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BIJLAGE 5

Afbakening creatieve industrie in ‘Monitor Creatieve
Industrie 2014’
Kunsten en cultureel erfgoed
■
■
■
■

Podiumkunsten
Beoefening van podiumkunst (SBI 90011)
Producenten van podiumkunst (SBI 90012)
Theaters en schouwburgen (SBI 90041)

Scheppende kunsten
■
■

Schrijven en overige scheppende kunst (SBI 9003)
Kunstgalerieën en -expositieruimten (SBI 91022)

Overige kunst en erfgoed
■
■
■
■

Informatieverstrekking op het gebied van toerisme (SBI 7990)
Dienstverlening voor uitvoerende kunst (SBI 9002)
Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg) (SBI 94993)
Vriendenkringen op het gebied van cultuur, fanclubs (SBI 94994)

Cultureel erfgoed
■
■
■
■
■

Openbare bibliotheken (SBI 91011)
Kunstuitleencentra (SBI 91012)
Overige culturele uitleencentra en openbare archieven (SBI 91019)
Musea (SBI 91021)
Monumentenzorg (SBI 9103)

Media en entertainmentindustrie
■
■
■
■
■

Radio en televisie
Productie van televisieprogramma’s (SBI 59112)
Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie (SBI 5912)
Radio-omroepen (SBI 6010)
Televisie-omroepen (SBI 6020)

Persmedia
■
■
■
■
■

Uitgeverijen van kranten (SBI 5813)
Uitgeverijen van tijdschriften (SBI 5814)
Persagentschappen (SBI 6321)
Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van info (SBI 6329)
Fotografie (SBI 74201)
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Film
■
■
■

Productie van films (geen televisiefilms) (SBI 59111)
Distributie van films en televisieproducties (SBI 5913)
Bioscopen (SBI 5914)

Muziekindustrie
■

Maken en uitgeven van geluidsopnamen (SBI 5920)

Boekenindustrie
■

Uitgeverijen van boeken (SBI 5811)

Overige uitgeverijen
■
■
■

Overige uitgeverijen Overige uitgeverijen (niet van software) (SBI 5819)
Uitgeverijen van computerspellen (SBI 5821)
Overige uitgeverijen van software (SBI 5829)

Live entertainment
■
■
■

Live entertainment Circus en variété (SBI 90013)
Pret- en themaparken (SBI 93211)
Kermisattracties (SBI 93212)

Creatieve zakelijke dienstverlening
■
■
■
■
■
■

Vormgeving en ontwerp
Architecten (geen interieurarchitecten) (SBI 71111)
Interieurarchitecten (SBI 71112)
Communicatie- en grafisch ontwerp (SBI 74101)
Industrieel en productontwerp (SBI 74102)
Interieur- en ruimtelijk ontwerp (SBI 74103)

Communiceren en informatie
■
■
■
■

104

Public relationsbureaus (SBI 7021)
Reclamebureaus (SBI 7311)
Handel in advertentieruimte en -tijd (SBI 7312)
Organiseren van congressen en beurzen (SBI 8230)

