
Pagina 1 van 3 

 

Bijlage. De lijst van sectoren als vermeld in artikel 5, eerste lid. 

 

1° de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en 

afgelastingen ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden getroffen: 

 

Code  Activiteit 

45112 Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (≤ 3,5 ton)  

45192 Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) 

45310 

Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires 

van motorvoertuigen 

45401 

Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en 

toebehoren van motorfietsen 

46110 

Handelsbemiddeling in landbouwproducten, levende dieren en 

textielgrondstoffen en halffabrikaten 

46130 Handelsbemiddeling in hout en bouwmaterialen 

46140 

Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de 

industrie en in schepen en luchtvaartuigen 

46150 

Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en 

ijzerwaren 

46160 

Handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en 

lederwaren 

46170 Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen 

46180 Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen 

46190 Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment 

49390 Overig personenvervoer te land, n.e.g. 

56210 Catering 

74201 Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen 

74300 Vertalers en tolken 

74901 

Activiteiten van managers van artiesten, sportlui en overige 

bekende personaliteiten 

77291 

Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap 

voor doe-het-zelvers 

77293 

Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, 

elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke 

benodigdheden 

77294 Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel 

77296 Verhuur en lease van bloemen en planten 

77392 Verhuur en lease van tenten 

77399 

Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere 

materiële goederen 

79120 Reisorganisatoren 

79909 Overige reserveringsactiviteiten 

90011 

Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende 

artiesten 

90012 Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles 

90021 Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen  

90022 Ontwerp en bouw van podia 

90023 Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken 

90029 Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten 

90032 Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten 
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2° de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de 

coronavirusmaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen: 

 

Code  Activiteit 

71201 Technische controle van motorvoertuigen 

86230 Tandartspraktijken 

86904 

Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. 

psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen 

86905 Ambulante revalidatieactiviteiten 

 

3° de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronavirusmaatregelen alleen nog 

dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten: 

 

Code  Activiteit 

33110 Reparatie van producten van metaal 

33120 Reparatie van machines 

33130 Reparatie van elektronische en optische apparatuur 

33140 Reparatie van elektrische apparatuur 

33150 Reparatie en onderhoud van schepen 

33160 Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen 

33170 Reparatie en onderhoud van andere transportmiddelen 

33190 Reparatie van andere apparatuur 

43211 Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen 

43212 Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen 

43221 Loodgieterswerk 

43222 Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie 

43291 Isolatiewerkzaamheden 

43299 Overige bouwinstallatie, n.e.g. 

43310 Stukadoorswerk 

43320 Schrijnwerk 

43331 Plaatsen van vloer- en wandtegels 

43332 Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout 

43333 

Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van 

andere materialen 

43341 Schilderen van gebouwen 

43343 Glaszetten 

43993 Bouw van sierschouwen en open haarden 

43996 Chapewerken 

45201 

Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte 

bestelwagens (≤ 3,5 ton)  

45202 

Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 

3,5 ton) 

45203 Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen 

45204 Carrosserieherstelling 

45205 Bandenservicebedrijven 

45209 Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g. 

96095 Pensions voor huisdieren 

 

 

 

  



Pagina 3 van 3 

 

4° de ondernemingen die essentiële diensten leveren: 

 

Code  Activiteit 

47210 Detailhandel in groenten en fruit 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. 

47620 

Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde  

winkels 

 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van (datum) tot 

toekenning van steun aan ondernemingen die een omzetdaling hebben ten gevolge van 

de exploitatiebeperkingen opgelegd door de maatregelen genomen door de Nationale 

Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus. 

 

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, 

 

 

 

 

 

Hilde CREVITS 

 




