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Socioprofessionele categorieën :

Code  Benaming categorie

10     Landbouwondernemers
21 Ambachtslui
22 Handelaars en aanverwante
23 Bedrijfsleiders van ondernemingen met 10 werknemers

of meer
24 Bedrijfsleiders van ondernemingen met minder dan

10 medewerkers
31 Vrije beroepen
33 Kaderleden in overheidsdienst, intellectuele en artistieke 

beroepen 
37 Kaderleden van bedrijven
42 Tussenkader in het onderwijs, gezondheidszorg, de overheid 

en aanverwante
46 Professionele administratieve en commerciele tussenpersonen
47 Technici
48 Ploegbazen, opzichters 
52 Ambtenaren
54 Administratieve medewerkers van bedrijven
55 Winkelbedienden
56 Dienstverlenend personeel aan particulieren
62 Arbeiders
85 Personen zonder beroepsactiviteit (behalve gepensioneerden)

Bedrijfstakken :

Code Benaming bedrijfstak

22 Dienstverlenende activiteiten : verenigingen, reparatie van 
consumentenartikelen

37 Administratieve en ondersteunende diensten
37 Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie 

van goederen en diensten door huishoudens voor eigen 
gebruik

18 Extraterritoriale organisaties en lichamen 
08 Financiële activiteiten en verzekeringen 
03 Exploitatie van en handel in onroerend goed
17 Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische 

activiteiten
18 Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
09 Landbouw, bosbouw en visserij
02 Kunst, amusement en recreatie (behalve loterijen en 

kansspelen)
30 Recreatie: loterijen en kansspelen
09 Groot- en kleinhandel (uitgezonderd reparatie van auto's en 

motorfietsen)
10 Groot- en kleinhandel; reparatie van auto's en motorfietsen
14 Bouw van gebouwen  Ontwikkeling van bouwprojecten
29 Bouw van andere civieltechnische werken
16 Onderwijs
19 Verschaffen van accommodatie en maaltijden
10 Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers
30 Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en

optische producten
14 Winning van metaalertsen
09 Vervaardiging van textiel en kleding
26 Winning (uitgezonderd winning van metaalertsen) 
22 Overige industrie   
13 Informatie en communicatie (uitgezonderd telecommunicatie)
30 Informatie en communicatie: telecommunicatie
15 Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
14 Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en 

gekoelde lucht
36 Zonder beroepsactiviteit
31 Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke 

dienstverlening
40 Vervoer en opslag
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Zo maakt u een storting op uw Overeenkomst voor een AFER Europe Multifonds
Spaarverzekering met Vrije Stortingen en Opnames

NB : gelieve in de mededeling op uw overschrijvingsformulier te melden :  uw aansluitingsnummer (of uw naam en voornaam bij een 
nieuwe aansluiting) en de gewenste verdeling voor uw storting*, in procent (bijvoorbeeld :  50 % Waarborgfonds, 20 % Afer-Sfer en 30 % Eurosfer). 
Gelieve ons eveneens, tegelijk met uw overschrijving, het stortingsformulier op te sturen.

* Deze storting moet zijn goedgekeurd door de medeverzekeraars.

Nomenclatuur van de bedrijfstakken en de
socioprofessionele categorieën

Overschrijving in euro op de bankrekening van AVIVA VIE 
n° 370-1294880-17 geopend bij ING.

IBAN : BE61 3701 2948 8017  -  BIC : BBRU BEBB


