Aan huis gebonden beroepen en bedrijven
In deze toelichting wordt uiteengezet hoe de gemeente Etten-Leur invulling geeft aan de juridische regeling voor aan huis gebonden beroepen/bedrijven.
1. Rechtstreeks toegestane beroepen
De rechtspraak heeft bepaald dat een vrij beroep in overeenstemming is met de functie
woondoeleinden. Het uitoefenen van een vrij beroep is dan ook, zonder enige vorm van discussie, een aan huis gebonden beroep, conform de geldende bestemmingsplannen. Maar
wat zijn nu ‘vrije beroepen’? De Kamer van Koophandel definieert een vrij beroepsbeoefenaar als volgt: iemand die wordt gevraagd om zijn individuele, persoonlijke kwaliteiten die in
het algemeen op artistiek of academisch/HBO-niveau liggen. Naar aanleiding van de lijst van
de Kamer van Koophandel heeft de gemeente Etten-Leur een lijst met beroepen samengesteld:
• adviseur
• advocaat
• accountant/administratieconsulent
• alternatieve genezer
• belastingconsulent
• architect (gebouwen, tuin en landschap, interieur)
• computerservice (systeembouw, analyse, webdesign e.d.)
• decorateur/etaleur
• dierenarts
• edelsmid
• fotograaf/cameraman
• glasblazer
• hondenverzorger (maximaal één behandelstoel/-tafel)
• illustrator/vormgever
• instrumentenmaker
• interim-medewerker
• internetwinkel (slechts kantoor)
• journalist
• kapper (maximaal één behandelstoel/-tafel)
• kinderopvang/buitenschoolse opvang
• kleermaker/kledinghersteller
• kunstenaar
• lijstenmaker
• makelaar
• manicure (maximaal één behandelstoel/-tafel)
• masseur (maximaal één behandelstoel/-tafel)
• medische en paramedische beroepen (maximaal één behandelstoel/-tafel)
• nagelstyliste (maximaal één behandelstoel/-tafel)
• notaris
• ontwerper
• organisatieadviseur
• pedicure (maximaal één behandelstoel/-tafel)
• pottenbakker
• redacteur
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• registeraccountant
• reparateur van kleine consumentenartikelen (klokken, tv’s, antiek e.d.)
• schoonheidsspecialist/visagist (maximaal één behandelstoel/-tafel)
• stedenbouwkundige
• strijkservice
• tandarts of tandtechnisch specialist (maximaal één behandelstoel/-tafel)
• tekstverwerker
• theaterbureau
• tolk/vertaler
• uitvaartverzorger
• videobewerker
Alle bovengenoemde beroepen zijn beroepen die rechtstreeks aan huis zijn toegestaan.
(mits natuurlijk aan de overige bepalingen uit het bestemmingsplan wordt voldaan, met name
de eis dat degene die het beroep uitoefent ook hoofdbewoner van de woning is).
Voorgaande lijst is niet uitputtend bedoeld. Een vergelijkbaar beroep met één van de in de
lijst genoemde beroepen is ook rechtstreeks toegestaan.
2. Overige beroepen en bedrijven
Naast de in onderdeel 1 genoemde beroepen is de gemeente Etten-Leur van mening dat er
nog enkele beroepen en bedrijven zijn die, in principe, wanneer deze aan enkele voorwaarden voldoen, ook rechtstreeks in of bij de woning toelaatbaar zijn. Het gaat om de volgende
beroepen:
•
•
•
•

autorijschool
bloemschikker
kleinmeubelmaker/stoffeerder
cursus/bijscholing/workshop (kleinschalig)

Indien deze beroepen voldoen aan de volgende criteria, dan zijn deze beroepen ook rechtstreeks aan huis toegestaan:
1. er vindt slechts een beperkt cliëntenbezoek aan huis plaats;
2. de werkzaamheden vormen geen overlast voor de omgeving (denk hierbij met name
aan geluids- en geuroverlast, overlast van stof en parkeeroverlast) en zijn dan ook
passend in een woonomgeving.
•
•
•
•

glazenwasser
schoorsteenveger
hovenier
timmerman, loodgieter, installateur, klusjesman, schilder, behanger, stucadoor en
dergelijke.

Indien deze beroepen voldoen aan de volgende criteria, dan zijn deze beroepen ook rechtstreeks aan huis toegestaan:
1. er vinden slechts administratie-/kantoorwerkzaamheden aan huis plaats;
2. er vindt slechts zeer beperkte opslag plaats binnen de toegestane vierkante meters
3. voor bijgebouwen (met uitzondering van de bestemmingsplanmogelijkheden voor extra 50 m² voor een praktijkruimte);
4. de hoofdwerkzaamheden vinden elders (op locatie) plaats.
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Bovenstaande opsommingen zijn ook niet uitputtend bedoeld. Indien een verzoek niet voorkomt in deze opsommingen, maar gelijk te stellen is aan één van de genoemde beroepen/bedrijven en voldoet aan de bovengenoemde criteria, is het beroep of bedrijf in principe
ook rechtstreeks toegestaan in of bij de woning.
3. Welke beroepen/bedrijven vallen in elk geval niet onder een aan huis gebonden beroep?
Het mag duidelijk zijn dat in ieder geval die beroepen/bedrijven die niet voldoen aan de in het
bestemmingsplan opgenomen criteria, niet passend zijn bij de woonfunctie en niet passend
zijn in de woonomgeving. Maar indien een beroep of bedrijf ook niet binnen onderdeel 1 of 2
te scharen valt, is het beroep of bedrijf ook niet passend bij de woonfunctie en niet passend
in een woonomgeving. De volgende beroepen/bedrijven zijn in elk geval niet passend bij de
woonfunctie en niet passend in de woonomgeving:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

afhaalgelegenheid voor eten en/of drinken
autoreparateur
cateringbedrijf
fokkerijbedrijf
groothandel (indien er sprake is van opslag)
grootmeubelmaker
koeriersbedrijf
scooterreparateur
verzorgende (kapper, schoonheidsspecialiste e.d.) of (para)medische (huisarts, masseur e.d.) beroepen met meer dan één behandelstoel/-tafel
wasserette/wasserij
categorie 3-bedrijven conform de lijst van de VNG ‘Bedrijven en milieuzonering’
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