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47.787
91.020
91.030
91.012
91.011
47.610
58.110
58.140
74.101
74.102
74.103
74.104
74.201
74.209
90.031
90.032
71.111
71.112
71.113
79.901
79.909
90.011
90.012
90.021
90.022
90.023
90.029
90.041
90.042
47.630
58.210
59.111
59.112
59.113
59.114
59.120
59.130
59.140
59.201
59.202
59.203
59.209
60.100
60.200

detailhandel, in nieuwe kunstvoorwerpen gespecialiseerde winkels
musea
exploitatie monumenten en vergelijkbare toeristenattracties
openbare archieven
bibliotheken, mediatheken en ludotheken
detailhandel, in boeken gespecialiseerde winkels
uitgeverijen van boeken
uitgeverijen van tijdschriften
ontwerpen van textielpatronen, kleding, juwelen, meubels en decoratie
activiteiten van industriële designers
activiteiten van grafische designers
activiteiten van interieurdecorateurs
activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
overige fotografische activiteiten
scheppenkunsten, met uitzondering van ondersteunende diensten
ondersteunende activiteiten in het kader van scheppenkunsten
bouwarchitecten
interieurarchitecten
stedenbouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
toeristische informatiediensten
overige reserveringsactiviteiten
uitvoeren van kunsten door artiesten die zelfstandig werken
uitvoeren van kunsten door artistieke ensembles
promotie, organisatie en uitvoering van kunstevenementen
ontwerp en bouw van podia
gespecialiseerde beeld- verlichtings- en geluidstechnieken
overige activiteiten in het kader van kunsten
exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke
exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen cultuur
detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels
uitgeverijen computerspellen
productie van bioscoopfilms
productie van televisiefilms
productie van films, met uitzondering van bioscoop- en televisiefilms
productie van televisieprogramma's
activiteiten in het kader van films, video- en televisieprogramma's na productie
distributie van films en video- en televisieprogramma's
vertoning van films
maken van geluidsopnamen
geluidsopnamestudio's
uitgeverijen van muziekopnamen
overige diensten in verband met het maken van geluidsopnamen
uitzenden van radioprogramma's
programmeren en uitzenden van televisieprogramma's
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85.520
85.593
74.901
18.120
18.200
32.200
46.432
46.491
56.302
74.105
74.109
92.029
93.299
94.992
94.999

cultureel onderwijs
sociaal-cultureel vormingswerk
activiteiten van managers, artiesten, sportlui en overige personaliteiten
overige drukkerijen
reproductie van opgenomen media
vervaardiging van muziekinstrumenten
groothandel in opgenomen beeld- en geluidsdragers
groothandel in kranten, boeken en tijdschriften
discotheken, dancings en dergelijke
activiteiten van decorateur-etalagisten
overige activiteiten van gespecialiseerde designers
overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
verenigingen en bewegingen voor volwassenen
overige verenigingen (n.e.g)
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