GPC - Totaaloverzicht wijzigingen GPC november 2019
In november 2019 wordt de publicatie van GPC (die van juni 2019)
geïmplementeerd in GDSN. Hieronder staat wat wijzigt:
•

•

•
•
•

•

•
•
•

Er is één nieuw segment toegevoegd, te weten 96000000 (Valuta/Certificaten), met daarin de
volgende bricks:
o 10007969 (Biljetten)
o 10007970 (Bankbiljetten/Cheques)
o 10007971 (Munten)
o 10007972 (Digitale Valuta)
Aan het segment 47000000 (Schoonmaak–/Hygiënemiddelen) is de volgende familie
toegevoegd:
o 47220000 (Industriële Reiniging) met de bijbehorende klasse 47220100 (Industriële
Vloerreiniging) en de daarbij behorende bricks
▪ 10008006 (Industriële Vloerreiniging – Aangedreven)
▪ 10008007 (Industriële Vloerreiniging – Accessoires)
De naam van de klasse 79010800 is gewijzigd van “Water–/Gasvoorziening” naar “Water–
/Gasvoorziening/Centrale Verwarming”.
De naam van de klasse 82010400 is gewijzigd van “Elektrisch Gereedschap – Handbediend
Draagbaar” naar “Elektrisch Gereedschap en Accessoires – Draagbaar”.
Aan de klasse 50261300 (Verse Kruiden) zijn de volgende nieuwe bricks toegevoegd:
o 10008002 (Hoja Santa/Heilige Bladpeper)
o 10008003 (Epazote/Welriekende Ganzenvoet)
o 10008004 (Papalo/Boliviaanse Koriander)
o 10008005 (Pipiche)
Aan de klasse 72020400 (Schoonmaakapparatuur) zijn de volgende nieuwe bricks toegevoegd:
o 10007949 (Robotstofzuigers)
o 10007950 (Aszuigers)
o 10007951 (Centrale Stofzuigers)
o 10007952 (Centrale Stofzuigers – Onderdelen/Accessoires)
o 10007953 (Stofzuigerfilters)
o 10007954 (Stofzuigerbuizen/Stofzuigerslangen)
o 10007955 (Stofzuigermondstukken)
o en is de naam van de brick 10002026 is gewijzigd van “Stofzuigers” naar “Huishoudelijke Stofzuigers”.
Aan de klasse 72020800 (Domotica) is de volgende nieuwe brick toegevoegd:
o 10007957 (Domotica – Vermogenbewakingsapparaat)
In de klasse 74010100 (Tenten) is bij alle bricks de term “Tent” vervangen door “Kampeertent”.
Aan de klasse 75020100 (Huis/Kantoor Textiel) zijn de volgende nieuwe bricks toegevoegd:
o 10007935 (Raamdecoratie – Onderdelen/Accessoires)
o 10008012 (Roljaloezieën)
o 10008013 (Rolgordijnen)
o 10008014 (Plisségordijnen)
o 10008015 (Vouwgordijnen)
o 10008016 (Verticale Jaloezieën)
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en is de naam van de brick 10002215 is gewijzigd van “Jaloezieën/Lamellen/
Rolgordijnen” naar “Horizontale Jaloezieën”.
Aan de klasse 78030200 (Elektrische Verlichting – Accessoires) is de volgende nieuwe brick
toegevoegd:
o 10007931 (Statief (Verlichting))
Aan de klasse 79010100 (Sanitair/Sanitaire Voorzieningen) zijn de volgende nieuwe bricks
toegevoegd:
o 10007941 (Kranen – Onderdelen/Accessoires)
o 10007973 (Douchegordijnen)
o 10007974 (Douchegordijnen – Onderdelen/Accessoires)
Aan de klasse 79010800 (Water–/Gasvoorziening/Centrale Verwarming) zijn de volgende
nieuwe bricks toegevoegd:
o 10008008 (Slangklemmen)
o 10008009 (Aansluitstukken/koppelingen voor Water, Gas, CV)
o 10008010 (Onderdelen/Accessoires voor Aansluitstukken/koppelingen – Water, Gas,
CV)
o 10008011 (Onderdelen/Accessoires voor Aansluitkranen – Water en Gas)
Aan de klasse 80010400 (Draag–/Hef–/Klimuitrusting) is de volgende nieuwe brick toegevoegd:
o 10007956 (Liften/Takels/Hefbomen)
In de klasse 81011000 (Tuin Tuinhuisjes/Kassen) is de naam van de brick 10003417 omgezet
naar Feesttenten.
Aan de klasse 81010300 (Meubilair/Inrichting voor Tuin) zijn de volgende nieuwe bricks
toegevoegd:
o 10008008 (Slangklemmen)
o 10008009 (Connectoren voor Water, Gas, CV)
o 10008010 (Connectoren voor Water, Gas, CV – Onderdelen/Accessoires)
o 10008011 (Aansluitkranen voor Water en Gas – Onderdelen/Accessoires)
Aan de klasse 81010400 (Tuin Bewateringsapparatuur) is de volgende nieuwe brick toegevoegd:
o 10007940 (Tuin Waterpompen – Onderdelen/Accessoires
Aan de klasse 81011200 (Tuingereedschap) is de volgende nieuwe brick toegevoegd:
o 10007939 (Hogedrukreiniger – Onderdelen/Accessoires)
In de klasse 81011500 (Tuinaarde/–mest) ) is brick 10006959 (Groenbemester Zaden)
verwijderd. U dient hiervoor nu brick 10007946 (Groenbemester Zaden) te gebruiken uit de
klasse 93070100 (Zaden).
Aan de klasse 82010400 (Elektrisch Gereedschap en Accessoires – Draagbaar) zijn de volgende
nieuwe bricks toegevoegd:
o 10007936 (Lasbranders/Soldeerlampen – Onderdelen/Accessoires)
o 10007937 (Lasbranders/Soldeerlampen – Lasstaven/Lasdraden/Soldeer)
o 10007975 (Industriële Nat/Droog Stofzuigers)
o 10007976 (Industriële Nat/Droog Stofzuigers – Filters)
o 10007977 (Industriële Nat/Droog Stofzuigers – Buizen/Slangen)
o 10007978 (Industriële Nat/Droog Stofzuigers – Mondstukken)
Aan de klasse 83010300 (Isolatie/Isolatiematerialen) zijn de volgende nieuwe bricks toegevoegd:
o 10007928 (Dampscherm)
o 10007929 (Waterdichtmakende Sprays/Impregneermiddelen)
o 10007930 (Vloerluik)
o
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o 10007960 (Akoestische Isolatie – Isolatieplaten/Rollen/Dekens)
o 10007961 (Akoestische Isolatie – Losse Vulling/Sprayschuim)
o 10007962 (Akoestische Isolatie – Leidingbekleding)
o 10007963 (Akoestische Isolatie – Stralingsbarrières/Hitteschilden)
o 10007964 (Akoestische Isolatie – Isolatieplaten voor Buiten)
o 10007965 (Akoestische Isolatie – Overig)
o 10007966 (Akoestische Isolatie – Steunstukken/Ankers)
o 10007967 (Akoestische Isolatie – Akoestische Isolatie – Assortimenten)
o 10007968 (Akoestische Isolatie – Akoestische Isolatie – Isolatieplaten voor Binnen)
Aan de klasse 83010800 (Timmerhout/Houten Panelen/Gips) is de volgende nieuwe brick
toegevoegd:
o 10007958 (XPS Bouwplaten en Tegelelementen)
Aan de klasse 83012100 (Afdichtingsproducten/Vulmiddelen/Kleefstoffen) zijn de volgende
nieuwe bricks toegevoegd:
o 10008000 (Kleefgips)
o 10008001 (Voorbehandelingsmiddelen voor Bouwstoffen)
Aan de klasse 84010200 (Werkplaatshulpmiddelen) is de volgende nieuwe brick toegevoegd:
o 10007938 (Werkbank/Werktafel – Onderdelen/Accessoires)
Aan de klasse 85010100 (Persoonlijke Beschermingsmiddelen – DHZ) is de volgende nieuwe
brick toegevoegd:
o 10007933 (Kniebeschermers)
Aan de klasse 87010100 Brandstof/Ontstekingshulpmiddelen) is de volgende nieuwe brick
toegevoegd:
o 10007942 (Gasflessen – Onderdelen/Accessoires)
De klasse 93070100 (Zaden/Sporen) is gesplitst in de klassen 93070100 (Zaden) en 93070200
(Sporen), waarbij de volgende nieuwe bricks zijn toegevoegd:
o 10007943 (Graszaden)
o 10007944 (Sporen – Overig)
o 10007946 (Groenbemester Zaden)
o en is de naam van de brick 10003291 is gewijzigd van “Zaden/Sporen” naar “Zaden –
Overig”.
In de klasse 93080100 (Struiken/Bomen) is de brick 10007010 (Kerstboom – Zonder Kluit)
verwijderd. U moet nu een keuze maken uit het type spar of den. De klasse 93080100
(Struiken/Bomen) is gesplitst in de klassen:
o 93080100 (Struiken/Bomen – Overig)
o 93080200 (Zilverspar) met de volgende nieuwe bricks:
▪ 10007979 (Nordmann Spar)
▪ 10007980 (Nobilis Spar)
▪ 10007981 (Koreaanse Zilverspar)
▪ 10007982 (Fraser Spar)
▪ 10007983 (Subalpien Spar)
▪ 10007984 (Balsemzilverspar)
▪ 10007985 (Reuzenzilverspar)
▪ 10007986 (Guatemalteekse Spar)
▪ 10007987 (Rode Zilverspar)
▪ 10007988 (Colorado Zilverspar)
o 93080300 (Araucaria) met de volgende nieuwe brick:
▪ 10007990 (Kamerden)
o 93080400 (Spar) met de volgende nieuwe bricks:
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▪ 10007991 (Servische Spar)
▪ 10007992 (Blauwspar)
▪ 10007993 (Fijnspar)
o 93080500 (Den) met de volgende nieuwe bricks:
▪ 10007994 (Jeffrey Den)
▪ 10007995 (Enkel Blad Pinyon Den)
▪ 10007996 (Tweenaaldige Pinyon Den)
▪ 10007997 (Grove Spar)
▪ 10007998 (Parasolden)
▪ 10007999 (Alpenden)
In de klasse 94022300 (Eetbare Erwten en Bonen) is de brick 10007566 (Koolraapplanten
(Brassica Napobrassica)) verwijderd. Deze was dubbel. U moet nu hiervoor de brick 10007521
(Koolraapplanten (Brassica Napobrassica)) gebruiken.
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