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

In België één van deze activiteiten hebben uitgeoefend: 

1° hetzij gedurende 3 opeenvolgende jaren als zelfs tandig ondernemingshoofd of als bedrijfsleider 

2° hetzij gedurende 2 opeenvolgende jaren als zelfs tandig ondernemingshoofd of als bedrijfsleider, indien 
de begunstigde bewijst dat hij voor de betrokken activiteit een voorafgaande opleiding heeft gevolgd, die 
met een op nationaal niveau erkend certificaat is afgesloten of die door een bevoegde beroeps- of 
bedrijfsorganisatie als volwaardig is erkend 

3° hetzij gedurende 2 opeenvolgende jaren als zelfs tandig ondernemingshoofd of als bedrijfsleider, indien 
de begunstigde bewijst dat hij de betrokken activiteit gedurende ten minste 3 jaar als werknemer heeft 
uitgeoefend 

4° hetzij gedurende 3 opeenvolgende jaren als werkn emer, indien de begunstigde bewijst dat hij voor de 
betrokken activiteit een voorafgaande opleiding heeft gevolgd, die met een op nationaal niveau erkend 
certificaat is afgesloten of die door een bevoegde beroe beroeps- of bedrijfsorganisatie psorganisatie als 
volwaardig is erkend 

In de onder 1° en 3° 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 IV zijn: 

 

- de werkzaamheden van de tussenpersoon, die op grond van een of meer opdrachten belast is met het 
inleiden of afsluiten van handelstransacties op naam en voor rekening van derden; 
  - de werkzaamheden van de tussenpersoon die, zonder hiermee blijvend belast te zijn, personen die 
rechtstreeks contracten willen afsluiten met elkaar in contact brengt, of de handelstransacties inleidt, dan 
wel bij de afsluiting daarvan zijn diensten verleent; 
  - de werkzaamheden van de tussenpersoon die op eigen naam voor rekening van derden 
handelstransacties afsluit; 
  - de werkzaamheden van de tussenpersoon die voor rekening van derden groothandelsveilingen houdt; 
  - het beroepshalve verrichten van diensten door een tussenpersoon in loondienst van een of meer 
ondernemingen op het gebied van handel, industrie of ambacht; 
  - anders dan in loondienst verrichte werkzaamheden welke onder de groothandel in steenkool 
ressorteren en werkzaamheden van tussenpersonen op het gebied van steenkool (ex groep 6112, ISIC-
nomenclatuur). 
 



                               ex groep 611 
  - de werkzaamheden welke onder de groothandel ressorteren (met 
     uitzondering van die welke ressorteren onder de groothandel in 
     geneesmiddelen en farmaceutische producten, in giftige producten en 
     ziekteverwekkende agentia en in steenkool) 
                               ex groep 612 CITI 
                Kleinhandel 
                               ex klasse 62 
  Banken en andere financiele instellingen                              
  Octrooimakelaars en ondernemingen die zich bezighouden met de 
   uitkering van vergoedingen uit licenties 
                               ex klasse 71 
                Vervoer 
  Reizigersvervoer over de weg, met uitzondering van vervoer met 
   motorvoertuigen                                                      
  Exploitatie van leidingen bestemd voor het vervoer van vloeibare 
   koolwaterstoffen en andere vloeibare chemische stoffen               
                               ex klasse 82 
                Diensten tot nut van het algemeen 
  Bibliotheken, musea, plantentuinen en dierentuinen                      
                               ex klasse 84 
                Recreatie 
  Diensten op recreatief gebied, niet elders ingedeeld                    
  - sportactiviteiten (sportterreinen, organisatie van sportieve 
     ontmoetingen, enz.), met uitzondering van de werkzaamheden van 
     sportleraren 
  - spelen (renstallen, speelterreinen, renbanen, enz.) 
  - andere recreatieve activiteiten (circussen, lunaparken en andere 
     amusementsbedrijven enz.) 
                               ex klasse 85 
                Persoonlijke diensten 
  Huishoudelijke diensten                                               
  Restaurants en slijterijen                                              
  Hotels, pensions en dergelijke inrichtingen, kampeerterreinen           
  Schoonheidsinstituten en manicure, met uitzondering van de 
   werkzaamheden van pedicure en opleidingsinstituten voor 
   schoonheidsspecialist en kapper                                      
  Persoonlijke diensten, niet elders ingedeeld, met uitzondering van 
   die van sport- en paramedische masseurs en van berggidsen, als 
   volgt ingedeeld :                                                    
  - ontsmetting en bestrijding van ongedierte 
  - verhuur van kleding en bewaring van voorwerpen 
  - huwelijksbemiddeling en soortgelijke diensten 
  - waarzeggerij en soortgelijke werkzaamheden 
  - begrafenisondernemingen en onderhoud van kerkhoven 
  - hygienische diensten en aanverwante werkzaamheden 
  - reisleiders en toeristentolken 
  Andere activiteiten van lijst IV : 
  - het in huur geven van spoorwegwagons of -rijtuigen voor het 



     vervoer van reizigers of goederen 
  - het als tussenpersoon optreden bij de aankoop, de verkoop of 
     de verhuur van schepen 
  - het voorbereiden van, het onderhandelen over en sluiten van 
     overeenkomsten voor het vervoer van emigranten 
  - het in entrepots, pakhuizen, meubelopslagplaatsen, koelhuizen, 
     silo's enz., onder douanetoezicht of niet, voor rekening van 
     de bewaargever in bewaring nemen van alle voorwerpen en 
     goederen 
  - het aan de bewaargever afgeven van een ontvangstbewijs voor 
     het in bewaring ontvangen voorwerp of goed 
  - het verschaffen van verblijfsruimte, voeder en verkoopruimte 
     voor vee dat hetzij voor de verkoop, hetzij onderweg naar of 
     van de markt in tijdelijke bewaring wordt gegeven 
  - het verrichten van technische controle of expertise van 
     motorrijtuigen 
  - het meten, wegen en ijken van goederen 
  Ambulante uitoefening van de volgende werkzaamheden : 
  a) de koop en verkoop van goederen : 
     - door venters en colporteurs (ex groep 612 ISIC); 
     - op overdekte markten anders dan in vaste inrichtingen en 
        op niet- overdekte markten; 
  b) de werkzaamheden waarvoor reeds aangenomen overgangsmaatregelen 
      gelden, doch waarin de ambulante vorm van deze werkzaamheden 
      uitdrukkelijk wordt uitgesloten of niet wordt vermeld. 
  Activiteiten uitgesloten uit lijst IV : 
  verhuur van landbouwmachines                                            
  onroerende goederen, verhuur                                            
  verhuur van automobielen, rijtuigen en paarden                          
  verhuur van spoorwegrijtuigen en -wagons                                
  verhuur van machines voor handelsfirma's                                
  plaatsbespreking voor bioscopen en verhuur van films                    
  plaatsbespreking voor theaters en verhuur van theater uitrusting        
  Verhuur van boten, verhuur van rijwielen, verhuur van automaten         
  Verhuur van gemeubileerde kamers                                        
  verhuur van gewassen linnengoed                                         
  Verhuur van kleding                                                     


