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

In België één van deze activiteiten hebben uitgeoefend: 

1° hetzij gedurende 5 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 werkn emer, 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; 

6° hetzij gedurende 6 opeenvolgende jaren als werkn emer, 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; 

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. 

 

Gedetailleerde activiteiten onder lijst III zijn: 

ex klasse 04 
Visserij 
Visserij op de binnenwateren                                            
ex klasse 38 
Transportmiddelenindustrie 
Scheepsbouw en herstelling van schepen                                  



  Vervaardiging van spoorwegmaterieel                                     
  Vliegtuigbouw (met inbegrip van de bouw van ruimtevaartmaterieel)        
  ex klasse 71 
 Hulpdiensten van het vervoer en andere diensten dan 
 vervoer, vallende onder de volgende groepen 
  Exploitatie van slaap- en restauratiewagens; onderhoud van 
 spoorwegmaterieel in de reparatiewerkplaatsen; schoonmaken 
 van wagons                                                           
 Onderhoud van materieel voor stads-, voorstads- en interlokaal vervoer van 
personen                                                 
 Onderhoud van ander materieel voor personenvervoer over de weg 
 (zoals auto's, autobussen en taxi's)                                 
 Exploitatie en onderhoud van kunstwerken ten behoeve van het 
 wegvervoer (zoals wegen, tunnels en bruggen met tolheffing, autobusstations, parkings, 
autobusgarages en tramremises)            
Hulpdiensten van de binnenvaart (zoals exploitatie en onderhoud van waterwegen, havens en andere 
kunstwerken voor de binnenvaart; 
 slepen en loodsen in havens, betonning, lossen en laden van schepen en andere overeenkomstige 
werkzaamheden, zoals berging van schepen, jagen, exploitatie van botenloodsen)                    
 Klasse 73 
 Communicatiediensten : posterijen en telecommunicatie 
 ex klasse 85 
 Persoonlijke diensten 
Wasserijen, stomerijen en ververijen                                    
Fotostudio's : portretfotografie en fotografie voor handelsdoeleinden, met uitzondering van 
persfotografie               
Persoonlijke diensten, niet elders ingedeeld (uitsluitend onderhoud en schoonmaken van gebouwen of 
lokalen)                    
 
  Ambulante uitoefening van de volgende werkzaamheden wanneer de werkzaamheid als industrieel of 
ambachtelijk wordt beschouwd : 
  a) koop en verkoop van goederen : 
  - door venters en colporteurs (ex groep 612 CITI), 
  - op overdekte markten anders dan in vaste inrichtingen en op niet-overdekte markten; 
  b) de werkzaamheden waarvoor andere richtlijnen houdende overgangsmaatregelen gelden, waarin 
de ambulante vorm van deze werkzaamheden uitdrukkelijk wordt uitgesloten of niet wordt vermeld. 
  Groepen 718 en 720 van de ISIC-nomenclatuur. 
  De bedoelde werkzaamheden bestaan met name in : 
  - het organiseren, aanbieden en verkopen, tegen een forfaitair bedrag of tegen provisie, van de 
afzonderlijke of gecoördineerde elementen van een reis of verblijf (vervoer, logies, voeding, excursie 
enz.), ongeacht de reden van de reis of het verblijf; 
  - het als tussenpersoon optreden tussen ondernemers van de verschillende takken van vervoer en 
personen die goederen verzenden of zich goederen laten toezenden, en het verrichten van 
verschillende daarmee samenhangende werkzaamheden door : 
  a) het sluiten, voor rekening van opdrachtgevers, van de overeenkomsten met de 
vervoerondernemers; 
  b) het kiezen van de tak van vervoer, de onderneming en de route die voor de opdrachtgever het 
voordeligst worden geacht; 
  c) de technische voorbereiding van het vervoer (bijvoorbeeld de voor het vervoer noodzakelijke 



verpakking); het verrichten van diverse bijkomende werkzaamheden tijdens het vervoer (bijvoorbeeld 
het voorzien van koelwagens met ijs); 
  d) het vervullen van de aan het vervoer verbonden formaliteiten zoals het invullen van de 
vrachtbrieven, het groeperen en splitsen van zendingen; 
  e) het coördineren van de verschillende gedeelten van een transport middels het toezicht op de 
doorvoer, de wederverzending, de overlading en diverse eindverrichtingen; 
  f) het bezorgen van respectievelijk vracht aan de vervoerondernemers en vervoergelegenheid aan 
personen die goederen verzenden of zich goederen laten toezenden : 
  - het berekenen van de vervoerkosten, het nazien van de afrekening; 
  - het uit naam en voor rekening van een reder of een ondernemer van transporten over zee permanent 
of incidenteel verrichten van bepaalde formaliteiten (bij havenautoriteiten, scheepsleveranciers enz.). 


