
Voorwaarden om een EG-verklaring te verkrijgen voor de activiteiten die vermeld staan op lijst I 

In België één van deze activiteiten hebben uitgeoefend: 

1° hetzij gedurende 6 opeenvolgende jaren als zelfs tandig ondernemingshoofd of als bedrijfsleider; 

2° hetzij gedurende 3 opeenvolgende jaren als zelfs tandig ondernemingshoofd of als bedrijfsleider, indien 
de begunstigde bewijst dat hij voor de betrokken werkzaamheid een voorafgaande opleiding van ten 
minste 3 jaar heeft gevolgd , die met een door de lidstaat erkend certificaat is afgesloten of die door een 
bevoegde beroeps- of bedrijfsorganisatie als volwaardig is erkend; 

3° hetzij gedurende 4 opeenvolgende jaren als zelfs tandig ondernemingshoofd of als bedrijfsleider, indien 
de begunstigde bewijst dat hij voor de betrokken werkzaamheid een voorafgaande opleiding van ten 
minste 2 jaar heeft gevolgd, die met een door de lidstaat erkend certificaat is afgesloten of die door een 
bevoegde beroeps- of bedrijfsorganisatie als volwaardig is erkend; 

4° hetzij gedurende 3 opeenvolgende jaren als zelfs tandig ondernemingshoofd of als bedrijfsleider, indien 
de begunstigde bewijst dat hij de activiteit in kwestie gedurende ten minste 5 jaar als werknemer heeft 
uitgeoefend; 

5° hetzij gedurende 5 opeenvolgende jaren als lid v an het leidinggevend personeel waarvan minstens 3 
jaar in technische functies die de verantwoordelijkheid voor ten minste één afdeling van de onderneming 
inhouden, indien de begunstigde bewijst dat hij voor de betrokken activiteit een voorafgaande opleiding 
van ten minste 3 jaar heeft gevolgd , die is afgesloten met een op nationaal niveau erkend certificaat of 
die door een bevoegde beroeps- of bedrijfsorganisatie als volwaardig is erkend. 

In de onder 1° en 4° bedoelde gevallen mag op het o genblik van de aanvraag de beëindiging van de 
activiteit niet meer dan 10 jaar zijn verstreken. 

Wordt als bedrijfsleider beschouwd ieder persoon die in een onderneming in de bedrijfstak in kwestie 
werkzaam is geweest: 

- hetzij als bedrijfsleider of als leider van een filiaal van de onderneming; 
- hetzij als plaatsvervanger van de eigenaar of van de bedrijfsleider indien deze functie 

overeenkomt met die van het ondernemingshoofd of van de bedrijfsleider; 
- hetzij als lid van het leidinggevend personeel, belast met commerciële en/of technische taken en 

verantwoordelijk voor één of  meer afdelingen van de onderneming. 

 

De gedetailleerde activiteiten onder lijst I zijn: 

 

klasse 20 A 
Vervaardiging van dierlijke en plantaardige olien en vetten             
klasse 20 B 
Voedingsmiddelennijverheid (met uitzondering van de vervaardiging van dranken) 
Slachterijen en vervaardiging van vleeswaren en vleesconserven          
Zuivel- en melkproductenfabrieken                                       
Groente- en fruitverwerkende industrie                                  
Visbewerkingsinrichtingen                                               



  Maalbedrijven, meelfabrieken, pellerijen                                
  Brood-, beschuit-, banket-, koek- en biscuitfabrieken                   

  Suikerfabrieken en raffinaderijen                                       
  Cacao-, chocolade- en suikerwerkfabrieken                               
  Overige voedingsmiddelenfabrieken                                       
  klasse 21 
  Vervaardiging van dranken 
  Ethylalcohol-(fermentatieproduct)fabrieken, gistfabrieken, 
  branderijen en distilleerderijen                                       
  Vervaardiging van wijnen en van moutvrije, alcoholische dranken         
  Bierbrouwerijen en mouterijen                                           
  Vervaardiging van mineraalwater en alcoholvrije dranken                 
  klasse 23 
  Textielnijverheid 
  Verwerking van textielstoffen op machines ter bewerking van wol         
  Verwerking van textielstoffen op machines ter bewerking van katoen      
  Verwerking van textielstoffen op machines ter bewerking van zijde       
  Verwerking van textielstoffen op machines ter bewerking van linnen en      
hennep                                                              
  Verwerking van andere textielvezels (jute en harde vezels-), 
  touwfabrieken                                                          
  Tricot- en kousenindustrie                                              
  Textielveredeling                                                       
  Overige textielnijverheid                                               
  klasse 24 
  Vervaardiging van schoenen, kleding, beddengoed, matrassen ed 
  Schoenindustrie (met uitzondering van rubber- en houten schoenen)        
  Schoenmakerijen en -reparatiebedrijven                                  
  Vervaardiging van kleding (met uitzondering van bont)                    
  Bedden- en matrassenmakerijen en dekenstikkerijen                       
  Pelsbereidingen en bontwerkerijen                                       
  klasse 25 
 Verwerking van hout en kurk (met uitzondering van de vervaardiging van houten meubelen) 
  Zagerijen, schaverijen                                                  
  Fabrieken van houten halffabrikaten                                     
  Timmer- en parketvloerenfabrieken (seriefabricage)                       
  Houtemballagefabrieken                                                  
  Vervaardiging van andere houtwaren (behalve meubelen)                    
  Riet-, stro-, kurk- en borstelwarenfabrieken                            
  klasse 26 
  Meubelfabrieken en meubelmakersbedrijven                                
  klasse 27 
 Vervaardiging van papier en papierwaren 
  Houtslijp- en cellulosefabrieken; papier- en kartonfabrieken            
  Papierwaren- en kartonnagefabrieken (vervaardiging van artikelen 
   uit papierstof, papier en karton)                                       
  klasse 28 
  Grafische nijverheid, uitgeverijen                                      



  klasse 29 
 Vervaardiging van leder en lederwaren 
  Leerlooierijen                                                          
  Lederwarenfabrieken                                                     
 ex klasse 30 
 Rubberfabrieken, asbestfabrieken, kunststofverwerkende 
 industrie, fabrieken van synthetische vezels, 
 zetmeelfabrieken 
  Rubber- en asbestfabrieken                                              
  Kunststofverwerkende industrie                                          
  Kunstmatige en synthetische continugaren- en vezelfabrieken             
  Vervaardiging van zetmeelproducten                                      
  ex klasse 31 
  Chemische industrie 
  Chemische grondstoffenfabrieken, geintegreerde fabrieken voor de 
   vervaardiging en verwerking van chemische producten                    
  Gespecialiseerde fabrieken voor de vervaardiging van chemische 
   grondstoffen voor industriele of agrarische toepassing (hieraan 
   moet worden toegevoegd : de vervaardiging van industriele olien 
   en vetten van plantaardige of dierlijke oorsprong behoren bij 
   groep 312 ISIC)                                                         
  Gespecialiseerde fabrieken van chemische verbruiksgoederen (wordt 
   hier uitgesloten : de vervaardiging van geneesmiddelen en 
   farmaceutische producten (ex groep 319 ISIC)                            
  klasse 32 
  Aardolie-industrie                                                      
  klasse 33 
  Verwerking van minerale producten (met uitzondering van metalen) 
  Baksteen- en dakpannenfabrieken ed                                      
  Glas- en glaswarenfabrieken                                             
  Aardewerkfabrieken, vuurvastmateriaalfabrieken                          
  Cement-, kalk- en gipsfabrieken                                         
  Bouwelementen- en platenfabrieken ed                                    
  Bewerking van natuursteen en van overige niet-metalen mineralen         
  klasse 34 
 Vervaardiging en eerste bewerking van ferro en non-ferro metalen 
 Ijzer- en staalindustrie (volgens het EGKS-Verdrag, met inbegrip 
 van cokesovens verbonden aan hoogovens)                                 
  Stalenbuizenfabrieken                                                   
  Trekkerijen en koudwalserijen                                           
  Vervaardiging en bewerking van non-ferro metalen                        
  Gieterijen (ijzer, staal en non-ferro metalen)                           
 klasse 35 
 Vervaardiging van producten uit metaal (met uitzondering van machines en transportmiddelen) 
  Smederijen (excl. kettingfabrieken, gereedschapsfabrieken en 
 ambachtelijke smeden), vervaardiging van zwaar pers- en stampwerk      
  Fabrieken van licht pers- en stampwerk, facondraaiwerk, 
 sintermetaal, oppervlaktebewerking van metaal                          
  Constructiewerkplaatsen (vervaardiging en montage ter plaatse)           



  Ketel- en reservoirbouw                                                 
  Gereedschappen-, ijzer-, staal- en andere metaalwarenfabrieken          
  Gereedschapsslijperijen, dorpssmederijen en lasinrichtingen             
  klasse 36 
  Machinebouw 
  Landbouwmachine- en tractorenfabrieken                                  
  Kantoormachinefabrieken                                                 
  Metaalbewerkingsmachinefabrieken, vervaardiging van mechanische 
   hand- en machinegereedschappen                                         
  Textielmachine- en onderdelenfabrieken, naaimachinefabrieken            
  Fabrieken voor machines en apparaten voor de voeding en 
   genotmiddelenindustrie, de chemische en verwante industrieen           
  Fabrieken voor machines en installaties voor de mijnbouw, de 
   metallurgische industrie en de bouwnijverheid, hijs- en 
   hefwerktuigenfabrieken                                                 
  Fabrieken van tandwielen, lagers en andere overbrengingsmechanismen     
  Overige fabrieken van machines voor bepaalde bedrijfstakken             
  Overige machinebouw                                                     
  klasse 37 
  Elektrotechnische industrie 
  Elektrische draad- en kabelfabrieken                                    
  Fabrieken van elektromotoren, -generatoren en -transformatoren en 
   van schakel- en installatiemateriaal                                   
  Fabrieken van elektrische apparaten en toestellen voor industriele 
   toepassing                                                             
  Telecommunicatie en signaalapparatenfabrieken, fabrieken van 
   elektrische meetinstrumenten en medische apparaten                     
  Fabrieken van elektronische apparaten, van radio- en 
   televisietoestellen en van elektro-akoestische apparaten               
  Fabrieken van huishoudelijke elektrische apparaten                      
  Gloeilampen-, buizen- en verlichtingsartikelen-fabrieken                
  Accumulatoren- en batterijfabrieken                                     
  Reparatie, montage en technische installatie van elektrotechnische 
   producten                                                              
 ex klasse 38 
 Transportmiddelenindustrie 
  Automobielbouw; auto-onderdelenfabrieken                                
  Auto- en (motor-)rijwielreparatiebedrijven                              
  Rijwiel- en motorrijwielfabrieken; fabrieken van rijwiel- en 
   motorrijwielonderdelen                                                 
  Overige transportmiddelenindustrie                                      
  klasse 39 
  Fijnmechanische en optische industrie; 
  nijverheidsbedrijven; niet elders genoemd 
  Fijnmechanische industrie                                               
  Medische en orthopedische artikelfabrieken (met uitzondering van 
   fabrieken van orthopedisch schoeisel)                                   
  Optische artikelenfabrieken; foto- en filmapparaten fabrieken           
  Klokken- en uurwerkfabrieken en -reparatiebedrijven                     



  Goud- en zilversmederijen; diamantnijverheid                            
  Muziekinstrumentenfabrieken en -reparatiebedrijven                      
  Speelgoed- en sportartikelenfabrieken                                   
  Overige nijverheidsbedrijven                                            
  klasse 40 
  Bouwnijverheid 
  Algemene bouwnijverheid (zonder bepaalde specialisatie); 
   slopersbedrijven                                                       
  Burgerlijke en utiliteitsbouw (bouw van woningen en andere 
   gebouwen)                                                               
  Water-, spoor- en wegenbouw; cultuurtechnische werken                   
  Installatiebedrijven                                                    
  Bouwbedrijven voor de afwerking van gebouwen                            


