifieke functie
kunnen worden geklasseerd. In het algemeen wordt de dienst geleverd door centrale
overheidsbesturen aan andere administratieve diensten.
Hieronder vallen ook de specifieke functies uitgeoefend door de centrale overheidsbesturen.
Voorbeeld: de inzameling door een centraal instituut voor de statistiek van statistische gegevens
inzake handel, milieu, gezondheidszorg, onderwijs.
Het bestuur en de werking van algemene personeelsdiensten, met inbegrip van de ontwikkeling en de
toepassing van de algemene procedures inzake het algemeen personeelsbeleid (selectie,
bevordering, beloningsstelsels, functiebeschrijving, evaluatie en functieclassificatie).
De regelgeving voor het openbaar ambt en dergelijke.

Inbegrepen

Algemene uitgaven van ministeries of besturen van ambtenarenzaken (bijv. de FOD Personeel
en Organisatie, …).
Kosten veroorzaakt door hervormingen inzake methodes van personeelsbeheer.

Uitzonderingen

Personeelsbeheer en -diensten die rechtstreeks aan een specifieke functie worden toegewezen
(geklasseerd volgens de functie).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.32.0 : Diensten voor algemene planning en statistiek.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.3

Algemene dienstverlening (gecentraliseerd).

Klasse

01.32

Diensten voor algemene planning en statistiek.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van de diensten voor algemene economische en sociale planning en van
de algemene diensten voor statistiek, met inbegrip van de formulering, de coördinatie en de
opvolging van de algemene economische en sociale plannen en programma’s en van de algemene
plannen en programma’s voor de statistiek.

Inbegrepen

De inzameling en behandeling van statistische gegevens inzake verbruikers en in het algemeen
inzake verbruik.
Het bijhouden van gegevensregisters, informatie, statistieken, … in zover de toegang ervan open
staat voor het publiek.

Uitzonderingen

De diensten voor economische en sociale planning en de statistische diensten die in verband staan
met een specifieke functie (geklasseerd volgens functie).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.33.0 : Andere gecentraliseerde algemene dienstverlening.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.3

Algemene dienstverlening (gecentraliseerd).

Klasse

01.33

Andere gecentraliseerde algemene dienstverlening.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van andere centrale diensten zoals gecentraliseerde bevoorrading- en
aankoopdiensten.
De bewaring en de opslag van dossiers en archieven van de overheidsdiensten.
Het beheer van gebouwen die eigendom zijn of gebruikt worden door de overheidsdiensten.
De centrale autopools.
De drukkerijen uitgebaat door overheidsdiensten.
De centrale reken- en informaticadiensten, enz.

Inbegrepen

De algemene uitgaven van ministeries of besturen belast met de informatisering van het
openbaar ambt (bijv. de FOD Informatie- en Communicatietechnologie, …).
De uitgaven van de Regie der Gebouwen met inbegrip van de onroerende uitgaven voor
aankoop, ombouw, vernieuwbouw, ...
De globale externe communicatie van een entiteit van de centrale overheid.
Het overheidsopdracht die omwille van de omvang of van de departementen, besturen of diensten
die ze krijgen, niet op een meer specifieke functie kan worden aangerekend.
De centrale informaticadiensten.
De kosten voor hervormingen inzake informatisering van overheidsdiensten.
Fedenet.
Informatiemaatschappij.

58

Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

De administratieve vereenvoudiging.
De interdepartementale controle-instanties (bijv. integriteitbewaking) met uitzondering van de
financiële controle (01.12.2) en het taaltoezicht (08.20.0).
Het Belgisch Staatsblad.

Uitzonderingen

De andere algemene diensten gerelateerd aan een specifieke functie (geklasseerd volgens functie).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.40.0 : Zuiver wetenschappelijk onderzoek in enge zin.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.4

Zuiver wetenschappelijk onderzoek.

Klasse

01.40

Zuiver wetenschappelijk onderzoek.

Subklasse

01.40.0

Zuiver wetenschappelijk onderzoek in enge zin.

Omschrijving

Nota: Zuiver wetenschappelijk onderzoek is experimenteel of theoretisch werk, waarvan de eerste
doelstelling is nieuwe kennis te verwerven over fundamentele grondslagen onderliggend aan
verschijnselen of observeerbare feiten.
Dit soort onderzoek heeft niet tot doel op korte of middellange termijn te leiden tot toepassingen
of praktische experimenten.

Toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van het zuiver wetenschappelijk onderzoek dat
wordt verricht door niet-overheidsinstellingen zoals onderzoeksinstituten en universiteiten, enz..

Inbegrepen

Uitzonderingen

Toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling (geklasseerd volgens functie).
Bestuur en werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met zuiver wetenschappelijk
onderzoek (01.40.1)

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.40.1 : Zuiver wetenschappelijk onderzoek in brede zin.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.4

Zuiver wetenschappelijk onderzoek.

Klasse

01.40

Zuiver wetenschappelijk onderzoek.

Subklasse

01.40.1

Zuiver wetenschappelijk onderzoek in brede zin.

Omschrijving

Nota: Zuiver wetenschappelijk onderzoek is experimenteel of theoretisch werk, waarvan de eerste
doelstelling is nieuwe kennis te verwerven over fundamentele grondslagen onderliggend aan
verschijnselen of observeerbare feiten.
Dit soort onderzoek heeft niet tot doel op korte of middellange termijn te leiden tot toepassingen
of praktische experimenten.
Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met zuiver wetenschappelijk
onderzoek.

Inbegrepen

Algemene uitgaven van ministeries of besturen die het wetenschappelijk onderzoek tot hun
bevoegdheden rekenen (bijv. algemene apparaatkosten van de POD Wetenschapsbeleid,
enz…).
Kosten nodig voor zuiver wetenschappelijk onderzoek die niet rechtstreeks eraan zijn toegewezen.

Uitzonderingen

Toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van het zuiver wetenschappelijk onderzoek dat
wordt verricht door niet-overheidsinstellingen zoals onderzoeksinstituten en universiteiten, enz…
(01.40.0).
Toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling (geklasseerd volgens functie).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.50.0 : Onderzoek en ontwikkeling gecentraliseerd algemeen overheidsbestuur.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.5

Onderzoek en ontwikkeling algemeen overheidsbestuur.

Klasse

01.50

Onderzoek en ontwikkeling gecentraliseerd algemeen overheidsbestuur.

Omschrijving

Nota: Toegepast onderzoek is gericht op verwerving van nieuwe kennis en een specifieke
praktische toepassing.
Experimentele ontwikkeling is een systematisch werk gebaseerd op bestaande kennis dat
voortvloeit uit praktisch onderzoek en experimenten.
Dit werk is toegespitst op de productie van nieuwe materialen, producten en apparaten, op de
invoering van nieuwe processen en diensten of op de verbetering van zaken die reeds geproduceerd
of in uitvoering zijn.

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met het toegepast onderzoek
en de experimentele ontwikkeling op het vlak van het algemeen overheidsbestuur.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van het toegepast onderzoek.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de experimentele ontwikkeling in verband
met het algemeen overheidsbestuur, uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen (zoals onderzoeksinstituten en universiteiten, enz.).

Inbegrepen

De verrichtingen die niet kunnen worden ondergebracht bij de klassen 01.51 tot en met 01.57.

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
Verrichtingen die kunnen worden ondergebracht bij de klassen 01.51 tot en met 01.57.

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.51.0 : Onderzoek en ontwikkeling uitvoerende en wetgevende organen, fiscale en financiële zaken,
buitenlandse zaken.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.5

Onderzoek en ontwikkeling algemeen overheidsbestuur.

Klasse

01.51

Onderzoek en ontwikkeling uitvoerende en wetgevende organen, fiscale
en financiële zaken, buitenlandse zaken.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met het toegepast onderzoek en
de experimentele ontwikkeling op het vlak van de uitvoerende en wetgevende organen, fiscale en
financiële zaken en buitenlandse zaken.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van dit toegepast onderzoek.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de experimentele ontwikkeling in verband
met de uitvoerende en wetgevende organen, fiscale en financiële zaken en buitenlandse zaken,
uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen (zoals onderzoeksinstituten en universiteiten, enz.).

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.51.1 : Onderzoek en ontwikkeling uitvoerende en wetgevende organen.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.5

Onderzoek en ontwikkeling algemeen overheidsbestuur.

Klasse

01.51

Onderzoek en ontwikkeling uitvoerende en wetgevende organen, fiscale
en financiële zaken, buitenlandse zaken.

Subklasse

01.51.1

Onderzoek en ontwikkeling uitvoerende en wetgevende organen.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met het toegepast onderzoek en
de experimentele ontwikkeling op het vlak van de uitvoerende en wetgevende organen.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van dit toegepast onderzoek.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de experimentele ontwikkeling in verband
met de uitvoerende en wetgevende organen, uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen (zoals
onderzoeksinstituten en universiteiten, enz.).

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.51.2 : Onderzoek en ontwikkeling fiscale en financiële zaken.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.5

Onderzoek en ontwikkeling algemeen overheidsbestuur.

Klasse

01.51

Onderzoek en ontwikkeling uitvoerende en wetgevende organen, fiscale
en financiële zaken, buitenlandse zaken.

Subklasse

01.51.2

Onderzoek en ontwikkeling fiscale en financiële zaken.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met het toegepast onderzoek en
de experimentele ontwikkeling op het vlak van financiële en fiscale zaken.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van dit toegepast onderzoek.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de experimentele ontwikkeling in verband
met fiscale en financiële zaken, uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen (zoals onderzoeksinstituten
en universiteiten, enz.).

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.51.3 : Onderzoek en ontwikkeling buitenlandse zaken.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.5

Onderzoek en ontwikkeling algemeen overheidsbestuur.

Klasse

01.51

Onderzoek en ontwikkeling uitvoerende en wetgevende organen, fiscale
en financiële zaken, buitenlandse zaken.

Subklasse

01.51.3

Onderzoek en ontwikkeling buitenlandse zaken.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met het toegepast onderzoek en
de experimentele ontwikkeling op het vlak van buitenlandse zaken.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van dit toegepast onderzoek.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de experimentele ontwikkeling in verband
met buitenlandse zaken, uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen (zoals onderzoeksinstituten en
universiteiten, enz.).

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.52.0 : Onderzoek en ontwikkeling hulp aan het buitenland.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.5

Onderzoek en ontwikkeling algemeen overheidsbestuur.

Klasse

01.52

Onderzoek en ontwikkeling hulp aan het buitenland.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met het toegepast onderzoek
en de experimentele ontwikkeling op het vlak van de hulp aan het buitenland.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van dit toegepast onderzoek.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de experimentele ontwikkeling in verband
met de hulp aan het buitenland, uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen (zoals
onderzoeksinstituten en universiteiten, enz.).

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.53.0 : Onderzoek en ontwikkeling gecentraliseerd algemeen overheidsbestuur (niet elders geklasseerd).

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.5

Onderzoek en ontwikkeling algemeen overheidsbestuur.

Klasse

01.53

Onderzoek en ontwikkeling gecentraliseerd algemeen overheidsbestuur
(niet elders geklasseerd).

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met het toegepast onderzoek
en de experimentele ontwikkeling op het vlak van het algemeen overheidsbestuur (niet elders
geklasseerd).
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van dit toegepast onderzoek.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de experimentele ontwikkeling in verband
met het algemeen overheidsbestuur (niet elders geklasseerd), uitgevoerd door nietoverheidsinstellingen (zoals onderzoeksinstituten en universiteiten, enz.).

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.54.0 : Onderzoek en ontwikkeling verrichtingen op het gebied van de overheidsschuld.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.5

Onderzoek en ontwikkeling algemeen overheidsbestuur.

Klasse

01.54

Onderzoek en ontwikkeling verrichtingen op het gebied van de
overheidsschuld.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met het toegepast onderzoek en
de experimentele ontwikkeling in verband met de verrichtingen op het gebied van de overheidsschuld.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van dit toegepast onderzoek.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de experimentele ontwikkeling in verband
met de overheidsschuld, uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen (zoals onderzoeksinstituten en
universiteiten, enz.).

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.55.0 : Onderzoek en ontwikkeling overdrachten van algemene aard tussen verschillende bestuursniveaus.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.5

Onderzoek en ontwikkeling algemeen overheidsbestuur.

Klasse

01.55

Onderzoek en ontwikkeling overdrachten van algemene aard tussen
verschillende bestuursniveaus.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met het toegepast onderzoek
en de experimentele ontwikkeling op het vlak van overdrachten van algemene aard tussen
verschillende bestuursniveaus.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van dit toegepast onderzoek.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de experimentele ontwikkeling in verband
met overdrachten van algemene aard tussen de verschillende bestuursniveaus, uitgevoerd door
niet-overheidsinstellingen (zoals onderzoeksinstituten en universiteiten, enz.).

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN

70

Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.60.0 : Algemeen overheidsbestuur, niet elders geklasseerd.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.6

Algemeen overheidsbestuur, niet elders geklasseerd.

Klasse

01.60

Algemeen overheidsbestuur, niet elders geklasseerd.

Omschrijving

Bestuur en werking van het algemeen overheidsbestuur, zoals de registratie van stemgerechtigden op
de verkiezingslijsten, de organisatie van verkiezingen en volksraadplegingen.
Bestuur van niet-autonome gebieden of gebieden onder voogdij, enz., of ondersteuning van deze
diensten.

Inbegrepen

Algemeen overheidsbestuur dat niet kan worden ondergebracht bij de codes 01.1, 01.2, 01.3, 01.4 of
01.5.
Organiseren van verkiezingen.

Uitzonderingen

Verrichtingen op het gebied van de overheidsschuld (01.7); overdrachten van algemene aard tussen
verschillende bestuursniveaus (01.8).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN

71

Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.70.0 : Verrichtingen op het gebied van de overheidsschuld (algemeen).

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.7

Verrichtingen op het gebied van de overheidsschuld.

Klasse

01.70

Verrichtingen op het gebied van de overheidsschuld (algemeen).

Omschrijving

Nota: De groep van klasse 01.7 omvat de leningen (al dan niet met een specifieke bestemming), alsook
de aflossingen ervan. Onder leningen wordt verstaan een beroep op de geld- en kapitaalmarkten,
zowel nationale als internationale, en de verrichtingen die er verband mee houden (bijvoorbeeld een
beroep op reservefondsen of op aanmunting).
Eventuele premies toegekend bovenop de aflossingen (bijvoorbeeld een lotenlening) worden niet
behandeld als aflossing maar als interest. Elke betaalde en ontvangen interest behoort tot deze
groep, voor zover die betrekking heeft op verrichtingen op het gebied van de overheidsschuld
(algemeen).
Alle verrichtingen op het gebied van de overheidsschuld die niet ondergebracht kunnen worden bij de
klassen 01.71 tot en met 01.77.

Inbegrepen

De algemene uitgaven van ministeries of besturen die bevoegd zijn voor het beheer van de
Schatkist (bijv. algemene apparaatkosten van het bestuur van de Thesaurie van de FOD
Financiën, enz.).

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN

72

Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.71.0 : Verrichtingen in verband met interestlasten van de overheidsschuld.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.7

Verrichtingen op het gebied van de overheidsschuld.

Klasse

01.71

Verrichtingen in verband met interestlasten van de overheidsschuld.

Omschrijving

De betaalde en de ontvangen interesten tengevolge van verrichtingen inzake beheer van de
overheidsschuld.

Inbegrepen

De interesten van de overheidsschuld en waarborg- of uitgiftekosten van overheidsleningen.
De interesten van schulden uitgegeven door sommige overheidsinstellingen om hun eigen
financieringsbehoeften te dekken, terwijl de financiële lasten gedragen worden door een entiteit van
de centrale overheid (voorheen de indirecte schuld).

Uitzonderingen

De administratieve kosten voor het beheer van de overheidsschuld (01.12.2).
De interesten van elk ander soort schuld, zoals bijvoorbeeld handelsschulden (deze volgen de
functie toegekend aan de betreffende schuld).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN

73

Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.72.0 : Aflossing en opneming van schuld in euro.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.7

Verrichtingen op het gebied van de overheidsschuld.

Klasse

01.72

Aflossing en opneming van schuld in euro.

Omschrijving

De schuld in euro.

Inbegrepen

De aflossingen van schulden uitgegeven in euro door sommige overheidsinstellingen om hun eigen
financieringsbehoeften te dekken, terwijl de financiële lasten gedragen worden door een entiteit van
de centrale overheid (voorheen de indirecte schuld).
De aflossingen van leningen in euro aangegaan om gebouwen te verwerven.

Uitzonderingen

De administratieve kosten voor het beheer van de overheidsschuld (01.12.2).
Alle andere schuld dan overheidsschuld, zoals bijvoorbeeld handelsschulden (deze dienen een
functionele code te krijgen die overeenkomt met het doel van de commerciële verrichting).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN

74

Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.73.0 : Aflossing en opneming van schuld in deviezen.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.7

Verrichtingen op het gebied van de overheidsschuld.

Klasse

01.73

Aflossing en opneming van schuld in deviezen.

Omschrijving

De schuld in deviezen.
Inbegrepen

De aflossingen van schulden uitgegeven in deviezen door sommige overheidsinstellingen om hun
eigen financieringsbehoeften te dekken, terwijl de financiële lasten gedragen worden door een entiteit
van de centrale overheid (voorheen de indirecte schuld).
De aflossingen van leningen in deviezen aangegaan om gebouwen te verwerven.

Uitzonderingen

De administratieve kosten voor het beheer van de overheidsschuld (01.12.2).
Alle andere schuld dan overheidsschuld, zoals bijvoorbeeld handelsschulden (deze dienen een
functionele code te krijgen die overeenkomt met het doel van de commerciële verrichting).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN

75

Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.74.0 : Ontmunting en aanmunting.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.7

Verrichtingen op het gebied van de overheidsschuld.

Klasse

01.74

Ontmunting en aanmunting.

Omschrijving

De uitgifte en de intrekking van munten door de centrale overheid worden aan hun nominale waarde
beschouwd als het aangaan en aflossen van schuld.

Inbegrepen

Uitzonderingen

De apparaatkosten van de administratie belast met de munt (01.12.3).
De administratieve kosten voor het beheer van de overheidsschuld (01.12.2).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN

76

Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.75.0 : Beleggingsverrichtingen.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.7

Verrichtingen op het gebied van de overheidsschuld.

Klasse

01.75

Beleggingsverrichtingen.

Omschrijving

De dotaties en opnemingen uit reservefondsen.
De beleggingsverrichtingen en liquiditeitsverrichtingen in aandelen of andere effecten.

Inbegrepen

Uitzonderingen

De administratieve kosten voor het beheer van de overheidsschuld (01.12.2).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.76.0 : Aflossing en opneming van kortlopende schuld.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.7

Verrichtingen op het gebied van de overheidsschuld.

Klasse

01.76

Aflossing en opneming van kortlopende schuld.

Omschrijving

Aflossing en opneming van kortlopende schuld.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Administratieve kosten voor het beheer van de overheidsschuld (01.12.2).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN

78

Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.77.0 : Aankoop en verkoop van effecten van de overheidsschuld.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.7

Verrichtingen op het gebied van de overheidsschuld.

Klasse

01.77

Aankoop en verkoop van effecten van de overheidsschuld.

Omschrijving

De verwerving en de verkoop van beursgenoteerde overheidsschuld ten behoeve van de
koersontwikkeling van staatsleningen.

Inbegrepen

Uitzonderingen

De administratieve kosten voor het beheer van de overheidsschuld (01.12.2).
De opneming en de aflossing van staatsleningen.

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.80.0 : Overdrachten van algemene aard tussen overheidsbesturen.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.8

Overdrachten van algemene aard tussen overheidsbesturen.

Klasse

01.80

Overdrachten van algemene aard tussen overheidsbesturen.

Omschrijving

Overdrachten van algemene aard tussen overheidsbesturen, die niet aan een specifieke functie
kunnen worden toegewezen.

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.81.1 : Overdrachten van algemene aard tussen de federale overheid en de gefederaliseerde entiteiten.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.8

Overdrachten van algemene aard tussen overheidsbesturen.

Klasse

01.81

Overdrachten van algemene aard binnen de centrale overheid.

Subklasse

01.81.1

Overdrachten van algemene aard tussen de federale overheid en de
gefederaliseerde entiteiten.

Omschrijving

Overdrachten van algemene aard tussen de federale overheid en de gefederaliseerde entiteiten van
algemene aard, die niet aan een specifieke functie kunnen worden toegewezen.

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.81.2 : Overdrachten van algemene aard tussen gefederaliseerde entiteiten.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.8

Overdrachten van algemene aard tussen overheidsbesturen.

Klasse

01.81

Overdrachten binnen de centrale overheid

Subklasse

01.81.2

Overdrachten van algemene aard tussen gefederaliseerde entiteiten.

Omschrijving

Overdrachten van algemene aard tussen gefederaliseerde entiteiten die niet aan een specifieke
functie kunnen worden toegewezen.

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.82.1 : Overdrachten van algemene aard tussen de federale overheid en de lokale overheden.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.8

Overdrachten van algemene aard tussen overheidsbesturen.

Klasse

01.82

Overdrachten tussen de centrale overheid en de lokale overheden.

Subklasse

01.82.1

Overdrachten van algemene aard tussen de federale overheid en de lokale
overheden.
Omschrijving

Overdrachten van algemene aard tussen de federale overheid en de lokale overheden die niet aan
een specifieke functie kunnen worden toegewezen.

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.82.2 : Overdrachten van algemene aard tussen de gefederaliseerde entiteiten en de lokale overheden.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.8

Overdrachten van algemene aard tussen overheidsbesturen.

Klasse

01.82

Overdrachten tussen de centrale overheid en de lokale overheden.

Klasse

01.82.2

Overdrachten van algemene aard tussen de gefederaliseerde entiteiten en de
lokale overheden.

Omschrijving

Overdrachten van algemene aard tussen de gefederaliseerde entiteiten en de lokale overheden die
niet aan een specifieke functie kunnen worden toegewezen.

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.83.0 : Overdrachten van algemene aard binnen de lokale overheden

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.8

Overdrachten van algemene aard tussen overheidsbesturen..

Klasse

01.83

Overdrachten van algemene aard binnen de lokale overheden.

Omschrijving

Overdrachten van algemene aard binnen de lokale overheden die niet aan een specifieke functie
kunnen worden toegewezen.

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 01: Algemeen overheidsbestuur

F° 01.84.0 : Overdrachten van algemene aard naar of van de sociale zekerheid.

Afdeling

01

Algemeen overheidsbestuur.

Groep

01.8

Overdrachten van algemene aard tussen overheidsbesturen.

Klasse

01.84

Overdrachten van algemene aard naar of van de sociale zekerheid.

Omschrijving

Overdrachten van algemene aard naar of van de sociale zekerheid die niet aan een specifieke
functie kunnen worden toegewezen.

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 02: Defensie

AFDELING 02 : DEFENSIE

GROEP 02.1: DEFENSIE
Klasse 02.10: Defensie (algemeen)
Klasse 02.14: Pensioenen uitgekeerd aan militairen

GROEP 02.2: BESCHERMING VAN DE BURGERBEVOLKING

GROEP 02.3: MILITAIRE HULP AAN HET BUITENLAND

GROEP 02.4: ONDERZOEK EN ONTWIKKELING OP HET GEBIED VAN

DEFENSIE

GROEP 02.5: DEFENSIE, NIET ELDERS GEKLASSEERD
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Werkfiches – Afdeling 02: Defensie

F° 02.10.0 : Defensie (algemeen).

Afdeling

02

Defensie.

Groep

02.1

Defensie.

Klasse

02.10

Defensie (algemeen).

Omschrijving

Bestuur van aangelegenheden inzake defensie.
Werking of ondersteuning van de krijgsmachten, met inbegrip van de inlichtingen.
Werking of ondersteuning van de reservekrijgsmachten en de hulpkrachten van landsverdediging.
Bestuur van de krijgsmachten.

Inbegrepen

Algemene uitgaven van ministeries of besturen, militaire of burgerbesturen, die instaan voor
de landsverdediging (bijvoorbeeld de algemene apparaatkosten van het ministerie van
Landsverdediging, enz…).
Kosten voor militaire attachés in het buitenland; medische ondersteuning.
Bedragen bestemd voor internationale militaire organisaties.
Burgerpersoneel.

Uitzonderingen

Militaire hulpmissies (02.3).
Militaire ziekenhuizen (07.3).
Militaire begraafplaatsen (06.60.0).
Militaire onderwijsinstellingen waarvan de opleidingen analoog zijn aan de overeenstemmende
burgerlijke onderwijsinstellingen, zelfs als de toegang beperkt wordt tot militairen en hun familieleden
(09.1), (09.2), (09.3) of (09.4).
Pensioenstelsel voor militair personeel (02.14 of 10.3).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 02: Defensie

F° 02.14.0 : Pensioenen uitgekeerd aan militairen.

Afdeling

02

Defensie.

Groep

02.1

Defensie.

Klasse

02.14

Pensioenen uitgekeerd aan militairen.

Omschrijving

Nota: In tegenstelling tot de COFOG 1998 zullen de militaire pensioenen in België worden
ondergebracht bij de klasse 02.14.
Deze pensioenen betreffen de pensioenen die de overheid toekent aan militairen met uitzondering
van de weduwen– en wezenpensioenen (deze worden geklasseerd onder de groep 10.3).

Inbegrepen

De rustpensioenen van de militairen.
De rustpensioenen van de federale politieagenten.
De oorlogspensioenen uitgekeerd aan oud-strijders voor hun militaire prestaties.
De lijfrenten voor militairen bij wijze van erkentelijkheid vanwege het vaderland en die niet te maken
hebben met een invaliditeit.

Uitzonderingen

De pensioenen toegekend aan de weduwen van de militairen (10.3).
De pensioenen toegekend aan de wezen van de militairen (10.3).
De oorlogspensioenen uitgekeerd (aan burgers of aan militairen) als gevolg van een invaliditeit of
wonde opgelopen tijdens de oorlog (10.12.0).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 02: Defensie

F° 02.20.0 : Bescherming van de burgerbevolking.

Afdeling

02

Defensie.

Groep

02.2

Bescherming van de burgerbevolking (niet van toepassing in België).

Klasse

02.20

Bescherming van de burgerbevolking.

Omschrijving

Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake bescherming van de burgerbevolking; de
formulering van ontruimingsplannen; de organisatie van oefeningen waarin burgerlijke instellingen en
de bevolking zijn betrokken.
De werking of de ondersteuning van burgerlijke verdedigingsmachten.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Burgerlijke bescherming (03.22).
Preventiemaatregelen bij grote ongevallen (10.90).
Herstel in natura en/of vergoeding van schade als gevolg van grote ongevallen (10.90).
Aankoop en opslag van levensmiddelen, voedsel, kledij, materieel en andere uitrusting voor dringend
gebruik of hulpgoederen bij rampen in vredestijd (10.90).
Crisiscentra (al dan niet bij natuurramp) (10.90).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN

90

Werkfiches – Afdeling 02: Defensie

F° 02.30.0 : Militaire hulp aan het buitenland.

Afdeling

02

Defensie.

Groep

02.3

Militaire hulp aan het buitenland.

Klasse

02.30

Militaire hulp aan het buitenland.

Omschrijving

Nota : In België maken de uitgaven inzake “Het bestuur van de militaire hulp en de werking van de
militaire hulpmissies geaccrediteerd bij buitenlandse regeringen of gehecht aan internationale
militaire organisaties of allianties” deel uit van het algemeen beheer van de krijgsmachten. Ze
worden opgenomen onder de code 02.10.0.
Het bestuur van de militaire hulp en de werking van de militaire hulpmissies geaccrediteerd bij
buitenlandse regeringen of gehecht aan internationale militaire organisaties of allianties.
De militaire hulp in de vorm van toelagen (in geld of in natura), leningen (ongeacht de interestvoet) of
het ter beschikking stellen van materieel; bijdragen aan de operaties van internationale
vredesmachten met inbegrip van het ter beschikking stellen van manschappen.

Inbegrepen

De militaire opdrachten waarbij wapens, zelfs ontradend, worden ingezet (verdediging van
luchthavens, bescherming van strategische knooppunten of ambassades, …).

Uitzonderingen

De dropping van voedsel, geneesmiddelen of hulpgoederen (01.23 als het bilaterale hulp betreft en
01.24 als de hulp totstandkomt via internationale instellingen [UNO, NATO, …]).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 02: Defensie

F° 02.40.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van defensie.

Afdeling

02

Defensie.

Groep

02.4

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van defensie.

Klasse

02.40

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van defensie.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich bezighouden met toegepast
onderzoek en experimentele ontwikkeling inzake defensie (militaire defensie –alle wapensbescherming van de burgerbevolking alsook militaire hulp aan het buitenland).
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling op het vlak van defensie en uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen (zoals
onderzoekinstituten en universiteiten, enz.).

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 02: Defensie

F° 02.50.0 : Defensie, niet elders geklasseerd.

Afdeling

02

Defensie.

Groep

02.5

Defensie, niet elders geklasseerd.

Klasse

02.50

Defensie, niet elders geklasseerd.

Omschrijving

Nota : In België is het onmogelijk om, uitgezonderd voor de “dotaties en toelagen in verband met
defensie” de uitgaven te isoleren die op deze functie moeten worden aangerekend. Bijgevolg worden
ze geklasseerd onder de code 02.10.0.
De administratie, werking en ondersteuning van activiteiten zoals het formuleren, de administratie, de
coördinatie en de vorming van het beleid, de plannen, de programma’s en de begrotingen inzake
defensie.
De voorbereiding en uitvoering van de wetgeving inzake defensie.
De opmaak en de verspreiding van algemene informatie, technische informatie en statistieken inzake
defensie, enz..

Inbegrepen

Defensiezaken en –diensten die niet kunnen worden toegekend aan de codes 02.1, 02.2, 02.3 of
02.4.
Nationaal Geografisch Instituut.
Dotaties en subsidies in verband met defensie.

Uitzonderingen

Bestuur van aangelegenheden van oud-strijders (10.2).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 03: Openbare orde en veiligheid

AFDELING 03 : OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
GROEP 03.0: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID IN HET ALGEMEEN

GROEP 03.1: POLITIEDIENSTEN

GROEP 03.2 : BRANDWEER
Klasse 03.20: Brandweer en burgerlijke bescherming (algemeen)
Klasse 03.21: Brandweer
Klasse 03.22: Burgerlijke bescherming

GROEP 03.3: RECHTSPRAAK

GROEP 03.4: GEVANGENISWEZEN

GROEP 03.5: ONDERZOEK EN ONTWIKKELING OP HET GEBIED VAN DE
OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID
Klasse 03.50: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de openbare orde
en veiligheid (algemeen)
Klasse 03.51: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de openbare orde
en veiligheid (politiediensten)
Klasse 03.52: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de openbare orde
en veiligheid (brandweer)
Klasse 03.53: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de openbare orde
en veiligheid (rechtspraak)
Klasse 03.54: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de openbare orde
en veiligheid (gevangeniswezen)
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GROEP 03.6: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID, NIET ELDERS GEKLASSEERD

GROEP 03.7: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID (HULPONDERDELEN VAN)
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F° 03.00.0 : Openbare orde en veiligheid in het algemeen.

Afdeling

03

Openbare orde en veiligheid.

Groep

03.0

Openbare orde en veiligheid in het algemeen.

Klasse

03.00

Openbare orde en veiligheid in het algemeen.

Omschrijving

Deze klasse omvat de algemene uitgaven in het algemeen belang van openbare orde en veiligheid,
van “justitie” in brede zin en die ten goede komen, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan de klassen
hieronder.

Inbegrepen

De algemene uitgaven van de ministeries of besturen voor Justitie (bijvoorbeeld de
apparaatkosten van de FOD Justitie, enz…).

Uitzonderingen

De uitgaven die kunnen worden geklasseerd onder de codes 03.1, 03.2, 03.3, 03.4, 03.5, 03.6 of
03.7.

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 03.10.0 : Politiediensten.

Afdeling

03

Openbare orde en veiligheid.

Groep

03.1

Politiediensten.

Klasse

03.10

Politiediensten.

Omschrijving

Het bestuur van politieaangelegenheden en politiediensten, met inbegrip van de
vreemdelingenregistratie, de uitreiking van arbeids- en reisdocumenten aan immigranten, het beheer
van arrestatiegegevens en van politiestatistieken, de regelgeving en controle van het wegverkeer,
de preventie en bestrijding van smokkel, het toezicht op de kust- en zeevisserij.
De werking van de gewone politiediensten, de hulppolitiediensten, de havenpolitie, de grenspolitie,
de luchthavenpolitie, de kustwacht en andere speciale politiemachten opgericht door de overheid; de
werking van de politielaboratoria; de werking of de ondersteuning van de opleidingsprogramma's
voor de politie.

Inbegrepen

De algemene uitgaven van de ministeries, besturen of politiediensten (bijvoorbeeld de
algemene apparaatkosten van de federale Politie en de geïntegreerde Werking, enz...).
Het bestuur van politieaangelegenheden en politiediensten.
De vreemdelingenregistratie.
De uitreiking van arbeids- en reisdocumenten aan immigranten.
Het beheer van politiestatistieken.
Het beheer van arrestatiegegevens.
Het regelen van en de controle op het wegvervoer.
De preventie en bestrijding van smokkel.
Het toezicht op de kustvisserij.
Het toezicht op de zeevisserij.
De werking van de gewone politiediensten.
De werking van de hulppolitiediensten.
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De havenpolitie.
De grenspolitie.
De luchthavenpolitie.
De kustwacht.
De speciale politie-eenheden.
De politielaboratoria.
De opleidingsprogramma's voor de politie.
De speciale verkeersbrigades.
De oproerpolitie en/of korpsen gespecialiseerd in optreden bij betogingen, stakingen, …
De politie gespecialiseerd in de bescherming van het publiek bij sportmanifestaties.
De gerechtelijke politie.
De dienst vreemdelingenzaken.
De diensten bevoegd voor de behandeling van dossiers inzake vluchtelingen en statelozen.
De politie en de commissie der kansspelen.
De bescherming van personen en goederen.

Uitzonderingen

De politiescholen waarin naast de specifieke politietraining algemeen onderwijs wordt gegeven
(09.1), (09.2), (09.3) of (09.4).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 03.20.0 : Brandweer en burgerlijke bescherming (algemeen).

Afdeling

03

Openbare orde en veiligheid.

Groep

03.2

Brandweer.

Klasse

03.20

Brandweer en burgerlijke bescherming (algemeen).

Omschrijving

Het bestuur en aangelegenheden inzake de preventie en brandbestrijding en burgerlijke bescherming
(algemeen).
De werking van de gewone en de hulpbrandweerkorpsen en van andere diensten voor de preventie
en brandbestrijding en burgerlijke bescherming (algemeen) opgericht door de overheid; de werking of
ondersteuning van opleidingsprogramma's inzake preventie en brandbestrijding.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Bescherming van de burgerbevolking (02.20).
Burgerlijke bescherming (03.22).
Speciaal getrainde en uitgeruste korpsen voor de preventie en de bestrijding van bosbranden (04.22).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 03.21.0 : Brandweer.

Afdeling

03

Openbare orde en veiligheid.

Groep

03.2

Brandweer.

Klasse

03.21

Brandweer.

Omschrijving

Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake preventie en brandbestrijding.
De werking van de gewone en de hulpbrandweerkorpsen en van andere diensten die zich
bezighouden met preventie en brandbestrijding opgericht door de overheid; de werking of
ondersteuning van opleidingsprogramma's inzake preventie en brandbestrijding.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Bescherming van de burger bevolking (02.20).
Burgerlijke bescherming (03.22).
Speciaal getrainde en uitgeruste korpsen voor de preventie en de bestrijding van bosbranden (04.22).
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F° 03.22.0 : Burgerlijke bescherming.

Afdeling

03

Openbare orde en veiligheid.

Groep

03.2

Brandweer.

Klasse

03.22

Burgerlijke bescherming.

Omschrijving

De dringende hulp aan de bevolking in geval van ramp.

Inbegrepen

Diensten van burgerlijke bescherming zoals reddingswezen in de bergen, strandtoezicht, evacuatie
van overstromingsgebieden of rampgebieden, enz.

Uitzonderingen

Bescherming van de burgerbevolking (02.20).
Speciaal getrainde en uitgeruste korpsen voor de preventie en de bestrijding van bosbranden (04.22).
Preventiemaatregel voor grote ongevallen (10.90).
Herstel in natura en/of vergoeding van schade als gevolg van grote ongevallen (10.90).
Aankoop en opslag van levensmiddelen, voedsel, kledij, materieel en andere uitrusting voor dringend
gebruik of hulpgoederen bij rampen in vredestijd (10.90).
Crisiscentra (al of niet in geval van natuurramp) (10.90).
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F° 03.30.0 : Rechtspraak.

Afdeling

03

Openbare orde en veiligheid.

Groep

03.3

Rechtspraak.

Klasse

03.30

Rechtspraak.

Omschrijving

Het bestuur, de werking of de ondersteuning van de burgerlijke en strafrechtelijke rechtbanken en
hoven en van het rechtssysteem, met inbegrip van de inning van boeten en de uitvoering van
juridische overeenkomsten opgelegd door de hoven en de rechtbanken en het opvolgingssysteem
van de voorlopige invrijheidstelling en de probatie (proeftijd).
De juridische vertegenwoordiging en het juridisch advies verschaft door de overheid (in geld of in
natura).

Inbegrepen

De hoven en administratieve rechtbanken, ombudsmannen en analoge diensten.
De Raad van State.
Het arbeidshof en arbeidsrechtbanken.
De burgerlijke geschilregeling en aanverwante commissies.

Uitzonderingen

Het bestuur van het gevangeniswezen (03.40).
Het Arbitragehof (01.11).
Het Rekenhof (01.11).
De jeugdrechtbanken (10.90.1).
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F° 03.40.0 : Gevangeniswezen.

Afdeling

03

Openbare orde en veiligheid.

Groep

03.4

Gevangeniswezen.

Klasse

03.40

Gevangeniswezen.

Omschrijving

Het bestuur, de werking of de ondersteuning van de gevangenissen en andere plaatsen voor het
vasthouden of de rehabilitatie van gevangenen (gevangenisboerderijen, werkhuizen voor
gevangenen, opvoedingsgestichten, tuchtscholen, instellingen voor crimineel gestoorden, enz.).

Inbegrepen

Bestuur, werking van of ondersteuning aan:
gevangenissen;
andere plaatsen waar gevangenen worden vastgehouden;
stelsels voor rehabilitatie van misdadigers;
gevangenisboerderijen;
werkhuizen voor gevangenen;
tuchthuizen;
gesloten opvoedingsinstellingen;
instellingen voor crimineel gestoorden.

Uitzonderingen
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F° 03.50.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de openbare orde en veiligheid (algemeen).

Afdeling

03

Openbare orde en veiligheid.

Groep

03.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de openbare orde en
veiligheid.

Klasse

03.50

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de openbare orde en
veiligheid (algemeen).

Omschrijving
Nota: Omschrijvingen van zuiver wetenschappelijk onderzoek en toegepast onderzoek worden
respectievelijk gegeven bij (01.40) en (01.50).
Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met het toegepast onderzoek
en de experimentele ontwikkeling op het vlak van openbare orde en veiligheid.
De toelagen, leningen en subsidies voor de ondersteuning van toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling op het vlak van openbare orde en veiligheid verricht door nietoverheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
Toegepast onderzoek in meer specifieke domeinen (03.51 tot en met 03.55).
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F° 03.51.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de openbare orde en veiligheid (politiediensten).

Afdeling

03

Openbare orde en veiligheid.

Groep

03.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de openbare orde en
veiligheid.

Klasse

03.51

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de openbare orde en
veiligheid (politiediensten).

Omschrijving

Nota: Omschrijvingen van zuiver wetenschappelijk onderzoek en toegepast onderzoek worden
respectievelijk gegeven bij (01.40) en (01.50).
Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met het toegepast onderzoek
en de experimentele ontwikkeling op het vlak van openbare orde en veiligheid (politiediensten).
De toelagen, leningen en subsidies voor de ondersteuning van toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling op het vlak van openbare orde en veiligheid (politiediensten) verricht
door niet-overheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
Toegepast onderzoek in meer specifieke domeinen (03.51 tot en met 03.55).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN

105

Werkfiches – Afdeling 03: Openbare orde en veiligheid

F° 03.52.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de openbare orde en veiligheid (brandweer en
burgerlijke bescherming).

Afdeling

03

Openbare orde en veiligheid.

Groep

03.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de openbare orde en
veiligheid.

Klasse

03.52

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de openbare orde en
veiligheid (brandweer en burgerlijke bescherming).

Omschrijving
Nota: Omschrijvingen van zuiver wetenschappelijk onderzoek en toegepast onderzoek worden

respectievelijk gegeven bij (01.40) en (01.50).

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met het toegepast onderzoek
en de experimentele ontwikkeling op het vlak van openbare orde en veiligheid (brandweer en
burgerlijke bescherming).
De toelagen, leningen en subsidies voor de ondersteuning van toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling op het vlak van openbare orde en veiligheid (brandweer en burgerlijke
bescherming) verricht door niet-overheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten,
enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
Toegepast onderzoek in meer specifieke domeinen (03.51 tot en met 03.55).
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F° 03.53.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de openbare orde en veiligheid (rechtspraak).

Afdeling

03

Openbare orde en veiligheid.

Groep

03.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de openbare orde en
veiligheid.

Klasse

03.53

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de openbare orde en
veiligheid (rechtspraak).

Omschrijving
Nota: Omschrijvingen van zuiver wetenschappelijk onderzoek en toegepast onderzoek worden

respectievelijk gegeven bij (01.40) en (01.50).

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met het toegepast onderzoek en
de experimentele ontwikkeling op het vlak van openbare orde en veiligheid (rechtspraak).
De toelagen, leningen en subsidies voor de ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling op het vlak van openbare orde en veiligheid (rechtspraak) verricht door nietoverheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
Toegepast onderzoek in meer specifieke domeinen (03.51 tot en met 03.55).
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F° 03.54.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de openbare orde en veiligheid (gevangeniswezen).

Afdeling

03

Openbare orde en veiligheid.

Groep

03.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de openbare orde en
veiligheid.

Klasse

03.54

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de openbare orde en
veiligheid (gevangeniswezen).

Omschrijving
Nota: Omschrijvingen van zuiver wetenschappelijk onderzoek en toegepast onderzoek worden

respectievelijk gegeven bij (01.40) en (01.50).

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met het toegepast onderzoek en
de experimentele ontwikkeling op het vlak van openbare orde en veiligheid (gevangeniswezen).
De toelagen, leningen en subsidies voor de ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling op het vlak van openbare orde en veiligheid (gevangeniswezen) verricht door nietoverheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
Toegepast onderzoek in meer specifieke domeinen (03.51 tot en met 03.55).
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F° 03.60.0 : Openbare orde en veiligheid, niet elders geklasseerd.

Afdeling

03

Openbare orde en veiligheid.

Groep

03.6

Openbare orde en veiligheid, niet elders geklasseerd.

Klasse

03.60

Openbare orde en veiligheid, niet elders geklasseerd.

Omschrijving

Het bestuur, de werking of de algemene ondersteuning van de opmaak, de coördinatie en de
opvolging van het algemeen beleid, de planning, de programma’s en de begroting en van het
algemeen beleid inzake openbare orde en veiligheid.
De voorbereiding en de uitvoering van de wetgeving inzake openbare orde en veiligheid.
De opmaak en de verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake openbare orde en veiligheid, enz.

Inbegrepen

Aangelegenheden en diensten van openbare orde en veiligheid die niet kunnen worden toegewezen
aan de groepen 03.1, 03.2, 03.3, 03.4 of 03.5.
Algemene uitgaven van de ministeries of besturen van binnenlandse zaken (bijvoorbeeld de
algemene apparaatkosten van de FOD Binnenlandse Zaken, enz. )
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Preventie van burgerverdediging; veiligheidspreventie in het kader van het contract met de burger.
Staatsveiligheid.

Uitzonderingen

Preventiemaatregel voor grote ongevallen (10.90).
Herstel in natura en/of vergoeding van schade als gevolg van grote ongevallen (10.90).
Aankoop en opslag van levensmiddelen, voedsel, kledij, materieel en andere uitrusting voor dringend
gebruik en hulpgoederen bij rampen in vredestijd (10.90).
Crisiscentra (al of niet in geval van natuurramp) (10.90).
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F° 03.70.0 : Openbare orde en veiligheid (onderdelen van).

Afdeling

03

Openbare orde en veiligheid.

Groep

03.6

Openbare orde en veiligheid (onderdelen van).

Klasse

03.70

Openbare orde en veiligheid (onderdelen van).

Omschrijving

Inbegrepen

Het notariaat.
De bedrijfsjuristen.
De rechtsraden en rechtsdiensten in het algemeen.

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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AFDELING 04 : ECONOMISCHE ZAKEN

GROEP 04.1: ALGEMENE ECONOMISCHE, HANDELS- EN
ARBEIDSMARKTAANGELEGENHEDEN
Klasse 04.10: Algemene economische, handels- en
arbeidsmarktaangelegenheden (algemeen)
Klasse 04.11: Algemene economische en handelsaangelegenheden
Klasse 04.12: Algemene arbeidsmarktaangelegenheden

GROEP 04.2: LANDBOUW, BOSBOUW, VISSERIJ EN JACHT
Klasse 04.20: Landbouw, bosbouw, visserij en jacht (algemeen)
Klasse 04.21: Landbouw
Klasse 04.22: Bosbouw
Klasse 04.23: Visserij en jacht

GROEP 04.3: BRANDSTOFFEN EN ENERGIE
Klasse 04.30: Brandstoffen en energie (algemeen)
Klasse 04.31: Kolen en andere vaste minerale brandstoffen
Klasse 04.32: Petroleum en aardgas
Klasse 04.33: Nucleaire brandstof
Klasse 04.34: Andere brandstoffen
Klasse 04.35: Elektriciteit
Klasse 04.36: Niet-elektrische energie
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GROEP 04.4: MIJNBOUW, INDUSTRIE EN BOUWNIJVERHEID
Klasse 04.40: Mijnbouw, industrie en bouwnijverheid (algemeen)
Klasse 04.41: Ontginning minerale grondstoffen met uitzondering van
minerale brandstoffen
Klasse 04.42: Industrie
Klasse 04.43: Openbare bouwen en werken

GROEP 04.5: VERVOER
Klasse 04.50: Vervoer (algemeen)
Klasse 04.51: Wegvervoer
Klasse 04.52: Vervoer via het water
Klasse 04.53: Spoorvervoer
Klasse 04.54: Luchtvaart
Klasse 04.55: Pijplijnen en diverse vervoersystemen

GROEP 04.6: COMMUNICATIE

GROEP 04.7: ANDERE BEDRIJFSTAKKEN
Klasse 04.70: Andere bedrijfstakken (algemeen)
Klasse 04.71: Distributie, opslag en bewaring
Klasse 04.72: Horeca
Klasse 04.73: Toerisme
Klasse 04.74: Ontwikkeling van projecten met meervoudige doeleinden
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GROEP 04.8: ONDERZOEK EN ONTWIKKELING OP HET GEBIED VAN
ECONOMISCHE ZAKEN
Klasse 04.80: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van economische
zaken (algemeen)
Klasse 04.81: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van algemene
economische, handels- en arbeidsmarktaangelegenheden
Klasse 04.82: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van landbouw,
bosbouw, visserij en jacht
Klasse 04.83: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van brandstoffen en
energie
Klasse 04.84: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van mijnbouw,
industrie en bouwnijverheid
Klasse 04.85: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van vervoer
Klasse 04.86: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van communicatie
Klasse 04.87: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van andere
bedrijfstakken

GROEP 04.9: ECONOMISCHE ZAKEN, NIET ELDERS GEKLASSEERD
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F° 04.10.0 : Algemene economische, handels- en arbeidsmarktaangelegenheden (algemeen).

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.1

Algemene economische, handels- en arbeidsmarktaangelegenheden.

Klasse

04.10

Algemene economische, handels- en arbeidsmarktaangelegenheden
(algemeen).

Omschrijving

Het bestuur van algemene economische, handels- en arbeidsmarktaangelegenheden (algemeen).

Inbegrepen

Algemene uitgaven van de ministeries of besturen die de economie, de KMO’s en de
middenstand tot hun bevoegdheden hebben (bijvoorbeeld apparaatkosten van de FOD
Economie, Landbouw en Middenstand, enz.).

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 04.11.0 : Algemene economische en handelsaangelegenheden.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.1

Algemene economische, handels- en arbeidsmarktaangelegenheden.

Klasse

04.11

Algemene economische en handelsaangelegenheden.

Omschrijving

Het bestuur van algemene zaken en diensten inzake economische en handelsaangelegenheden met
inbegrip van buitenlandse handel.
De formulering en de toepassing van het algemeen economisch en handelsbeleid.
De relaties tussen verschillende overheidsdiensten en tussen overheidsdiensten en de zakenwereld.
De regulering en de ondersteuning van algemene economische en handelsactiviteiten zoals de
import en de export in zijn geheel, de goederen- en aandelenmarkten, de algemene
inkomenscontrole, de algemene bevordering van de handel, de algemene regelgeving inzake
monopolies en andere beperkingen met betrekking tot de handel en de toegang tot de markten, enz.
Het toezicht op de banksector.
De werking en ondersteuning van instellingen die zich bezighouden met patenten, handelsmerken,
auteursrechten, handelsregisters, weersvoorspellingen, hydrologische en landmeetkundige normen,
enz.
De toelagen, leningen en subsidies ter bevordering van het algemeen economisch en handelsbeleid
en programma’s.

Inbegrepen

Algemene uitgaven van de ministeries of besturen die de economie tot hun bevoegdheid
hebben (bijvoorbeeld apparaatkosten van de FOD Economie, enz.).
Bescherming en voorlichting van de verbruiker.
Strijd tegen te veel schulden bij de verbruiker.
Informatie aan en veiligheid van de verbruiker.
Uitvoerbevordering (met name via DELCREDERE).
Fonds voor economische expansie.
Agentschap voor buitenlandse handel.
Gewichten en maten.
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Uitzonderingen

De economische en handelsaangelegenheden in een bepaalde bedrijfstak (te klasseren in 04.2 tot
en met 04.7).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 04.12.0 : Algemene arbeidsmarktaangelegenheden.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.1

Algemene economische, handels- en arbeidsmarktaangelegenheden.

Klasse

04.12

Algemene arbeidsmarktaangelegenheden.

Omschrijving

Het bestuur van algemene arbeidsmarktaangelegenheden en -diensten.
De formulering en de toepassing van het algemeen arbeidsmarktbeleid.
Het toezicht op en de regelgeving inzake arbeidsvoorwaarden (aantal werkuren, lonen, veiligheid,
enz.).
De relaties tussen verschillende overheidsdiensten en tussen overheidsdiensten en alle soorten
industriële, beroeps-, sociale of vakbondsorganisaties.
De werking van algemene programma’s of schema’s ter vergemakkelijking van arbeidsmobiliteit.
De werking van programma’s ter vermindering van discriminatie op basis van geslacht, ras of
leeftijd.
De werking en de ondersteuning van programma’s ter verlaging van de werkloosheid in
onderontwikkelde of in moeilijkheden verkerende gebieden, ter bevordering van de werkgelegenheid
van achtergestelde groepen of andere groepen met een hoge werkloosheidsgraad, enz.
De werking en de ondersteuning van arbeidsbureaus, arbitrage- en bemiddelingsdiensten.
De opmaak en de verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake algemene arbeidsmarktaangelegenheden en -diensten.
De toelagen, leningen en subsidies ter bevordering van algemene programma’s en algemeen beleid
inzake de arbeidsmarkt.
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Inbegrepen

De algemene uitgaven van de ministeries of besturen die de werkgelegenheid tot hun
bevoegdheden hebben (bijvoorbeeld algemene apparaatkosten van de FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, enz.).
Beleid inzake bescherming en behoud van werk.
Welzijn op het werk en, in het algemeen, alles wat met arbeidsvoorwaarden te maken heeft.
IAO-Internationale arbeidsorganisatie.
Algemene programma’s of stelsels voor meer mobiliteit van de werknemers.
Algemene programma’s of stelsels tot daling van de werkloosheidsgraad.
Algemene programma’s of stelsels tot bevordering van de werkgelegenheid voor achtergestelde
groepen of andere groepen met een hoge werkloosheidsgraad.

Uitzonderingen

De aangelegenheden inzake arbeidsmarkt in een welbepaalde bedrijfstak (te klasseren in 04.2 tot en
met 04.7).
De sociale bescherming in geld of in natura aan werklozen (10.50).
De Arbeidsrechtbank (03.30).
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F° 04.20.0 : Landbouw, bosbouw, visserij en jacht (algemeen).

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.2

Landbouw, bosbouw, visserij en jacht.

Klasse

04.20

Landbouw, bosbouw, visserij en jacht (algemeen).

Omschrijving

Inbegrepen

De algemene uitgaven van de ministeriële kabinetten, ministeries of besturen die de
landbouw tot hun bevoegdheden hebben, voor zover het mogelijk is deze uitgaven te
“onderscheiden” van de uitgaven inzake andere bevoegdheden van deze ministeriële
kabinetten, ministeries of besturen (bijvoorbeeld algemene apparaatkosten van het kabinet
van de minister van Landbouw [maar niet de apparaatkosten van de FOD Economie,
Landbouw en Middenstand (04.10.0)]).

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN

119

Werkfiches – Afdeling 04: Economische zaken

F° 04.21.0 : Landbouw.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.2

Landbouw, bosbouw, visserij en jacht.

Klasse

04.21

Landbouw.

Omschrijving

Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake landbouw.
De bescherming, het herstel of de uitbreiding van vruchtbare grond; de landbouwhervorming en de
ruilverkaveling; het toezicht op en de regelgeving betreffende de agrarische sector.
De bouw of de werking van systemen voor bevloeiing, irrigatie en afvloeiing met inbegrip van
toelagen, leningen en subsidies voor dergelijke werken.
De werking of de ondersteuning van programma’s of schema’s ter stabilisatie of verbetering van de
landbouwinkomens en van de lonen van de landbouwers.
De werking van de diensten voor vulgarisering van de landbouwwereld.
De werking of de ondersteuning van dierengeneeskundige dienstverlening voor landbouwers, van
diensten ter bestrijding van landbouwplagen, van diensten voor de inspectie en de klassering van
landbouwproducten.
De opmaak en de verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake landbouwzaken en –diensten.
Schadevergoedingen, toelagen, leningen of subsidies aan landbouwers betreffende landbouwactiviteiten met inbegrip van betalingen voor de beperking of de uitbreiding van de productie van een
bepaald landbouwgewas of om braakligging toe te laten.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Ontwikkeling van projecten met meervoudige doeleinden (04.74).
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F° 04.22.0 : Bosbouw.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.2

Landbouw, bosbouw, visserij en jacht.

Klasse

04.22

Bosbouw.

Omschrijving

Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake bosbouw : de bescherming, de uitbreiding en
de rationele exploitatie van bosreserves; het toezicht en de regelgeving inzake
bosbouwverrichtingen en de uitreiking van vergunningen voor het kappen van bomen.
De werking of ondersteuning van herbebossing, de bestrijding van plagen en ziekten,
bosbrandbestrijding en bosbrandpreventie en ondersteunende dienstverlening aan bosuitbaters.
De opmaak en de verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake bosbouwaangelegenheden en -diensten.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van commerciële bosbouwactiviteiten.

Inbegrepen

Alle types van exploitatie van bossen; alsook andere dan hout.

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 04.23.0 : Visserij en jacht.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.2

Landbouw, bosbouw, visserij en jacht.

Klasse

04.23

Visserij en jacht.

Omschrijving
Nota: Deze klasse bevat de commerciële visserij en jacht en de visserij en jacht als
vrijetijdsbesteding. De aangelegenheden en diensten inzake visserij- en jacht die hieronder worden
opgesomd verwijzen naar activiteiten die plaatsvinden buiten natuurparken en natuurreservaten.
Het bestuur van aangelegenheden inzake visserij en jacht; de bescherming, de bevordering en de
rationele exploitatie van het wild- en visbestand; het toezicht op en de regelgeving inzake de
zoetwatervisvangst, de kustvisserij, de oceaanvisserij, de visboerderijen, de jacht en de uitreiking
van vergunningen voor visvangst en jacht.
De werking of de ondersteuning van viskwekerijen, ondersteunende diensten, ras- en
selectieactiviteiten, enz.
De opmaak en de verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake visserij en jacht.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de commerciële visserij- en jacht met
inbegrip van de bouw of de werking van viskwekerijen.

Inbegrepen

Uitzonderingen

De controle op de visvangst buiten de territoriale wateren of op de oceaan (03.10).
Het bestuur, de werking of de ondersteuning van natuurparken of natuurreservaten (05.40).
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F° 04.30.0 : Brandstoffen en energie (algemeen).

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.3

Brandstoffen en energie.

Klasse

04.30

Brandstoffen en energie (algemeen).

Omschrijving

Inbegrepen

De algemene uitgaven van de ministeriële kabinetten, ministeries of besturen die de energie
tot hun bevoegdheden hebben, voor zover het mogelijk is deze uitgaven te “onderscheiden”
van de uitgaven inzake andere bevoegdheden van deze ministeriële kabinetten, ministeries of
besturen (bijvoorbeeld algemene apparaatkosten van het kabinet van de minister bevoegd
inzake energie [maar niet de apparaatkosten van de FOD Economie, Landbouw en
Middenstand (04.10.0)]).

Uitzonderingen
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F° 04.31.0 : Kolen en andere vaste minerale brandstoffen.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.3

Brandstoffen en energie.

Klasse

04.31

Kolen en andere vaste minerale brandstoffen.

Omschrijving
Nota: In deze klasse horen alle soorten kolen, bruinkool en turf, ongeacht de methode die werd
gebruikt voor de ontginning of de behandeling en de omvorming van deze brandstoffen naar
bijvoorbeeld cokes of gas.
Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake vaste minerale brandstoffen.
De bewaring, de ontdekking, de ontwikkeling en de rationele exploitatie van vaste minerale
brandstoffen.
Het toezicht op en de regelgeving inzake de ontginning, de behandeling, de verspreiding en het
gebruik van vaste minerale brandstoffen.
De opmaak en de verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake vaste minerale brandstoffen.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de nijverheden inzake vaste minerale
brandstoffen en de nijverheden die instaan voor de productie van cokes, briketten en gas.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Het transport van vaste minerale brandstoffen (te klasseren in de relevante klasse van de groep
04.5).
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F° 04.32.0 : Petroleum en aardgas.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.3

Brandstoffen en energie.

Klasse

04.32

Petroleum en aardgas.

Omschrijving
Nota: Deze klasse omvat aardgas, vloeibaar petroleumgas en raffinaderijgassen, olie van bronnen
of van andere oorsprong (zoals schalie of teerzand) en de verdeling van stadsgas ongeacht de
samenstelling ervan.
Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake aardolie en aardgas.
De bewaring, de ontdekking, de ontwikkeling en het rationele gebruik van aardolie- en
aardgasbronnen.
Het toezicht op en de regelgeving inzake de ontginning, de behandeling, de verdeling en het gebruik
van aardolie en stadsgas.
De opmaak en de verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake aangelegenheden en diensten van aardolie en aardgas.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de aardolieverwerkende industrie, de
olieraffinaderijen en de industrie van verwante vloeibare en gasproducten.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Het transport van aardolie of gas (te klasseren in de relevante klasse van de groep 04.5).
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F° 04.33.0 : Nucleaire brandstof.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.3

Brandstoffen en energie.

Klasse

04.33

Nucleaire brandstof.

Omschrijving

Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake nucleaire brandstof.
De bewaring, de ontdekking, de ontwikkeling en de rationele exploitatie van nucleaire grondstoffen.
Het toezicht op en de regelgeving inzake de winning en de behandeling van nucleaire grondstoffen
alsook de aanmaak, de verdeling en het gebruik van nucleaire brandstofelementen.
De opmaak en verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken inzake
nucleaire brandstofaangelegenheden en -diensten.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de extractieve nijverheden inzake nucleaire
grondstoffen en de nijverheden die dergelijke grondstoffen bewerken.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Het transport van nucleaire brandstof (te klasseren in de relevante klasse van de groep 04.5).
De verwijdering van radioactief afval (05.10).
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F° 04.34.0 : Andere brandstoffen.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.3

Brandstoffen en energie.

Klasse

04.34

Andere brandstoffen.

Omschrijving

Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake brandstoffen zoals alcohol, hout, houtafval,
pulp en andere niet-commerciële brandstoffen.
De opmaak en verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken inzake
de beschikbaarheid, de productie en het gebruik van deze brandstoffen.
De toelagen, leningen en subsidies ter bevordering van het gebruik van dergelijke brandstoffen voor
de productie van energie.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Bosbeheer (04.22).
Thermische wind- en zonne-energie (04.35 of 04.36).
Warmwaterbronnen (04.36).
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F° 04.35.0 : Elektriciteit.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.3

Brandstoffen en energie.

Klasse

04.35

Elektriciteit.

Omschrijving
Nota: Deze klasse bevat de traditionele bronnen van elektriciteit zoals thermische bronnen of
waterkracht en nieuwe bronnen zoals thermische wind- en zonne-energie.
Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake elektriciteit.
Het behoud, de ontwikkeling en de rationele exploitatie van elektriciteitsbronnen.
Het toezicht op en de regelgeving inzake de productie, de overbrenging en de verdeling van
elektriciteit.
De bouw of de werking van niet-commerciële elektriciteitsproductiesystemen.
De opmaak en verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake elektriciteit.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van elektriciteitsproducenten, namelijk voor de
bouw van dammen en andere werken die hoofdzakelijk bedoeld zijn voor de voorziening van
elektriciteit.

Inbegrepen

Thermische wind- en zonne-energie.

Uitzonderingen

Niet-elektrische energie opgewekt door thermische wind- of zonne-energie (04.36).
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F° 04.36.0 : Niet-elektrische energie.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.3

Brandstoffen en energie.

Klasse

04.36

Niet-elektrische energie.

Omschrijving

Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake niet-elektrische energie, hoofdzakelijk de
productie, de verdeling en het gebruik van hitte in de vorm van stoom, heet water of hete lucht.
De bouw of de werking van commerciële systemen die voorzien in niet-elektrische energie.
De opmaak en verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake niet-elektrische energie (beschikbaarheid, productie, gebruik).
De toelagen, leningen en subsidies ter bevordering van het gebruik van niet-elektrische energie.

Inbegrepen

Warmwaterbronnen; niet-elektrische energie opgewekt door thermische wind- of zonne-energie.

Uitzonderingen
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F° 04.40.0 : Mijnbouw, industrie en bouwnijverheid (algemeen).

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.4

Mijnbouw, industrie en bouwnijverheid.

Klasse

04.40

Mijnbouw, industrie en bouwnijverheid (algemeen).

Omschrijving

Inbegrepen

Uitzonderingen
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F° 04.41.0 : Ontginning minerale grondstoffen met uitzondering van minerale
brandstoffen.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.4

Mijnbouw, industrie en bouwnijverheid.

Klasse

04.41

Ontginning minerale grondstoffen met uitzondering van minerale
brandstoffen.

Omschrijving
Nota: Deze klasse bevat metaalbevattende mineralen, zand, klei, steen, mineralen gebruikt in
chemische en meststoffenindustrie, zout, edelstenen, asbest, gips, enz.
Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake mijnbouw en minerale bronnen.
Het behoud, de ontdekking, de ontwikkeling en de rationele exploitatie van minerale bronnen.
Het toezicht op en de regelgeving inzake het onderzoek, het ontginnen, het op de markt brengen en
andere aspecten van de productie van mineralen.
De opmaak en verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake mijnbouw en minerale bronnen.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de commerciële activiteiten inzake
mijnbouw.

Inbegrepen

De uitgifte van vergunningen en pachten.
De regelgeving inzake productienormen.
De inspectie van mijnen inzake de conformiteit met veiligheidsvoorschriften, enz.

131

Werkfiches – Afdeling 04: Economische zaken

Uitzonderingen

Kolen en andere vaste brandstoffen (04.31).
Petroleum en aardgas (04.32).
Nucleaire brandstof (04.33).
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F° 04.42.0 : Industrie.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.4

Mijnbouw, industrie en bouwnijverheid.

Klasse

04.42

Industrie.

Omschrijving

Het bestuur van aangelegenheden en diensten betreffende de industrie.
De ontwikkeling, de uitbreiding of de verbetering van de industrie.
Het toezicht op en de regelgeving inzake de oprichting en de werking van industriële bedrijven.
De relaties met fabrikantenverenigingen en andere organisaties die zich interesseren in de
aangelegenheden en diensten van de industrie.
De opmaak en verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken inzake
industrie en producten.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de industriële ondernemingen.

Inbegrepen

Inspectie van fabrieken voor de conformiteit met veiligheidsregels, de bescherming van de verbruiker
tegen gevaarlijke producten, enz.

Uitzonderingen

De aangelegenheden en diensten inzake de industriële bewerking van kolen (04.31).
De petroleumraffinaderijen (04.32).
De nucleaire brandstofindustrie (04.33).
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F° 04.43.0 : Openbare bouwen en werken.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.4

Mijnbouw, industrie en bouwnijverheid.

Klasse

04.43

Openbare bouwen en werken.

Omschrijving

Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake de openbare bouwen en werken.
Het toezicht op de openbare bouwen en werken.
De opmaak en de toepassing inzake de openbare bouwen en werken.
De opmaak en verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake de openbare bouwen en werken.

Inbegrepen

De uitgifte van bouwvergunningen;
De inspectie van bouwwerven inzake de conformiteit met de veiligheidsvoorschriften, enz.

Uitzonderingen

De toelagen, leningen en subsidies voor de bouw van huizen, industriële gebouwen, straten,
openbare nutsvoorzieningen, culturele faciliteiten, enz. (te klasseren volgens hun functie).
De ontwikkeling en de toepassing van normen voor particuliere huisvesting (06.10).
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F° 04.50.0 : Vervoer (algemeen).

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.5

Vervoer.

Klasse

04.50

Vervoer (algemeen).

Omschrijving

Inbegrepen

Algemene uitgaven van de ministeries of besturen die de mobiliteit tot hun bevoegdheden
hebben (bijvoorbeeld apparaatkosten van de FOD Mobiliteit en Vervoer, enz.).

Uitzonderingen
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F° 04.51.0 : Wegvervoer.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.5

Vervoer.

Klasse

04.51

Wegvervoer.

Omschrijving

Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake de werking, het gebruik, de aanleg, en het
onderhoud van wegennetwerken en aanverwante infrastructuur (straten, bruggen, tunnels, parkings,
busstations, enz.).
Het toezicht op en de regelgeving met betrekking tot het weggebruik (inschrijving van voertuigen,
rijbewijzen, de inspectie van de veiligheid van de voertuigen, richtlijnen in verband met de omvang
en de lading voor het wegtransport van passagiers en vracht, de regelgeving inzake de arbeidstijd
van bestuurders van autobussen, autocars en vrachtwagens, enz.).
Het toezicht op en de regelgeving met betrekking tot de uitbating van het wegvervoer (het toekennen
van systeemlicentie, de goedkeuring van vracht- en passagierstarieven, de dienstregelingen en van
de doorkomstfrequentie, enz.) en van de wegenbouw en het wegenonderhoud.
De bouw of de werking van niet-commerciële wegennetwerken en aanverwante infrastructuur.
De opmaak en verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake wegvervoer en wegenbouw.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de werking, de bouw, het onderhoud of de
modernisering van wegennetwerken en -infrastructuur.

Inbegrepen

Autosnelwegen (met inbegrip van de verlichting van autosnelwegen), straten, wegen, fietspaden en
voetpaden.
Aanmoediging van en middelen ter beschikking gesteld voor carpooling.
Trams en trolleybussen.
.
Bussen en metro.
Verkeersveiligheid in al zijn aspecten (met inbegrip van de veiligheid bij rally’s, wielerwedstrijden,
enz.).

136

Werkfiches – Afdeling 04: Economische zaken

Uitzonderingen

De verkeerscontrole (03.10).
De toelagen, leningen en subsidies aan producenten van voertuigen voor wegvervoer (04.42).
De reiniging van de straten (05.10).
De bouw van geluidsmuren, hagen en andere geluidsbeperkende faciliteiten met inbegrip van het
aanbrengen van lawaaiverminderende bestrating in stadsgebieden (05.30).
De straatverlichting (behalve die van de autowegen) (06.40).
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F° 04.52.0 : Vervoer via het water.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.5

Vervoer.

Klasse

04.52

Vervoer via het water.

Omschrijving

Het bestuur van aangelegenheden en diensten met betrekking tot de werking, het gebruik, de bouw
en het onderhoud van netwerken van waterwegen en aanverwante infrastructuur op de oceaan, aan
de kust en in het binnenland (havens, dokken, navigatiemiddelen en -uitrusting, kanalen, bruggen,
tunnels, vaargeulen, dijken, pieren, scheepswerven, haventerminals, golfbrekers, enz.).
Het toezicht op en de regelgeving in verband met de gebruikers van het vervoer via het water (de
registratie, de inspectie en toekennen van vergunningen van vaartuigen en bemanningen, de
regelgeving in verband met de veiligheid van passagiers en vracht, enz.).
Het toezicht en de regelgeving in verband met de uitbating van watervervoersystemen (het
toekennen van systeemlicentie, de goedkeuring van vracht- en passagierstarieven, van de
dienstregeling en van de doorkomstfrequentie, enz.).
Het toezicht op en de regelgeving in verband met de bouw en het onderhoud van infrastructuur voor
het vervoer via het water.
De bouw of de uitbating van niet-commerciële netwerken van waterwegen en aanverwante
infrastructuur (bijvoorbeeld veerdiensten).
De opmaak en verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake het uitbaten van netwerken van waterwegen en de bouw van aanverwante infrastructuur.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de uitbating, de bouw, het onderhoud of
de modernisering van netwerken van waterwegen en aanverwante infrastructuur.

Inbegrepen

Bijstand aan radio- en satellietnavigatie.
De reddingsdiensten op zee en het sleepwezen.
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Uitzonderingen

Toelagen, leningen en subsidies voor scheepsbouw (04.42).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 04.53.0 : Spoorvervoer.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.5

Vervoer.

Klasse

04.53

Spoorvervoer.

Omschrijving

Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake de werking, het gebruik, de bouw of het
onderhoud van netwerken en infrastructuur van het spoorvervoer (spoorbeddingen, stations, tunnels,
bruggen, spoordijken, doorsteken).
Het toezicht op en de regelgeving inzake de gebruikers van het spoorvervoer (de toestand van het
rollend materieel, de stabiliteit van de spoorbeddingen, de veiligheid van de passagiers, de veiligheid
van de vracht, enz.).
Het toezicht op en de regelgeving van de uitbating van de spoornetwerken (het toekennen van
systeemlicentie, de goedkeuring van vracht- en passagierstarieven, van de dienstregeling en van de
doorkomstfrequentie, enz.).
Het toezicht op en de regelgeving van de spoorbouw en het spooronderhoud.
Het uitbaten van niet-commerciële spoornetwerken en aanverwante infrastructuur.
De opmaak en verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake de werking van spoornetwerken en spoorbouwactiviteiten.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de werking, de bouw, het onderhoud of de
modernisering van netwerken en infrastructuur voor het spoorvervoer.

Inbegrepen

Lange afstand- en intercityspoorvervoer.
Stedelijke hogesnelheidstransport per spoor en stedelijke spoornetwerken.
Aanschaffen en onderhoud van rollend materieel.
GEN.
Metro.
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Uitzonderingen

De toelagen, leningen en subsidies aan bouwers van rollend materieel (04.42).
De bouw van antigeluidsmuren, hagen en andere geluidsbeperkende maatregelen met inbegrip van
het bedekken van de sporen met een speciale geluidswerende laag (05.30).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 04.54.0 : Luchtvaart.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.5

Vervoer.

Klasse

04.54

Luchtvaart.

Omschrijving

Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake de werking, het gebruik, de bouw of het
onderhoud van de netwerken en infrastructuur van de luchtvaart (luchthavens, vertrek- en
landingsbanen, loodsen, navigatie-uitrusting en hulpmiddelen, luchtcontrole, enz.).
Het toezicht op en de regelgeving in verband met de werking van de luchtvaart (de registratie,
toekennen van vergunningen en de inspectie van vliegtuigen, piloten, bemanningen, het
grondpersoneel, de regelgeving inzake de passagiersveiligheid, onderzoek van vliegtuigongevallen,
enz.).
Het toezicht op en de regelgeving in verband met infrastructuur van de luchtvaart (het toekennen
van vliegroutes, goedkeuring van vracht- en passagierstarieven, van de dienstregeling en van de
doorkomstfrequentie en het niveau van de dienstverlening, enz.).
Het toezicht op en de regelgeving in verband met de bouw en onderhoud van infrastructuur voor de
luchtvaart.
De bouw of de werking van niet-commerciële diensten en infrastructuur voor luchtvervoer.
De opmaak en verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake de werking van luchtvaartinfrastructuur en bouwfaciliteiten voor de luchtvaart.
De toelagen, leningen en subsidies voor de werking, de bouw, het onderhoud of de modernisering
van de infrastructuur en faciliteiten van de luchtvaart.

Inbegrepen

Bijstand aan radio- en satellietnavigatie voor de luchtvaart.
Reddingsdiensten voor de luchtvaart.
Lijn- en chartervluchten voor vracht- en passagiersvervoer.
Regelgeving en controle op particuliere vluchten.
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Uitzonderingen

Toelagen, leningen en subsidies voor vliegtuigbouwers (04.42).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 04.55.0 : Pijplijnen en diverse vervoersystemen.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.5

Vervoer.

Klasse

04.55

Pijplijnen en diverse vervoersystemen.

Omschrijving

Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake de werking, het gebruik, de bouw, en het
onderhoud van pijplijnen.
Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake de werking, het gebruik, de bouw, en het
onderhoud van diverse vervoersystemen (zetelliften, kabelbanen, kabelsporen, enz.).
Het toezicht op en de regelgeving inzake de gebruikers van pijplijnen en diverse vervoersystemen
(de registratie, de vergunningen, de inspectie van de uitrusting, de opleiding en de bevoegdheden
van de uitbaters; veiligheidsnormen, enz.).
Het toezicht op en de regelgeving inzake de uitbaters van pijplijnen en diverse vervoersystemen
(toekennen van systeemlicentie, bepalen van tarieven, de frequentie en het niveau van de
dienstverlening, enz.).
Het toezicht op en de regelgeving inzake de bouw en het onderhoud van pijplijnen en diverse
vervoersystemen.
De bouw en de werking van niet-commerciële pijplijnen en diverse vervoersystemen.
De opmaak en verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake de werking en de bouw van pijplijnen en diverse vervoersystemen.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de werking, de bouw, het onderhoud of de
modernisering van pijplijnen en diverse vervoersystemen.

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 04.60.0 : Communicatie.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.6

Communicatie.

Klasse

04.60

Communicatie.

Omschrijving

Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake de bouw, de ontwikkeling, de modernisering,
de werking en het onderhoud van communicatiesystemen (post, telefoon, telegraaf, draadloze
[radio] en satellietcommunicatiesystemen).
De regelgeving inzake de werking van communicatiesystemen (toekennen van systeemlicentie,
toekennen van frequenties, de specificatie van de te bedienen markten en de te vragen tarieven,
enz.).
De opmaak en verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake communicatie.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de bouw, de werking, het onderhoud of de
modernisering van de communicatiesystemen.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Bijstand aan radio- en satellietnavigatie voor vervoer via het water(04.52).
Bijstand aan radio- en satellietnavigatie voor de luchtvaart (04.54).
Radio en televisie (08.30).
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F° 04.70.0 : Andere bedrijfstakken (algemeen).

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.7

Andere bedrijfstakken.

Klasse

04.70

Andere bedrijfstakken (algemeen).

Omschrijving

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 04.71.0 : Distributie, opslag en bewaring.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.7

Andere bedrijfstakken.

Klasse

04.71

Distributie, opslag en bewaring.

Omschrijving

Aangelegenheden en diensten betreffende de distributie, de opslag en bewaring.
Het toezicht op en de regelgeving betreffende de groot- en kleinhandel (vergunningen,
verkoopspraktijken, de etikettering van voorverpakt voedsel en andere goederen bedoeld voor
huishoudelijk verbruik, de inspectie van weegschalen en andere weegtoestellen, enz.).
Het toezicht op en de regelgeving betreffende de opslag en de bewaring (vergunningen, controle
van douane-entrepots, enz.).
De prijscontrolestelsels en de rantsoenering uitgevoerd door toedoen van klein- en groothandel
ongeacht het soort goederen of verbruikers.
Het bestuur en de levering van voedingswaren aan de bevolking.
De opmaak en verspreiding aan de winkeliers en de bevolking van informatie inzake de prijzen, de
beschikbaarheid van goederen en andere aspecten van de handel, de distributie, de opslag en
bewaring; de samenstelling en publicatie van statistieken over de distributie, de opslag en bewaring.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de distributie, de opslag en bewaring.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Het bestuur van prijscontrole en andere controle gericht op de producenten (te klasseren volgens de
functie).
Het voedsel en aanverwante subsidies voor bepaalde bevolkingsgroepen of individuen (10).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 04.72.0 : Horeca.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.7

Andere bedrijfstakken.

Klasse

04.72

Horeca.

Omschrijving

Het bestuur van de aangelegenheden en diensten inzake de bouw, de ontwikkeling, de
modernisering, de werking en het onderhoud van hotels en restaurants.
Het toezicht op en de regelgeving inzake de werking van hotels en restaurants (regelgeving in
verband met prijzen, netheid, verkoopspraktijken, vergunningen voor hotels en restaurants, enz.).
De opmaak en verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake aangelegenheden en diensten van de horeca.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de bouw, werking, onderhoud of
modernisering van hotels en restaurants.

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 04.73.0 : Toerisme.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.7

Andere bedrijfstakken.

Klasse

04.73

Toerisme.

Omschrijving

Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake toerisme.
De bevordering en de ontwikkeling van het toerisme; de relaties met de toeristische transport,
horeca en andere bedrijfstakken die voordeel halen uit de aanwezigheid van toeristen.
De werking van toeristische kantoren in het binnen- en buitenland, enz.; de organisatie van
publiciteitscampagnes met inbegrip van de opmaak en verspreiding van toeristische informatie en
dergelijke.
De opmaak en verspreiding van statistieken inzake toerisme.

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 04.74.0 : Ontwikkeling van projecten met meervoudige doeleinden.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.7

Andere bedrijfstakken.

Klasse

04.74

Ontwikkeling van projecten met meervoudige doeleinden.

Omschrijving
Nota: Ontwikkeling van projecten met meervoudige doeleinden bestaande specifiek uit
geïntegreerde infrastructuur die tegelijkertijd dienen voor opwekking van energie,
waterkwantiteitsbeheer, bevloeiing, navigatie en recreatie.
Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake de bouw, de ontwikkeling, de modernisering,
de werking en het onderhoud van ontwikkeling van projecten met (meervoudige) doeleinden.
De opmaak en verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake aangelegenheden en diensten van projecten met meervoudige doeleinden.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de bouw, de werking, het onderhoud of de
modernisering van de ontwikkeling van projecten met meervoudige doeleinden.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Projecten met één hoofdfunctie en andere secundaire functies (te klasseren volgens de
hoofdfunctie).
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F° 04.80.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van economische zaken (algemeen).

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.8

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van economische zaken.

Klasse

04.80

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van economische zaken
(algemeen).

Omschrijving

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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F° 04.81.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van algemene economische, handels- en
arbeidsmarktaangelegenheden.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.8

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van economische zaken.

Klasse

04.81

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van algemene economische,
handels- en arbeidsmarktaangelegenheden.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen betrokken bij toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake algemene economische, handels- en arbeidsmarktaangelegenheden.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake algemene economische, handels- en arbeidsmarktaangelegenheden, uitgevoerd
door niet-overheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 04.82.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van landbouw, bosbouw, visserij en jacht.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.8

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van economische zaken.

Klasse

04.82

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van landbouw, bosbouw,
visserij en jacht.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen betrokken bij toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake landbouw, bosbouw, visserij en jacht.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake landbouw, bosbouw, visserij en jacht, uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen
zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 04.83.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van brandstoffen en energie.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.8

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van economische zaken.

Klasse

04.83

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van brandstoffen en energie.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen betrokken bij toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake brandstoffen en energie.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake brandstoffen en energie, uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen zoals
onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 04.84.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van mijnbouw, industrie en bouwnijverheid

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.8

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van economische zaken.

Klasse

04.84

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van mijnbouw, industrie en
bouwnijverheid.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen betrokken bij toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake mijnbouw, industrie en bouwnijverheid.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake mijnbouw, industrie en bouwnijverheid uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen
zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 04.85.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van vervoer.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.8

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van economische zaken.

Klasse

04.85

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van vervoer.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen betrokken bij toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake vervoer.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake vervoer, uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen
en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 04.86.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van communicatie.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.8

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van economische zaken.

Klasse

04.86

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van communicatie.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen betrokken bij toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake communicatie.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake communicatie, uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 04.87.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van andere bedrijfstakken.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.8

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van economische zaken.

Klasse

04.87

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van andere bedrijfstakken.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen betrokken bij toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake andere bedrijfstakken.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake andere bedrijfstakken, uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen zoals
onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 04.90.0 : Economische zaken, niet elders geklasseerd.

Afdeling

04

Economische zaken.

Groep

04.9

Economische zaken, niet elders geklasseerd.

Klasse

04.90

Economische zaken, niet elders geklasseerd.

Omschrijving

Het bestuur, de werking of de ondersteuning met betrekking tot algemene en sectorale economische
zaken die niet kunnen worden toegewezen aan de groepen 04.1, 04.2, 04.3, 04.4, 04.5, 04.6, 04.7 of
04.8.

Inbegrepen

Uitzonderingen
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AFDELING 05 : MILIEUBESCHERMING
GROEP 05.1: AFVALBEHEER

GROEP 05.2: AFVALWATERBEHEER

GROEP 05.3: BESTRIJDING VAN MILIEUVERVUILING

GROEP 05.4: BESCHERMING VAN DE BIODIVERSITEIT EN HET
LANDSCHAP

GROEP 05.5: ONDERZOEK EN ONTWIKKELING OP HET GEBIED VAN
MILIEUBESCHERMING
Klasse 05.50: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van
milieubescherming (algemeen)
Klasse 05.51: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van afvalbeheer
Klasse 05.52: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van
afvalwaterbeheer
Klasse 05.53: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van bestrijding van
milieuvervuiling
Klasse 05.54: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van bescherming
van de biodiversiteit en het landschap

GROEP 05.6: MILIEUBESCHERMING, NIET ELDERS GEKLASSEERD
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F° 05.10.0 : Afvalbeheer.

Afdeling

05

Milieubescherming.

Groep

05.1

Afvalbeheer.

Klasse

05.10

Afvalbeheer.

Omschrijving
Nota: In deze groep worden de ophaling, de behandeling en de verwijdering van afval behandeld.
Afvalophaling houdt het reinigen van de straten, pleinen, paden, markten, openbare tuinen, parken,
… in. Daaronder vallen ook de ophaling van alle soorten afval ongeacht de selectiviteit per type
product of afval in het algemeen en het transport naar de plaats van behandeling of lossing.
Afvalbehandeling is elke methode die of proces dat erop gericht is de fysische, chemische of
biologische aard of samenstelling van afval te veranderen met het oog op de neutralisering van het
afval, het ongevaarlijk te maken, het verminderen van het risico voor vervoer of het klaar te maken
voor recyclage of opslag of het volume ervan te doen afnemen.
Afvalverwijdering houdt de definitieve opslag in van afval waarvoor geen recyclage is voorzien.
Deze opslag kan gebeuren door storting van afval op daartoe bestemde plaatsen, ondergrondse
opslag, storting in zee of elke andere relevante afvalverwijderingsmethode.

Het bestuur, het toezicht, de inspectie, de werking en de ondersteuning van afvalophaling, behandeling en –verwijdering.
De toelagen, leningen en subsidies voor de financiering van de werking, de bouw, het onderhoud of
de modernisering van afvalverwerkingsystemen.

161

Werkfiches – Afdeling 05: Milieubescherming

Inbegrepen

De ophaling, de behandeling en de verwijdering van kernafval.
De ophaling van huisvuil en selectieve afvalophalingen.
De containerparken voor selectieve afvalverzameling.

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 05: Milieubescherming

F° 05.20.0 : Afvalwaterbeheer.

Afdeling

05

Milieubescherming.

Groep

05.2

Afvalwaterbeheer.

Klasse

05.20

Afvalwaterbeheer.

Omschrijving
Nota: Het afvalwaterbeheer houdt rioleringsystemen en afvalwaterbehandeling in.
Riolering bevat het beheer en de bouw van een systeem van collectoren, pijplijnen, pompen en
leidingen om afvalwater te verwijderen (regenwater, huishoudelijk water en ander afvalwater) van
de oorsprong naar ofwel een waterzuiveringstation of naar een plaats waar het afvalwater wordt
geloosd in een oppervlaktewater.
Afvalwaterbehandeling is elk mechanisch, biologisch of ander proces waarbij afvalwater wordt
omgezet in water dat voldoet aan de bestaande milieunormen of andere kwaliteitsnormen.
Het bestuur, het toezicht, de inspectie, de werking en de ondersteuning van rioleringsystemen en
afvalwaterbehandeling.
De toelagen, leningen en subsidies ter financiering van de werking, de bouw, het onderhoud en de
modernisering van rioleringsystemen en systemen voor afvalwaterbehandeling.

Inbegrepen

Waterzuiveringstations.

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 05: Milieubescherming

F° 05.30.0 : Bestrijding van milieuvervuiling.

Afdeling

05

Milieubescherming.

Groep

05.3

Bestrijding van milieuvervuiling.

Klasse

05.30

Bestrijding van milieuvervuiling.

Omschrijving
Nota: Deze groep omvat de activiteiten met betrekking tot de bescherming van de lucht, het
klimaat, de grond en het grondwater, de beperking van lawaai en trillingen en de bescherming tegen
straling.
Deze activiteiten bevatten de bouw, het onderhoud en de werking van opvolgingssystemen en stations (andere dan weerstations), de bouw van geluidsmuren, -hagen en andere geluidswerende
installaties met inbegrip van de behandeling van het wegdek van snelwegen en spoorwegen met
geluidsverminderende substanties, maatregelen om verontreiniging in het water tegen te gaan,
maatregelen om de uitstoot tegen te gaan van broeikasgassen die de kwaliteit van de lucht
verslechten, de werking en het onderhoud van installaties voor de reiniging van vervuilde grond en
de opslag en het transport van vervuilende producten.
Het bestuur, het toezicht, de inspectie, de werking en de ondersteuning van activiteiten betreffende
de bestrijding en de controle van vervuiling.
De toelagen, leningen en subsidies om activiteiten te ondersteunen inzake de bestrijding en de
controle van vervuiling.

Inbegrepen

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN

164

Werkfiches – Afdeling 05: Milieubescherming

F° 05.40.0 : Bescherming van de biodiversiteit en het landschap.

Afdeling

05

Milieubescherming.

Groep

05.4

Bescherming van de biodiversiteit en het landschap.

Klasse

05.40

Bescherming van de biodiversiteit en het landschap.

Omschrijving
Nota: Deze groep omvat activiteiten inzake de bescherming van fauna en flora (met inbegrip van de
herinvoering van bedreigde soorten en de redding van soorten die door uitsterving worden
bedreigd), de bescherming van de natuurlijke habitat (met inbegrip van het beheer van
natuurparken en natuurreservaten) en de bescherming van landschappen voor hun esthetische
waarde (met inbegrip van het herstel van beschadigde landschappen voor de versterking van hun
esthetische waarde en de renovatie van verlaten mijnen en steengroeven).
Het bestuur, het toezicht, de inspectie, de werking en de ondersteuning van de activiteiten
betreffende de bescherming van de biodiversiteit en het landschap.
De toelagen, leningen en subsidies van activiteiten inzake de bescherming van de biodiversiteit en
het landschap.

Inbegrepen

Natuurbehoud en –bescherming.

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 05: Milieubescherming

F° 05.50.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van milieubescherming (algemeen).

Afdeling

05

Milieubescherming.

Groep

05.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van milieubescherming.

Klasse

05.50

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van milieubescherming
(algemeen).

Omschrijving
Nota: Omschrijvingen van zuiver wetenschappelijk onderzoek, toegepast
experimentele ontwikkeling worden gegeven onder de groepen 01.4 en 01.5.

onderzoek

en

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen betrokken bij toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake milieubescherming (algemeen).
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake milieubescherming (algemeen) uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen
(onderzoeksinstellingen, universiteiten, enz.).

Inbegrepen

Uitzonderingen

Het zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 05: Milieubescherming

F° 05.51.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van afvalbeheer.

Afdeling

05

Milieubescherming.

Groep

05.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van milieubescherming.

Klasse

05.51

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van afvalbeheer.

Omschrijving

Nota: Omschrijvingen van zuiver wetenschappelijk onderzoek, toegepast
experimentele ontwikkeling worden gegeven onder de groepen 01.4 en 01.5.

onderzoek

en

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen betrokken bij toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake afvalbeheer.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake afvalbeheer uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen (onderzoeksinstellingen,
universiteiten, enz.).

Inbegrepen

Uitzonderingen

Het zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 05: Milieubescherming

F° 05.52.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van afvalwaterbeheer

Afdeling

05

Milieubescherming.

Groep

05.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van milieubescherming.

Klasse

05.52

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van afvalwaterbeheer.

Omschrijving

Nota: Omschrijvingen van zuiver wetenschappelijk onderzoek, toegepast
experimentele ontwikkeling worden gegeven onder de groepen 01.4 en 01.5.

onderzoek

en

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen betrokken bij toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake afvalwaterbeheer.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake afvalwaterbeheer uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen (onderzoeksinstellingen, universiteiten, enz.).

Inbegrepen

Uitzonderingen

Het zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 05: Milieubescherming

F° 05.53.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van bestrijding van milieuvervuiling.

Afdeling

05

Milieubescherming.

Groep

05.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van milieubescherming.

Klasse

05.53

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van bestrijding van
milieuvervuiling.

Omschrijving

Nota: Omschrijvingen van zuiver wetenschappelijk onderzoek, toegepast
experimentele ontwikkeling worden gegeven onder de groepen 01.4 en 01.5.

onderzoek

en

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen betrokken bij toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake bestrijding van milieuvervuiling.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake bestrijding van milieuvervuiling uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen
(onderzoeksinstellingen, universiteiten, enz.).

Inbegrepen

Uitzonderingen

Het zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 05: Milieubescherming

F° 05.54.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van bescherming van de biodiversiteit en het landschap.

Afdeling

05

Milieubescherming.

Groep

05.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van milieubescherming.

Klasse

05.54

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van bescherming van de
biodiversiteit en het landschap.

Omschrijving

Nota: Omschrijvingen van zuiver wetenschappelijk onderzoek, toegepast
experimentele ontwikkeling worden gegeven onder de groepen 01.4 en 01.5.

onderzoek

en

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen betrokken bij toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake de bescherming van de biodiversiteit en het landschap.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake de bescherming van de biodiversiteit en het landschap uitgevoerd door nietoverheidsinstellingen (onderzoeksinstellingen, universiteiten, enz.).

Inbegrepen

Uitzonderingen

Het zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 05: Milieubescherming

F° 05.60.0 : Milieubescherming, niet elders geklasseerd.

Afdeling

05

Milieubescherming.

Groep

05.6

Milieubescherming, niet elders geklasseerd.

Klasse

05.60

Milieubescherming, niet elders geklasseerd.

Omschrijving

Het bestuur, het beheer, de regelgeving, het toezicht, de werking en de ondersteuning van de
activiteiten zoals de formulering, het bestuur, de coördinatie en de opvolging van het algemeen
beleid, de plannen, de programma's en de begrotingen voor de bevordering van de
milieubescherming.
De formulering en de toepassing van de wetgeving en normen inzake de dienstverlening betreffende
de milieubescherming.
De opmaak en de verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake milieubescherming.

Inbegrepen

Aangelegenheden en diensten in verband met milieubescherming die niet kunnen worden
toegewezen aan de groepen 05.1, 05.2, 05.3, 05.4 en 05.5.
Duurzame ontwikkeling.

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 06: Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

AFDELING 06 : HUISVESTING EN GEMEENSCHAPPELIJKE
VOORZIENINGEN
GROEP 06.1: HUISVESTING

GROEP 06.2: SAMENLEVINGSOPBOUWWERK

GROEP 06.3: WATERVOORZIENING

GROEP 06.4: STRAATVERLICHTING

GROEP 06.5: ONDERZOEK EN ONTWIKKELING OP HET GEBIED VAN
HUISVESTING EN GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN
Klasse 06.50: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van huisvesting en
gemeenschappelijke voorzieningen (algemeen)
Klasse 06.51: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van huisvesting
Klasse 06.52: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van
samenlevingsopbouwwerk
Klasse 06.53: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van
watervoorziening
Klasse 06.54: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van straatverlichting

GROEP 06.6: HUISVESTING EN GEMEENSCHAPPELIJKE
VOORZIENINGEN, NIET ELDERS GEKLASSEERD

172

Werkfiches – Afdeling 06: Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

F° 06.10.0 : Huisvesting.

Afdeling

06

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen.

Groep

06.1

Huisvesting.

Klasse

06.10

Huisvesting.

Omschrijving

Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake huisvesting; de bevordering, de opvolging en
de evaluatie van huisvestingsactiviteiten ongeacht of die activiteiten worden uitgevoerd onder het
toezicht van de overheid; de ontwikkeling en de regelgeving inzake huisvestingsnormen.
Het slopen van krottenwijken voor de bouw van woningen; de aankoop van terreinen nodig voor
huisvesting; de bouw of de aankoop en de aanpassing van wooneenheden voor de bevolking of voor
personen met specifieke behoeften.
De opmaak en de verspreiding van informatie voor de bevolking, technische informatie en
statistieken over aangelegenheden en diensten inzake huisvesting.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van de uitbreiding, de verbetering en het
onderhoud van het woningenbestand.

Inbegrepen

Uitzonderingen

De ontwikkeling en de regelgeving inzake bouwnormen (04.43).
De voordelen in geld of in natura om gezinnen te helpen bij het dragen van de kosten van de
huisvesting (10.60).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 06: Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

F° 06.20.0 : Samenlevingsopbouwwerk.

Afdeling

06

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen.

Groep

06.2

Samenlevingsopbouwwerk.

Klasse

06.20

Samenlevingsopbouwwerk.

Omschrijving

Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake samenlevingsopbouwwerk.
Het bestuur van stads-en plattelandsontwikkeling en regelgeving inzake bodemgebruik en bouw.
De opmaak van plannen van nieuwe of gerenoveerde woongebieden.
De stadsontwikkeling; planning van de bouw of renovatie van wijken zoals woningen, industriële
gebouwen; openbare nutsvoorzieningen, onderwijsinstellingen, gezondheidsinfrastructuur,
infrastructuur voor cultuur en recreatie, enz.
De voorbereiding van financiële schema’s voor projecten.
De opmaak en de verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken op
de aangelegenheden en diensten inzake samenlevingsopbouwwerk.

Inbegrepen

Uitzonderingen

De uitvoering van de plannen, dit wil zeggen de eigenlijke bouw van woningen, industriële
gebouwen, straten, openbare nutsvoorzieningen, culturele faciliteiten, enz. (opgesplitst volgens
functie).
Het beleid inzake ruilverkaveling (04.21).
Het beheer inzake bouwnormen (04.43).
Het beheer inzake huisvestingsnormen (06.10).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 06: Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

F° 06.30.0 : Watervoorziening.

Afdeling

06

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen.

Groep

06.3

Watervoorziening.

Klasse

06.30

Watervoorziening.

Omschrijving

Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake watervoorziening.
De raming van toekomstige behoeften en de bepaling van de beschikbaarheid inzake
watervoorziening.
Het toezicht op en de regelgeving inzake alle aspecten van de drinkwatervoorziening met inbegrip
van de controle van de zuiverheid, de prijs en de kwantiteit van het water.
De bouw of de werking van niet-commerciële watervoorzieningsystemen.
De opmaak en de verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
over aangelegenheden en diensten inzake watervoorziening.
De toelagen, leningen en subsidies voor de werking, de bouw, het onderhoud en de vernieuwing van
watervoorzieningsystemen.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Irrigatiesystemen (04.21).
Ontwikkeling van projecten met meervoudige doeleinden (04.74).
Ophaling en behandeling van afvalwater (05.20).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 06: Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

F° 06.40.0 : Straatverlichting.

Afdeling

06

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen.

Groep

06.4

Straatverlichting.

Klasse

06.40

Straatverlichting.

Omschrijving

Het bestuur van aangelegenheden en diensten inzake straatverlichting.
De ontwikkeling en de regelgeving inzake de normen van straatverlichting.
De installatie, de werking, het onderhoud, de vernieuwing, enz. van de straatverlichting.

Inbegrepen

Uitzonderingen

De aangelegenheden en diensten inzake de verlichting in het kader van de bouw en de werking van
snelwegen (04.51).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 06: Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

F° 06.50.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
(algemeen).

Afdeling

06

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen.

Groep

06.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van huisvesting en
gemeenschappelijke voorzieningen.

Klasse

06.50

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van huisvesting en
gemeenschappelijke voorzieningen (algemeen).

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met bij toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake huisvestingsbeleid en gemeenschappelijke voorzieningen.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake huisvestingsbeleid en gemeenschappelijke voorzieningen uitgevoerd door nietoverheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Het zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
Het toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling op het vlak van methodes en materialen
voor de bouw (04.84).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN

177

Werkfiches – Afdeling 06: Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

F° 06.51.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van huisvesting.

Afdeling

06

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen.

Groep

06.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van huisvesting en
gemeenschappelijke voorzieningen.

Klasse

06.51

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van huisvesting.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met bij toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake huisvesting.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake huisvestingsbeleid uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Het zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
Het toegepast onderzoek en de experimentele ontwikkeling op het vlak van methodes en materialen
voor de bouw (04.84).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 06: Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

F° 06.52.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van samenlevingsopbouwwerk

Afdeling

06

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen.

Groep

06.5

Onderzoek en ontwikkeling op het
gemeenschappelijke voorzieningen.

Klasse

06.52

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van samenlevingsopbouwwerk.

gebied

van

huisvesting

en

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen betrokken bij toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake stads-en plattelandsontwikkeling.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake stads-en plattelandsontwikkeling, uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen zoals
onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Het zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 06: Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

F° 06.53.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van watervoorziening.

Afdeling

06

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen.

Groep

06.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van huisvesting en
gemeenschappelijke voorzieningen.

Klasse

06.53

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van watervoorziening.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen betrokken bij toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake watervoorziening.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake watervoorziening uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Het zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 06: Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

F° 06.54.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van straatverlichting.

Afdeling

06

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen.

Groep

06.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van huisvesting en
gemeenschappelijke voorzieningen.

Klasse

06.54

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van straatverlichting.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen betrokken bij toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake straatverlichting.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake straatverlichting uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen zoals
onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Het zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN

181

Werkfiches – Afdeling 06: Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

F° 06.60.0 : Huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen, niet elders geklasseerd.

Afdeling

06

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen.

Groep

06.6

Huisvesting en
geklasseerd.

Klasse

06.60

Huisvesting en gemeenschapsvoorzieningen, niet elders geklasseerd.

gemeenschappelijke

voorzieningen,

niet

elders

Omschrijving

Het bestuur, de werking en de ondersteuning van de activiteiten zoals het formuleren, het bestuur,
de coördinatie en het toezicht van het algemeen beleid, de plannen, de programma’s en de
begrotingen inzake huisvestingsbeleid en gemeenschappelijke voorzieningen.
De voorbereiding en de toepassing van de wetgeving en de normen betreffende huisvestingsbeleid
en gemeenschappelijke voorzieningen.
De opmaak en de verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
betreffende huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen.

Inbegrepen

Het bestuur, de werking en de ondersteuning van de activiteiten inzake huisvesting en
gemeenschappelijke voorzieningen die niet kunnen worden toegewezen aan de codes 06.1, 06.2,
06.3, 06.4 of 06.5.
De militaire begraafplaatsen.

Uitzonderingen
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AFDELING 07 : GEZONDHEID
GROEP 07.0: ALGEMENE ZAKEN INZAKE GEZONDHEID

GROEP 07.1: MEDISCHE PRODUCTEN, APPARATEN EN TOESTELLEN
Klasse 07.10: Medische producten, apparaten en toestellen (algemeen)
Klasse 07.11: Farmaceutische producten
Klasse 07.12: Andere medische producten
Klasse 07.13: Therapeutische apparaten en toestellen

GROEP 07.2: EXTRAMURALE GEZONDHEIDSZORG
Klasse 07.20: Extramurale gezondheidszorg (algemeen)
Klasse 07.21: Algemene medische gezondheidszorg
Klasse 07.22: Gespecialiseerde medische gezondheidszorg
Klasse 07.23: Tandheelkundige diensten
Klasse 07.24: Paramedische diensten

GROEP 07.3: DIENSTEN VAN ZIEKENHUIZEN
Klasse 07.30: Diensten van ziekenhuizen (algemeen)
Klasse 07.31: Algemene diensten van ziekenhuizen
Klasse 07.32: Gespecialiseerde diensten van ziekenhuizen
Klasse 07.33: Diensten van medische centra
Klasse 07.34: Rust- en verzorgingstehuizen

GROEP 07.4: DIENSTEN IN DE OPENBARE GEZONDHEIDSZORG
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GROEP 07.5: ONDERZOEK EN ONTWIKKELING OP HET GEBIED VAN
GEZONDHEIDSZORG
Klasse 07.50: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van
gezondheidszorg (algemeen)
Klasse 07.51: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van medische
producten, apparaten en toestellen
Klasse 07.52: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van extramurale
gezondheidszorg
Klasse 07.53: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van diensten van
ziekenhuizen
Klasse 07.54: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van openbare
gezondheidszorg

GROEP 07.6: GEZONDHEIDSZORG, NIET ELDERS GEKLASSEERD
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F° 07.00.0 : Algemene zaken inzake gezondheid.

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.0

Algemene zaken inzake gezondheid.

Omschrijving

Algemene uitgaven verricht in het kader van de bescherming van de fysieke en mentale
gezondheid van de burgers die niet kunnen worden toegewezen aan een van de volgende
specifieke functies.

Inbegrepen

Algemene uitgaven verricht door ministeries of besturen die de bescherming van de
gezondheid tot hun bevoegdheden hebben (bijvoorbeeld de apparaatkosten van de FOD
Volksgezondheid en Leefmilieu, enz.).
Bio-ethiek.

Uitzonderingen
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F° 07.10.0 : Medische producten, apparaten en toestellen (algemeen).

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.1

Medische producten, apparaten en toestellen.

Klasse

07.10

Medische producten, apparaten en toestellen (algemeen).

Omschrijving

Inbegrepen

Uitzonderingen
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F° 07.11.0 : Farmaceutische producten.

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.1

Medische producten, apparaten en toestellen.

Klasse

07.11

Farmaceutische producten.

Omschrijving

De voorziening van farmaceutische producten zoals geneeskundige bereidingen, medicijnen,
gepatenteerde medicijnen, serums en inentingen, vitaminen en mineralen, levertraan en orale
voorbehoedsmiddelen.
Het bestuur, de werking of de ondersteuning van de voorziening van farmaceutische producten.

Inbegrepen

Uitzonderingen
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F° 07.12.0 : Andere medische producten.

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.1

Medische producten, apparaten en toestellen.

Klasse

07.12

Andere medische producten.

Omschrijving

De voorziening van medische producten zoals medische thermometers, hechtende en niet-hechtende
verbanden, injectiespuiten, EHBO-kisten, warmwaterflessen, ijszakken en medische kousen (zoals
elastische kousen en kniebeschermers), zwangerschapstesten, condooms en andere mechanische
voorbehoedsmiddelen.
Het bestuur, de werking of de ondersteuning van voorgeschreven andere medische producten.

Inbegrepen

Uitzonderingen
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F° 07.13.0 : Therapeutische apparaten en toestellen.

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.1

Medische producten, apparaten en toestellen.

Klasse

07.13

Therapeutische apparaten en toestellen.

Omschrijving

De voorziening van therapeutische toepassingen en uitrusting zoals brillen, contactlenzen,
oogglazen.
De voorziening van therapeutische toepassingen en uitrusting zoals hoorapparaten.
De voorziening van therapeutische toepassingen en uitrusting zoals kunstmatige ledematen en
andere prothesen.
De voorziening van therapeutische toepassingen en uitrusting zoals orthopedische beugels,
orthopedische schoenen.
De voorziening van therapeutische toepassingen en uitrusting zoals orthopedische gordels,
herniaverbanden, neksteunen.
De voorziening van therapeutische toepassingen en uitrusting zoals uitrusting voor medische
massage en lampen voor medische toepassingen.
De voorziening van therapeutische toepassingen en uitrusting zoals al dan niet gemotoriseerde
rolstoelen en invalidenwagens, transportmiddel voor invaliden, speciale bedden, krukken.
De voorziening van therapeutische toepassingen en uitrusting zoals elektronische en andere
toestellen voor het meten van de bloeddruk, enz.
Het bestuur, de werking of de ondersteuning van voorgeschreven therapeutische uitrusting.

Inbegrepen

De valse gebitten, maar niet de kosten voor het plaatsen; de herstelling van
therapeutische toepassingen en uitrusting.
Uitzonderingen

De huur van therapeutische uitrusting (07.24).
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F° 07.20.0 : Extramurale gezondheidszorg (algemeen).

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.2

Extramurale gezondheidszorg.

Klasse

07.20

Extramurale gezondheidszorg (algemeen).

Omschrijving

Inbegrepen

Uitzonderingen
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F° 07.21.0 : Algemene medische gezondheidszorg.

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.2

Extramurale gezondheidszorg.

Klasse

07.21

Algemene medische gezondheidszorg.

Omschrijving
Nota: Deze klasse omvat de diensten van algemene medische centra en de algemene artsen.
Algemene medische centra worden gedefinieerd als instellingen die hoofdzakelijk extramurale
diensten verlenen die niet beperkt zijn tot een bepaalde medische specialiteit en die hoofdzakelijk
worden geleverd door algemene artsen. Algemene artsen zijn niet gespecialiseerd op een bijzonder
medisch domein.
De voorziening van algemene medische gezondheidszorg.
Het bestuur, de inspectie, de werking en de ondersteuning van algemene medische
gezondheidszorg verleend door algemene medische centra en algemene artsen.

Inbegrepen

Het Rode Kruis van België.

Uitzonderingen

De diensten van laboratoria voor geneeskundige analyse en röntgenonderzoek (07.24).
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F° 07.22.0 : Gespecialiseerde medische gezondheidszorg.

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.2

Extramurale gezondheidszorg.

Klasse

07.22

Gespecialiseerde medische gezondheidszorg.

Omschrijving
Nota: Deze klasse omvat de diensten verleend door gespecialiseerde medische centra en artsen.
Gespecialiseerde medische centra en artsen verschillen van algemene medische centra en artsen
omdat hun dienstverlening zich beperkt tot de behandeling van een bepaalde toestand, ziekte,
medische behandeling of bepaalde soort patiënten.
De voorziening van gespecialiseerde medische gezondheidszorg.
Het bestuur, de inspectie, de werking en de ondersteuning van gespecialiseerde medische
gezondheidszorg verleend door gespecialiseerde medische centra en artsen.

Inbegrepen

Diensten van orthodontisten.

Uitzonderingen

Tandheelkundige klinieken en tandartsen (07.23).
Diensten van laboratoria voor geneeskundige analyse en röntgenonderzoek (07.24).
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F° 07.23.0 : Tandheelkundige diensten.

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.2

Extramurale gezondheidszorg.

Klasse

07.23

Tandheelkundige diensten.

Omschrijving
Nota: Deze klasse omvat gespecialiseerde en algemene tandheelkundige klinieken, tandartsen en
mondhygiënisten en aanverwante diensten.
Tandheelkundige klinieken voorzien in extramurale dienstverlening en worden niet noodzakelijk
bestuurd of bemand door tandartsen. Zij kunnen bestuurd of bemand worden door mondhygiënisten
en tandtechnici of aanverwante.
De voorziening van extramurale tandheelkundige gezondheidszorg.
Het bestuur, de inspectie, de werking of de ondersteuning van tandheelkundige dienstverlening
verleend door algemene of gespecialiseerde tandheelkundige klinieken en door tandartsen,
mondhygiënisten of andere tandtechnici.

Inbegrepen

De plaatsingkosten voor kunstgebitten.

Uitzonderingen

Kunstgebitten (07.13).
Diensten van orthodontisten (07.22).
Diensten van laboratoria voor geneeskundige analyse en röntgenonderzoek (07.24).
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F° 07.24.0 : Paramedische diensten.

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.2

Extramurale gezondheidszorg.

Klasse

07.24

Paramedische diensten.

Omschrijving

De voorziening van extramurale paramedische gezondheidszorg.
Het bestuur, de inspectie, de werking en de ondersteuning van gezondheidszorg geleverd door
klinieken die worden geleid door verpleegsters, vroedvrouwen, fysiotherapeuten, bezigheidstherapeuten, logopedisten en andere paramedici en van gezondheidszorg verstrekt door
verpleegsters, vroedvrouwen en paramedici in niet-klinieken, ten huize van de patiënten en in
andere niet-medische instellingen.

Inbegrepen

Acupuncturisten, voet- en handverzorgers, chiropractici, oogmeetkundigen, beoefenaars van de
traditionele geneeskunde, enz.
Laboratoria voor geneeskundige analyse en röntgenonderzoek.
Huur van therapeutische uitrusting.
Geneeskundig voorgeschreven kinesitherapie.
Extramurale thermische baden en zeewaterbehandeling.
Ziekenwagendienst niet verleend door ziekenhuizen.

Uitzonderingen

Laboratoria voor volksgezondheid (07.40).
Laboratoria gespecialiseerd in het onderzoek van de oorzaak van ziekten (07.50).
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F° 07.30.0 : Diensten van ziekenhuizen (algemeen).

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.3

Diensten van ziekenhuizen.

Klasse

07.30

Diensten van ziekenhuizen (algemeen).

Omschrijving

Inbegrepen

Warmwaterkuren en zeewaterbehandeling.
Militaire ziekenhuizen.

Uitzonderingen
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F° 07.31.0 : Algemene diensten van ziekenhuizen

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.3

Diensten van ziekenhuizen.

Klasse

07.31

Algemene diensten van ziekenhuizen.

Omschrijving

De voorziening van algemene diensten van ziekenhuizen.
Het bestuur, de inspectie, de werking en de ondersteuning van ziekenhuizen die hun dienstverlening
niet beperken tot een bepaalde geneeskundige specialiteit.

Inbegrepen

Uitzonderingen

De medische centra die niet onder directe leiding staan van een gekwalificeerde arts (07.33).
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F° 07.32.0 : Gespecialiseerde diensten van ziekenhuizen.

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.3

Diensten van ziekenhuizen.

Klasse

07.32

Gespecialiseerde diensten van ziekenhuizen.

Omschrijving
Nota: Gespecialiseerde ziekenhuizen verschillen van algemene ziekenhuizen omdat hun
dienstverlening beperkt is tot de behandeling van een bepaalde toestand, ziekte of klasse van
patiënt (longziekten en tuberculose, melaatsheid, kanker, neus-, keel- en oorheelkunde, psychiatrie,
verloskunde, pediatrie, enz.).
De voorziening van gespecialiseerde diensten van ziekenhuizen.
Het bestuur, de werking, de inspectie en de ondersteuning van ziekenhuizen die hun diensten
beperken tot een bepaalde medische specialiteit.

Inbegrepen

Centra voor kankerbehandeling.
Palliatieve zorgen.
Centra voor orgaantransplantatie.

Uitzonderingen

Kraamklinieken die niet onder directe leiding staan van een gekwalificeerde arts (07.33).
Centra voor opsporing van kanker of andere “ernstige” ziekten (07.40.0).
Orgaanbanken (07.40.0).
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F° 07.33.0 : Diensten van medische centra en kraamklinieken.

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.3

Diensten van ziekenhuizen.

Klasse

07.33

Diensten van medische centra en kraamklinieken.

Omschrijving

De dienstverlening door medische centra en kraamklinieken.
Het bestuur, de inspectie, de werking en de ondersteuning van medische centra en kraamklinieken.

Inbegrepen

Uitzonderingen
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F° 07.34.0 : Rust- en verzorgingstehuizen.

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.3

Diensten van ziekenhuizen.

Klasse

07.34

Rust- en verzorgingstehuizen.

Omschrijving
Nota: Rust- en verzorgingstehuizen geven dienstverlening aan personen die herstellen van
heelkundige ingrepen en slepende ziekten of een toestand waarin de klemtoon ligt op de opvolging
en het geven van medicijnen, fysiotherapie of een revalidatie om het verlies aan functies te
compenseren of om te rusten.
De dienstverlening van rust- en verzorgingstehuizen.
Het bestuur, de inspectie, de werking en de ondersteuning van rust- en verzorgingstehuizen.

Inbegrepen

Instellingen voor de opvang van bejaarden waarin medische opvolging een essentieel onderdeel is.
Revalidatiecentra die voorzien in gezondheidszorg en revalidatie voor de verblijvende patiënten, met
als doelstelling de behandeling van de patiënt veeleer dan een lange termijnopvolging.
Rusthuizen.

Uitzonderingen
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F° 07.40.0 : Diensten in de openbare gezondheidszorg.

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.4

Diensten in de openbare gezondheidszorg.

Klasse

07.40

Diensten in de openbare gezondheidszorg.

Omschrijving

De diensten in de openbare gezondheidszorg.
Het bestuur, de inspectie, de werking en de ondersteuning van de diensten in de openbare
gezondheidszorg zoals
•
•
•
•
•
•

bloedbanken (verzamelen, bewerken, opslaan en verzending van bloed),
opsporing van ziekten (kanker, tuberculose en geslachtsziekten),
preventie (immunisering, inoculatie en alle vormen van inentingen),
opvolging (voeding van zuigelingen, gezondheid van kinderen),
verzamelen van epidemiologische gegevens,
gezinsplanning, enz.

De voorbereiding en de verspreiding van informatie over openbare gezondheidszorg.

Inbegrepen

Dienstverlening inzake volksgezondheid door gespecialiseerde teams aan groepen gebruikers
waarvan de meeste in goede gezondheid verkeren, op het werk, in scholen of andere niet-medische
plaatsen.
Dienstverlening inzake volksgezondheid buiten het kader van een ziekenhuis, een kliniek of een
arts.
Dienstverlening inzake volksgezondheid niet verleend door gekwalificeerde artsen.
Dienstverlening van laboratoria voor openbare gezondheidszorg (met inbegrip van kwaliteitscontrole
van de voeding).
Medisch schooltoezicht.
Eetwareninspectie.
Centra voor gezinsplanning (waaronder zwangerschaponderbreking, psychologische begeleiding
van zwangere vrouwen, enz.).
Centra voor opsporing van kanker of andere “ernstige” ziekten.
Orgaanbanken.
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Uitzonderingen

Laboratoria voor geneeskundige analyse (07.24).
Laboratoria gespecialiseerd in het onderzoek naar de oorzaken van ziekten (07.50).
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F° 07.50.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezondheidszorg (algemeen).

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezondheidszorg.

Klasse

07.50

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezondheidszorg
(algemeen).

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met het toegepast onderzoek
en experimentele ontwikkeling inzake gezondheidszorg (algemeen).
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake gezondheidszorg (algemeen) uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen zoals
onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Laboratoria gespecialiseerd in het onderzoek naar de oorzaken van ziekten.
Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezondheidszorg waarvan de uitgaven niet kunnen
worden aangerekend op een specifieke functie.

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezondheidszorg waarvan de uitgaven worden
aangerekend op een specifieke functie zoals hierna beschreven (07.51 tot 07.54).
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F° 07.51.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van medische producten, apparaten en toestellen.

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezondheidszorg.

Klasse

07.51

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van medische producten,
apparaten en toestellen.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met het toegepast onderzoek
en experimentele ontwikkeling inzake medische producten, apparaten en toestellen.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake medische producten, apparaten en toestellen uitgevoerd door nietoverheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Laboratoria gespecialiseerd in het onderzoek, de ontwikkeling en de commercialisering van
medische producten, apparaten en toestellen.

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 07.52.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van extramurale gezondheidszorg.

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezondheidszorg.

Klasse

07.52

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van extramurale
gezondheidszorg.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met het toegepast onderzoek
en experimentele ontwikkeling inzake extramurale gezondheidszorg.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake extramurale gezondheidszorg uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen zoals
onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 07.53.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van diensten van ziekenhuizen.

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezondheidszorg.

Klasse

07.53

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van diensten van
ziekenhuizen.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met het toegepast onderzoek
en experimentele ontwikkeling inzake diensten van ziekenhuizen.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake diensten van ziekenhuizen uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen zoals
onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN

205

Werkfiches – Afdeling 07: Gezondheid

F° 07.54.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van openbare gezondheidszorg.

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezondheidszorg.

Klasse

07.54

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van openbare
gezondheidszorg.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met het toegepast onderzoek
en experimentele ontwikkeling inzake diensten in de openbare gezondheidszorg.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake diensten in de openbare gezondheidszorg uitgevoerd door nietoverheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Laboratoria gespecialiseerd in het onderzoek naar de oorzaken van ziekten.
Gebruik van proefkonijnen en proefdieren.

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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Werkfiches – Afdeling 07: Gezondheid

F° 07.60.0 : Gezondheidszorg, niet elders geklasseerd.

Afdeling

07

Gezondheid.

Groep

07.6

Gezondheidszorg, niet elders geklasseerd.

Klasse

07.60

Gezondheidszorg, niet elders geklasseerd.

Omschrijving

Het bestuur, de werking en de ondersteuning van de activiteiten zoals het formuleren, het bestuur, de
coördinatie en de opvolging van het algemeen beleid, plannen, programma’s en begrotingen inzake
gezondheidszorg.
De voorbereiding en de toepassing van de wetgeving en normen voor de verstrekking van
gezondheidsdiensten met inbegrip van het toekennen van vergunningen voor medische instellingen
en medisch en paramedisch personeel.
De opmaak en verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken over
gezondheidszorg.

Inbegrepen

Aangelegenheden en diensten inzake gezondheidszorg die niet kunnen worden toegewezen aan de
groepen 07.1, 07.2, 07.3, 07.4 of 07.5.

Uitzonderingen
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Werkfiches – Afdeling 08: Recreatie, cultuur en godsdienst

AFDELING 08 : RECREATIE, CULTUUR EN GODSDIENST
GROEP 08.1: DIENSTEN OP HET GEBIED VAN RECREATIE EN SPORT

GROEP 08.2: DIENSTEN OP HET GEBIED VAN CULTUUR

GROEP 08.3: DIENSTEN VAN OMROEPEN EN UITGEVERIJEN

GROEP 08.4: DIENSTEN VAN RELIGIEUZE EN ANDERE GEMEENSCHAPPEN

GROEP 08.5: ONDERZOEK EN ONTWIKKELING OP HET GEBIED VAN
RECREATIE, CULTUUR EN GODSDIENST
Klasse 08.50: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van recreatie,
cultuur en godsdienst (algemeen)
Klasse 08.51: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van recreatie en
sport
Klasse 08.52: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van cultuur
Klasse 08.53: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van oproepen en
uitgeverijen
Klasse 08.54: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van religieuze en
andere gemeenschappen

GROEP 08.6: RECREATIE, CULTUUR EN GODSDIENST, NIET ELDERS
GEKLASSEERD
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Werkfiches – Afdeling 08: Recreatie, cultuur en godsdienst

F° 08.10.0 : Diensten op het gebied van recreatie en sport.

Afdeling

08

Recreatie, cultuur en godsdienst.

Groep

08.1

Diensten op het gebied van recreatie en sport.

Klasse

08.10

Diensten op het gebied van recreatie en sport.

Omschrijving

De verstrekking van diensten op het gebied van recreatie en sport.
Het bestuur van aangelegenheden op het gebied van recreatie en sport.
Het toezicht op en de regelgeving inzake sportfaciliteiten.
De werking en ondersteuning van faciliteiten voor sportbeoefening en het organiseren van
sportevenementen (sportterreinen, tennisterreinen, squashterreinen, atletiekvelden, golfterreinen,
boksringen, schaatspistes, turnzalen, enz.).
De werking en de ondersteuning van faciliteiten voor de beoefening van spelen (zalen die speciaal
zijn uitgerust voor kaartspelen, bordspelen, enz.) en voor het organiseren van wedstrijden in deze
disciplines .
De werking of de ondersteuning van faciliteiten voor recreatieve activiteiten (parken, stranden,
kampeerterreinen en aanverwante verblijfplaatsen uitgebaat op een niet-commerciële basis,
zwembaden, openbare badinstellingen, enz.).
De subsidies, leningen en toelagen ter financiering van ploegen of individuele spelers of sportieven.

Inbegrepen

De accommodatie voor toeschouwers, o.a. tribunes en banken.
De vertegenwoordiging van sportploegen op nationale, regionale en lokale sportevenementen.

Uitzonderingen

Dierentuinen, botanische tuinen, aquaria, arboreta en gelijkaardige instellingen (08.20).
Recreatieve en sportfaciliteiten van onderwijsinstellingen (geklasseerd in de relevante klasse van
afdeling 09).
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Werkfiches – Afdeling 08: Recreatie, cultuur en godsdienst

F° 08.20.0 : Diensten op het gebied van cultuur.

Afdeling

08

Recreatie, cultuur en godsdienst.

Groep

08.2

Diensten op het gebied van cultuur.

Klasse

08.20

Diensten op het gebied van cultuur.

Omschrijving

De verstrekking van culturele diensten.
Het bestuur van culturele aangelegenheden.
Het toezicht op en de regelgeving inzake culturele voorzieningen.
De werking en de ondersteuning van culturele activiteiten (bibliotheken, musea, kunstgalerijen,
tentoonstellingszalen, theaters, monumenten, historische gebouwen en plaatsen, dierentuinen,
botanische tuinen, aquaria, arboreta, enz.).
De productie, organisatie en ondersteuning van culturele evenementen (films, concerten, theaters,
tentoonstellingen, enz.).
De toelagen, leningen en subsidies ter financiering van ontwerpers, artiesten, componisten,
schrijvers, enz. of van organisaties die zich bezighouden met de bevordering van culturele
activiteiten.

Inbegrepen

Nationale, regionale of lokale evenementen die niet in hoofdzaak afgestemd zijn op het aantrekken
van toeristen.
Commissie voor taaltoezicht.
Evenementen en activiteiten van nationaal prestige georganiseerd in België.
Uitzonderingen

Culturele evenementen bestemd voor voorstellingen buiten de landsgrenzen (01.13).
Nationale, regionale of lokale evenementen die hoofdzakelijk zijn afgestemd op het aantrekken van
toeristen (04.73).
Productie van culturele uitzendingen voor radio en televisie (08.30).
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Werkfiches – Afdeling 08: Recreatie, cultuur en godsdienst

F° 08.30.0 : Diensten van omroepen en uitgeverijen.

Afdeling

08

Recreatie, cultuur en godsdienst.

Groep

08.3

Diensten van omroepen en uitgeverijen.

Klasse

08.30

Diensten van omroepen en uitgeverijen.

Omschrijving

Het bestuur van diensten van omroepen en uitgeverijen.
Het toezicht op en de regelgeving inzake diensten van omroepen en uitgeverijen.
De werking en de ondersteuning van diensten van omroepen en uitgeverijen.
De toelagen, leningen en subsidies voor de financiering van de bouw of de verwerving van
infrastructuur voor het uitzenden van radio- en televisieprogramma’s.
De bouw of de verwerving van infrastructuur of materiaal voor uitgeverijen van kranten, tijdschriften
of boeken.
De aanmaak van materiaal voor en de verspreiding ervan door radio en televisie.
Het verzamelen van nieuws en andere informatie.
De verspreiding van gepubliceerde werken.

Inbegrepen

Uitzonderingen

De drukkerijen van de overheid (01.33).
Het onderwijs via radio of televisie (09).
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Werkfiches – Afdeling 08: Recreatie, cultuur en godsdienst

F° 08.40.0 : Diensten van religieuze en andere gemeenschappen.

Afdeling

08

Recreatie, cultuur en godsdienst.

Groep

08.4

Diensten van religieuze en andere gemeenschappen.

Klasse

08.40

Diensten van religieuze en andere gemeenschappen.

Omschrijving

Het bestuur van diensten van religieuze en andere gemeenschappen.
De voorziening van faciliteiten voor diensten van religieuze en andere gemeenschappen met
inbegrip van de werking, het onderhoud en de herstelling ervan.
De betaling van de religieuzen en andere vertegenwoordigers van godsdienstige instellingen.
De ondersteuning van de organisatie van religieuze vieringen.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van sociëteits-, burgerlijke, jeugd- en sociale
verenigingen, vakbonden en politieke partijen.

Inbegrepen

Tenlasteneming van apparaatkosten van levensbeschouwelijke en maatschappelijke verenigingen;
van burgerverenigingen en politieke partijen.
Tenlasteneming van kosten van gebouwen voor zover het niet gaat om monumentenzorg.
Dotaties aan politieke partijen.
Pensioenen van bedienaars van de erediensten.

Uitzonderingen
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212

Werkfiches – Afdeling 08: Recreatie, cultuur en godsdienst

F° 08.50.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van recreatie, cultuur en godsdienst (algemeen).

Afdeling

08

Recreatie, cultuur en godsdienst.

Groep

08.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van recreatie, cultuur en
godsdienst.

Klasse

08.50

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van recreatie, cultuur en
godsdienst (algemeen).

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake recreatie, cultuur en godsdienst (algemeen).
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake recreatie, cultuur en godsdienst (algemeen) uitgevoerd door nietoverheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Het zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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Werkfiches – Afdeling 08: Recreatie, cultuur en godsdienst

F° 08.51.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van recreatie en sport.

Afdeling

08

Recreatie, cultuur en godsdienst.

Groep

08.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van recreatie, cultuur en
godsdienst.

Klasse

08.51

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van recreatie en sport.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake diensten op het gebied van recreatie en sport.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake diensten op het gebied van recreatie en sport uitgevoerd door nietoverheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Het zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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Werkfiches – Afdeling 08: Recreatie, cultuur en godsdienst

F° 08.52.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van cultuur.

Afdeling

08

Recreatie, cultuur en godsdienst.

Groep

08.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van recreatie, cultuur en
godsdienst.

Klasse

08.52

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van cultuur.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake diensten op het gebied van cultuur.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake diensten op het gebied van cultuur uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen
zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Het zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 08: Recreatie, cultuur en godsdienst

F° 08.53.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van omroepen en uitgeverijen.

Afdeling

08

Recreatie, cultuur en godsdienst.

Groep

08.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van recreatie, cultuur en
godsdienst.

Klasse

08.53

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van omroepen en uitgeverijen.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake diensten van omroepen en uitgeverijen.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake diensten van omroepen en uitgeverijen uitgevoerd door nietoverheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Het zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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Werkfiches – Afdeling 08: Recreatie, cultuur en godsdienst

F° 08.54.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van religieuze en andere gemeenschappen

Afdeling

08

Recreatie, cultuur en godsdienst.

Groep

08.5

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van recreatie, cultuur en
godsdienst.

Klasse

08.54

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van religieuze en andere
gemeenschappen.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake diensten van religieuze en andere gemeenschappen.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake diensten van religieuze en andere gemeenschappen uitgevoerd door nietoverheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Het zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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Werkfiches – Afdeling 08: Recreatie, cultuur en godsdienst

F° 08.60.0 : Recreatie, cultuur en godsdienst, niet elders geklasseerd.

Afdeling

08

Recreatie, cultuur en godsdienst.

Groep

08.6

Recreatie, cultuur en godsdienst.

Klasse

08.60

Recreatie, cultuur en godsdienst, niet elders geklasseerd.

Omschrijving

Het bestuur, de werking en de ondersteuning van activiteiten zoals de formulering, het bestuur, de
coördinatie en de opvolging van het algemeen beleid, de plannen, de programma’s en de
begrotingen ter bevordering van sport, recreatie, cultuur en godsdienst.
De voorbereiding en de toepassing van de wetgeving en de normen inzake de voorziening van
recreatieve en culturele dienstverlening.
De opmaak en de verspreiding van algemene informatie over recreatie, cultuur en godsdienst.
De opmaak en de verspreiding van technische documentatie en statistieken over recreatie, cultuur
en godsdienst.

Inbegrepen

De aangelegenheden en diensten inzake recreatie, cultuur en godsdienst die niet kunnen worden
toegewezen aan de codes 08.1, 08.2, 08.3, 08.4 of 08.5.

Uitzonderingen
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Werkfiches – Afdeling 09: Onderwijs

AFDELING 09 : ONDERWIJS
GROEP 09.1: KLEUTER- EN PRIMAIR ONDERWIJS
Klasse 09.10: Kleuter- en primair onderwijs (algemeen)
Klasse 09.11: Kleuteronderwijs
Klasse 09.12: Primair onderwijs

GROEP 09.2: SECUNDAIR ONDERWIJS
Klasse 09.20: Secundair onderwijs (algemeen)
Klasse 09.21: Eerste cyclus van het secundair onderwijs
Klasse 09.22: Tweede cyclus van het secundair onderwijs

GROEP 09.3: POSTSECUNDAIR NIET-TERTIAIR ONDERWIJS

GROEP 09.4: TERTIAIR ONDERWIJS
Klasse 09.40: Tertiair onderwijs (algemeen)
Klasse 09.41: Eerste cyclus van het tertiair onderwijs
Klasse 09.42: Tweede cyclus van het tertiair onderwijs

GROEP 09.5: ONDERWIJS, DAT NIET NAAR NIVEAU KAN WORDEN
INGEDEELD

GROEP 09.6: ONDERWIJSONDERSTEUNENDE DIENSTEN

GROEP 09.7: ONDERZOEK EN ONTWIKKELING OP HET GEBIED VAN
ONDERWIJS
Klasse 09.70: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van onderwijs
(algemeen)
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Werkfiches – Afdeling 09: Onderwijs

Klasse 09.71: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van kleuter- en
primair onderwijs
Klasse 09.72: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van secundair
onderwijs
Klasse 09.73: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van postsecundair
niet-tertiair onderwijs
Klasse 09.74: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van tertiair onderwijs
Klasse 09.75: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van onderwijs dat
niet naar niveau kan worden ingedeeld
Klasse 09.76: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van
onderwijsondersteunende diensten
Klasse 09.77: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van onderwijs, niet
elders geklasseerd

GROEP 09.8: ONDERWIJS, NIET ELDERS GEKLASSEERD
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Werkfiches – Afdeling 09: Onderwijs

F° 09.10.0 : Kleuter- en primair onderwijs (algemeen).

Afdeling

09

Onderwijs.

Groep

09.1

Kleuter- en primair onderwijs.

Klasse

09.10

Kleuter- en primair onderwijs (algemeen).

Omschrijving

Inbegrepen

Algemeen kleuter- en primair onderwijs verstrekt door Landsverdediging.

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 09: Onderwijs

F° 09.11.0 : Kleuteronderwijs.

Afdeling

09

Onderwijs.

Groep

09.1

Kleuter- en primair onderwijs.

Klasse

09.11

Kleuteronderwijs.

Omschrijving

Het verschaffen van kleuteronderwijs (ISCED-97 niveau 0). In België komt dit overeen met
de kleuterschool van het officieel en het vrij onderwijs.
Het bestuur, de inspectie, de werking of de ondersteuning van scholen en andere
instellingen die voorzien in kleuteronderwijs op het niveau 0 van het ISCED-97.

Inbegrepen

Algemeen kleuteronderwijs verstrekt door Landsverdediging

Uitzonderingen

Ondersteunende diensten voor het onderwijs (09.60).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 09: Onderwijs

F° 09.12.0 : Primair onderwijs.

Afdeling

09

Onderwijs.

Groep

09.1

Kleuter- en primair onderwijs.

Klasse

09.12

Primair onderwijs.

Omschrijving

Het verschaffen van primair onderwijs (ISCED-97 niveau 1).
Het bestuur, de inspectie, de werking of de ondersteuning van scholen en andere
instellingen die voorzien in primair onderwijs op het niveau 1 van het ISCED-97.

Inbegrepen

Alfabetiseringsprogramma’s voor studenten die te oud te zijn voor het lager onderwijs.
Algemeen basisonderwijs verstrekt door Landsverdediging.

Uitzonderingen

Ondersteunende diensten voor het onderwijs (09.60).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 09: Onderwijs

F° 09.20.0 : Secundair onderwijs (algemeen).

Afdeling

09

Onderwijs.

Groep

09.2

Secundair onderwijs.

Klasse

09.20

Secundair onderwijs (algemeen).

Omschrijving

Inbegrepen

Algemeen secundair onderwijs verstrekt door Landsverdediging

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 09: Onderwijs

F° 09.21.0 : Eerste cyclus van het secundair onderwijs.

Afdeling

09

Onderwijs.

Groep

09.2

Secundair onderwijs.

Klasse

09.21

Eerste cyclus van het secundair onderwijs.

Omschrijving

Het verschaffen van een secundair onderwijs van de eerste cyclus (ISCED-97 niveau 2).
Het bestuur, de inspectie, de werking en de ondersteuning van scholen en andere
instellingen die voorzien in het secundair onderwijs van de eerste cyclus op het niveau 2
van het ISCED-97.
De studiebeurzen, leningen, toelagen en uitkeringen ter ondersteuning van leerlingen in
de eerste cyclus van het secundair onderwijs van het ISCED-97 niveau 2.

Inbegrepen

Buitenschools lager secundair onderwijs voor volwassenen en jongeren.
Algemeen lager secundair onderwijs verstrekt door Landsverdediging.

Uitzonderingen

Ondersteunende diensten voor het onderwijs (09.60).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 09: Onderwijs

F° 09.22.0 : Tweede cyclus van het secundair onderwijs.

Afdeling

09

Onderwijs.

Groep

09.2

Secundair onderwijs.

Klasse

09.22

Tweede cyclus van het secundair onderwijs.

Omschrijving

Het verschaffen van een secundair onderwijs van de tweede cyclus (ISCED-97 niveau 3).
Het bestuur, de inspectie, de werking en de ondersteuning van scholen en andere
instellingen die voorzien in secundair onderwijs van de tweede cyclus op het niveau 3 van
het ISCED-97.
De studiebeurzen, toelagen, leningen en uitkeringen ter ondersteuning van leerlingen in
de tweede cyclus van het secundair onderwijs van het ISCED-97 niveau 3.

Inbegrepen

Buitenschools hoger secundair onderwijs voor volwassenen en jongeren.
Algemeen hoger secundair onderwijs verstrekt door Landsverdediging.

Uitzonderingen

Ondersteunende diensten voor het onderwijs (09.60).

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 09: Onderwijs

F° 09.30.0 : Postsecundair niet-tertiair onderwijs.

Afdeling

09

Onderwijs.

Groep

09.3

Postsecundair niet-tertiair onderwijs.

Klasse

09.30

Postsecundair niet-tertiair onderwijs.

Omschrijving

Het verschaffen van postsecundair niet-tertiair onderwijs (ISCED-97 niveau 4).
Het bestuur, de inspectie, de werking of de ondersteuning van scholen en andere
instellingen die voorzien in postsecundair niet-tertiair onderwijs op het niveau 4 van het
ISCED-97.
De studiebeurzen, leningen, toelagen en uitkeringen ter ondersteuning van leerlingen in
het postsecundair niet-tertiair onderwijs van het ISCED-97 niveau 4.

Inbegrepen

Buitenschools postsecundair niet-tertiair onderwijs voor volwassenen en jongeren buiten
de school.
Algemeen postsecundair niet-tertiair onderwijs verstrekt door Landsverdediging.

Uitzonderingen

Ondersteunende diensten voor het onderwijs (09.60).
Opleidingen geklasseerd onder 10.50 of 04.12.

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 09: Onderwijs

F° 09.40.0 : Tertiair onderwijs (algemeen).

Afdeling

09

Onderwijs.

Groep

09.4

Tertiair onderwijs.

Klasse

09.40

Tertiair onderwijs (algemeen).

Omschrijving

Inbegrepen

Algemeen tertiair onderwijs verstrekt door Landsverdediging.

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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Werkfiches – Afdeling 09: Onderwijs

F° 09.41.0 : Eerste cyclus van het tertiair onderwijs.

Afdeling

09

Onderwijs.

Groep

09.4

Tertiair onderwijs.

Klasse

09.41

Eerste cyclus van het tertiair onderwijs.

Omschrijving

Het verschaffen van tertiair onderwijs (ISCED-97 niveau 5; dit wil zeggen alle types van
onderwijs van de derde cyclus uitgezonderd doctoraten).
Het bestuur, de inspectie, de werking en de ondersteuning van universiteiten en andere
instellingen die voorzien in tertiair onderwijs op het niveau 5 van het ISCED-97.
De studiebeurzen, leningen, toelagen en uitkeringen ter ondersteuning van leerlingen in
tertiair onderwijs van het ISCED-97 niveau 5.

Inbegrepen

Het tertiair onderwijs van het korte type (hogere niet-universitaire studies).
Het tertiair onderwijs van het lange type (universitaire studies, uitgezonderd doctoraten).
Het algemeen tertiair onderwijs verstrekt door Landsverdediging (hoger niet-universitaire
en universitaire studies, uitgezonderd doctoraten).

Uitzonderingen

Ondersteunende diensten voor het onderwijs (09.60).
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F° 09.42.0 : Tweede cyclus van het tertiair onderwijs.

Afdeling

09

Onderwijs.

Groep

09.4

Tertiair onderwijs.

Klasse

09.42

Tweede cyclus van het tertiair onderwijs.

Omschrijving

Het verschaffen van tertiair onderwijs (ISCED-97 niveau 6) overeenstemmend met een
doctoraat.
Het bestuur, de inspectie, de werking en de ondersteuning van universiteiten en andere
instellingen die voorzien in tertiair onderwijs op het niveau 6 van het ISCED-97.
De studiebeurzen, leningen, toelagen en uitkeringen ter ondersteuning van leerlingen in
tertiair onderwijs van het ISCED-97 niveau 6.

Inbegrepen

Algemeen hoger onderwijs verstrekt door Landsverdediging aan doctorandi.

Uitzonderingen

Ondersteunende diensten voor het onderwijs (09.60).
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F° 09.50.0 : Onderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld.

Afdeling

09

Onderwijs.

Groep

09.5

Onderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld.

Klasse

09.50

Onderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld.

Omschrijving

Het verschaffen van onderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld (dit zijn
onderwijsprogramma’s over het algemeen bestemd voor volwassenen waarvoor geen
vooropleiding nodig is zoals beroepsvorming en culturele ontwikkeling).
Het bestuur, de inspectie, de werking en de ondersteuning van instellingen die niet naar
niveau kunnen worden ingedeeld.
De studiebeurzen, leningen, toelagen en uitkeringen ter ondersteuning van leerlingen in
onderwijsprogramma’s die niet naar niveau kunnen worden ingedeeld.

Inbegrepen

Bijzonder onderwijs (fysiek en mentaal gehandicapten, …).

Uitzonderingen
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F° 09.60.0 : Onderwijsondersteunende diensten.

Afdeling

09

Onderwijs.

Groep

09.6

Onderwijsondersteunende diensten.

Klasse

09.60

Onderwijsondersteunende diensten.

Omschrijving

Het verschaffen van onderwijsondersteunende diensten.
De diensten die aan het onderwijs een aanvullende dienstverlening geven zoals het bestuur, de
inspectie, de werking en de ondersteuning van:
•
•
•
•

het vervoer,
de voeding,
de huisvesting,
de medische en tandverzorging.

en andere ondersteunende diensten die in hoofdzaak gericht zijn op leerlingen en studenten uit
alle onderwijsniveaus.

Inbegrepen

Sociale en psychologische begeleiding van leerlingen.

Uitzonderingen

Het medisch schooltoezicht en-preventie (07.40).
De studiebeurzen, leningen, subsidies en uitkeringen in geld voor het dekken van de kost van de
onderwijsondersteunende dienstverlening : (09.1), (09.2), (09.3), (09.4) en (09.5).
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F° 09.70.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van onderwijs (algemeen).

Afdeling

09

Onderwijs.

Groep

09.7

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van onderwijs.

Klasse

09.70

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van onderwijs (algemeen).

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake onderwijs (algemeen).
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake onderwijs (algemeen) uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen zoals
onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 09.71.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van kleuter- en primair onderwijs.

Afdeling

09

Onderwijs.

Groep

09.7

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van onderwijs.

Klasse

09.71

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van kleuter- en primair
onderwijs.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake kleuter- en primair onderwijs.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake kleuter- en primair onderwijs uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen zoals
onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 09.72.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van secundair onderwijs

Afdeling

09

Onderwijs.

Groep

09.7

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van onderwijs.

Klasse

09.72

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van secundair onderwijs.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake secundair onderwijs.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake secundair onderwijs uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen zoals
onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 09.73.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van postsecundair niet-tertiair onderwijs.

Afdeling

09

Onderwijs.

Groep

09.7

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van onderwijs.

Klasse

09.73

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van postsecundair niettertiair onderwijs.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake postsecundair niet-tertiair onderwijs.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake postsecundair niet-tertiair onderwijs uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen
zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 09.74.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van tertiair onderwijs.

Afdeling

09

Onderwijs.

Groep

09.7

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van onderwijs.

Klasse

09.74

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van tertiair onderwijs.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake tertiair onderwijs.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake tertiair onderwijs uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen zoals
onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 09.75.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van onderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld.

Afdeling

09

Onderwijs.

Groep

09.7

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van onderwijs.

Klasse

09.75

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van onderwijs dat niet naar
niveau kan worden ingedeeld.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake onderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake onderwijs dat niet naar niveau kan worden ingedeeld, uitgevoerd door nietoverheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 09.76.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van onderwijsondersteunende diensten.

Afdeling

09

Onderwijs.

Groep

09.7

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van onderwijs.

Klasse

09.76

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van onderwijsondersteunende diensten.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake onderwijsondersteunende diensten.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake onderwijsondersteunende diensten uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen
zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 09.77.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van onderwijs, niet elders geklasseerd.

Afdeling

09

Onderwijs.

Groep

09.7

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van onderwijs.

Klasse

09.77

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van onderwijs, niet elders
geklasseerd.

Omschrijving

Het bestuur en de werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake onderwijs niet elders geklasseerd.
De toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake onderwijs niet elders geklasseerd uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen
zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 09.80.0 : Onderwijs, niet elders geklasseerd.

Afdeling

09

Onderwijs.

Groep

09.8

Onderwijs, niet elders geklasseerd.

Klasse

09.80

Onderwijs, niet elders geklasseerd.

Omschrijving

Het bestuur, de werking en de ondersteuning van activiteiten zoals de formulering, de
administratie, de coördinatie en het toezicht op het algemeen beleid, de plannen, de programma’s
en de begrotingen inzake onderwijs.
De voorbereiding, de toepassing van de wetgeving en de normen inzake onderwijsvoorziening,
met inbegrip van het toekennen van vergunningen voor onderwijsinstellingen.
De opmaak en de verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake onderwijs.

Inbegrepen

Cultuurpact.

Uitzonderingen

Aangelegenheden en diensten inzake onderwijs die kunnen worden toegewezen aan de klassen
09.1, 09.2, 09.3, 09.4, 09.5, 09.6 of 09.7.
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AFDELING 10 : SOCIALE BESCHERMING
GROEP 10.0: SOCIALE BESCHERMING EN SOCIALE ZEKERHEID
(ALGEMEEN)

GROEP 10.1: ZIEKTE EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID
Klasse 10.10: Ziekte en arbeidsongeschiktheid (algemeen)
Klasse 10.11: Ziekte en arbeidsongeschiktheid – Tijdelijke ongeschiktheid
Klasse 10.12: Ziekte en arbeidsongeschiktheid – Permanente ongeschiktheid

GROEP 10.2: OUDERDOM

GROEP 10.3: NABESTAANDEN

GROEP 10.4: GEZIN EN KINDEREN

GROEP 10.5: WERKLOOSHEID

GROEP 10.6: HUISVESTING

GROEP 10.7: SOCIALE UITSLUITING, NIET ELDERS GEKLASSEERD

GROEP 10.8: ONDERZOEK EN ONTWIKKELING OP HET GEBIED VAN
SOCIALE BESCHERMING
Klasse 10.80: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale
bescherming (algemeen)
Klasse 10.81: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van ziekte en
arbeidsongeschiktheid
Klasse 10.82: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van ouderdom
Klasse 10.83: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van overleving

242

Werkfiches – Afdeling 10: Sociale bescherming

Klasse 10.84: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezin en
kinderen
Klasse 10.85: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van werkloosheid

Klasse 10.86: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van huisvesting
Klasse 10.87: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale
uitsluiting, niet elders geklasseerd
Klasse 10.88: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale
bescherming, niet elders geklasseerd
Subklasse 10.88.0: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale
bescherming, niet elders geklasseerd
Subklasse 10.88.1: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale
bescherming van de jeugd en de kinderen

GROEP 10.9: SOCIALE BESCHERMING, NIET ELDERS GEKLASSEERD
Klasse 10.90.0: Sociale bescherming, niet elders geklasseerd
Klasse 10.90.1: Sociale bescherming van de jeugd en de kinderen

243

Werkfiches – Afdeling 10: Sociale bescherming

F° 10.00.0 : Sociale bescherming en sociale zekerheid (algemeen).

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.0

Sociale bescherming en sociale zekerheid (algemeen).

Klasse

10.00

Sociale bescherming en sociale zekerheid (algemeen).

Omschrijving

Algemene uitgaven verricht in het kader van de sociale bescherming en sociale zekerheid van de
burgers, zonder dat deze uitgaven kunnen worden aangerekend op een van de hierna volgende
specifieke functies.

Inbegrepen

Algemene uitgaven verricht door ministeries of besturen die de sociale bescherming of
sociale zekerheid tot hun bevoegdheid hebben (bijvoorbeeld apparaatkosten van de FOD
Sociale Zekerheid, enz.).
RSZ
RSVZ
Inspectie van de sociale wetgeving
Solidariteitsbijdragen
Sociale Maribel
Charter van de sociaal verzekerde
Kruispuntbank sociale zekerheid
Europees sociaal fonds

Uitzonderingen

Uitgaven die men kan aanrekenen op de groepen 10.1, 10.2, 10.3, 10,4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 of
10.9.
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F° 10.10.0 : Ziekte en arbeidsongeschiktheid (algemeen).

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.1

Ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Klasse

10.10

Ziekte en arbeidsongeschiktheid (algemeen).

Omschrijving

Inbegrepen

Arbeidsongevallen (met tijdelijke of permanente onbekwaamheid).

Uitzonderingen
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F° 10.11.0 : Ziekte en arbeidsongeschiktheid - Tijdelijke ongeschiktheid.

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.1

Ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Klasse

10.11

Ziekte en arbeidsongeschiktheid - Tijdelijke ongeschiktheid.

Omschrijving

Sociale bescherming verschaft in de vorm van vervangingsinkomens in geld of in natura aan hen
die geheel of gedeeltelijk en tijdelijk ongeschikt zijn om te werken ten gevolge van ongeval of
ziekte.
Bestuur, werking en ondersteuning van ziekteuitkeringsstelsels.
Uitkeringen in geld, zoals forfaitaire of proportionele met het inkomen gelijkgestelde
ziektevergoedingen.
Uiteenlopende betalingen om personen te helpen die tijdelijk niet kunnen werken ten gevolge van
ongeval of ziekte.
Voordelen in natura zoals hulp aan personen die tijdelijk niet kunnen werken ten gevolge van
ongeval of ziekte die de moeilijkheid ondervinden de dagdagelijkse taken uit te voeren (thuishulp,
transportfaciliteiten, enz.).

Inbegrepen

Uitzonderingen
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F° 10.12.0 : Ziekte en arbeidsongeschiktheid – Permanente ongeschiktheid.

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.1

Ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Klasse

10.12

Ziekte en arbeidsongeschiktheid – Permanente ongeschiktheid.

Omschrijving

Sociale bescherming verschaft in de vorm van geld of voordelen in natura aan personen die
geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om deel te nemen aan de economische activiteit of om een
normaal leven te leiden ten gevolge van een lichamelijk of geestelijk gebrek dat permanent is of
waarvan wordt verondersteld dat het een reglementair bepaalde minimumperiode zal
overschrijden.
Bestuur, werking en ondersteuning van invaliditeituitkeringsstelsels.
Uitkeringen in geld, zoals:
•

invaliditeitspensioenen betaald aan personen onder de wettelijke pensioenleeftijd die
wegens invaliditeit ongeschikt zijn om te werken,

•

vervroegde pensioenen voor oudere werknemers die op rust gaan voor de wettelijke
pensioenleeftijd ten gevolge van een verminderde capaciteit om te werken,

•

toelagen voor zorg,

•

toelagen aan mindervaliden die werk uitvoeren dat aangepast is aan hun toestand of die een
beroepsopleiding volgen,

•

andere periodieke of forfaitaire bedragen uitbetaald aan mindervaliden met het oog op de
sociale bescherming.

Voordelen in natura, zoals:
•

sociaal verblijf en eventueel voeding voor mindervaliden in daartoe uitgeruste instellingen,

•

hulp voor mindervaliden bij het uitoefenen van de dagelijkse bezigheden (thuishulp,
transportfaciliteiten),

•

tegemoetkomingen aan personen die zorgen voor een mindervalide,

•

de beroeps- of andere opleiding gericht op inschakeling van mindervaliden in het beroepsen sociale leven,

•

uiteenlopende diensten en goederen voor mindervaliden waardoor ze in staat worden
gesteld om deel te nemen aan ontspannings- en culturele activiteiten, om te reizen of om
deel nemen aan het gemeenschapsleven.
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Inbegrepen

Uitkeringen in geld, zoals vergoedingen, lijfrenten of pensioenen uitgekeerd omwille van een
permanente invaliditeit, verschuldigd aan burgers of aan militairen, als gevolg van ziekte of
ongeval, in vredestijd of in oorlogstijd.
Uitkeringen in geld, zoals pensioenen uitgekeerd omwille van pensioen voor werkonbekwaamheid.

Uitzonderingen

Geld en voordelen in natura aan mindervaliden die de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt
(10.20).
Rustpensioenen uitgekeerd aan militairen (02.14.0).
Oorlogspensioenen voor oud-strijders voor hun militaire prestaties (02.14.0).
Pensioenen uitgekeerd aan weduwen
(overlevingspensioen) (10.30.0).

en

wezen

van

militairen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN

248

en

van

ambtenaren

Werkfiches – Afdeling 10: Sociale bescherming

F° 10.20.0 : Ouderdom.

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.2

Ouderdom.

Klasse

10.20

Ouderdom.

Omschrijving
Nota : In tegenstelling tot wat COFOG 1998 vooropstelt, worden in België de rustpensioenen van
openbare ambtenaren, op alle niveaus van de overheid, beschouwd als uitgesteld loon. De uitgaven
voor rustpensioenen worden dan ook proportioneel opgesplitst naar de functies toegekend aan de
lonen.
Sociale bescherming verschaft in de vorm van geld of voordelen in natura tegen het risico met
betrekking tot ouderdom (verlies aan inkomen, onvoldoende inkomen, gebrek aan
onafhankelijkheid bij het uitvoeren van dagelijkse taken, verminderde participatie aan het sociaal
en het gemeenschapsleven).
Bestuur, werking en ondersteuning van ouderdomuitkeringsstelsels.
Uitkeringen in geld, zoals:
•

ouderdomspensioenen uitgekeerd aan personen die de wettelijke pensioenleeftijd
bereiken,

•

vervroegde ouderdomspensioenen aan oudere werknemers die op rust gaan voor de
wettelijke pensioenleeftijd,

•

deeltijdse rustpensioenen betaald voor of na de wettelijke pensioenleeftijd aan oudere
werknemers die blijven werken maar hun arbeidstijd verminderen,

•

toelagen voor zorg,

•

andere periodieke of forfaitaire betalingen uitgekeerd aan werknemers op het ogenblik zij
op pensioen gaan of aan bejaarden.

Voordelen in natura, zoals:
•

sociaal verblijf of maaltijden verschaft aan bejaarden die verblijven in gespecialiseerde
instellingen of worden opgevangen door families,

•

hulp aan bejaarden die moeilijkheden hebben bij het uitoefenen van hun dagelijkse
bezigheden (thuishulp, transportfaciliteiten, enz.),

•

vergoedingen betaald aan personen die zorgen voor een bejaarde,

•

uiteenlopende diensten en goederen die de bejaarde moeten in staat stellen om deel te
nemen aan recreatieve en culturele activiteiten, om te reizen of om beter te participeren
aan het sociale leven.
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Inbegrepen

Algemene uitgaven van de ministeries of besturen die de pensioenen tot hun bevoegdheid
hebben (bijvoorbeeld algemene apparaatkosten van het bestuur van de Pensioenen van de
FOD Financiën, enz.)
.
Rustpensioenen uitgekeerd aan ambtenaren van de parastatalen.
Zilverfonds.
Lijfrenten voor burgers als erkenning van het vaderland en niet in verband met een invaliditeit.

Uitzonderingen

Vervroegde pensioenen die betaald worden aan oudere werknemers die op pensioen gaan voor
ze de wettelijke pensioenleeftijd hebben bereikt wegens invaliditeit (10.12) of werkloosheid (10.50).
Stelsel voor de rustpensioenen van het militair personeel (02.14) en de ambtenaren (verdeeld).
Pensioenen uitgekeerd omwille van een permanente invaliditeit, verschuldigd aan burgers of aan
militairen, als gevolg van ziekte of ongeval, in vredestijd of in oorlogstijd (10.12.0).
Overlevingspensioenen uitgekeerd aan weduwen en wezen van militairen en van ambtenaren van
ambtenarenzaken (10.30.0).
Lijfrenten voor militairen als erkenning van het vaderland en niet in verband met een invaliditeit.
(02.14).
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F° 10.30.0 : Nabestaanden.

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.3

Nabestaanden.

Klasse

10.30

Nabestaanden.

Omschrijving

Sociale bescherming verschaft in de vorm van geld of voordelen in natura aan de overlevenden
van een overleden persoon (de echtgenote, de ex-echtgenote, de kinderen, de kleinkinderen, de
ouders of andere familieleden).
Bestuur, werking en ondersteuning van overlevenduitkeringsstelsels.
Uitkeringen in geld, zoals overlevingspensioenen, overlijdensuitkeringen en andere periodieke of
forfaitaire betalingen aan nabestaanden.
Voordelen in natura, zoals betalingen voor begrafeniskosten.
Uiteenlopende diensten en goederen voor nabestaanden om hen gemakkelijker in staat te stellen
deel te nemen aan het sociale leven.

Inbegrepen

De pensioenen uitgereikt aan weduwen en wezen van militairen en ambtenaren
(overlevingspensioenen).

Uitzonderingen

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN

251

Werkfiches – Afdeling 10: Sociale bescherming

F° 10.40.0 : Gezin en kinderen.

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.4

Gezin en kinderen.

Klasse

10.40

Gezin en kinderen.

Omschrijving

Sociale bescherming verschaft in de vorm van geld of voordelen in natura aan gezinnen met
kinderen ten laste.
Bestuur, werking en ondersteuning van uitkeringsstelsels voor gezin en kinderen.
Uitkeringen in geld, zoals:
•

bevallingstoelagen,

•

geboortetoelagen,

•

toelagen voor ouderschapsverlof,

•

gezins- of kinderbijslagen,

•

andere periodieke of forfaitaire betalingen ter financiële ondersteuning van de gezinnen en
om hen te helpen de kosten van specifieke behoeften te dekken (zoals bijvoorbeeld de
behoeften van eenoudergezinnen of gezinnen met gehandicapte kinderen).

Voordelen in natura, zoals:
•

opvang en voeding voor kinderen die nog niet schoolgerechtigd zijn tijdens de dag,

•

financiële bijstand voor kinderopvang tijdens de dag,

•

verblijf en voeding voor kinderen en gezinnen op een permanente basis (weeshuizen,
adoptiegezinnen, enz.),

•

goederen en diensten voor thuis voor kinderen of voor hen die zorgen voor de kinderen,

•

uiteenlopende diensten en goederen voor gezinnen, jonge mensen of kinderen (vakantieen recreatiecentra).

Inbegrepen

Medisch-sociale huisvesting voor gezinnen.
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Uitzonderingen

Centra voor gezinsplanning (07.40).
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F° 10.50.0 : Werkloosheid.

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.5

Werkloosheid.

Klasse

10.50

Werkloosheid.

Omschrijving

Sociale bescherming verschaft in de vorm van geld of voordelen in natura aan personen die
kunnen werken, beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt maar geen passende betrekking vinden.
Bestuur, werking en ondersteuning van uitkeringsstelsels voor werkloosheid.
Uitkeringen in geld, zoals:
•

gedeeltelijke of volledige werkloosheidsuitkeringen,

•

vervroegde pensioenen voor werknemers die hun beroepsactiviteit stopzetten voor het
bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd ten gevolge van werkloosheid of ontslag om
economische redenen,

•

toelagen aan doelgroepen op de arbeidsmarkt die opleidingen volgen om hun kansen op
tewerkstelling te vergroten,

•

ontslagvergoedingen,

•

andere periodieke of forfaitaire betalingen aan de werklozen, in het bijzonder de langdurig
werklozen.

Voordelen in natura, zoals:
•

mobiliteits- en verhuistoelagen,

•

beroepsopleiding aan personen zonder werk of heropleiding aan personen die het risico
lopen hun werk te verliezen,

•

huisvesting, voeding en kledij voor werklozen en hun families.
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Inbegrepen

FOREM
BGDA / ORBEM
VDAB
RVA / ONEM
PWA / ALE

Uitzonderingen

Algemene programma’s of stelsels gericht op de verhoging van de arbeidsmobiliteit (04.12).
Algemene programma’s of stelsels gericht op de vermindering van de werkloosheidsgraad (04.12).
Algemene programma’s of stelsels gericht op de bevordering van de tewerkstelling van
achtergestelde en andere groepen die worden gekenmerkt door een hoge werkloosheidsgraad
(04.12).
Geld en voordelen in natura uitgekeerd aan werklozen die de wettelijke pensioenleeftijd bereiken
(10.20).
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F° 10.60.0 : Huisvesting.

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.6

Huisvesting.

Klasse

10.60

Huisvesting.

Omschrijving

Sociale bescherming verschaft in de vorm van voordelen in natura om de huishoudens te helpen
de huisvestingskost te dragen (prestaties afhankelijk van de maximale inkomengrens).
Bestuur, werking en ondersteuning van uitkeringsstelsels voor huisvesting.
Voordelen in natura, zoals:
•

betalingen op een tijdelijke of lange termijnbasis om huurders te helpen om de huurkosten te
betalen,

•

betalingen om bij te dragen in de huidige huisvestingskosten van de eigenaar-bewoner
(door hen te helpen het kapitaal en de interesten van hun hypothecaire lening te betalen),

•

voorziening in woningen met een lage prijs of sociale woningen.

Inbegrepen

Uitzonderingen
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F° 10.70.0 : Sociale uitsluiting, niet elders geklasseerd.

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.7

Sociale uitsluiting, niet elders geklasseerd.

Klasse

10.70

Sociale uitsluiting, niet elders geklasseerd.

Omschrijving

Sociale bescherming verschaft in de vorm van geld en voordelen in natura aan personen die
sociaal uitgesloten zijn of het risico lopen sociaal te worden uitgesloten (zoals personen die
behoeftig zijn, personen met lage inkomens, immigranten, vluchtelingen, alcohol- en
drugverslaafden, slachtoffers van crimineel geweld, enz.).
Bestuur en werking van dergelijke sociale beschermingsstelsels.
Uitkeringen in geld, zoals inkomenssteun en andere betalingen in geld aan de behoeftige en
kwetsbare personen om hun armoede te verlichten of hen bij te staan in moeilijke situaties.
Voordelen in natura, zoals:
•

voorziening van verblijf en voeding op korte en lange termijn voor behoeftige en kwetsbare
personen,

•

de herinschakeling van alcohol- en drugverslaafden,

•

diensten en goederen om kwetsbare personen te helpen zoals sociale en psychologische
hulp,

•

diensten en goederen om kwetsbare personen te helpen zoals dagopvang,

•

diensten en goederen om kwetsbare personen te helpen zoals hulp bij het uitvoeren van de
dagelijkse bezigheden,

•

diensten en goederen om kwetsbare personen te helpen zoals voedselhulp, kleding,
brandstof, enz.
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Inbegrepen

Algemene uitgaven verricht door ministeries of besturen die maatschappelijke hulp en
integratie tot hun bevoegdheden hebben (bijvoorbeeld apparaatkosten van de FOD
Maatschappelijke integratie, enz.).
Dienstverlening van de OCMW’s
Bestrijding van allerlei soorten discriminatie.
Beleid inzake gelijkheid van kansen tussen geslachten, rassen, …
Maatschappelijke integratie van vreemdelingen.
Opvang van en hulp aan vluchtelingen en statelozen die in België blijven.
Maatschappelijke herinschakeling van ex-gedetineerden.
Individuele hulp en financiële leningen, voorschotten, enz. aan vastbenoemd en contractueel
personeel van de overheid.

Uitzonderingen
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F° 10.80.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale bescherming (algemeen).

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.8

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale bescherming.

Klasse

10.80

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale bescherming
(algemeen).

Omschrijving

Bestuur en werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling in verband met sociale bescherming (algemeen).
Toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake sociale bescherming (algemeen) uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen
zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 10.81.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.8

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale bescherming.

Klasse

10.81

Onderzoek en ontwikkeling
arbeidsongeschiktheid.

op

het

gebied

van

ziekte

en

Omschrijving

Bestuur en werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling in verband met ziekte en arbeidsongeschiktheid.
Toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake ziekte en arbeidsongeschiktheid uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen
zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 10.82.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van ouderdom.

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.8

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale
bescherming.

Klasse

10.82

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van ouderdom.

Omschrijving

Bestuur en werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling in verband met ouderdom.
Toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake ouderdom uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen
zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 10.83.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van overleving.

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.8

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale bescherming.

Klasse

10.83

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van overleving.

Omschrijving

Bestuur en werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling in verband met nabestaanden.
Toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake overleving uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 10.84.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezin en kinderen.

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.8

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale
bescherming.

Klasse

10.84

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van gezin en
kinderen.

Omschrijving

Bestuur en werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling in verband met gezin en kinderen.
Toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake gezin en kinderen uitgevoerd door nietoverheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 10.85.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van werkloosheid.

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.8

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale
bescherming.

Klasse

10.85

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van werkloosheid.

Omschrijving

Bestuur en werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling in verband met werkloosheid.
Toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake werkloosheid uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 10.86.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van huisvesting.

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.8

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale bescherming.

Klasse

10.86

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van huisvesting.

Omschrijving

Bestuur en werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling in verband met huisvesting.
Toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake huisvesting uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 10.87.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale uitsluiting, niet elders geklasseerd.

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.8

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale
bescherming.

Klasse

10.87

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale
uitsluiting, niet elders geklasseerd.

Omschrijving

Bestuur en werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling in verband met sociale uitsluiting, niet elders geklasseerd.
Toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling inzake sociale uitsluiting, niet elders geklasseerd, uitgevoerd
door niet-overheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 10.88.0 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale bescherming, niet elders geklasseerd.

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.8

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale bescherming.

Klasse

10.88

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale bescherming,
niet elders geklasseerd.

Omschrijving

Bestuur en werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling in verband met sociale bescherming, niet elders geklasseerd.
Toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake sociale bescherming, niet elders geklasseerd, uitgevoerd door niet-overheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 10.88.1 : Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale bescherming van de jeugd en de
kinderen.

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.8

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale bescherming.

Klasse

10.88

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale bescherming,
niet elders geklasseerd.

Subklasse

10.88.1

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van sociale bescherming
van de jeugd en de kinderen.

Omschrijving

Bestuur en werking van overheidsinstellingen die zich inlaten met toegepast onderzoek en
experimentele ontwikkeling in verband met sociale bescherming van de jeugd en de kinderen.
Toelagen, leningen en subsidies ter ondersteuning van toegepast onderzoek en experimentele
ontwikkeling inzake sociale bescherming van de jeugd en de kinderen uitgevoerd door nietoverheidsinstellingen zoals onderzoeksinstellingen en universiteiten, enz.

Inbegrepen

Uitzonderingen

Zuiver wetenschappelijk onderzoek (01.40).
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F° 10.90.0 : Sociale bescherming, niet elders geklasseerd.

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.9

Sociale bescherming, niet elders geklasseerd.

Klasse

10.90

Sociale bescherming, niet elders geklasseerd.

Omschrijving

De bescherming, de werking en de ondersteuning van de activiteiten zoals de opstelling, het
bestuur, de coördinatie en de opvolging van het algemeen beleid, de plannen, de programma’s en
de begrotingen inzake sociale bescherming.
De voorbereiding en de toepassing van de wetgeving en de normen inzake de verstrekking van
diensten op het gebied van sociale bescherming.
De opmaak en de verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake sociale bescherming.

Inbegrepen

Diensten op het gebied van sociale bescherming in de vorm van geld en voordelen in natura:
•
•
•

aan slachtoffers van brand,
aan slachtoffers van overstromingen,
aan slachtoffers van aardbevingen en andere rampen in vredestijd.

Alle andere diensten inzake sociale bescherming die niet kunnen worden ondergebracht bij de
groepen 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 of 10.8.
Preventiemaatregelen bij grote ongevallen.
Herstelling in natura en/of vergoeding van schade als gevolg van grote ongevallen.
Aankoop en opslag van levensmiddelen, voedsel, kledij, materieel en andere uitrusting voor
dringend gebruik of hulpgoederen bij rampen in vredestijd.
Crisiscentra (al dan niet bij natuurramp).
“Post mortem” dienstverlening en kosten ten voordele van burgers.
Hulp aan slachtoffers van geweld.
Vergoeding voor materiële oorlogsschade opgelopen door burgerslachtoffers.
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Uitzonderingen
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F° 10.90.1 : Sociale bescherming van de jeugd en de kinderen.

Afdeling

10

Sociale bescherming.

Groep

10.9

Sociale bescherming, niet elders geklasseerd.

Klasse

10.90

Sociale bescherming, niet elders geklasseerd.

Subklasse

10.90.1

Sociale bescherming van de jeugd en de kinderen.

Omschrijving

De werking en de ondersteuning van de activiteiten zoals de opstelling, het bestuur, de coördinatie
en de opvolging van het algemeen beleid, de plannen, de programma’s en de begrotingen inzake
sociale bescherming van de jeugd en de kinderen.
De voorbereiding en de toepassing van de wetgeving en de normen inzake de verstrekking van
sociale bescherming rechtstreeks ten voordele van de jeugd en de kinderen.
De opmaak en de verspreiding van algemene informatie, technische documentatie en statistieken
inzake sociale bescherming van de jeugd en de kinderen.

Inbegrepen

Child focus.
Opsporing van verdwenen kinderen.
Hulp aan en bescherming van de jeugd.
Nationale en internationale instellingen die in het algemeen zich inlaten met de bescherming van
de jeugd en de kinderen.
Jeugdrechtbanken.

Uitzonderingen

Maatschappelijke bescherming in de vorm van uitkeringen in geld en in natura aan gezinnen met
kinderen ten laste.

OPMERKINGEN-AANTEKENINGEN
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