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GPC – Totaaloverzicht wijzigingen GPC mei 2022 
 
In mei 2022 wordt de publicatie van GPC (die van november 2021) 

geïmplementeerd in GDSN. Hieronder staat wat wijzigt: 
 

• Aan het segment 50000000 is de familie 50390000 (Vlees-/Vis-/Zeevruchtenvervangers) 

toegevoegd, zijn de klassen 50193600 (Vleesvervangers)  en 50122600 (Imitatiekaviaar) 

verwijderd en zijn de volgende klassen toegevoegd: 

o 50390100 (Vleesvervangers) met de volgende bestaande en nieuwe bricks: 

▪ 10005823 Vleesvervanger - zonder dierlijke ingrediënten (Diepvries) 

▪ 10005825 Vleesvervanger - zonder dierlijke ingrediënten (Houdbaar) 

▪ 10005824 Vleesvervanger -zonder dierlijke ingrediënten (Beperkt houdbaar) 

▪ 10006230 Vleesvervanger Assortimenten 

▪ 10008244 Vleesvervanger - met dierlijke ingrediënten (Diepvries) 

▪ 10008245 Vleesvervanger - met dierlijke ingrediënten (Beperkt houdbaar) 

▪ 10008246 Vleesvervanger - met dierlijke ingrediënten (Houdbaar) 

o 50390200 (Visvervangers) met de volgende nieuwe bricks: 

▪ 10008247 Visvervanger - zonder dierlijke ingrediënten (Diepvries) 

▪ 10008248 Visvervanger - met dierlijke ingrediënten (Diepvries)  

▪ 10008249 Visvervanger - zonder dierlijke ingrediënten (Beperkt houdbaar) 

▪ 10008250 Visvervanger - met dierlijke ingrediënten (Beperkt houdbaar) 

▪ 10008251 Visvervanger - zonder dierlijke ingrediënten (Houdbaar) 

▪ 10008252 Visvervanger - met dierlijke ingrediënten (Houdbaar) 

▪ 10008253 Visvervanger Assortimenten 

o 50390300 (Zeevruchtenvervangers) met de volgende bestaande en nieuwe bricks: 

▪ 10008108 Zeevruchtenvervanger - zonder dierlijke ingrediënten (Beperkt 

houdbaar) 

▪ 10008107 Zeevruchtenvervanger - zonder dierlijke ingrediënten (Houdbaar) 

▪ 10008254 Zeevruchtenvervanger - zonder dierlijke ingrediënten (Diepvries)  

▪ 10008255 Zeevruchtenvervanger - met dierlijke ingrediënten (Diepvries) 

▪ 10008256 Zeevruchtenvervanger - met dierlijke ingrediënten (Beperkt 

houdbaar) 

▪ 10008257 Zeevruchtenvervanger - met dierlijke ingrediënten (Houdbaar)  

▪ 10008258 Zeevruchtenvervanger – Assortimenten 

• In de klasse 50202700 (Thee en Infusies/Tisanes) met wijzigingen in de definities: 

▪ 10000118 (Thee - Vloeibaar/Gebruiksklaar) 

▪ 10000119 (Vruchten- en Kruideninfusies/-tisanes - Theezakjes/Los)  

▪ 10000210 (Vruchten- en Kruideninfusies/-tisanes - Instant) 

▪ 10000313 (Vruchten- en Kruideninfusies/-tisanes - Vloeibaar/Gebruiksklaar) 

▪ 10008183 (Koffie - Vloeibaar/Niet-gebruiksklaar) 

▪ 10000114 (Koffie - Vloeibaar/Gebruiksklaar) 

▪ 10008181 (Koffievervangingsmiddel - Capsules/Pads) 

▪ 10008182 (Koffievervangingsmiddel - Gemalen/Infusie) 

▪ 10008185 (Thee - Vloeibaar/Niet-gebruiksklaar) 

▪ 10008187 (Vruchten- en Kruideninfusies/-tisanes - Vloeibaar/Niet-gebruiks-

klaar) 

 

• Aan de klasse 10101700 (Toebehoren voor Huisdieren) zijn de bricks 10008290 

(Lijnen/Halsbanden/Harnassen voor Huisdieren (Niet-elektrisch)), 10008287 
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(Manden/Benches/Kussens voor Huisdieren) en 10008288 (Vervoermiddelen voor Huisdieren) 

toegevoegd 

• De brick 10000397 (Schoonmaakhulpmiddelen is gewijzigd in (Schoonmaakhulpmiddelen 

accessoires) en verplaatst naar 47200200 (Schoonmaakhulpmiddelen)   

• Aan de klasse 47200300 (Was- en strijkhulpmiddelen) zijn de bricks 10008277 (Kleding 

Vouwplank (Niet-elektrisch) en 10008278 (Kleding Vouwmachine (Elektrisch)) toegevoegd 

 

• In de familie 51100000 (Gezondheidsbehandelingen/-hulpmiddelen) is de naam van de klasse 

51102200 (Baby-/Kinderbehandelingen) gewijzigd in Baby-/Peuterbehandelingen en 

Hulpmiddelen en zijn de volgende bricks toegevoegd: 

▪ 10008240 (Navelklem) 

▪ 10008241 (Borstcompres) 

▪ 10008242 (Borstkolf) 

• In de familie 67050100 (Beschermende kleding) is de volgende brick toegevoegd: 

▪ 10008243 Inbakerdoek/Wikkeldoek 

• Van de klasse 71010800 (Fietssport Artikelen) is de brick 10001811 (Fietsen – Onderdelen) 

verwijderd en zijn de volgende bricks toegevoegd: 

▪ 10008259 (Fietsonderdelen - Banden/Wielen) 

▪ 10008260 (Fietsonderdelen – Lampen) 

▪ 10008261 (Fietsonderdelen - Zadels & zadelaccessoires) 

▪ 10008262 (Fietsonderdelen – Bellen) 

▪ 10008263 (Fietsonderdelen – Remmen) 

▪ 10008264 (Fietsonderdelen – Kettingen) 

▪ 10008265 (Fietsonderdelen - Jasbeschermers/spatborden) 

▪ 10008266 (Fietsonderdelen – Handgrepen) 

▪ 10008267 (Fietsonderdelen – Pedalen) 

▪ 10008268 (Fietsonderdelen – Standaards) 

▪ 10008269 (Fietsonderdelen – Versnellingsysteem) 

▪ 10008270 (Fietsonderdelen – Overig) 

▪ 10008271 (Fietsvervoer – Kinderzitjes) 

▪ 10008272 (Fietsvervoer - Manden/Kratten/Tassen) 

▪ 10008273 (Fietsvervoer - Bagagebinders/Snelbinders) 

▪ 10008274 (Fietsaccessoires - Gereedschap/Bandenplakkits) 

▪ 10008275 (Fietsaccessoires - Computers/Navigatieapparatuur) 

▪ 10008276 (Fietsaccessoires – Overig) 

• Aan de klasse 71011900 (Sportartikelen - Accessoires) is de brick 10008282 (Drinkflessen) 

toegevoegd 

• Aan de klasse 72020400 (Schoonmaakapparatuur) is de brick 10008280 (Raamwisser 

(Elektrisch)) toegevoegd 

• Aan de klasse 75030100 (Decoraties) is de brick 10007011 (Kunstkerstboom) gewijzigd in 

(Kunstkerstboom (Niet-elektrisch)) en zijn de bricks 10008283 (Kunstkerstboom (Elektrisch)), 

10008284 (Kunstkerstkrans en Slinger (Niet-elektrisch)) en 10008285 (Kunstkerstkrans en 

Slinger (Elektrisch)) toegevoegd. 

• In de familie 79010000 (Sanitair/Verwarming/Ventilatie/Airconditioning) zijn de definities en 

een aantal namen veranderd van 

▪ 10008060 Luchtkanalen - Onderdelen en Accessoires 

▪ 10008009 Aansluitstukken/koppelingen - Water, gas, CV en luchtkanalen 

▪ 10008010 Onderdelen/Accessoires voor Aansluitstukken/koppelingen - Water, 

Gas, CV 

▪ 10007610 Luchtkanalen/Luchtkanalen fittingen 
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• Van de klasse 83010300 (Isolatie/Isolatiematerialen) zijn de volgende bricks verwijderd: 

▪ 10007967 (Akoestische Isolatie – Assortimenten) 

▪ 10007968 (Akoestische Isolatie - Isolatieplaten voor Binnen) 

▪ 10007964 (Akoestische Isolatie - Isolatieplaten voor Buiten) 

▪ 10007960 (Akoestische Isolatie - Isolatieplaten/Rollen/Dekens) 

▪ 10007962 (Akoestische Isolatie – Leidingbekleding) 

▪ 10007961 (Akoestische Isolatie - Losse Vulling/Sprayschuim) 

▪ 10007965 (Akoestische Isolatie – Overig) 

▪ 10007966 (Akoestische Isolatie - Steunstukken/Ankers) 

▪ 10007963 (Akoestische Isolatie - Stralingsbarrières/Hitteschilden) 

▪ 10002455 (Isolatie - Isolatieplaten voor Binnen) 

▪ 10005343 (Isolatie - Isolatieplaten voor Buiten) 

o En sommige namen en definities gewijzigd van de volgende bricks: 

▪ 10002454 (Isolatie - Isolatieplaten/Rollen/Dekens) 

▪ 10002456 (Isolatie - Losse Vulling/Sprayschuim) 

▪ 10005733 (Isolatie – Leidingbekleding) 

▪ 10005342 (Isolatie - Stralingsbarrières/Hitteschermen) 

▪ 10002461( Isolatie – Assortimenten) 

▪ 10007928 (Dampschermen en isolerende folies) 

 

• Aan de klasse 80010300 (Gereedschap voor Metselwerk/Glas/Tegel) is de brick 10008279 

(Isolatiepistolen (Niet aangedreven)) toegevoegd 

• Aan de klasse 83010700 (Dragende Componenten/Bouwelementen) is de brick 10008281 

(Metalen Componenten (Afmeting/Structuur)) toegevoegd 

• Aan de klasse 83010900 (Raamonderdelen/-accessoires) is de brick 10008286 (Horren - 

Onderdelen/Accessoires) toegevoegd. 

• Aan de klasse 98020100 (Grondstof (Gevormd)) is de brick 10008289 (Koolstofvezel 

(Gevormd)) toegevoegd. 

 

 


