Notitie (Para-)commercie in de horeca Doetinchem
(aangepast d.d. 18-06-2013)

Inleiding
Diverse bedrijven en instellingen voeren horeca-activiteiten uit. Voor horecaondernemers zijn
horeca-activiteiten hun primaire werk. Voor een aantal andere commerciële instellingen, die
ook horeca-activiteiten uitvoeren, is dit hun secundaire activiteit. Dit zijn bijvoorbeeld een
theater, bioscoop of museum. Het college staat op het standpunt dat deze instellingen ruimte
moeten houden en krijgen om horeca-activiteiten uit te voeren. Gezien de huidige
economische tijd wil het college niet alleen mogelijkheden bieden voor voornoemde
instellingen, maar ook nadrukkelijk rekening houden met de belangen van de reguliere horeca.
Naast de commerciële instellingen zijn er sportverenigingen, buurt- en clubhuizen, culturele en
kerkelijke instellingen die horeca-activiteiten uitvoeren. Dit zijn de zogenaamde
paracommerciële instellingen'. Het college staat op het standpunt dat deze instellingen geen
reële concurrentie vormen voor de commerciële horeca, mits zij zich houden aan de
bestaande regelgeving.
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Doel van deze notitie
In deze notitie staat welke mogelijkheden er zijn voor commerciële en paracommerciële
organisaties om horeca-activiteiten uit te voeren.
Deze notitie is richtinggevend.

1 Paracommercie wordt ook we/ ongewenste mededinging of oneerlijke concurrentie genoemd.
Van paracommercie is sprake als een niet-commerciële instelling afvereniging zelfstandige horeca-activiteiten uitoefent die
niet tot de doelstelling van die instelling ofvereniging beharen. Paracommerciële instellingen en verenigingen zijn alle
rechtspersonen die zich in hoofdzaak richten op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve
levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Hiervan uitgezonderd zijn een naamloze vennootschap (NV) ofeen besloten
vennootschap met een beperkte aansprakelijkheid (BV) (bron: VNG).
' o.a. Gruitpoort en Brewinc
3 0.a. De Graafschap, Amphion, Graafschaphal
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