GPC – Totaaloverzicht wijzigingen GPC november 2020
In november 2020 wordt de publicatie van GPC (die van juni 2020) geïmplementeerd in
GDSN. Hieronder staat wat wijzigt:
•

•

•

•

•
•

•

•

Aan de klasse 10111600 (Voedingsmiddelen voor Huisdieren) zijn de volgende nieuwe bricks
toegevoegd:
o 10008036 (Traktaties voor Huisdieren (Aanvullende Eetbare Producten) (Diepvries))
o 10008037 (Traktaties voor Huisdieren (Aanvullende Eetbare Producten) (Beperkt
Houdbaar))
o 10008038 (Traktaties voor Huisdieren (Aanvullende Eetbare Producten) (Houdbaar))
Aan de klasse 50171500 (Kruiden/Specerijen/Extracten) is de volgende nieuwe brick
toegevoegd:
o 10008061 (Voedseladditieven)
Aan de familie 50170000 (Kruiden/Conserveringsmiddelen/Extracten) is een nieuwe klasse
toegevoegd:
o 50172100 (Omhulsels voor Etenswaren) met de nieuwe bricks:
▪ 10008043 (Natuurlijke Omhulsels)
▪ 10008044 (Kunstmatige Omhulsels)
De naam van de klasse 50202200 (Alcoholische Dranken) is gewijzigd naar ‘Alcoholische
Dranken (Inclusief Gede-alcoholiseerde Varianten)’ en er zijn de volgende nieuwe bricks aan
toegevoegd:
o 10008029 (Alcoholvrij Bier)
o 10008030 (Alcoholvrije Mousserende Wijn)
o 10008031 (Alcoholvrije Stille Wijn)
o 10008032 (Alcoholvrije Mousserende Cider/Perry)
o 10008033 (Alcoholvrije Stille Cider/Perry)
o 10008034 (Alcoholvrije Likeuren)
o 10008035 (Alcoholvrije Gemengde Dranken)
o 10008042 (Kit voor Alcoholverrijking door middel van Aroma)
Aan de klasse 50221200 (Verwerkte Graanproducten) is de volgende nieuwe brick toegevoegd:
o 10008059 (Proteïnerepen)
Aan de klasse 50230100 (Levensmiddelen/Dranken/Rookwaren – Assortimenten) is de
volgende nieuwe brick toegevoegd:
o 10008058 (Militair – Rantsoenen)
Aan het segment 50000000 (Levensmiddelen/Dranken/Rookwaren) is een nieuwe familie
50360000 (Verse Garnering van Voedsel) toegevoegd, met daaronder één nieuwe class
50360100 (Verse Garnering van Voedsel) met de nieuwe bricks:
o 10008039 (Bananenbladeren (Garnering van Voedsel))
o 10008040 (Cactusbladeren (Garnering van Voedsel))
o 10008041 (Oranjebloesem (Garnering van Voedsel))
Uit de klasse 67060100 (Zwemkleding) is de volgende brick verwijderd: 10006963
(Zwemkleding/Badpakken). U moet hiervoor een van de volgende nieuwe bricks gebruiken,
die aan deze klasse zijn toegevoegd:
o 10008065 (Zwemkleding – Bovenstuk)
o 10008066 (Zwemkleding – Onderstuk)
o 10008067 (Zwemkleding – Uit één Stuk)
o 10008068 (Zwemkleding – Uit twee of meer Stukken)
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Aan de klasse 71011600 (Schietsportartikelen) zijn de volgende nieuwe bricks toegevoegd:
o 10008051 (Draagbare Wapens – Raket Aangedreven)
o 10008052 (Draagbare Wapens – Granaten/Explosieven)
o 10008053 (Zware Wapens)
o 10008054 (Zware Wapens – Onderdelen en Accessoires)
o 10008055 (Zware Wapens – Munitie)
Aan het segment 77000000 (Voertuigen) is een nieuwe familie 77040000 (Luchtvaartuig)
toegevoegd, met daaronder één nieuwe class 77040100 (Luchtvaartuig) met de nieuwe brick:
o 10008049 (Luchtvaartuig)
Aan het segment 77000000 (Voertuigen) is een nieuwe familie 77050000 (Speciale Voertuigen)
toegevoegd, met daaronder één nieuwe class 77050100 (Speciale Voertuigen) met de nieuwe
brick:
o 10008050 (Speciale Voertuigen)
Aan de klasse 79010900 (Afval–/Rioleringsinstallatie) is de volgende nieuwe brick toegevoegd:
o 10008062 (Sifons/Putten/Douchegoten – Onderdelen/Accessoires)
Aan de klasse 79011300 (Sanitair/Verwarming/Ventilatie/Airconditioning) is de volgende
nieuwe brick toegevoegd:
o 10008060 (Luchtkanalen – Onderdelen en Accessoires)
Aan de familie 80010000 (Handgereedschap/Apparatuur) is een nieuwe klasse toegevoegd:
o 80012900 (Militair – Speciaal Handgereedschap/Apparatuur) met de nieuwe brick:
▪ 10008056 (Militair – Speciaal Handgereedschap/Apparatuur)
Aan de familie 82010000 (Elektrisch Gereedschap/Apparatuur) is een nieuwe klasse
toegevoegd:
o 82010500 (Militair – Speciaal Aangedreven Gereedschap/Apparatuur) met de nieuwe
brick:
▪ 10008057 (Militair – Speciaal Aangedreven Gereedschap/Apparatuur)
Aan de klasse 83010100 (Muur–/Plafondbedekking/Vloermaterialen) is de volgende nieuwe
brick toegevoegd:
o 10008046 (Geleideprofiel voor Hoekafwerking/Pleisterwerk)
Aan de klasse 83010400 (Verf) is de volgende nieuwe brick toegevoegd:
o 10008048 (Grondverven/Primers)
Aan de klasse 83010600 (Asfalt/Beton/Metselwerk) zijn de volgende nieuwe bricks
toegevoegd:
o 10008045 (Additieven voor Mortel/Cement/Gips/Voegmortel)
o 10008047 (Reparatieset voor Gips-/Cementplaat)
o 10008063 (Dekvloer)
o 10008064 (Zand/Cement)
Uit de klasse 83011500 (Relingen/Leuningen/Terrasbouw) zijn de volgende bricks verwijderd:
10003959 (Trapleuningen (Hout)) en 10003962 (Balustrade/Trapleuningsystemen (Hout)). U
moet hiervoor de volgende bricks gebruiken: 10003960 (Trapleuningen) resp. 10003961
(Balustrade/Trapleuningsystemen).
Aan de klasse 91030200 (Deur/Raam/Onroerend Goed Veiligheidsproducten) is de volgende
nieuwe brick toegevoegd:
o 10008069 (Slimme Deurbel)
Uit de klasse 94010300 (Gewassen voor Natuurlijke Pigmenten, Harsen en Wassen) is de
volgende brick verwijderd: 10006912 (Kamferbomen (Cinnamomum camphora)). U moet
hiervoor brick 10007447 (Kamferbomen (Cinnamomum camphora)) gebruiken.

2/3

•

•

Uit de klasse 94010700 (Niet-giftige medicinale en aromatische gewassen) is de volgende brick
verwijderd: 10007484 (Boerenwormkruidplanten (Tanacetum Vulgare)). U moet hiervoor brick
10007518 (Boerenwormkruidplanten (Tanacetum Vulgare)) gebruiken.
Uit de klasse 94022200 (Koolgroenten) is de volgende brick verwijderd: 10007533
(Cavoloneroplanten (Brassica Oleracea var. Viridis)). U moet hiervoor brick 10007789
(Bladkoolplanten (Brassica oleracea var. viridis)) gebruiken.

Aanvullende naamswijzigingen:
•
•
•
•
•
•
•

•

De naam van het segment 77000000 is gewijzigd van Motorvoertuigen – Onderdelen/
Accessoires naar Voertuigen.
De naam van de klasse 83010100 is gewijzigd van Muur–/Plafondbedekking naar Muur–
/Plafondbedekking/Vloermaterialen.
De naam van de brick 10003540 is gewijzigd van ‘Scherpslijpmachines (Niet–aangedreven)’
naar ‘Scherpslijpers (Niet–aangedreven)’.
De naam van de brick 10003960 is gewijzigd van ‘Trapleuningen – Niet-hout)’ naar
‘Trapleuningen’.
De naam van de brick 10003961 is gewijzigd van ‘Balustrade/Trapleuningsystemen – Niethout)’ naar ‘Balustrade/Trapleuningsystemen’.
De naam van de brick 10005929 is gewijzigd van ‘Bosbessen’ naar ‘Blauwe Bessen’.
Alle bricks in de klassen 93080200, 93080300, 93080400 en 93080500 hebben als toevoeging
‘- Levende Plant’ gekregen om consistent te zijn met de andere bricks in segment 93000000
(Sierteelt).
Alle bricks in het segment 94000000 (Cultuurgewassen) hebben als toevoeging ‘- Uitsluitend
voor Teeltgewassen’ gekregen omdat daze bricks niet voor de retail bestemd zijn.
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