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Reglement voor het verkrijgen van coaching voor ondernemers in de 

detailhandel- en horecasector 

Artikel 1. Doel 
De stad Antwerpen wil startende ondernemers in de sectoren detailhandel en/of horeca tools 

en tips aanreiken voor een meer professionele uitbating van hun handelszaak. Deze tools en 

tips hebben betrekking op de essentiële basiskennis om succesvol van start te gaan. De 

begeleiding is op maat van de starter en stelt hem/haar in staat zijn/haar businessplan te 

verfijnen en nieuwe stappen in het ondernemersvak te nemen. 

 

Daarnaast wil de stad Antwerpen ondernemerscollectieven in de sectoren detailhandel en 

horeca gerichte coaching en ondersteuning aanreiken om de ondernemers in dit collectief 

verder te professionaliseren. Om meer ondernemers aan te spreken, en om het huidige bereik 

te vergroten, wil de stad Antwerpen ondernemerscollectieven de kans geven om zelf een 

aanvraag in te dienen voor zeer gerichte coachingsessies die de ondernemers binnen dit 

collectief specifiek aanbelangen (m.a.w.: sectorspecifieke coachingsessie). 

 

Met deze persoonlijke en op maat gemaakte coachingsessies wil de stad Antwerpen haar 

coachingsaanbod verbreden om zo een divers starters- en ondernemersaanbod in de stad te 

stimuleren. Door de handelsfunctie in de stad Antwerpen te versterken, ondersteunen we de 

duurzame ontwikkeling in de stad. 

Artikel 2. Definities 
In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis: 

 

Starter 

Een starter is een startende ondernemer, onderworpen aan het sociaal statuut der zelfstandigen 

in hoofdberoep, die: 

 zijn activiteit of beroep vestigt op het grondgebied van de stad Antwerpen;  

 zijn vestigingseenheid niet meer dan 5 jaar geleden heeft laten registreren in de  

     Kruispuntbank van Ondernemingen; 

 een fysieke handelszaak uitbaat; 

 actief is in de sectoren detailhandel en horeca met rechtstreekse verkoop en 

  dienstverlening aan consumenten vanuit een handelspand. 

 

Toelage 

Financiële tegemoetkoming voor het effectief uitvoeren van de voorgestelde initiatieven. 

 

Handelszaak 

Elke commerciële onderneming waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen vereist is en die tot hoofddoel heeft de uitoefening van een kleinhandel of 

horeca, namelijk rechtstreekse en persoonlijke verkoop van goederen en diensten aan 

eindverbruikers. 

 

Ondernemerscollectief  

Een ondernemerscollectief is een overkoepelende en collectieve organisatie in de sector 

detailhandel en/of horeca die minstens 3 ondernemers betrekt, ondersteunt en kansen aanreikt. 
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Het ondernemerscollectief: 

 stelt één of meerdere fysiek(e) handelspand(en) beschikbaar waarin de ondernemers, 

  die deel uitmaken van het ondernemerscollectief, zelf een actieve rol spelen in de 

  rechtstreekse verkoop of dienstverlening aan consumenten vanuit dit pand. 

 kan aantonen dat het beroep of de activiteiten van het ondernemerscollectief op het 

grondgebied van stad Antwerpen plaatsvinden of gevestigd zijn. 

 

Sector detailhandel en/of horeca 

Dit zijn al die handelszaken die vallen onder de NACEBEL-codes in bijlage. 

 

Sectorspecifieke coachingsessie voor ondernemerscollectieven 

Dit is een coachingsessie onder de vorm van bijvoorbeeld een opleiding/workshop/ 

lezing/netwerkmoment/… dat specifiek gericht is op de sector of een bepaald thema die de 

ondernemers in het ondernemerscollectief verbindt. Deze coachingsessie kan enkel door een 

ondernemerscollectief worden aangevraagd en dient ter professionalisering van de 

ondernemers in dit collectief. 

 

Coachingsfiche 

Document beschikbaar bij stad Antwerpen, waarop alle gegevens ingevuld dienen te worden 

betreffende de identiteit van de aanvrager. Het vermeldt alle gegevens over de motivatie voor 

de sectorspecifieke coachingsessie die het ondernemerscollectief organiseert. 

Artikel 3. Toelagen voor het verkrijgen van coaching voor 

ondernemers in de detailhandel en horecasector 
 

Artikel 3.1. Voorwaarden voor het verkrijgen van coaching voor startende 

ondernemers 
 

3.1.1. Doelgroep 

Een in de stad Antwerpen gevestigde starter. 

 

3.1.2. Specifieke voorwaarden 

 de sessies gaan steeds door in de handelszaak zelf en zijn individueel; 

 elke starter kan in totaal twee coachingsessies aanvragen; 

 na evaluatie met de starter en binnen de perken van het voorziene en goedgekeurde 

budget wordt door de afdeling detailhandel en horeca bepaald of een aanvullende 

  coaching mogelijk is. 

 

3.1.3. Toelagebedrag 

 De stad Antwerpen geeft een toelage in de vorm van een coachingsessie in de 

handelszaak van de starter. 

 De starter kan in totaal twee coachingsessies uitkiezen uit het aanbod op de 

ondernemerssite van de stad Antwerpen1. 

 Per budgetjaar kunnen toelages alleen worden toegekend binnen de grenzen van het 

  beschikbare budget. 

                                                           
1 https://www.ondernemeninantwerpen.be/startersgeschenk 
 

https://www.ondernemeninantwerpen.be/startersgeschenk
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3.1.4. Aanvraagprocedure 

 Vanaf de registratie van de vestigingseenheid van de ondernemer in de Kruispuntbank van 

Ondernemingen kan de toelage aangevraagd worden via de digitale coachingsfiche op 

www.ondernemeninantwerpen.be. 

 De aanvragen ontvangen een automatische, digitale bevestiging van ontvangst. Deze 

ontvangstbevestiging betekent alleen dat de aanvraag goed werd ontvangen, zonder 

  de volledigheid van het dossier al te controleren. 

 De ontvangst en de volledigheid van de toelageaanvraag wordt bevestigd binnen een 

termijn van 20 kalenderdagen met een ontvangstmelding. Wanneer de toelageaanvraag 

onvolledig is, stuurt de stad aan de aanvrager een email waarin wordt meegedeeld dat 

de aanvraag onvolledig is en dat de nodige aanvullende informatie moet worden 

overgemaakt. 

 Nadat de starter zich heeft ingeschreven worden zijn/haar gegevens geverifieerd door de 

stedelijke administratie. Als de starter 

 voldoet aan de voorwaarden dan ontvangt een bevestiging van zijn toelage via email. 

  De stad Antwerpen bezorgt de contactgegevens van de starter aan de coach. De 

  coach maakt een afspraak met de starter om binnen een termijn van twee maanden 

  na bevestiging van de toelage de coachingsessie uit te voeren. De starter verleent de 

  nodige informatie aan de coach om de coachingsessie te kunnen voorbereiden en op 

  kwalitatieve wijze uit te voeren. De coachingsessie vindt plaats in de handelszaak 

  van de starter. Na afloop van de coachingsessie ondertekent de starter een 

  deelnamedocument ter bevestiging van de uitvoering van de gevolgde coaching; 

 niet voldoet aan de voorwaarden dan ontvangt hij per mail een weigering met de 

  reden. 

 Indien gerechtvaardigd mag de termijn één maal voor maximaal dezelfde duur worden 

verlengd door de bevoegde budgethouder. De verlenging en de duur ervan worden met 

redenen omkleed en worden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn ter kennis 

van de aanvrager gebracht. 

 

Artikel 3.2. Voorwaarden voor het verkrijgen van sectorspecifieke 

coachingsessies voor ondernemerscollectieven in de sectoren detailhandel en 

horeca 

 

3.2.1. Doelgroep 

Een in de stad Antwerpen gevestigd ondernemerscollectief. 

 

3.2.2. Specifieke voorwaarden 

 het ondernemerscollectief kan per kwartaal 1 coachingsessies per keer aanvragen; 

 na evaluatie met het ondernemerscollectief en binnen de perken van het voorziene en 

goedgekeurde budget wordt door de afdeling detailhandel en horeca bepaald of 

aanvullende coaching mogelijk is binnen het kwartaal. 

 

3.2.3. Activiteiten die voor de toelage in aanmerking komen 

 De stad Antwerpen kan een toelage verlenen voor gerichte activiteiten die bijdragen aan 

de versterking van het collectief en de ondernemers in dit collectief. Dit kan door middel 

van coachingsessies, workshops, lezingen, netwerksessies, enz. 
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 Het ondernemerscollectief staat in voor de volledige organisatie van de sectorspecifieke 

coachingsessie. De keuze voor een bepaalde coaching of (groeps)sessie dient gemotiveerd 

te worden in de coachingsfiche. Niet limitatieve betoelaagbare activiteiten: 

o kosten sprekers/coach; 

o kosten huur locatie voor sessie; 

o kosten catering ; 

o werkmateriaal om de sessie te begeleiden; 

o ... 

 De kosten die in aanmerking komen hebben een rechtstreekse link met de organisatie van 

bovengenoemde activiteiten. Alle kosten gelinkt aan de permanente uitbating van het 

ondernemerscollectief komen niet in aanmerking voor deze toelage. 

 

3.2.4. Toelagebedrag 

De stad Antwerpen geeft een toelage ten belope van 70% van het factuurbedrag excl. btw met 

een maximum van 2.000 EUR per kwartaal. 

 

3.2.5. Aanvraagprocedure 

 Vanaf de officiële opstart van het ondernemerscollectief en/of de aangesloten 

ondernemers kan de toelage aangevraagd worden via de digitale coachingsfiche op 

www.ondernemeninantwerpen.be. De coachingsfiche dient volledig ingevuld en voorzien 

van alle gevraagde documenten te worden aangeleverd. 

 De aanvrager van de toelage ontvangt een ontvangstbewijs per mail bij indiening van een 

volledig dossier. Elke toelageaanvraag wordt door stad Antwerpen beoordeeld op de 

criteria zoals opgesomd onder artikel 3.2 binnen de 45 werkdagen vanaf de datum 

vermeld op het ontvangstbewijs. 

 De bevoegde budgethouder beslist over de toelageaanvraag en legt het toelagebedrag 

principieel vast. Dit bedrag kan eventueel later nog aangepast worden als de werkelijke 

kosten lager liggen dan voorzien in de coachingsfiche (tot een maximum van 2.000 EUR). 

 De aanvrager wordt per mail op de hoogte gebracht van de beslissing. 

 

3.2.6. Uitbetaling van de toelage 

 De toelage wordt uitbetaald als aan alle voorwaarden wordt voldaan. 

 Bij de goedkeuring van de ingediende coachingsfiche wordt een voorschot betaald van 50 

procent van het geraamde toelagebedrag. Dit bedrag wordt gestort op het rekeningnummer 

vermeld op de coachingsfiche. 

 Binnen de 3 maanden na het effectieve uitvoeren van het initiatief bezorgt de aanvrager 

van de toelage aan de financiële dienst van stad Antwerpen, Francis Wellesplein 1, 2018 

Antwerpen de volgende documenten: 

 een samenvattingstabel met overzicht van alle gemaakte kosten (bewijsstukken 

bestaande uit facturen, kastickets, …) 

 foto- en communicatiemateriaal dat aantoont dat de coachsessie effectief heeft 

plaatsgevonden. 

 op basis van de bewijsstukken wordt het bedrag van de toelage berekend en het resterende 

bedrag uitbetaald op het rekeningnummer zoals vermeld op de coachingsfiche. 

 Indien gerechtvaardigd mag de termijn één maal voor maximaal dezelfde duur worden 

verlengd door de bevoegde budgethouder. De verlenging en de duur ervan worden met 

redenen omkleed en worden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn ter  

kennis van de aanvrager gebracht. 
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 De financiële ondersteuning door stad Antwerpen voor de goedgekeurde initiatieven 

wordt op de communicatiedragers van het ondernemerscollectief vermeldt. Ofwel door het 

logo van de stad Antwerpen ofwel de melding ‘met de steun van de stad Antwerpen’. Dit 

logo zal worden aangeleverd door stad Antwerpen. 

Artikel 4. Doelgroepen die niet in aanmerking komen 
 groothandelszaken; 

 vrije en intellectuele beroepen: boekhouders/fiscalisten, juristen, accountants, 

bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, verzekeringsmakelaars, landmeters, agenten 

en makelaars in bank- en beleggingsproducten of financiële- en 

verzekeringsinstellingen, 

 immo-, interim- en andere kantoorfuncties,… met uitzondering van apothekers; 

 banken en verzekeringsinstellingen; 

 overkoepelende beroeps- of belangenorganisaties op lokaal, provinciaal, regionaal of 

federaal niveau. 

 overheidsdiensten, autonome gemeentebedrijven, stedelijke vzw’s of 

dochterondernemingen, openbare of private stichtingen; 

 inrichtingen waarvoor een uitbatingsvergunning vereist is; 

 handelszaken of ondernemerscollectieven die korter dan 2 maanden geopend zijn; 

 handelszaken of ondernemerscollectieven waarbij de commerciële ruimte enkel wordt 

gebruikt om goederen te etaleren en/of waar geen goederen worden verkocht. 

Artikel 5. Gebruik van de toelage 
 De toelage voor het verkrijgen van coaching voor ondernemers in de sector 

detailhandel en horeca kan enkel aangewend worden ter verbetering van de uitbating 

van de handelszaak en ter versterking van de ondernemers. 

 De begunstigden van de toelage moeten te allen tijde het doelmatig gebruik van de 

toelage kunnen aantonen. 

 Deze toelage is niet cumuleerbaar met: 

o toelages van derden voor dezelfde bewezen uitgaven 

o toelages van de stad Antwerpen voor dezelfde bewezen uitgaven 

 Het totaal van de bekomen toelages van de stad Antwerpen en derden mag de reële 

werkingskost van het voorziene werkingsjaar niet overschrijden. 

 De dossiers worden behandeld a rato van indiening en tot uitputting van het door het 

stadsbestuur goedgekeurde budget. 

 Deze toelage kan niet worden overgedragen en kan niet in contanten worden 

uitbetaald. 

 De stad Antwerpen heeft het recht om te controleren dat de coachingsessie effectief 

heeft plaatsgevonden. 

Artikel 6. Sancties 
In de volgende gevallen kan het college beslissen de reeds betaalde toelage terug te vorderen 

of de toegekende toelage geheel of gedeeltelijk niet te betalen: 

 

 Toelages die niet gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn toegekend en/of 

waarvan het gebruik niet verantwoord wordt. 

 Als de begunstigde zich verzet tegen een controle ter plaatse of deze bemoeilijkt kan 

de stad de betaalde toelage terugvorderen of beslissen. 
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In geval van fraude of valse verklaringen en dan kan het college bijkomend beslissen om in de 

toekomst geen toelages meer toe te staan. 

Artikel 7. Fundamentele vrijheden 
Ieder die een toelage van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt van 

stedelijke infrastructuur, neemt het engagement op zich om op een constructieve manier mee 

te werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor 

elkaar, harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de wetten 

van het Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens 

en de fundamentele vrijheden. 

 

De toelage of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt 

steeds tot sancties zoals: 

 weigeren of terugvorderen van de toelage; 

 éénzijdig beëindigen van de samenwerking; 

 verhuurverbod in alle stedelijke centra; 

 weigering logistieke ondersteuning. 

 

De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar 

aanleiding van de opgelegde sancties. 

Artikel 8. Van toepassing zijnde regelgeving 
Het gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006 (jaarnummer 2730) betreffende het 

algemeen reglement op de toelagen is van toepassing. 

 

De wet van 14 november 1983 met betrekking tot controle en toekenning van sommige 

toelagen is van toepassing. 

Artikel 9. Opheffingsbepalingen 
Dit reglement vervangt alle vorige versies van het reglement coaching starters detailhandel en 

horeca. 

Artikel 10. Afwijkingen 
Voor zover niet wordt afgeweken van de doelstelling en het onderwerp van deze toelage kan 

het college afwijkingen toestaan op dit reglement. 

Artikel 11. Inwerkingtreding en duur 
Dit reglement treedt in werking op 1 oktober 2019. 

Artikel 12. Uitbreiding coaching 
Het toelagereglement, dat normaal gezien enkel toegekend wordt aan starters in de sectoren 

detailhandel en horeca, wordt beschikbaar gesteld voor:  

 alle ondernemers in de sectoren detailhandel en horeca;  

 ondernemers met initiatieven in de sectoren detailhandel en horeca die de digitale 

bereikbaarheid van de lokale economie verhogen en promoten. Deze initiatieven 

betrekken minstens 10 ondernemers in detailhandel en horeca. Minstens 50% van deze 
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ondernemers heeft een ondernemingsnummer gevestigd binnen het grondgebied van 

de stad Antwerpen. 

Deze afwijking van het reglement wordt toegekend tot 31 december 2020.  
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BIJLAGEN 

1.1. NACEBEL-codes detailhandel 
Code   Omschrijving 
10712   Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk 
10720   Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk 
45113   Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) 
45193   Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 
45320   Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen 
45402   Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren   
   van motorfietsen 
47111   Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels in diepvriesproducten 
47112  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen 

overheersen (verkoopsoppervlakte 47113 Detailhandel in niet-gespecialiseerde 
winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte 
47114 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en 
genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte 47115 Detailhandel in niet-
gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen 
(verkoopsoppervlakte 47191 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij 
voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte 47192 
Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen 
niet overheersen (verkoopoppervlakte. 47210 Detailhandel in groenten en fruit in 
gespecialiseerde winkels 

47221  Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van 
wild en van gevogelte 

47222   Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels 
47230   Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels 
47241   Detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude  
   bakkers) 
47242   Detailhandel in chocolade en suikerwerk in gespecialiseerde winkels 
47251   Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels 
47252   Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment 
47260   Detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels 
47291   Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels 
47299   Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 
47300   Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels 
47410   Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels 
47420   Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels 
47430   Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels 
47511   Detailhandel in kledingstoffen in gespecialiseerde winkels 
47512   Detailhandel in huishoudtextiel en beddengoed in gespecialiseerde winkels 
47513   Detailhandel in breigarens, handwerken en fournituren in gespecialiseerde winkels 
47519   Detailhandel in overig textiel in gespecialiseerde winkels 
47521  Bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen 

assortiment 
47522   Detailhandel in houten bouw- en tuinmaterialen in gespecialiseerde winkels 
47523   Detailhandel in wand- en vloertegels in gespecialiseerde winkels 
47524   Detailhandel in parket-, laminaat- en kurkvloeren in gespecialiseerde winkels 
47525   Detailhandel in ijzerwaren en gereedschappen in gespecialiseerde winkels 
47526   Detailhandel in verf en verfwaren in gespecialiseerde winkels 
47527   Detailhandel in sanitaire artikelen en sanitair installatiemateriaal in gespecialiseerde  

winkels 
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47529   Detailhandel in overige bouwmaterialen in gespecialiseerde winkels 
47530  Detailhandel in tapijten en andere vloerbedekking en wandbekleding in 

gespecialiseerde winkels 
47540   Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels 
47591   Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels 
47592   Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels 
47593  Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke 

artikelen in gespecialiseerde 47594 Detailhandel in muziekinstrumenten in 
gespecialiseerde winkels 

47599   Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 
47610   Detailhandel in boeken in gespecialiseerde winkels 
47620   Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels 
47630   Detailhandel in audio- en video-opnamen in gespecialiseerde winkels 
47640   Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels 
47650   Detailhandel in spellen en speelgoed in gespecialiseerde winkels 
47711   Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels 
47712   Detailhandel in herenbovenkleding in gespecialiseerde winkels 
47713   Detailhandel in baby- en kinderbovenkleding in gespecialiseerde winkels 
47714  Detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde 

winkels 
47715   Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels 
47716  Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en 

kledingaccessoires in gespecialiseerde 47721 Detailhandel in schoeisel in 
gespecialiseerde winkels 

47722   Detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels 
47730   Apotheken 
47740   Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels 
47750   Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels 
47761  Detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde 

winkels 
47762  Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in 

gespecialiseerde winkels 
47770   Detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels 
47781  Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde 

winkels, m.u.v. motorbrandstoffen 
47782  Detailhandel in fotografische en optische artikelen en in precisieinstrumenten in  

gespecialiseerde winkels 
47783   Detailhandel in wapens en munitie in gespecialiseerde winkels 
47784  Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde 

winkels 
47785   Detailhandel in fietsen in gespecialiseerde winkels 
47786   Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels 
47787   Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels 
47788   Detailhandel in babyartikelen (algemeen assortiment) 
47789   Overige detailhandel in nieuwe artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g. 
47791   Detailhandel in antiquiteiten in winkels 
47792   Detailhandel in tweedehandskleding in winkels 
47793  Detailhandel in andere tweedehandsgoederen in winkels, m.u.v.  

tweedehandskleding 
96012   Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren 
96021   Haarverzorging 
96022   Schoonheidsverzorging 
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1.2. NACEBEL-codes horeca 
Code   Omschrijving 
55100   Hotels en dergelijke accommodatie 
55201   Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra 
55202   Vakantieparken 
55203   Gites, vakantiewoningen en -appartementen 
55204   Gastenkamers 
55209   Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf, n.e.g. 
55300   Kampeerterreinen en kampeerauto- en caravanterreinen 
55900   Overige accommodatie 
56101   Eetgelegenheden met volledige bediening 
56102   Eetgelegenheden met beperkte bediening 
56210   Catering 
56290   Overige eetgelegenheden 
56301   Cafés en bars 
56302   Discotheken, dancings en dergelijke 
56309   Andere drinkgelegenheden 
 

 


