
Vlaams Beschermingsmechanisme 11 – NACE-codes per activiteit 

Uitbating van een feestzaal 

56.210 Catering 

56.290 Overige eetgelegenheden 

50.300 Personenvervoer over binnenwateren 

50.100 Personenvervoer over zee- en kustwateren 

Uitbating van een vakantieverblijf 

55.202 Vakantieparken 

55.203 Gites, vakantiewoningen en -appartementen 

Uitbating van een jeugdverblijf 

55201 Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra 

Sociaal-culturele activiteiten 

94.991 Verenigingen op het vlak van jeugdwerk 

94.999 Overige verenigingen, n.e.g. 

Uitbating van een reisbureau 

79.110 Reisbureaus 

79.120 Reisorganisatoren 

Activiteiten met betrekking tot personenvervoer 

49.310 Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden 

49.320 Exploitatie van taxi’s 

49.390 Overig personenvervoer te land, n.e.g. 

Event- of cultuuractiviteiten 

56.210 Catering 

74.201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen 

74.901 Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige bekende personaliteiten 

77.291 Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers 

77.292 Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur 

77.293 Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten e.a. 



77.294 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel 

77.296 Verhuur en lease van bloemen en planten 

77.299 Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g. 

77.392 Verhuur en lease van tenten 

77.399 Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen 

79.909 Overige reserveringsactiviteiten 

82.300 Organisatie van congressen en beurzen 

90.011 Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten 

90.012 Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles 

90.021 Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen 

90.022 Ontwerp en bouw van podia 

90.023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken 

90.029 Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten 

90.032 Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten 

90.041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 

90.042 Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten 

Uitbating van een event- of cultuurzaal 

90.041 Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 

90.042 Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten 

Uitbating van een nachtwinkel 

47.112 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen 

(verkoopsoppervlakte < 100 m²) 

47.113 Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen 

(verkoopsoppervlakte vanaf 100 m² en minder dan 400 m²) 

Sportactiviteiten 

93.110 Exploitatie van sportaccommodaties 

93.121 Activiteiten van voetbalclubs 

93.122 Activiteiten van tennisclubs 

93.123 Activiteiten van overige balsportclubs 

93.124 Activiteiten van wielerclubs 

93.125 Activiteiten van vechtsportclubs 



93.126 Activiteiten van watersportclubs 

93.127 Activiteiten van paardensportclubs 

93.128 Activiteiten van atletiekclubs 

93.129 Activiteiten van overige sportclubs 

93.191 Activiteiten van sportbonden en -federaties 

93.199 Overige sportactiviteiten, n.e.g. 

Uitbating van een bioscoop 

59.140 Vertoning van films 

Uitbating van een discotheek of dancing 

56302 Discotheken, dancings en dergelijke 

Uitbating van een binnenspeeltuin 

93.212 Exploitatie van pret- en themaparken 

93.299 Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. 

Uitbating van een recreatiepark 

91.041 Botanische tuinen en dierentuinen 

93.212 Exploitatie van pret- en themaparken 

93.299 Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. 

Uitbating van een recreatieve ruimte 

93.110 Exploitatie van sportaccommodaties 

93.299 Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. 

93.291 Exploitatie van snooker- en biljartzalen 

Uitbating van een kansspelzaak 

92.000 Loterij en kansspelen 


