BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER
1. Wanneer moet de basiskennis bedrijfsbeheer bewezen worden?
Tenzij men kan genieten van een van de vrijstellingen zoals hierna opgesomd moet de basiskennis
bedrijfsbeheer bewezen worden voor het uitoefenen van elke commerciële beroepsactiviteit.
Vrijstelling voor onbepaalde duur:
- de onderneming is geen KMO
- de onderneming wordt voortgezet door de overlevende echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner,
de minstens 6 maand officieel samenwonende partner
- de activiteit kent een eigen reglementering (zie keerzijde)
- thuisverkopen
Tijdelijke vrijstelling:
- één jaar vrijstelling bij overname van een handelszaak
- drie jaar vrijstelling bij voortzetting zaak door een (klein)kind bij het overlijden van één van de (groot)ouders.

2. Wie moet het bewijs van de basiskennis bedrijfsbeheer leveren ?
De ondernemer of
Een aangestelde
- voor natuurlijk persoon:
- de echtgeno(o)t(e)
- de wettelijk samenwonende partner
- de minstens 6 maanden officieel samenwonende partner
- de helper (bloed- of aanverwant t.e.m. de derde graad)
- werknemer met contract onbepaalde duur
- voor vennootschappen: de dagelijkse bestuurder zijnde:
- de zaakvoerder (bvba), beherend vennoot (GCV) afgev. bestuurder (NV)
- vast vertegenwoordiger
- werknemer directeur (bij n.v.)

3. Hoe moet het bewijs geleverd worden?
- Via verworven rechten (zie keerzijde)
- Via diploma, attest centrale examencommissie, een vestigingsattest, een goed gemotiveerd databankattest
- Via ervaring binnen de laatste 15 jaar
- als zelfstandig handelaar : 3 jaar in hoofdberoep of 5 jaar in bijberoep
- als dagelijks bestuurder : 3 jaar hoofdberoep of 5 jaar bijberoep
- 5 jaar als zelfstandig helper, of als meewerkende echtgeno(o)t(e)
- 5 jaar als bediende met een leidinggevende functie :
- 5 jaar als werkend vennoot of als niet-dagelijks bestuurder in een leidinggevende functie mits
goedkeuring van de overheid
De wettigheid van de ervaring moet steeds bewezen worden
- Via een EU attest (Europese Unie)

4. Welke akten komen in aanmerking als bewijs bedrijfsbeheer
Akten afgeleverd na 30/09/2000:
- getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer
- diploma hoger onderwijs, of uit het buitenland van een erkende instelling.
- getuigschrift versnelde cursus bedrijfsbeheer van minstens 128 uren over tenminste drie maanden mits
goedkeuring minister
- gelijkwaardig verklaard buitenlands diploma/getuigschrift of precedent diploma secundair onderwijs.
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Akten afgeleverd vóór 30/09/2000: de vorige aktes en bijkomend:
- diploma hoger secundair onderwijs (algemeen, technisch of kunst) of diploma hoger secundair
beroepsonderwijs afdeling handel, boekhouden, verkoop of kantoor
- attest eerste jaar ondernemersopleiding
- aanvullend getuigschrift:
- vanaf schooljaar 1991-1992 voor Vlaanderen
- vanaf schooljaar 1995-1996 voor de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap
- in de andere gevallen: - ASO, KSO, TSO: indien behaald in 5de of 6de leerjaar
- BSO: indien behaald in 6de of 7de leerjaar

5. Centrale examencommissie
Een attest van de centrale examencommissie (middenjury) is ook voldoende als bewijs van het bedrijfsbeheer.
De kandidaat-ondernemer kan zich inschrijven voor een examen, ongeacht zijn woon- of toekomstige
werkplaats.
- Vlaanderen:
cec@agentschapondernemen.be
http://www.vlaanderenonderneemt.be/de-centrale-examencommissie
Tel: 0800 20 555
- Wallonië :
info.jurycentral.dgo6@spw.wallonie.be
http://economie.wallonie.be/Dvlp_Economique/Projets_thematiques/Regionalisation/Starter/jury.html
SPW – DG06, Département du Développement économique, Direction des Projets thématiques
Place de la Wallonie, 1 Bâtiment II- Rez de Chaussée 5100 Jambes.
081/33.42.70
- Brussels hoofdstedelijk gewest:
examen.bew@gog.irisnet.be
https://online-werk-economie-emploi.irisnet.be/
Communicatiecentrum Noord, Vooruitgangstraat 80 bus 1, 1030 Brussel.
Het BHG erkent ook de getuigschriften afgeleverd door het Vlaams Gewest en Het Waals Gewest.

6. Verworven rechten
inschrijving

doorhaling

verworven rechten

Vóór 21/02/1998
Vóór 21/02/1998
Vóór 21/02/1998
Tussen 21/02/1998 en 31/12/1998
Tussen 21/02/1998 en 31/12/1998
Na 31/12/1998

Vóór 21/02/1998
Tussen 21/02/1998 en 31/12/1998
Na 31/12/1998
Tussen 21/02/1998 en 31/12/1998
Na 31/12/1998
Na 31/12/1998

NEEN
JA
JA
JA
JA
NEEN

7. Eigen reglementering
vastgoedmakelaar
stagiair-vastgoedmakelaar
verzekeringsagent
verzekeringsmakelaar
bankmakelaar
directeur van een autorijschool
vervoerder van personen over de weg
vervoerder van goederen over de weg
vervoerder van goederen over de
binnenwateren

erkenningskaart van het BIV
erkenningskaart van het BIV
erkenning van het CBFA)
erkenning van het C.B.F.A
erkenning van het(C.B.F.A..)
brevet van beroepsbekwaamheid van de F.O.D. Mob. en Vervoer
vergunning of getuigschrift vakbekwaamheid van de F.O.D. Mob.
vergunning of getuigschrift vakbekwaamheid van de F.O.D. Mob
vergunning of getuigschrift vakbekwaamheid van de F.O.D. Mo
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8. In welke gevallen mag een ondernemingsloket niet zelf beslissen
en dient er eerst advies gevraagd te worden aan de fod?

Bedrijfsbeheer voor een rechtspersoon wordt bewezen door een werknemer.

9. Wat indien men niet akkoord gaat met een weigering vanwege het
ondernemingsloket
Bij een negatieve beslissing schrijft het ondernemingsloket een aangetekende brief naar betrokkene.
Tegen deze beslissing kan beroep worden ingediend binnen de 30 dagen via een aangetekend schrijven bij de
Vestigingsraad (adressen verschillend per regio).
Vlaams Gewest:
vestigingsraad@agentschapondernemen.be
http://www.vlaanderenonderneemt.be/de-vestigingsraad
Agentschap Ondernemen
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
Tel.: 0800 20 555
Waals Gewest:
th.questions@spw.wallonie.be
www.wallonie.be
Service public de Wallonie
Département du Développement économique
Direction des Projets thématiques
Place de la Wallonie, 1
5100 Namur (Jambes)
Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
economie@gob.irisnet.be
www.werk-economie-emploi.irisnet.be/nl/web/aee/recours-conseil-d-etablissement
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Kruidtuinlaan 20
1035 Brussel

Wenst u te starten als zelfstandige? Maak een afspraak en kom langs in een Zenito-agentschap in uw
buurt, of contacteer ons op ondernemingsloket@zenito.be of 050/ 474 494 voor meer info.
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