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SBI-codes Subsidieregeling duurzaam 
maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) 
 

Bijlage 2 behorende bij artikel 1, van de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed 

A: In aanmerking komende SBI-codes van zorgaanbieders 

 

86.10 Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting 

86.10.1 Universitair medische centra  

86.10.2 Algemene ziekenhuizen  

86.10.3 Categorale ziekenhuizen  

86.10.4 Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting 

86.21 Praktijken van huisartsen 

86.22 Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen 
tandheelkunde) 

86.22.1 Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen 

tandheelkunde of psychiatrie) 

86.22.2 Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- 
en verslavingszorg 

86.23 Tandartspraktijken 

86.23.1 Praktijken van tandartsen 

86.23.2 Praktijken van tandheelkundig specialisten 

86.9 Paramedische praktijken en overige gezondheidszorg zonder overnachting 

86.91 Praktijken van verloskundigen en paramedici 

86.91.1 Praktijken van verloskundigen 

86.91.2 Praktijken van fysiotherapeuten 

86.91.3 Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen 

86.91.9 Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie en psychologie) en 
alternatieve genezers 

86.92.1 Gezondheidscentra 

86.92.2 Arbobegeleiding en re-integratie 

86.92.3 Preventieve gezondheidszorg (geen arbobegeleiding) 

86.92.4 Medische laboratoria, trombosediensten en overig behandelingsondersteunend 
onderzoek  

86.92.5 Ambulancediensten en centrale posten 

86.92.9  Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige 

gezondheidszorgondersteunende diensten 

87.10 Verpleeghuizen 

87.20 Huizen en dagverblijven voor verstandelijk gehandicapten 

87.30 Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en 
verzorgingshuizen  
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87.30.1 Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten  

87.30.2 Verzorgingshuizen 

87.90 Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting  

87.90.1 Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg 

87.90.2 Maatschappelijk opvang met overnachting  

88.10 Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en  

gehandicapten  

88.10.1 Thuiszorg 

88.10.2 Welzijnswerk voor ouderen 

88.10.3 Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten 

88.99 Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal welzijnswerk  

88.99.1 Ambulante jeugdzorg 

88.99.2 Maatschappelijk werk  

88.99.3 Lokaal welzijnswerk 

88.99.9 Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen 
op het gebied van welzijn 

47.73 Apotheken 

B: In aanmerking komende SBI-codes 
 

88.91 Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk 

90.04.1 Theaters en schouwburgen 

91.01 Culturele uitleencentra en openbare archieven 

91.01.1 Openbare bibliotheken 

91.01.2 Kunstuitleencentra 

91.01.9 Overige culturele uitleencentra en openbare archieven 

91.02.1 Musea 

91.03 Monumentenzorg 

91.04 Dieren- en plantentuinen; natuurbehoud  

91.04.1 Dieren- en plantentuinen, kinderboerderijen 

94.91.1 Religieuze organisaties 

94.91.9 Overige levensbeschouwelijke organisaties 

94.92 Politieke organisaties 
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