BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BEWIJZEN
Wie bewijst de basiskennis bedrijfsbeheer ?
Het is belangrijk precies te weten welke personen de basiskennis bedrijfsbeheer in de onderneming mogen
bewijzen.
Een rechtspersoon kan nooit zelf de kennis bewijzen, hiervoor moet hij steeds een beroep doen op een
natuurlijke persoon = aangestelde.

In de eenmanszaak
De verschillende personen die in aanmerking komen voor de bewijsvoering van de basiskennis bedrijfsbeheer
zijn de zelfstandige zelf, de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner, de partner met wie men
minstens 6 maanden samenwoont, de zelfstandige helper verwant in de 1ste, 2de of 3de graad en de werknemer
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur indien er voldoende garanties aanwezig zijn dat de bedoelde
functie wordt vervuld door deze werknemer.
Als de persoon op wie een beroep wordt gedaan, samenwonend, echtgeno(o)t(e) of helper is, mag die persoon
niet als werkzoekende ingeschreven zijn.
In de vennootschap
In een vennootschap zal het bewijs geleverd worden door de persoon die effectief het dagelijks bestuur uitoefent.
Het gaat om personen die benoemd werden tot zaakvoerder of de gedelegeerd bestuurder en waarvan de
benoeming werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op welke manier bewijst men de basiskennis bedrijfsbeheer ?
Op basis van akten
De volgende akten worden aanvaard ter bewijs van de basiskennis bedrijfsbeheer :
 Een diploma hoger onderwijs
 Een getuigschrift over basiskennis bedrijfsbeheer
 Een getuigschrift erkende versnelde cursus bedrijfsbeheer (128u)
 Een getuigschrift ‘basiskennis bedrijfsbeheer’ uitgereikt door een centrale examencommissie
 Akten die volgens internationale verbintenissen gelijkwaardig zijn met hierboven opgesomde
getuigschriften of diploma’s
Indien behaald vóór 30/10/2000 komen ook de volgende documenten in aanmerking :
 Een getuigschrift hoger algemeen, kunst- of technisch secundair onderwijs (volledig leerplan)
 Een getuigschrift hoger BSO, afdeling ‘handel’, ‘boekhouding’ of ‘verkoop’ (volledig leerplan)
 Een getuigschrift van eerste jaar van opleiding tot ondernemingshoofd
 Sommige diploma’s of getuigschriften van het onderwijs voor sociale promotie
 Sommige vroeger behaalde attesten ‘bedrijfsbeheer’
Op basis van praktijkervaring
 Als zelfstandig ondernemingshoofd 3 jaar in hoofdberoep of 5 jaar in bijberoep in de afgelopen 15 jaar
 Als zelfstandig helper van een ondernemingshoofd gedurende 5 jaar in de laatste 15 jaar
 Als bediende in een leidinggevende functie gedurende 5 jaar in de laatste 15 jaar
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