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BIJLAGE 
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Lijst van Canada — Provinciaal en territoriaal 

 

Voorbehouden van toepassing in Alberta 

 

Voorbehoud I-PT-1 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Boekhoudkundige diensten 

Accountants en boekhouders 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 862 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Alberta 

Maatregelen: Regulated Accounting Profession Act, R.S.A. 2000, c. R-12 

Certified General Accountants Regulation, Alta. Reg. 176/2001 

Certified Management Accountants Regulation, 

Alta. Reg. 177/2001 

Chartered Accountants Regulation, Alta. Reg. 178/2001 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Een aanvrager die om registratie als gereglementeerd lid 

verzoekt, moet bewijzen dat hij Canadees burger is of dat hij 

legaal tot Canada is toegelaten en het recht heeft om daar te 

werken. Elk kantoor van een registrant die actief is op het gebied 

van overheidsboekhouding in Alberta staat onder de persoonlijke 

verantwoordelijkheid en leiding van een lid dat normaliter tijdens 

de openingsuren van het kantoor beschikbaar is om tegemoet te 

komen aan de behoeften van de klanten. 
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Voorbehoud I-PT-2 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Veterinaire diensten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 932 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Alberta 

Maatregelen: Veterinary Profession Act, R.S.A. 2000, c. V-2 

General Regulation, Alta. Reg. 44/86 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Alleen Canadese burgers of personen die legaal tot Canada zijn 

toegelaten en het recht hebben om daar te werken, kunnen door het 

Registratiecomité worden toegelaten tot inschrijving na overlegging 

van de daarvoor benodigde bewijsstukken. 
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Voorbehoud I-PT-3 

Sector: Onroerend goed 

Subsector:  Bemiddeling in en beheer van onroerend goed met eigen of 

geleased onroerend goed, voor een vast bedrag of op 

contractbasis 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 821, 822, 81331 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Alberta 

Maatregelen: Real Estate Act, R.S.A. 2000, c. R-5 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten  

Dienstverleners kunnen hun activiteiten uitvoeren via een 

makelaarskantoor dat een statutaire bedrijfszetel in de provincie 

heeft. De statutaire bedrijfszetel moet: de plaats zijn van waaruit 

de persoon in kwestie zaken doet; onder zeggenschap van de 

dienstverlener staan; en de plaats zijn waar de registers worden 

bijgehouden zoals door de wet bepaald. 
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Voorbehoud I-PT-4 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Landmeetkunde 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8675 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Bestuursniveau: Provinciaal — Alberta 

Maatregelen: Land Surveyors Act, R.S.A. 2000, c. L-3 

Omschrijving: Investeringen 

Als de diensten door een vennootschap worden verricht, moet 

commerciële aanwezigheid de vorm aannemen van een vennootschap 

van landmeters ("surveyor's corporation"). 
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Voorbehoud I-PT-5 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector: Handelsbemiddeling 

Groothandel 

Detailhandel (sterke dranken, wijn en bier, winkels voor sterke 

dranken, wijn en bier) 

Bereiding van alcoholische dranken 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 24 (andere dan 244), 62112, 62226, 63107, 643, 88411  

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur  

Bestuursniveau: Provinciaal — Alberta 

Maatregelen: Gaming and Liquor Act, R.S.A. 2000, c. G-1 

Gaming and Liquor Regulation, Alta. Reg. 143/96 

Beleid van de Alberta Gaming and Liquor Commission Board 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan Alberta 

controle uitoefenen op de bereiding, de invoer, de verkoop, de 

aankoop, het bezit, de opslag, het vervoer, het gebruik en de 

consumptie van sterke dranken, onder meer door middel van 

vergunningen en machtigingen die beperkingen inzake burgerschap, 

ingezetenschap en andere beperkingen kunnen omvatten met 

betrekking tot de vestiging, exploitatie en uitvoering van deze 

activiteiten. 
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Voorbehoud I-PT-6 

Sector: Landbouw 

Subsector: Grond 

Diensten in verband met landbouw 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8811 (andere dan verhuur van landbouwmaterieel met 

bedieningspersoneel), 531 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Alberta 

Maatregelen: Provincial Parks Act, R.S.A. 2000, c. P-35 

Provincial Parks (Dispositions) Regulations, Alta. Reg. 241/77 

Provincial Parks (General) Regulation, Alta. Reg. 102/85 

Dispositions and Fees Regulation, Alta. Reg. 54/2000 

Special Areas Disposition Regulation, Alta. Reg. 137/2001 

Declaration Regulation, Alta. Reg. 195/2001 

Forest Reserves Regulation, Alta. Reg. 42/2005 

Omschrijving: Investeringen 

Concessies voor het gebruik van kroonland (Dispositions of Crown 

land), ook in de provinciale parken, zijn voorbehouden aan 

ingezetenen van Alberta die Canadese burgers of permanent 

ingezetenen zijn in de zin van de Immigration and Refugee 

Protection Act, S.C. 2001, c.27. 
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Voorbehoud I-PT-7 

Sector: Jacht 

Subsector: Diensten in verband met jacht 

Gidsen voor jagers die voor eigen rekening jagen 

Andere cultuurdiensten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 0297, 8813, 96419, 9633 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Alberta 

Maatregelen: Wildlife Act, R.S.A. 2000, c. W-10 

Wildlife Regulation, Alta. Reg. 143/97 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Burgerschap of permanent ingezetenschap kan vereist zijn als 

voorwaarde voor benoemingen, vergunningen of licenties met 

betrekking tot gidsen en leveranciers van uitrusting voor de jacht. 

Burgerschap of permanent ingezetenschap kan ook vereist zijn als 

voorwaarde voor vergunningen of machtigingen voor het exploiteren 

van dierentuinen, het opzetten van dieren, het looien, de handel in 

bont of beheer in verband met de bontjacht. 
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Voorbehoud I-PT-8 

Sector: Vervoer 

Subsector: Wegvervoersdiensten 

Personenvervoer 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 7121, 7122 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Bestuursniveau: Provinciaal — Alberta 

Maatregelen: Motor Transport Act, R.S.A. 2000, c. M-21 

Motor Vehicle Administration Act, R.S.A. 2000, M-23 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Voorafgaand aan de goedkeuring voor een vergunning voor het 

verstrekken van interlokaal busvervoer met of zonder dienstregeling 

kan een onderzoek naar het openbaar nut en de behoefte worden 

verlangd waarbij de volgende criteria, of een aantal daarvan, worden 

toegepast: toereikendheid van de huidige dienstverlening; 

marktomstandigheden waaronder uitbreiding van de dienstverlening 

vereist is; de betekenis van nieuwkomers voor het openbaar nut, met 

inbegrip van de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening, 

en de geschiktheid, de bereidheid en het vermogen van de aanvrager 

om een behoorlijke dienstverlening te verlenen. 
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Voorbehoud I-PT-9 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — Alberta 

Maatregelen: Beleid inzake industriële voordelen 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Aan de aanvragers kunnen prestatie-eisen worden gesteld (zoals een 

verplichting voorrang te verlenen aan dienstverleners uit Alberta of 

Canada, als deze een concurrerende prijs en kwaliteit bieden) voor 

alle grootschalige projecten waarvoor vergunningen voor industriële 

ontwikkeling, bosbeheer, oliezandwinning, energie- of gascentrales 

en kolenwinning vereist zijn. 
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Voorbehoud I-PT-10 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Alberta 

Maatregelen: Business Corporations Act, R.S.A. 2000, c. B-9 

Business Corporations Regulation, Alta. Reg. 118/2000 

Companies Act, R.S.A. 2000, c. C-21 

Cooperatives Act, S.A. 2001, c. C-28.1 

Partnership Amendment Act, R.S.A. 2000 (Supp.), c. P-25 

Societies Act, R.S.A. 2000, c. S-14 

Omschrijving: Investeringen 

1. Ten minste 25 % van de bestuurders van een vennootschap uit 

Alberta moet Canadees ingezetene zijn. 

2. Voor de toepassing van deze maatregelen is een "Canadees 

ingezetene" eenieder die: 

a) een Canadees burger is die zijn normale verblijfplaats in 

Canada heeft; 

b) een Canadees burger is die zijn normale verblijfplaats 

niet in Canada heeft, maar die behoort tot een bepaalde 

categorie personen; of 

c) een permanent ingezetene is in de zin van de Immigration 

and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27 en zijn 

normale verblijfplaats in Canada heeft. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 65 

Voorbehoud I-PT-11 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Alberta 

Maatregelen: Land Titles Act, R.S.A. 2000, c. L-4 

Agricultural and Recreational Land Ownership Act, R.S.A. 2000, 

c. A-9 

Regulations Respecting the Ownership of Agricultural and 

Recreational Land in Alberta, Alta. Reg. 160/79 

Public Lands Act, R.S.A. 2000, c. P-40 

Omschrijving: Investeringen 

Openbare grond kan niet worden verkocht aan: 

a) personen die geen Canadees burger of permanent ingezetene 

zijn in de zin van de Immigration and Refugee Protection Act, 

S.C. 2001, c. 27; 

b) een vennootschap die geen Canadese vennootschap is; of 

c) personen of vennootschappen die optreden als beheerder voor 

een persoon die geen Canadees burger of permanent ingezetene 

is in de zin van de Immigration and Refugee Protection Act, of 

voor een vennootschap die geen Canadese vennootschap is. 
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Voorbehoud I-PT-12 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector: Gokken en wedden 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 96492 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Alberta 

Maatregelen: Gaming and Liquor Act, R.S.A. 2000, c. G-1 

Horse Racing Alberta Act, RSA 2000, c. H-11.3 

Gaming and Liquor Regulation, Alta. Reg. 143/1996 

Beleid van de Alberta Gaming and Liquor Commission Board 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan Alberta 

diensten, leveranciers van diensten, productie, leveranciers van 

materialen, de exploitatie van en reparatiediensten in verband met 

loterijen, spelterminals, kansspelen, wedrennen, bingo's en casino’s 

en soortgelijke activiteiten reguleren en toestaan, onder meer door 

middel van vergunningen en machtigingen die beperkingen inzake 

burgerschap, ingezetenschap en andere beperkingen kunnen 

omvatten met betrekking tot de vestiging, exploitatie en uitvoering 

van deze activiteiten. 
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Voorbehoud I-PT-13 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Diensten in verband met veehouderij 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8812 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Alberta 

Maatregelen: Stray Animals Act, R.S.A. 2000, c. S-20 

Horse Capture Regulation, Alta. Reg. 59/94 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Alleen een Canadees burger of een persoon die legaal tot Canada is 

toegelaten en er zijn vaste verblijfplaats mag hebben, kan een 

vergunning aanvragen, verwerven of bezitten voor het vangen, 

lokken, najagen, volgen, achtervolgen of opjagen van paarden op 

openbaar land in Alberta dat is bestemd voor de vergunde vangst van 

paarden. 
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Voorbehouden van toepassing in British Columbia 

 

Voorbehoud I-PT-14 

Sector: Bosbouw 

Subsector: Producten van bosbouw en bosexploitatie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 03 

Type voorbehoud: Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — British Columbia 

Maatregelen: Forest Act, R.S.B.C. 1996, c. 157 

Omschrijving: Investeringen 

Het hout dat op provinciaal land is gekapt, moet in de provincie 

worden gebruikt of in de provincie tot andere goederen worden 

verwerkt. De provincie kan evenwel een vrijstelling van deze 

verplichting toestaan als er meer hout beschikbaar is dan de 

verwerkingsinstallaties in de provincie nodig hebben, als het hout 

niet economisch kan worden verwerkt in de buurt van het 

houtkapgebied en niet economisch kan worden vervoerd naar een 

andere faciliteit in de provincie, of indien met een vrijstelling afval 

zou worden vermeden of het hout beter zou worden aangewend. 
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Voorbehoud I-PT-15 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Rechtskundige diensten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8611 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — British Columbia 

Maatregelen: Evidence Act, R.S.B.C. 1996, c. 124 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Om te worden aangesteld als commissaris voor het afnemen van 

beëdigde verklaringen is de Canadese nationaliteit of permanent 

ingezetenschap vereist. 
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Voorbehoud I-PT-16 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Accountants en boekhouders 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 862 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — British Columbia 

Maatregelen: Accountants (Certified General) Act, R.S.B.C. 1996. c. 2 

Accountants (Chartered) Act, R.S.B.C. 1996, c. 3 

Accountants (Management) Act, R.S.B.C. 1996, c. 4 

Omschrijving: Investeringen 

Accountantskantoren moeten onder het beheer van een ingezetene 

van British Columbia staan. 
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Voorbehoud I-PT-17 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — British Columbia 

Maatregelen: Cooperative Association Act, S.B.C. 1999, c. 28 

Society Act, R.S.B.C. 1996, c. 433 

Omschrijving: Investeringen 

1. Uit hoofde van de Cooperative Association Act moet de 

meerderheid van de bestuurders van een krachtens die wet 

opgerichte vereniging Canadees ingezetene zijn en ten minste 

één bestuurder ingezetene van de provincie. 

2. Uit hoofde van de Society Act moet ten minste één bestuurder 

van een krachtens die wet opgerichte vereniging ingezetene 

van de provincie zijn. 
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Voorbehoud I-PT-18 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Advocaten en notarissen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 861 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — British Columbia 

Maatregelen: Notaries Act, R.S.B.C. 1996, c. 334 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Alleen Canadese burgers of permanent ingezetenen van Canada 

kunnen in British Columbia als notaris worden gecertificeerd. 

Krachtens de Notaries Act gelden beperkingen voor notarissen ten 

aanzien van het verlenen van diensten via een notary corporation 

(notarisonderneming). Trustfondsen moeten in handen zijn van 

gereguleerde provinciale en federale financiële instellingen. 
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Voorbehoud I-PT-19 

Sector: Toerisme 

Subsector: Diensten in verband met jacht (jachtgidsen; leveranciers van 

uitrusting; gidsen voor de hengelsport) 

Diensten in verband met visserij 

Reisbureaus, touroperators en toeristengidsen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8813, 882, 96419 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — British Columbia 

Maatregelen: Wildlife Act, R.S.B.C. 1996, c. 488 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Alleen Canadese burgers of permanent ingezetenen van Canada 

komen in aanmerking voor vergunningen voor het leveren van 

uitrusting en het optreden als gids voor de hengelsport. 
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Voorbehoud I-PT-20 

Sector: Bosbouw 

Subsector: Andere professionele dienstverlening 

Producten van bosbouw en bosexploitatie 

Diensten in verband met bosbouw en bosexploitatie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 03, 8814 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — British Columbia 

Maatregelen: Foresters Act, S.B.C. 2003, c. 19 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Personen die zich als Registered Professional Forester (erkend 

boswachter) willen laten inschrijven, moeten ten minste 24 maanden 

relevante werkervaring hebben opgedaan in British Columbia. 

Boswachters die erkend zijn in andere Canadese jurisdicties, zijn in 

bepaalde gevallen vrijgesteld van deze eis. 
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Voorbehoud I-PT-21 

Sector: Bosbouw 

Subsector: Diensten in verband met industrie 

Vergunningen voor het kweken van kerstbomen 

Vergunningen voor de berging van boomstammen (log salvage 

permit) 

Perceelsgebonden houtwinningsvergunningen (woodlot licence) 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 03, 8814 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — British Columbia 

Maatregelen: Forest Act, R.S.B.C. 1996, c. 157 

Omschrijving: Investeringen 

1. Vergunningen voor het kweken van kerstbomen kunnen alleen 

worden afgegeven aan Canadese burgers, aan permanent 

ingezetenen of aan een vennootschap die onder zeggenschap 

van Canadese burgers of permanent ingezetenen van Canada 

staat. 

2. Alleen Canadese burgers of permanent ingezetenen kunnen 

vergunningen voor de berging van boomstammen aanvragen. 

3. Alleen Canadese burgers, permanent ingezetenen of een 

vennootschap die onder zeggenschap van Canadese burgers of 

permanent ingezetenen van Canada staat en die geen 

vereniging is, kunnen perceelsgebonden 

houtwinningsvergunningen aanvragen. 

4. De nabijheid van de privéwoning met het voorgestelde perceel 

voor de houtwinningsvergunning en de afstand en de omvang 

van de particuliere grond die onder de voorgestelde 

perceelsgebonden houtwinningsvergunning valt, zijn twee van 

de criteria voor de verlening van een vergunning. 
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Voorbehoud I-PT-22 

Sector: Bosbouw 

Subsector: Bosbouw en bosexploitatie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 03 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Bestuursniveau: Provinciaal — British Columbia 

Maatregelen: Forest Act, R.S.B.C. 1996, c. 157 

Omschrijving: Investeringen 

1. Alleen de volgende entiteiten kunnen een overeenkomst voor 

de exploitatie van door een lokale gemeenschap beheerde 

bossen sluiten: 

a) een vereniging opgericht uit hoofde van de Society Act, 

R.S.B.C. 1996, c. 433; 

b) een vereniging in de zin van de Cooperative Association 

Act, S.B.C. 1999, c. 28; 

c) een kapitaalvennootschap, indien die vennootschap bij 

wet is opgericht, of indien het gaat om een buiten de 

provincie gevestigde onderneming die is geregistreerd 

onder de Business Corporations Act, S.B.C. 2002, c. 57; 

d) een partnerschap, indien het partnerschap bestaat uit 

gemeenten of regionale districten, ondernemingen, 

verenigingen of buiten de provincie gevestigde 

ondernemingen, of een combinatie daarvan; of 

e) een gemeente of een regionaal district. 

2. Overeenkomsten voor de exploitatie van door een lokale 

gemeenschap beheerde bossen kunnen onderhands worden 

gegund. 
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Voorbehoud I-PT-23 

Sector: Landbouw 

Subsector: Landbouwproducten 

Tuinieren en kleinschalige tuinbouw voor de lokale afzetmarkt 

Diensten in verband met landbouw (andere dan verhuur van 

landbouwmaterieel met bedieningspersoneel) 

Diensten in verband met veehouderij 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 01, 8811 (andere dan verhuur van landbouwmaterieel met 

bedieningspersoneel), 8812 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — British Columbia 

Maatregelen: Range Act, S.B.C. 2004, c. 71 

Omschrijving: Investeringen 

Een aanvrager die lokale aanwezigheid kan aantonen, krijgt de 

voorkeur bij het verlenen van beweidingsrechten en -vergunningen. 
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Voorbehoud I-PT-24 

Sector: Bosbouw 

Subsector: Bosbouw en bosexploitatie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 03 

Type voorbehoud: Prestatie-eisen  

Bestuursniveau: Provinciaal — British Columbia 

Maatregelen: Forest Act, R.S.B.C. 1996, c. 157 

Omschrijving: Investeringen 

Om in aanmerking te komen voor een bosbouwvergunning kan van 

de aanvrager worden verlangd dat deze zich verbindt tot de 

oprichting van een productiefaciliteit. 
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Voorbehoud I-PT-25 

Sector: Bosbouw 

Subsector: Bosbouw en bosexploitatie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 03 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — British Columbia 

Maatregelen: Forest Act, R.S.B.C. 1996, c. 157 

Omschrijving: Investeringen 

Gemeenschapsvergunningen voor het bergen van hout zijn 

voorbehouden aan bepaalde groepen, met name verenigingen en 

coöperaties, en worden verleend met het oog op, bijvoorbeeld, 

sociale en economische voordelen voor British Columbia, het 

bijdragen aan de overheidsinkomsten, het helpen bereiken van een 

aantal gemeenschapsdoelstellingen, waaronder werkgelegenheid en 

andere sociale, ecologische en economische voordelen, het 

bevorderen van de samenwerking binnen de gemeenschap en tussen 

de belanghebbenden, het gebruiken van het bruikbare hout en andere 

factoren die door de minister of een door de minister gevolmachtigde 

persoon in de uitnodiging of aankondiging worden gespecificeerd. 
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Voorbehoud I-PT-26 

Sector: Bosbouw 

Subsector: Bosbouw en bosexploitatie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 03 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Prestatie-eisen  

Bestuursniveau: Provinciaal — British Columbia 

Maatregelen: Forest Act, R.S.B.C. 1996, c. 157 

Omschrijving: Investeringen 

Er wordt slechts een beperkt aantal restricted forest licences 

(beperkte bosbouwvergunningen) verleend. Voor de afgifte van deze 

vergunningen kunnen prestatie-eisen worden gesteld, met inbegrip 

van de verplichting om verwerkingsinstallaties in de provincie te 

bezitten of te leasen. 
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Voorbehoud I-PT-27 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Prestatie-eisen  

Bestuursniveau: Provinciaal — British Columbia 

Maatregelen: Land Act, R.S.B.C. 1996, c. 245 

Beleid van het Ministry of Forest and Range — Beleid inzake 

graaspacht (Grazing Lease) van 15 november 2004 

Omschrijving: Investeringen 

1. Volgens de Land Act kunnen concessies inzake kroonland 

alleen aan Canadese burgers en permanent ingezetenen worden 

toegekend. Kroonland kan in sommige gevallen ook worden 

verkocht aan een overheidsonderneming, een gemeente, een 

regionaal district, het bestuur van een ziekenhuis, een 

universiteit, een hogeschool, een schoolbestuur, de 

Francophone Education Authority in de zin van de School Act, 

R.S.B.C. 1996, c. 412, andere overheids- of semi-

overheidsorganen of, uit hoofde van de South Coast British 

Columbia Transportation Authority Act, S.B.C. 1998, c. 30, 

aan de South Coast British Columbia Transportation 

Authority of een dochteronderneming daarvan. 

2. Alleen Canadese burgers kunnen een graaspachtrecht hebben. 

Als voorwaarde voor het verlenen van een graaspachtrecht 

worden aan de ondernemingen prestatie-eisen gesteld. 
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Voorbehoud I-PT-28 

Sector: Visserij 

Subsector: Vis en andere visserijproducten 

Diensten in verband met visserij 

Grond 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 04, 531, 882 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — British Columbia 

Maatregelen: Fisheries Act, R.S.B.C. 1996, c. 149 

Land Act, R.S.B.C. 1996, c. 245 

Omschrijving: Investeringen 

Alleen aan een burger of permanent ingezetene van Canada kan een 

concessie inzake kroonland (Crown grant) worden toegekend voor 

aquacultuur, tenzij de aanvraag van de betrokkene voor de 

toekenning vóór 1 mei 1970 werd goedgekeurd. 
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Voorbehoud I-PT-29 

Sector: Visserij 

Subsector: Diensten in verband met visserij 

Groothandel 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 04, 62112, 62224, 882  

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — British Columbia 

Maatregelen: Fisheries Act, R.S.B.C. 1996, c. 149 

Commercial Fisheries and Mariculture: A Policy for the 1980s 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Er kunnen ingezetenschaps-, burgerschaps- en prestatie-eisen worden 

gesteld als voorwaarde voor de verlening van een vergunning voor 

visvangst, het oogsten van mariene planten en wilde oesters of voor 

de verwerking of aankoop van, of de tussenhandel in vis. Offshore-

verwerking of verwerking op zee is voorbehouden aan vissers die 

hun eigen vangsten verwerken en indien de vissoorten niet 

economisch kunnen worden verwerkt in bestaande faciliteiten aan 

wal. 
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Voorbehoud I-PT-30 

Sector: Vervoer 

Subsector: Wegvervoersdiensten 

Personenvervoer 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 7121, 7122 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Bestuursniveau: Provinciaal — British Columbia 

Maatregelen: Passenger Transportation Act, S.B.C. 2004, c. 39 

Motor Vehicle Act, R.S.B.C. 1996, c. 318 

Omschrijving: Investeringen 

1. Krachtens de Passenger Transportation Act moeten personen 

die in British Columbia taxivervoer of interstedelijk busvervoer 

willen aanbieden een vergunning voor personenvervoer 

verkrijgen van de Passenger Transportation Board. Dat orgaan 

kan een vergunningsaanvraag goedkeuren als het van oordeel is 

dat: 

a) er een openbare behoefte bestaat aan de dienst; 

b) de aanvrager geschikt en betrouwbaar is en in staat is de 

dienst te verlenen; en 

c) de aanvraag, indien goedgekeurd, een verbetering van de 

economische situatie voor de sector van het 

personenvervoer in British Columbia zou betekenen. 

2. De Passenger Transportation Board heeft de bevoegdheid om 

voorwaarden te verbinden aan de afgifte van een vergunning. 

Voor de exploitatie van motorvoertuigen als intercitybussen is 

een vergunning vereist waarin een beschrijving van de routes 

en de minimale frequentie van de dienstverlening zijn 

opgenomen. Voor de exploitatie van motorvoertuigen als taxi's 

of limousines is een vergunning vereist waarin de grootte van 

het voertuigenpark, de tarieven en het geografisch 

bedieningsgebied zijn opgenomen. 
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Voorbehoud I-PT-31 

Sector: Vervoer 

Subsector: Wegvervoersdiensten: openbaar vervoer  

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 7121, 7122 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Bestuursniveau: Provinciaal — British Columbia 

Maatregelen: British Columbia Transit Act, R.S.B.C. 1996, c. 38 

South Coast British Columbia Transportation Authority Act, 

S.B.C. 1998, c. 30 

Omschrijving: Investeringen 

1. British Columbia Transit is een Crown corporation 

(overheidsonderneming) met de exclusieve bevoegdheid om 

systemen voor openbaar personenvervoer te plannen, 

verwerven en te bouwen met het oog op de ondersteuning van 

de regionale groei, de officiële regionale ontwikkelingsplannen 

(official community plans) en de economische ontwikkeling 

van het bedieningsgebied in alle delen van British Columbia, 

met uitzondering van de vervoersregio die door de South Coast 

British Columbia Transportation Authority wordt bediend. 

2. De South Coast British Columbia Transportation Authority is 

exclusief bevoegd om een regionaal vervoersysteem voor 

passagiers en goederen aan te bieden voor alle gemeenten en 

plattelandsgebieden van het Greater Vancouver Regional 

District met het oog op de ondersteuning van de regionale 

groei, de provinciale en regionale milieudoelstellingen (met 

inbegrip van luchtkwaliteit en doelstellingen voor de 

vermindering van broeikasgasemissies), en de economische 

ontwikkeling van het bedieningsgebied. 
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Voorbehoud I-PT-32 

Sector: Energie 

Subsector: Elektriciteit 

Diensten in verband met distributie van energie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 171, 887 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — British Columbia 

Maatregelen: BC Hydro Public Power Legacy and Heritage Contract Act, 

S.B.C. 2003. c. 86 

Clean Energy Act, S.B.C. 2010, c. 22 

Utilities Commission Act, R.S.B.C. 1996, c. 473 

Hydro and Power Authority Act, R.S.B.C. 1996, c. 212 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. In British Columbia werken elektriciteitsbedrijven als 

gereguleerde distributeurs van elektriciteit met een monopolie 

voor het gebied dat zij bedienen. 

2. De British Columbia Hydro and Power Authority ("BC 

Hydro") is een Crown corporation die eigenaar is van het 

merendeel van de opwekkings-, transmissie- en 

distributiefaciliteiten in British Columbia. BC Hydro heeft 

recht op gedifferentieerde behandeling op grond van de 

provinciale wetgeving en is in sommige gevallen vrijgesteld 

van controles door de British Columbia Utilities Commission. 

BC Hydro mag zich niet ontdoen van haar patrimonium (ook 

niet door verkoop), tenzij het niet meer wordt gebruikt of niet 

meer van nut is. 

3. De tarieven voor de verkoop van elektriciteit in de provincie 

British Columbia worden onder leiding van de Lieutenant 

Governor in Council (de Luitenant-gouverneur bijgestaan door 

de Uitvoerende Raad) door de British Columbia Utilities 

Commission gereguleerd. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 87 

Voorbehoud I-PT-33 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Free Miners (mijnbouw) 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8675 

Type voorbehoud: Nationale behandeling  

Bestuursniveau: Provinciaal — British Columbia 

Maatregelen: Mineral Tenure Act, R.S.B.C. 1996, c. 292 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Om in aanmerking te komen voor een Free Miner Certificate 

(mijnbouwvergunning) moet een natuurlijke persoon ten minste 

183 dagen per kalenderjaar in Canada verblijven of een 

werkvergunning voor Canada hebben en moet een rechtspersoon een 

Canadese kapitaalvennootschap zijn of een Canadese 

personenvennootschap die bestaat uit in aanmerking komende 

personen of Canadese kapitaalvennootschappen. 
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Voorbehouden van toepassing in Manitoba 

 

Voorbehoud I-PT-34 

Sector: Gemeenschapsvoorzieningen en persoonlijke diensten 

Subsector: Begrafenissen 

Crematie en lijkbezorging  

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 9703 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling  

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Prearranged Funeral Services Act, C.C.S.M. c. F-200 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Eenieder die vooraf geregelde uitvaarten aanbiedt op commerciële 

basis, moet een vergunning hebben. Alleen personen die op 

regelmatige basis begrafenisdiensten verzorgen en hiervoor een 

vestiging in Manitoba hebben, kunnen een dergelijke vergunning 

aanvragen. Vooraf geregelde uitvaarten mogen uitsluitend worden 

aangeboden door de instelling waaraan de vergunning is afgegeven. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 89 

Voorbehoud I-PT-35 

Sector: Diensten van verenigingen 

Subsector: Juridische documentatie en certificering  

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8613, 95910 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling  

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Marriage Act, C.C.S.M. c. M-50 

Beleid met betrekking tot het ingezetenschap of de nationaliteit van 

de benoemde personen 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

In het kader van de Marriage Act kan de bevoegde minister een 

persoon benoemen als huwelijkscommissaris voor de provincie of 

een door de minister bepaald deel daarvan, en die persoon kan 

huwelijksplechtigheden voltrekken in overeenstemming met het 

mandaat van de benoeming. De minister kan een preferentiële 

behandeling toekennen aan Canadese burgers of permanent 

ingezetenen van Manitoba. 
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Voorbehoud I-PT-36 

Sector: Onderwijs 

Subsector: Andere vormen van onderwijs 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 9290 

Type voorbehoud: Nationale behandeling  

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Manitoba Registered Music Teachers' Association 

Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 100  

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Om te kunnen worden toegelaten als lid van de Manitoba Registered 

Music Teachers' Association (de vereniging van muziekonderwijzers 

van Manitoba) en dus de titel "Registered Music Teacher" te mogen 

gebruiken, moet de betrokkene zes maanden ingezetenschap in 

Manitoba kunnen aantonen. 
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Voorbehoud I-PT-37 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Community Development Bonds Act, C.C.S.M. c. C-160 
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Omschrijving: Investeringen 

1. Alle bestuurders van een community development bond 

corporation (een vennootschap die obligaties uitgeeft voor 

gemeenschapsontwikkeling), moeten ingezetene van Manitoba 

zijn. De oprichters van de vennootschap moeten ingezetene zijn 

van de gemeente waar de maatschappelijke zetel van de 

vennootschap zich bevindt, of van een nabijgelegen gemeente. 

2. Indien de overheid van Manitoba de obligatie waarborgt, 

kunnen alleen in aanmerking komende obligatiehouders een 

beroep doen op die waarborg. In aanmerking komende 

obligatiehouders zijn de obligatiehouders die op het tijdstip van 

de aankoop van de obligatie een band met Manitoba of Canada 

hebben zoals: personen die ingezetenen van Manitoba zijn, een 

vennootschap uit Manitoba die is opgericht krachtens de 

Canada Business Corporations Act, R.S.C., 1985, c. C-44, een 

vennootschap met maatschappelijke zetel in Manitoba, een 

trust indien de meerderheid van de beheerders of begunstigden 

ingezetenen van Manitoba zijn, of een gemeente in Manitoba. 

3. De opbrengst van de uitgifte van de obligaties moet worden 

geïnvesteerd in "in aanmerking komende ondernemingen". Dit 

zijn vennootschappen of coöperaties: 

a) die zijn opgericht krachtens de Corporations Act, 

C.C.S.M., c. C225, de Canada Business Corporations 

Act of de Co-operatives Act, C.C.S.M., c. C223, 

naargelang van het geval; 

b) die hun activiteiten op commerciële basis in Manitoba 

uitoefenen of op het punt staan deze uit te oefenen; en 

c) waarvan de zich in Manitoba bevindende activa onder 

zeggenschap staan (of zullen staan, wanneer de entiteit 

met haar activiteiten start) van personen die ingezetene 

zijn van Manitoba (waarbij ook andere criteria gelden die 

geen betrekking hebben op aanwezigheid in Manitoba of 

zeggenschap of eigendom van ingezetenen van 

Manitoba). 
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Voorbehoud I-PT-38 

Sector: Landbouw 

Subsector: Landbouwgrond 

Bossen en andere beboste grond 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 531 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling  

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Farm Lands Ownership Act, C.C.S.M. c. F-35 

Omschrijving: Investeringen 

Alleen personen die Canadees burger of permanent ingezetene van 

Canada zijn in de zin van de Immigration and Refugee Protection 

Act, S.C. 2001, c. 27 ("in aanmerking komende personen"), 

kapitaalvennootschappen, trusts, personenvennootschappen of andere 

zakelijke entiteiten die volledig in handen zijn van actieve of 

gepensioneerde boeren of in aanmerking komende personen, of een 

combinatie van beide, overheden (gemeentelijke en provinciale) of 

overheidsagentschappen of gekwalificeerde immigranten die het 

recht en het voornemen hebben binnen twee jaar na de verwerving 

van de landbouwgrond in aanmerking komende personen te worden, 

mogen eigenaar zijn van meer dan 40 acres (ongeveer 16,2 hectare) 

landbouwgrond in Manitoba. 
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Voorbehoud I-PT-39 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act, 

C.C.S.M. c. L-12 

The Corporations Act, C.C.S.M. c. C-225 

Omschrijving: Investeringen 

1. Labour-sponsored Venture Capital Corporations 

(risicokapitaalondernemingen van werknemers) zijn verplicht 

te investeren in actieve bedrijven (met geraamde activa van 

minder dan 50 miljoen CAD) waarvan ten minste 50 % van de 

voltijdwerknemers in Manitoba werkzaam is, of waarvan ten 

minste 50 % van de uitbetaalde lonen en salarissen kan worden 

toegeschreven aan in Manitoba door de werknemers verleende 

diensten. 

2. De vennootschappen moeten overeenkomstig de wet zijn 

geregistreerd en alleen vennootschappen die krachtens de 

Corporations Act zijn opgericht, kunnen een registratie-

aanvraag indienen. Dit betekent dat krachtens de Corporations 

Act ten minste 25 % van de bestuurders van de vennootschap 

ingezetene van Canada moet zijn (of ten minste één, indien er 

niet meer dan drie bestuurders zijn). 
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Voorbehoud I-PT-40 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Nationale behandeling  

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Cooperatives Act, C.C.S.M. c. C-223 

Omschrijving: Investeringen 

De meerderheid van de bestuurders van een coöperatie moet 

ingezetene van Canada zijn. Een vergadering van bestuurders van 

een coöperatie is naar behoren geconstitueerd als de meerderheid van 

de bestuurders in de vergadering ingezetene van Canada is. Een 

bestuurder die ingezetene is van Canada maar niet aanwezig is op de 

vergadering, kan zijn goedkeuring hechten aan de op een vergadering 

besproken punten indien de vereiste meerderheid aanwezig zou zijn 

geweest als die bestuurder aanwezig was geweest. De directeur van 

een coöperatie moet een ingezetene van Canada zijn.  
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Voorbehoud I-PT-41 

Sector: Landbouw 

Subsector: Landbouwgrond 

Bossen en andere beboste grond 

Pacht van en vergunningen voor kroonland 

Diensten in verband met landbouw 

Diensten in verband met veehouderij 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 531, 8811 (andere dan verhuur van landbouwmaterieel met 

bedieningspersoneel), 8812 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Crown Lands Act, C.C.S.M. c. C-340 

Agricultural Crown Land Leases Regulation, 168/2001 

Agricultural Crown Land Grazing and Hay Permits Regulation, 

288/88 
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Omschrijving: Investeringen 

1. Om in aanmerking te komen voor het verkrijgen van 

voederpachtrecht voor landbouwgrond op kroonland moet een 

pachter een Canadees burger of een permanent ingezetene van 

Canada zijn, en zijn verblijfplaats in Manitoba hebben. Indien 

de pachter een vennootschap of voedercoöperatie is, moet elke 

vennoot of elk lid, naargelang van het geval, een Canadees 

burger of een permanent ingezetene van Canada zijn, en zijn 

verblijfplaats in Manitoba hebben. Indien de pachter een 

vennootschap is, moet iedere aandeelhouder een Canadees 

burger of een permanent ingezetene van Canada zijn en zijn 

verblijfplaats in Manitoba hebben, en moet de vennootschap 

geregistreerd zijn om in Manitoba zakelijke activiteiten uit te 

kunnen voeren. 

2. Een graasvergunning of een hooivergunning voor 

landbouwgrond op kroonland kan alleen worden verleend aan 

een persoon die zijn normale verblijfplaats op of nabij de grond 

heeft die in de vergunning is beschreven. 
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Voorbehoud I-PT-42 

Sector: Landbouw 

Subsector: Landbouwgrond 

Bossen en andere beboste grond 

Recreatiegebied en andere niet-beboste grond 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 531, 533 

Type voorbehoud: Nationale behandeling  

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Crown Lands Act, C.C.S.M. c. C-340 

Beleid betreffende de toewijzing, de verkoop en de verhuur van 

percelen voor bungalows en de ontwikkeling van commerciële 

entiteiten in provinciale parken en op ander kroonland 

Omschrijving: Investeringen 

De minister kan aan ingezetenen van Manitoba een preferentiële 

behandeling geven bij de toewijzing, de verkoop en de verhuur van 

percelen voor bungalows en de ontwikkeling van commerciële 

ondernemingen in provinciale parken en op ander kroonland. 
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Voorbehoud I-PT-43 

Sector: Visserij 

Subsector: Diensten in verband met visserij 

Groothandel 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 04, 62224, 882 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Prestatie-eisen  

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Fisheries Act, C.C.S.M. c. F-90 

Fishing Licensing Regulation, Man. Reg. 124/97 

Beleid betreffende de toewijzing van vergunningen voor 

commerciële visvangst 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Tenzij anders is toegestaan bij verordening, door de 

Freshwater Fish Marketing Corporation of in een beperkt 

aantal andere omstandigheden, mag in Manitoba gevangen vis 

die bestemd is voor levering in Manitoba alleen via de 

Freshwater Fish Marketing Corporation worden gekocht of 

verkocht. 

2. De minister heeft de volledige bevoegdheid om vergunningen 

voor commerciële visvangst af te geven en hieraan 

voorwaarden te verbinden. Volgens het huidige beleid moeten 

vergunningen voor commerciële visvangst worden toegewezen, 

opnieuw worden toegewezen en verlengd op basis van de 

waarde van de opbrengst die daaruit voortvloeit voor (in 

volgorde van prioriteit): 

a) de lokale, 

b) de regionale, en 

c) de provinciale economie. 
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Voorbehoud I-PT-44 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Landmeters  

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8675 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling  

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Land Surveyors Act, C.C.S.M. c. L-60 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Een Manitoba land surveyor (landmeter in Manitoba) moet een 

natuurlijke persoon zijn. Landmeters in Manitoba mogen geen 

landmeetkundige diensten via een kapitaalvennootschap 

verlenen. Commerciële aanwezigheid van een landmeter in 

Manitoba moet de vorm hebben van een eenmansbedrijf of een 

personenvennootschap. 

2. Een landmeter die zijn beroep in Manitoba heeft uitgeoefend en 

vervolgens een burger of onderdaan van een ander land is 

geworden, moet worden gehernaturaliseerd overeenkomstig de 

bepalingen van de Citizenship Act R.S.C., 1985, c. C-29 vóór 

hij zijn desbetreffene activiteiten opnieuw in Manitoba mag 

uitvoeren. 
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Voorbehoud I-PT-45 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Juridisch advies en juridische vertegenwoordiging 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8612 

Type voorbehoud: Nationale behandeling  

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Legal Profession Act, C.C.S.M. c. L-107 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Advocatenkantoren die in meerdere jurisdicties actief zijn, mogen 

alleen rechtskundige diensten met betrekking tot het recht van 

Manitoba aan het grote publiek in Manitoba verstrekken indien zij, 

onder andere, een kantoor in Manitoba en in ten minste één andere 

Canadese of buitenlandse jurisdictie hebben, en indien ten minste een 

lid van het kantoor het beroep van advocaat hoofdzakelijk in 

Manitoba mag uitoefenen en dit ook daadwerkelijk doet. 
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Voorbehoud I-PT-46 

Sector: Groothandel 

Subsector: Farmaceutische en medische goederen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 62251 

Type voorbehoud: Nationale behandeling  

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Hearing Aid Act, C.C.S.M. c. H-38 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

De Hearing Aid Board is bevoegd om handelaren in hoorapparaten te 

certificeren en kan in Manitoba of Canada wonende aanvragers van 

een certificering preferentiële toegang en gunstigere voorwaarden 

aanbieden. 
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Voorbehoud I-PT-47 

Sector: Vervoer 

Subsector: Personenvervoer 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 71213, 71223 

Type voorbehoud: Markttoegang  

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H-60  

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

De Manitoba Transport Board kan het aantal vergunningen voor 

ondernemingen voor personenvervoer op de openbare weg in 

Manitoba beperken. De Manitoba Transport Board kan het aantal 

nieuwe ondernemingen voor personenvervoer dat openbaar vervoer 

aanbiedt, beperken of verlangen dat de ondernemingen minder 

winstgevende trajecten bedienen, indien hij van oordeel is dat het 

aanbieden van de desbetreffende dienst van essentieel belang is. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 104 

Voorbehoud I-PT-48 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Accountants en boekhouders 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 862 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Chartered Accountants Act; C.C.S.M. c. C-70 

The Certified General Accountants Act, C.C.S.M. c. C-46 

The Certified Management Accountants Act, C.C.S.M. c. C-46.1 

The Corporations Act, C.C.S.M. c. C-225 

Omschrijving: Investeringen 

In de eerste drie hierboven vermelde wetten is bepaald dat een 

accountantskantoor, een auditkantoor of een boekhoudvennootschap 

geen bedrijfsvergunning krijgt om diensten te verlenen in Manitoba, 

tenzij dat kantoor of die vennootschap is opgericht krachtens de 

Corporations Act. Dit wil zeggen dat ten minste 25 % van de 

bestuurders van de vennootschap ingezetene van Canada moet zijn 

(of ten minste één, indien er niet meer dan drie bestuurders zijn). 
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Voorbehoud I-PT-49 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Auditdiensten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8621 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 
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Maatregelen: The Chartered Accountants Act, C.C.S.M. c. C-70 

The Certified General Accountants Act, C.C.S.M. c. C-46 

The Certified Management Accountants Act, C.C.S.M. c. C-46.1 

The Addictions Foundation Act, C.C.S.M. c. A-60 

The Convention Centre Act, S.M. 1988-89 c. 39 amended 

The Crown Corporations Public Review and Accountability Act, 

C.C.S.M. c. C-336 amended 

The Insurance Act, C.C.S.M. c. 140 

The Municipal Act, C.C.S.M. c. M-225 

The Northern Affairs Act, C.C.S.M. c. N-100 amended 

The Public Schools Act, C.C.S.M. c. P-250 amended 

The Trustee Act, C.C.S.M. c. T-160 amended 

The City of Winnipeg Charter, S.M. 2002, c. 39 amended 

The Concordia Hospital Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 39 

The Hudson Bay Mining Employees' Health Association 

Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 68 

The Investors Syndicate Limited Incorporation Act, R.S.M. 1990, 

c. 77 

The Mount Carmel Clinic Act, R.S.M. 1990, c. 120 

L'Œuvre des bourses du Collège de Saint-Boniface Incorporation 

Act, R.S.M. 1990, c. 132 

The Seven Oaks General Hospital Incorporation Act, R.S.M. 1990, 

c. 180 

The United Health Services Corporation Incorporation Act, 

R.S.M. 1990, c. 201 

The Winnipeg Art Gallery Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 216 

The Winnipeg Clinic Incorporation Act, R.S.M. 1990, c. 220 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Krachtens de hierboven vermelde wetten moeten auditdiensten 

worden uitgevoerd door een persoon die op grond van de Chartered 

Accountants Act, de Certified General Accountants Act of de 

Certified Management Accountants Act een vergunning heeft om als 

accountant op te treden. 
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Voorbehoud I-PT-50 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Corporations Act, C.C.S.M. c. C-225 

Omschrijving: Investeringen 

Ten minste 25 % van de bestuurders van een vennootschap moet 

ingezetene van Canada zijn (of ten minste één, indien er niet meer 

dan drie bestuurders zijn). Bestuurders mogen tijdens een 

bijeenkomst van de raad van bestuur geen beslissingen nemen tenzij 

ten minste 25 % van de aanwezige bestuurders ingezetene van 

Canada is (indien er maar drie bestuurders zijn, moet ten minste één 

van de aanwezige bestuurders Canadees ingezetene zijn). Wanneer 

de bestuurders bevoegdheden delegeren aan een directeur of een 

comité, moet de directeur of de meerderheid van de leden van het 

comité, naargelang van het geval, ingezetene van Canada zijn. 
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Voorbehoud I-PT-51 

Sector: Jacht 

Subsector:  Diensten in verband met jacht 

Jacht, visvangst, vangst met vallen en strikken 

Toeristengidsen 

Jacht voor eigen rekening 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 7472, 8813, 96419 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Wildlife Act, C.C.S.M. c. W–130 

Allocation of Hunting Licences Regulation, Man. Reg. 77/2006 

Captive Wild Animal Regulation, Man. Reg. 23/98 

Exotic Wildlife Regulation, Man. Reg. 78/99 

General Hunting Regulation, Man. Reg. 351/87 

Hunting Dogs Regulation, Man. Reg. 79/95 

Hunting Seasons and Bag Limits Regulation, Man. Reg. 165/91 

Miscellaneous Licences and Permits Regulation, Man. 

Reg. 53/2007 

Trapping Areas and Zones Regulation, Man. Reg. 149/2001 

Hunting Guides Regulation, Man. Reg. 110/93 

Manitoba Trapping Guide 2011/2012 

The Resource Tourism Operators Act, C.C.S.M. c. R119.5 
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Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Op grond van de bovenstaande wetten en verordeningen heeft de 

minister, en de door de minister benoemde beheerder, de 

bevoegdheid de krachtens die wetten vereiste vergunningen en 

machtigingen af te geven onder de voorwaarden die door de 

minister of de beheerder raadzaam worden geacht, en om 

regelingen te treffen met betrekking tot het voorgaande. 

Krachtens de desbetreffende verordeningen kunnen voor 

inwoners van Manitoba of Canada preferentiële toegang tot en 

gunstige voorwaarden voor het verkrijgen van vergunningen en 

machtigingen gelden. 
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Voorbehoud I-PT-52 

Sector: Landbouw 

Subsector: Landbouwproducten 

Diensten in verband met landbouw 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 01, 8811 (andere dan verhuur van landbouwmaterieel met 

bedieningspersoneel) 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Wild Rice Act, C.C.S.M. c. W-140 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Alleen personen die sinds ten minste een jaar ingezetene van 

Manitoba zijn, mogen uit hoofde van deze wet een vergunning, 

machtiging, laadvergunning of uitvoercertificaat aanvragen. 
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Voorbehoud I-PT-53 

Sector: Bosbouw 

Subsector: Producten van bosbouw en bosexploitatie 

Diensten in verband met industrie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 0311, 0312, 8843 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Forest Act, C.C.S.M. c. F-150 

Forest Use and Management Regulation, Man. Reg. 227/88R 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Op grond van bovenstaande wet en bovenstaande verordening is de 

minister verantwoordelijk voor de regulering van alle 

bosbouwaangelegenheden overeenkomstig die wet en die 

verordening, en heeft hij de bevoegdheid om de uit hoofde van die 

wet vereiste vergunningen of machtigingen te verlenen of af te geven 

overeenkomstig de voorwaarden die door de hem raadzaam worden 

geacht. De minister moet de kapvergunningen afgeven op de wijze 

die volgens hem de meeste voordelen oplevert voor de 

bosbouwindustrie van Manitoba. Bij de verlening of afgifte van 

dergelijke vergunningen of machtigingen kan de voorkeur worden 

gegeven aan ingezetenen van Manitoba of aan Canadese burgers. 
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Voorbehoud I-PT-54 

Sector: Vervoer 

Subsector: Personenvervoer over de weg (taxi’s) 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 71221 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Taxicab Act, C.C.S.M. c. T-10 

The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H-60 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. De Taxicab Act schrijft voor dat eenieder die een taxi of een 

taxibedrijf wil exploiteren hiervoor een taxivergunning moet 

aanvragen bij de Taxicab Board. De Taxicab Board heeft de 

bevoegdheid om voorwaarden te verbinden aan de afgifte van 

een taxivergunning. Bij zijn besluit om al dan niet een 

vergunning te verlenen, moet de Taxicab Board rekening 

houden met het openbaar nut en de behoefte op basis van het 

aantal taxi’s dat nodig is in de stad Winnipeg. 

2. De Highway Traffic Act schrijft voor dat eenieder die een taxi 

over de gemeentegrenzen heen wil exploiteren hiervoor een 

certificaat moet aanvragen bij de Motor Transport Board. De 

Motor Transport Board heeft de bevoegdheid om voorwaarden 

te verbinden aan de afgifte van een certificaat. Bij zijn besluit 

om al dan niet een certificaat af te geven, moet de Motor 

Transport Board onderzoeken of de bestaande 

vervoersfaciliteiten ontoereikend zijn, dan wel of de oprichting 

of voortzetting van jaar tot jaar van de voorgestelde 

vervoersdienst het openbaar nut zal bevorderen. 
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Voorbehoud I-PT-55 

Sector: Landbouw 

Subsector: Landbouwproducten 

Levende dieren en dierlijke producten 

Vlees en zuivelproducten 

Andere voedingsmiddelen, n.e.g. 

Diensten in verband met landbouw 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 01, 02, 21, 22, 239, 8811 (andere dan verhuur van 

landbouwmaterieel met bedieningspersoneel) 

Type voorbehoud: Nationale behandeling  

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Farm Products Marketing Act, C.C.S.M. c. F-47 

Dairy Farmers of Manitoba Marketing Plan Regulation, 

Man. Reg. 89/2004 

Manitoba Egg and Pullet Producers Marketing Plan Regulation, 

Man. Reg. 70/2005 

Manitoba Chicken Broiler Producers Marketing Plan Regulation, 

Man. Reg. 246/2004 

Manitoba Turkey Producers Marketing Plan Regulation, 

Man. Reg. 38/2004 

Manitoba Vegetable Producers Marketing Plan Regulation, 

Man. Reg. 117/2009 

The Milk Prices Review Act, C.C.S.M. c. M-130 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

De instanties die onder de bovengenoemde maatregelen vallen, 

kunnen aan permanent ingezetenen van Manitoba of Canadese 

burgers voorkeursbehandelingen toekennen. 
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Voorbehoud I-PT-56 

Sector: Energie 

Subsector: Elektrische energie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 17, 887 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Manitoba Hydro Act, C.C.S.M. c. H-190 

The Public Utilities Board Act, C.C.S.M. c. P-280 

The Water Power Act, C.C.S.M. c. W-60 

The Environment Act, C.C.S.M. c. E-125 

The Crown Corporations Public Review and Accountability Act, 

C.C.S.M. c. C336 
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Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Krachtens de bovengenoemde maatregelen kan de overheid van 

Manitoba of Manitoba Hydro onder meer: 

a) de productie, het transport, de distributie, de invoer, de 

uitvoer, de levering en de verkoop van elektriciteit 

reguleren en hiervoor vergunningen, machtigingen of 

goedkeuringen afgeven, indien die elektriciteit is 

opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen of uit andere 

grondstoffen, krachten of bronnen waarmee elektriciteit 

kan worden opgewekt; 

b) de ontwikkeling, bouw of het onderhoud reguleren van 

energiecentrales, opwekkingscentrales, onderstations, 

transmissielijnen, hoogspanningsmasten en andere 

faciliteiten of structuren die vereist zijn voor de onder a) 

vermelde activiteiten; en 

c) in verband met de onder a) of b) bedoelde activiteiten 

onroerend goed of belangen in onroerend goed in 

Manitoba overdragen of toekennen, of persoonlijke 

eigendommen of belangen in persoonlijke eigendommen 

overdragen. 

2. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande 

kunnen deze maatregelen discrimineren ten gunste van 

ingezetenen van Manitoba of entiteiten die naar het recht van 

Canada zijn opgericht (en die een vestiging in Manitoba 

hebben). 
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Voorbehoud I-PT-57 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector: Handelsbemiddeling 

Groothandel 

Detailhandel (sterke dranken, wijn en bier, winkels voor sterke 

dranken, wijn en bier) 

Bereiding van alcoholische dranken  

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 24 (andere dan 244), 62112, 62226, 63107 

Type voorbehoud: Nationale behandeling  

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Liquor and Gaming Control Act, C.C.S.M. c. L-160 

The Corporations Act, C.C.S.M. c. C-225 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

De Liquor and Gaming Control Authority van Manitoba heeft de 

bevoegdheid om vergunningen voor de verkoop van alcoholische 

dranken af te geven. Indien de aanvrager een natuurlijke persoon is, 

mag de vergunning alleen worden afgegeven aan een volwassen 

natuurlijke persoon die een Canadees burger of een permanent 

ingezetene van Canada is die daadwerkelijk in Canada woont. Indien 

de aanvrager een personenvennootschap is, moeten alle leden aan 

deze eis voldoen. Indien de aanvrager een kapitaalvennootschap is, 

moet zij naar het recht van Manitoba zijn opgericht en daar haar 

activiteiten mogen uitvoeren. Indien de aanvrager naar het recht van 

Manitoba is opgericht, moet 25 % van de bestuurders van de 

onderneming ingezetene van Canada zijn (of ten minste één, indien 

er niet meer dan drie bestuurders zijn). 
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Voorbehoud I-PT-58 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector: Gokken en wedden  

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 96492 

Type voorbehoud: Nationale behandeling  

Bestuursniveau: Provinciaal — Manitoba 

Maatregelen: The Liquor and Gaming Control Act, C.C.S.M. c. G-5 

The Manitoba Liquor and Lotteries Corporation Act, C.C.S.M. c. L-

210 

The Manitoba Horse Racing Commission Act, C.C.S.M. c. H-90 

Rules of Thoroughbred Racing and Commission Directives, 2011 

Rules of Standardbred Racing and Commission Directives, 2010 

Commission Quarterhorse Directives, 2011 

Pari-Mutuel Betting Supervision Regulations, SOR 91-365 
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Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Kansspelen georganiseerd door liefdadigheids- en religieuze 

organisaties, georganiseerd in het kader van beurzen en 

tentoonstellingen en georganiseerd door de concessiehouders en 

exploitanten van pretparken. 

1. Liefdadigheids- en religieuze organisaties, beurzen en 

tentoonstellingen en de amusementsindustrie mogen geen 

kansspelen in Manitoba organiseren zonder vergunning van de 

Liquor and Gaming Control Authority van Manitoba of van een 

andere bevoegde instantie van Manitoba. De Liquor and 

Gaming Control Authority heeft de bevoegdheid deze 

vergunningen af te geven onder de voorwaarden die zij 

raadzaam acht en kan aanvragers die over een aanwezigheid in 

Manitoba beschikken een preferentiële behandeling geven. 

2. Niemand mag werknemer worden van de Manitoba Liquor and 

Lotteries Corporation of van een kansspelbedrijf uit Manitoba, 

of zich regelmatig in gebouwen in Manitoba bevinden waar 

kansspelen worden gespeeld om er diensten met betrekking tot 

kansspelen te verlenen, tenzij zij daarvoor bij de Liquor and 

Gaming Control Authority zijn ingeschreven. De Liquor and 

Gaming Control Authority heeft de bevoegdheid een persoon in 

te schrijven onder de voorwaarden die zij raadzaam acht en kan 

Canadese burgers of permanent ingezetenen van Manitoba een 

preferentiële behandeling geven. 

3. Geen eigenaar, zakelijke entiteit of vereniging mag in 

Manitoba actief zijn als kansspelbedrijf, exploitant van een 

zaak met videoloterijterminals, detailhandelaar in 

loterijbiljetten of als aanbieder van benodigdheden of diensten 

voor kansspelen tenzij zij daarvoor bij de Liquor and Gaming 

Control Authority zijn ingeschreven. De Liquor and Gaming 

Control Authority heeft de bevoegdheid een eigenaar, zakelijke 

entiteit of vereniging in te schrijven onder de voorwaarden die 

zij raadzaam acht en kan Canadese burgers of permanent 

ingezetenen van Manitoba of zakelijke entiteiten of 

verenigingen met een aanwezigheid in Manitoba een 

preferentiële behandeling geven. 
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 Kansspelen — loterijen 

4. Alleen de overheid van Manitoba is bevoegd om in Manitoba 

loterijen te exploiteren en te beheren die buiten de bevoegdheid 

vallen van de Liquor and Gaming Control Authority of andere 

instanties die bevoegd zijn om vergunningen voor het 

exploiteren en beheren van loterijen in Manitoba af te geven. 

Manitoba exploiteert en beheert loterijen in Manitoba via de 

Manitoba Liquor and Lotteries Corporation, die optreedt als 

agent voor Manitoba. Manitoba exploiteert en beheert ook 

loterijen in Manitoba en, in samenwerking met de overheden 

van andere Canadese jurisdicties, via de Western Canada 

Lottery Corporation en de Interprovincial Lottery Corporation, 

ook in een of meer andere Canadese jurisdicties. De Manitoba 

Liquor and Lotteries Corporation, de Western Canada Lottery 

Corporation en de Interprovincial Lottery Corporation worden 

samen de "Corporations" genoemd. 

5. Manitoba en de Corporations kunnen Canadese burgers, 

permanent ingezetenen van Manitoba of zakelijke entiteiten 

met een aanwezigheid in Manitoba een preferentiële 

behandeling geven in verband met een van de bovengenoemde 

activiteiten. 

Paardenraces en weddenschappen 

6. Niemand mag in Manitoba een wedkantoor op basis van het 

totalisator-principe of een racebaan exploiteren of daarvan 

concessiehouder zijn, tenzij hij daarvoor een vergunning heeft 

van de Horse Racing Commission. De Horse Racing 

Commission heeft de bevoegdheid vergunningen af te geven 

aan personen of zakelijke entiteiten onder de voorwaarden die 

zij raadzaam acht en kan Canadese burgers, permanent 

ingezetenen van Manitoba of zakelijke entiteiten met een 

kantoor in Manitoba een preferentiële behandeling geven. 
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Voorbehouden van toepassing in New Brunswick 

 

Voorbehoud I-PT-59 

Sector: Bosbouw 

Subsector: Landbouwgrond, bos en andere beboste grond 

Producten van bosbouw en bosexploitatie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 03, 531 

Type voorbehoud: Prestatie-eisen  

Bestuursniveau: Provinciaal — New Brunswick 

Maatregelen: Crown Lands and Forest Act, S.N.B. 1980, c. C-38.1 

Omschrijving: Investeringen 

Behoudens bepaalde uitzonderingen geldt elke vergunning of 

machtiging voor het kappen van bomen op kroonland op voorwaarde 

dat het gekapte hout in New Brunswick tot timmerhout, pulp of 

andere houtproducten wordt verwerkt. 
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Voorbehoud I-PT-60 

Sector: Mijnbouw 

Subsector: Mijnbouw 

Winning van delfstoffen en aardolie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Type voorbehoud: Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — New Brunswick 

Maatregelen: Mining Act, S.N.B. 1985, c. M-14.1 

Omschrijving: Investeringen 

Indien de minister dit bij het verlenen van de mijnbouwconcessie of 

daarna vereist, moet de concessiehouder de in de provincie krachtens 

die mijnbouwconcessie ontgonnen mineralen in de provincie 

verwerken of verder verwerken. 
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Voorbehoud I-PT-61 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector: Handelsbemiddeling 

Groothandel 

Detailhandel (sterke dranken, wijn en bier, winkels voor sterke 

dranken, wijn en bier) 

Bereiding van alcoholische dranken 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 24 (andere dan 244), 62112, 62226, 63107 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — New Brunswick 

Maatregelen: Liquor Control Act, R.S.N.B. 1973, c. L-10 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. De New Brunswick Liquor Commission ("ANBL"), een 

kroonagentschap (Crown agency) van de overheid van New 

Brunswick, is de enige importeur en groothandelaar, 

kleinhandelaar en distributeur van alcoholische dranken in New 

Brunswick. Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen 

kan New Brunswick de invoer, de aankoop, de productie, de 

distributie, de levering, het in de handel brengen en de verkoop 

van alcoholische dranken in New Brunswick reguleren en 

toestaan. De ANBL stelt, naar eigen inzicht, de prestatie-eisen 

op waaraan ten minste moet worden voldaan om invoer-, 

distributie- en kleinhandelsrelaties met een leverancier — 

zowel binnenlandse als internationale — te mogen voortzetten. 

2. De ANBL behoudt zich het recht voor om bij voorkeur de 

verkoop van lokaal geproduceerde alcoholische dranken te 

bevorderen. 
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Voorbehouden van toepassing in Newfoundland en Labrador 

 

Voorbehoud I-PT-62 

Sector: Energie 

Subsector: Ruwe aardolie en aardgas 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 120, 7112, 71232, 7131, 7422, 8675, 883, 887 

Type voorbehoud: Markttoegang (uitsluitend CPC 71232 en 7422) 

Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur  

Bestuursniveau: Provinciaal — Newfoundland en Labrador 

Maatregelen: Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord 

Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990, 

c. C-2 

Canada-Newfoundland Atlantic Accord – February 11, 1985 

Energy Corporation Act, S.N.L. 2007, c. E-11.01 

Petroleum and Natural Gas Act, RSNL 1990, c. P-10 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de overheid 

van Newfoundland en Labrador de exploratie, de productie, de 

winning, de ontwikkeling en het vervoer van koolwaterstoffen 

reguleren en hiervoor vergunningen afgeven, en kan zij exclusieve 

rechten toekennen voor de exploitatie van distributiesystemen en 

opslagfaciliteiten voor koolwaterstoffen met inbegrip van de daarbij 

horende pijpleidingen, distributie over zee, faciliteiten voor de 

overlading en vervoersdiensten. Onverminderd het algemene 

karakter van het bovenstaande kan bij deze maatregelen sprake zijn 

van discretionaire beslissingen op basis van diverse factoren, 

beperkingen inzake markttoegang, het stellen van prestatie-eisen of 

discriminatie ten gunste van ingezetenen van Newfoundland en 

Labrador of van entiteiten die naar het recht van Canada of een 

provincie of territorium van Canada zijn opgericht, in Newfoundland 

en Labrador een vestiging hebben en daar substantiële activiteiten 

verrichten. 
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Voorbehoud I-PT-63 

Sector: Energie 

Subsector: Elektriciteit 

Diensten in verband met distributie van energie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 171, 887 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur  

Bestuursniveau: Provinciaal — Newfoundland en Labrador 

Maatregelen: Electric Power Control Act, 1994, S.N.L. 1994, c. E-5.1 

Energy Corporation Act, S.N.L. 2007, c. E-11.01 

Energy Corporation of Newfoundland and Labrador Water Rights 

Act, S.N.L. 2008, c. E-11.02 

Hydro Corporation Act, 2007, SNL 2007, c. H-17 

Lower Churchill Development Act, RSNL 1990, c. L-27 

Lands Act, SNL 1991, c  36 

Water Resources Act, SNL 2002, c. W-401 
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Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Krachtens onder meer de bovengenoemde maatregelen kan de 

overheid van Newfoundland en Labrador: 

a) de productie, de opwekking, de ontwikkeling, de 

transmissie (met inbegrip van systeemcontrole), de 

distributie, de levering, de toevoer en de uitvoer van 

elektriciteit reguleren en hiervoor vergunningen afgeven, 

en zorgen voor de bouw en het onderhoud van de 

bijbehorende faciliteiten; 

b) zorgen voor het ter beschikking stellen van de grond of 

de wateren op het grondgebied van de provincie die 

noodzakelijk zijn voor de exploitatie van grondstoffen, 

bronnen of krachten waarmee elektriciteit kan worden 

opgewekt, met inbegrip van de installatie van 

windturbines en de bouw van waterkrachtcentrales; en 

c) de tarieven voor elektriciteit vaststellen en wijzigen. 

2. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande kan 

bij deze maatregelen sprake zijn van discretionaire beslissingen 

op basis van diverse factoren, het stellen van prestatie-eisen of 

discriminatie ten gunste van ingezetenen van Newfoundland en 

Labrador of van entiteiten die naar het recht van Canada of een 

provincie of territorium van Canada zijn opgericht, in 

Newfoundland en Labrador een vestiging hebben en daar 

substantiële activiteiten verrichten. 
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Voorbehoud I-PT-64 

Sector: Bosbouw 

Subsector: Onbewerkt hout 

Houtwaren en kurkwaren, vlechtwerk en mandenmakerswerk 

Producten van bosbouw en bosexploitatie 

Pulp, papier en papierwaren 

Vervaardiging van hout, houtwaren en kurkwaren, met uitzondering 

van meubelen  

Vervaardiging van artikelen van vlechtwerk en mandenmakerswerk, 

voor een vast bedrag of op contractbasis 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 031, 31, 321, 88430 

Type voorbehoud: Markttoegang (uitsluitend CPC 31) 

Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur  

Bestuursniveau: Provinciaal — Newfoundland en Labrador 

Maatregelen: Forestry Act, R.S.N.L. 1990, c. F-23 

Forest Protection Act, R.S.N.L. 1990, c. F-22 

Plant Protection Act, R.S.N.L. 1990, c. P-16 
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Omschrijving: Investeringen 

Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de overheid 

van Newfoundland en Labrador de productie, winning en 

ontwikkeling van de bosrijkdommen en aanverwante producten in de 

provincie reguleren en hiervoor vergunningen afgeven. 

Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande kan bij 

deze maatregelen sprake zijn van discretionaire beslissingen op basis 

van diverse factoren, beperkingen inzake markttoegang, het stellen 

van prestatie-eisen of discriminatie ten gunste van ingezetenen van 

Newfoundland en Labrador of van entiteiten die naar het recht van 

Canada of een provincie of territorium van Canada zijn opgericht, in 

Newfoundland en Labrador een vestiging hebben en daar substantiële 

activiteiten verrichten. 
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Voorbehoud I-PT-65 

Sector: Landbouw 

Subsector: Landbouwproducten 

Bosbouw en visserij 

Groothandel in landbouwproducten en levende dieren 

Diensten in verband met landbouw, jacht en bosbouw 

Diensten in verband met visserij 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 01, 021, 029, 04, 21, 22, 6221, 62224, 881 (andere dan verhuur 

van landbouwmaterieel met bedieningspersoneel en 8814), 882 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur  

Bestuursniveau: Provinciaal — Newfoundland en Labrador 

Maatregelen: Farm Products Corporation Act, R.S.N.L. 1990, c. F-5 

Natural Products Marketing Act, R.S.N.L. 1990, c. N-2 

Poultry and Poultry Products Act, R.S.N.L. 1990, c. P-18 
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Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de overheid 

van Newfoundland en Labrador de productie en het in de handel 

brengen van landbouwproducten en voedingsmiddelen en het in de 

handel brengen van vis en bont van wilde dieren in de provincie 

reguleren en hiervoor vergunningen afgeven, en maatregelen treffen 

met betrekking tot het beheer van het aanbod van zuivel, eieren en 

pluimveeproducten. Onverminderd het algemene karakter van het 

bovenstaande kan bij deze maatregelen sprake zijn van discretionaire 

beslissingen op basis van diverse factoren, het stellen van prestatie-

eisen of discriminatie ten gunste van ingezetenen van Newfoundland 

en Labrador of van entiteiten die naar het recht van Canada of een 

provincie of territorium van Canada zijn opgericht, in Newfoundland 

en Labrador een vestiging hebben en daar substantiële activiteiten 

verrichten. 
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Voorbehoud I-PT-66 

Sector: Visserij 

Subsector: Vis en andere visserijproducten 

Toebereide en geconserveerde vis 

Groothandel in visserijproducten 

Diensten in verband met visserij 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 04, 212, 62224, 882 

Type voorbehoud: Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — Newfoundland en Labrador 

Maatregelen: Fisheries Act, S.N.L. 1995, c. F-12.1 

Aquaculture Act, R.S.N.L. 1990, c. A-13 

Fish Inspection Act, R.S.N.L. 1990, c. F-12 

Fishing Industry Collective Bargaining Act, R.S.N.L. 1990, c. F-18 

Fish Processing Licensing Board Act, S.N.L. 2004, c. F-12.01 

Professional Fish Harvesters Act, S.N.L. 1996, c. P-26.1 

Lands Act, S.N.L. 1991, c. 36 

Water Resources Act, S.N.L. 2002 c. W-4.01 

Omschrijving: Investeringen 

Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de overheid 

van Newfoundland en Labrador de productie, verwerking en het in 

de handel brengen van vis en aquacultuurproducten reguleren en 

hiervoor vergunningen afgeven, met inbegrip van de overdracht, 

levering of verzending van visserijproducten door vissers, kwekers 

van aquacultuurproducten en vervolgens door de kopers ervan. In 

bepaalde omstandigheden worden in deze maatregelen prestatie-eisen 

gesteld. 
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Voorbehoud I-PT-67 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Hoger management en raden van bestuur  

Bestuursniveau: Provinciaal — Newfoundland en Labrador 

Maatregelen: Corporations Act, R.S.N.L 1990, c. C-36 

Omschrijving: Investeringen 

1. Ten minste 25 % van de bestuurders van alle krachtens de 

Corporations Act opgerichte vennootschappen moet Canadees 

ingezetene zijn behalve: 

a) een rechtspersoon die krachtens de Companies Act is 

opgericht en krachtens de Corporations Act wordt 

voortgezet, en die sinds 1 januari 1987 proportioneel 

hetzelfde aantal niet-ingezeten bestuurders heeft als voor 

1 januari 1987; of 

b) een vennootschap die geen inkomsten heeft in Canada. 

2. De bestuurders van een krachtens de Corporations Act 

opgerichte vennootschap mogen tijdens een bijeenkomst van de 

raad van bestuur geen beslissingen nemen tenzij ten minste 

25 % van de aanwezige bestuurders Canadees ingezetene is, 

behalve indien een ingezeten Canadees bestuurder die niet 

aanwezig kan zijn, de beslissingen schriftelijk, telefonisch of 

door middel van andere telecommunicatiemiddelen goedkeurt, 

en ten minste 25 % van de aanwezige bestuurders Canadees 

ingezetene zou zijn geweest als die bestuurder aanwezig was 

geweest. 
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Voorbehoud I-PT-68 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Landmeetkundige diensten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 86753 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Newfoundland en Labrador 

Maatregelen: Land Surveyors Act, 1991, S.N.L. 1991, c. C-37 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Voor de afgifte van een vergunning voor landmeetkundige diensten 

in de provincie aan een bedrijf, personen- of kapitaalvennootschap is 

permanent ingezetenschap in Canada vereist. 
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Voorbehoud I-PT-69 

Sector: Zakelijke dienstverlening  

Subsector: Particuliere opsporings- en beveiligingsdiensten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 873 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Newfoundland en Labrador 

Maatregelen: Private Investigation and Security Services Act, R.S.N.L. 1990, c. P-

24  

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. De houder van een vergunning voor particuliere opsporings- en 

beveiligingsdiensten moet een Canadees burger of een 

permanent ingezetene van Canada zijn, en de manager van 

dergelijke bedrijven moet zijn normale verblijfplaats in Canada 

hebben. 

2. De meerderheid van de leden van de raad van bestuur moet 

permanent ingezetene van Canada zijn. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 134 

Voorbehoud I-PT-70 

Sector: Toerisme 

Subsector: Diensten in verband met jacht, toeristengidsen 

Jacht voor eigen rekening 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 7472, 8813, 96419 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Newfoundland en Labrador 

Maatregelen: Wild Life Act, R.S.N.L. 1990, c. W-8 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Niet-ingezetenen van de provincie moeten gidsen met een 

vergunning gebruiken bij bepaalde jachtactiviteiten in de 

provincie waarvoor een vergunning is vereist. 

2. Niet-ingezetenen van de provincie kunnen bepaalde soorten 

vergunningen niet krijgen en moeten voor bepaalde 

visserijactiviteiten in de provincie vergunningen voor niet-

ingezetenen aanvragen. 

3. Canadees ingezetenschap is vereist om als gids te kunnen 

worden ingeschreven. 
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Voorbehoud I-PT-71 

Sector: Grond 

Subsector: Recreatiegebied en andere niet-beboste grond 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 5330 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling  

Bestuursniveau: Provinciaal — Newfoundland en Labrador 

Maatregelen: Lands Act, S.N.L. 1991, c. 36 

Policy Directive FT. 004 (Amendment 1), 2001 

Omschrijving: Investeringen 

Alleen permanent ingezetenen van de provincie komen in 

aanmerking voor het verkrijgen van een vergunning voor een 

residentiële bungalow op kroonland. 
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Voorbehoud I-PT-72 

Sector: Vervoer 

Subsector: Vervoer per spoor  

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 711 

Type voorbehoud: Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — Newfoundland en Labrador 

Maatregelen: Rail Service Act, 2009, S.N.L. 2009, c. R-1.2 

Omschrijving: Investeringen 

Eenieder die in de provincie een spoorvervoersdienst wil kopen, 

exploiteren of vorm geven, heeft daarvoor provinciale goedkeuring 

nodig. Deze goedkeuring kan worden verleend onder de 

voorwaarden die de provincie geschikt acht. Onverminderd het 

algemene karakter van het bovenstaande kan bij deze goedkeuring 

sprake zijn van discretionaire beslissingen op basis van diverse 

factoren, waaronder het stellen van prestatie-eisen. 
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Voorbehoud I-PT-73 

Sector: Vervoer 

Subsector: Ander vervoer over land 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 712 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Prestatie-eisen  

Bestuursniveau: Provinciaal — Newfoundland en Labrador 

Maatregelen: Aquaculture Act, R.S.N.L. 1990, c. A-13 

Fisheries Act, S.N.L. 1995, c. F-12.1 

Fish Inspection Act, R.S.N.L. 1990, c. F-12 

Liquor Corporation Act, R.S.N.L. 1990, c. L-19 

Liquor Control Act, R.S.N.L. 1990, c. L-18 

Motor Carrier Act, R.S.N. 1990, c. M-19 

Professional Fish Harvesters Act, S.N.L. 1996, c. P-26.1 

Omschrijving: Investeringen 

Voor personenvervoer en bepaalde subsectoren van goederenvervoer 

in de provincie wordt een onderzoek naar het openbaar nut en de 

behoefte verricht. De goedkeuringscriteria zijn: de toereikendheid 

van de huidige dienstverlening, de marktomstandigheden waaronder 

uitbreiding van de dienstverlening vereist is, de betekenis van 

nieuwkomers voor het openbaar nut, en de geschiktheid, de 

bereidheid en het vermogen van de aanvrager om een behoorlijke 

dienstverlening te verlenen. Er kunnen prestatie-eisen worden 

gesteld. 
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Voorbehoud I-PT-74 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Newfoundland en Labrador 

Maatregelen: Labour Relations Act, R.S.N.L. 1990, c. L-1 

Omschrijving: Investeringen 

Aan de hand van deze maatregel kan de Lieutenant Governor in 

Council van Newfoundland en Labrador besluiten vaststellen in 

verband met specifieke projecten (Special Project Orders). 

Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande kan bij 

deze besluiten sprake zijn van discretionaire beslissingen op basis 

van diverse factoren, beperkingen inzake investeringen en 

markttoegang of koppeling van investeringen met markttoegang, het 

stellen van prestatie-eisen of van discriminatie ten gunste van 

ingezetenen van Newfoundland en Labrador of van entiteiten die 

naar het recht van Canada of een provincie of territorium van Canada 

zijn opgericht, in Newfoundland en Labrador een vestiging hebben 

en daar substantiële activiteiten verrichten. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 139 

Voorbehoud I-PT-75 

Sector: Cultuur, sport, recreatie en aanverwante diensten 

Subsector: Gokken en wedden 

Diensten in verband met de vervaardiging van producten van metaal, 

machines en uitrusting 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8844, 885, 96492 

Type voorbehoud: Markttoegang (uitsluitend CPC 8844 en 885) 

Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Newfoundland en Labrador 

Maatregelen: Lotteries Act, S.N.L. 1991, c.  53 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Aan de hand van de bovengenoemde maatregel kan de 

overheid van Newfoundland en Labrador diensten, 

dienstverleners, productie, leveranciers van materialen, de 

exploitatie van en reparatiediensten in verband met loterijen, 

speelautomaten, videoloterijmachines, kansspelen, wedrennen, 

wedkantoren, bingo's, casino's en promotionele prijsvragen 

reguleren en hiervoor vergunningen afgeven. 

2. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande kan 

bij deze maatregelen sprake zijn van discretionaire beslissingen 

op basis van diverse factoren, beperkingen inzake 

markttoegang, het stellen van prestatie-eisen of discriminatie 

ten gunste van ingezetenen van Newfoundland en Labrador of 

van entiteiten die naar het recht van Canada of een provincie of 

territorium van Canada zijn opgericht, in Newfoundland en 

Labrador een vestiging hebben en daar substantiële activiteiten 

verrichten. 
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Voorbehoud I-PT-76 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector: Handelsbemiddeling 

Groothandel 

Detailhandel (sterke dranken, wijn en bier, winkels voor sterke 

dranken, wijn en bier) 

Bereiding van alcoholische dranken 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 24 (andere dan 244), 62112, 62226, 63107, 643 en 88411 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — Newfoundland en Labrador 

Maatregelen: Liquor Corporation Act, R.S.N.L. 1990, c. L-19 

Liquor Control Act, R.S.N.L. 1990, c. L-18 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de 

overheid van Newfoundland en Labrador de productie, 

distributie, levering, verkoop en het in de handel brengen van 

alcoholische dranken reguleren en hiervoor vergunningen 

afgeven. 

2. De Newfoundland Liquor Corporation heeft het monopolie op 

de distributie, de levering, het vervoer, de verkoop en het in de 

handel brengen van alcoholische dranken. 

3. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande kan 

bij deze maatregelen sprake zijn van discretionaire beslissingen 

op basis van diverse factoren, beperkingen inzake 

markttoegang, het stellen van prestatie-eisen of discriminatie 

ten gunste van ingezetenen van Newfoundland en Labrador of 

van entiteiten die naar het recht van Canada of een provincie of 

territorium van Canada zijn opgericht, in Newfoundland en 

Labrador een vestiging hebben en daar substantiële activiteiten 

verrichten. 
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Voorbehoud I-PT-77 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Rechtskundige diensten (notarissen) 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 861 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Newfoundland en Labrador 

Maatregelen: Notaries Public Act, R.S.N.L. 1990, c. N-5 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Alleen Canadese burgers die in de provincie wonen, komen in 

aanmerking om notaris voor de provincie te worden. 
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Voorbehouden van toepassing in de Northwest Territories 

 

Voorbehoud I-PT-78 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Rechtskundige diensten (notarissen) 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 861 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling  

Bestuursniveau: Territoriaal — Northwest Territories 

Maatregelen: Evidence Act, R.S.N.W.T. 1988, c. E-8, s. 79 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Personen die om benoeming tot notaris verzoeken, moeten in de 

Northwest Territories wonen en een Canadees burger of een 

permanent ingezetene van Canada zijn. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 143 

Voorbehouden van toepassing in Nova Scotia 

 

Voorbehoud I-PT-79 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Boekhoudkundige diensten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 862 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Nova Scotia 

Maatregelen: Certified General Accountants Act, S. N.S. 1998, c. 10 

Certified Management and Accountants of Nova Scotia Act, 

S.N.S. 2005, c. 35 

Public Accountants Act, R.S.N.S. 1989, c. 369 

Chartered Accountants Act, S.N.S. 1994, c. 14 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Alleen ingezetenen van Canada komen in aanmerking voor een 

vergunning om het beroep van accountant in Nova Scotia uit te 

oefenen en mogen de titel "Public Accountant" gebruiken. 
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Voorbehoud I-PT-80 

Sector: Toerisme en recreatie 

Subsector: Diensten in verband met jacht 

Toeristengidsen 

Jacht voor eigen rekening 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 7472, 8813, 96419 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Nova Scotia 

Maatregelen: Wildlife Act, R.S.N.S. 1989, c. 504 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Alleen ingezetenen van Nova Scotia komen in aanmerking voor het 

verkrijgen van een vergunning voor de bontjacht of de jacht op 

elanden. Voor niet-ingezetenen kan toezicht door een 

gekwalificeerde gids bij de jacht of de visvangst in bepaalde rivieren 

vereist zijn. 
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Voorbehoud I-PT-81 

Sector: Vervoer 

Subsector: Goederenvervoer over de weg 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 7123 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — Nova Scotia 

Maatregelen: The Public Utilities Act, R.S., c. 380, s. 1 

Omschrijving: Investeringen 

Voor bepaalde subsectoren van goederenvervoer in de provincie 

wordt een onderzoek naar het openbaar nut en de behoefte verricht. 

Tot de goedkeuringscriteria behoren onder meer: de toereikendheid 

van de huidige dienstverlening, de marktomstandigheden waaronder 

uitbreiding van de dienstverlening vereist is, de betekenis van 

nieuwkomers voor het openbaar nut, en de geschiktheid, de 

bereidheid en het vermogen van de aanvrager om een behoorlijke 

dienstverlening te verlenen. Er kunnen prestatie-eisen worden 

gesteld. 
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Voorbehoud I-PT-82 

Sector: Vervoer 

Subsector: Interlokaal busvervoer en vervoer volgens dienstregeling 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 7121 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — Nova Scotia 

Maatregelen: Public Utilities Act, R.S.N.S. 1989, c. 380 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Voor de afgifte van vergunningen aan nieuwkomers wordt een 

onderzoek naar het openbaar nut en de behoefte verricht dat het 

volgende omvat: de beoordeling van de toereikendheid van de 

huidige dienstverlening; marktomstandigheden waaronder 

uitbreiding van de dienstverlening vereist is; de betekenis van 

nieuwkomers voor het openbaar nut, met inbegrip van de continuïteit 

en de kwaliteit van de dienstverlening; en de geschiktheid, de 

bereidheid en het vermogen van de aanvrager om een behoorlijke 

dienstverlening te verlenen. Er kunnen prestatie-eisen worden 

gesteld. 
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Voorbehoud I-PT-83 

Sector: Grond 

Subsector: Andere grond 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 539 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Nova Scotia 

Maatregelen: Land Titles Clarification Act, R.S.N.S. 1989, c. 250 

Omschrijving: Investeringen 

Een aanvrager die op basis van historisch bezit aanspraak maakt op 

grond in een land titles clarification area (een gebied waar de 

eigendom van grond kan worden opgeëist mits aan bepaalde 

voorwaarden is voldaan), moet een ingezetene van Nova Scotia zijn. 
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Voorbehoud I-PT-84 

Sector: Kredietverstrekking en incassobureaus 

Subsector: Kredietrapportage en incassobureaus 

Kredietinformatiebureaus 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 87901, 87902, 87909 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Nova Scotia 

Maatregelen: Consumer Creditors' Conduct Act, R.S.N.S., c. 91 

Consumer Protection Act, R.S.N.S., c. 92 

Consumer Reporting Act, R.S.N.S., c. 93 

Consumer Services Act, R.S.N.S., c. 94 

Direct Sellers Licensing and Regulation Act, R.S.N.S. 1989, c. 129 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Aanvragers voor inschrijving als kredietinformatiebureau 

moeten Canadees burger zijn of legaal tot Canada zijn 

toegelaten en daar hun normale verblijfplaats hebben, ongeacht 

of het een aanvraag door een particulier of een 

personenvennootschap betreft. Aanvragers met 

rechtspersoonlijkheid moeten in Canada zijn opgericht en in 

het handelsregister van Nova Scotia zijn ingeschreven. Een 

kredietinformatiebureau, ongeacht of het gaat om een 

particulier, een personen- of kapitaalvennootschap, moet haar 

activiteiten uitoefenen vanuit een vaste vestiging in Nova 

Scotia die tijdens normale kantooruren voor het publiek 

geopend is. 

2. Voor kredietrapportage en incassobureaus is commerciële 

aanwezigheid vereist. 

3. Voor de verlening van diensten inzake 

consumentenvoorlichting is permanent ingezetenschap vereist. 

4. Voor een vergunningsaanvraag  is een dienstadres in Nova 

Scotia vereist waarbij rechtstreekse verkopers een permanente 

vestiging in Nova Scotia moeten hebben. 
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Voorbehoud I-PT-85 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector: Handelsbemiddeling 

Groothandel 

Detailhandel (sterke dranken, wijn en bier, winkels voor sterke 

dranken, wijn en bier) 

Bereiding van alcoholische dranken 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 24 (andere dan 244), 62112, 62226, 63107, 643, 88411 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Nova Scotia 

Maatregelen: Liquor Control Act, R.S.N.S. 1989, c. 260 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Aan de hand van de bovengenoemde maatregel kan de 

provincie, via het monopolie van de Nova Scotia Liquor 

License Corporation, de aankoop, de invoer, het bezit, de 

levering en de verkoop van sterke dranken en aanverwante 

goederen reguleren en hiervoor vergunningen afgeven. 

2. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande kan 

bij deze maatregel sprake zijn van discretionaire beslissingen 

op basis van diverse factoren, beperkingen inzake 

markttoegang, het stellen van prestatie-eisen of discriminatie 

ten gunste van ingezetenen van Nova Scotia of van entiteiten 

die naar het recht van Canada of een provincie of territorium 

van Canada zijn opgericht, in Nova Scotia een vestiging 

hebben en daar substantiële zakelijke activiteiten verrichten. 
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Voorbehoud I-PT-86 

Sector: Gemeenschapsvoorzieningen en persoonlijke diensten 

Subsector: Religieuze organisaties 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 95910 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Nova Scotia 

Maatregelen: Solemnization of Marriage Act, R.S.N.S. 1989, c. 436 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Alleen ingezetenen van Nova Scotia kunnen worden geregistreerd als 

personen die huwelijken mogen voltrekken. 
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Voorbehoud I-PT-87 

Sector: Mijnbouw 

Subsector: Mijnbouw, winning van delfstoffen en aardolie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 11, 12, 13, 14, 15, 16, 883 

Type voorbehoud: Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — Nova Scotia 

Maatregelen: Mineral Resources Act, S.N.S. 1990, c. 18 

Omschrijving: Investeringen 

1. Zonder voorafgaande toestemming van de minister mogen geen 

delfstoffen uit een mijn van de provincie worden verwijderd 

voor de verwerking ervan op een plaats buiten Canada, tenzij 

voor het uitvoeren van proeven. 

2. Bij het ontbreken van toestemming kan een boete worden 

opgelegd die gelijk is aan driemaal de exploitatierechten die de 

exploitant anders had moeten betalen. 

3. Voor buiten Nova Scotia verwerkte delfstoffen gelden 

bovendien andere exploitatierechten. 
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Voorbehoud I-PT-88 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector: Gokken en wedden 

Diensten in verband met industrie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8844, 885, 96492 

Type voorbehoud: Markttoegang (alleen voor CPC 8844 en 885) 

Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Nova Scotia 

Maatregelen: Gaming Control Act, S.N.S. 1994-95, c. 4 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Aan de hand van de bovengenoemde maatregel kan de 

provincie diensten, dienstverleners, productie, leveranciers van 

materialen, de exploitatie van en reparatiediensten in verband 

met loterijen, speelautomaten, videoloterijmachines, 

kansspelen, wedrennen, wedkantoren, bingo's, casino's en 

promotionele prijsvragen reguleren en hiervoor vergunningen 

afgeven. 

2. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande kan 

bij deze maatregelen sprake zijn van een discretionaire 

beslissing op basis van diverse factoren, beperkingen inzake 

markttoegang, het stellen van prestatie-eisen of discriminatie 

ten gunste van ingezetenen van Nova Scotia of van entiteiten 

die naar het recht van Canada of een provincie of territorium 

van Canada zijn opgericht, in Nova Scotia een vestiging 

hebben en daar substantiële zakelijke activiteiten verrichten. 
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Voorbehoud I-PT-89 

Sector: Gemeenschapsvoorzieningen en persoonlijke diensten 

Subsector: Begrafenissen, crematie en lijkbezorging 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 9703 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Nova Scotia 

Maatregelen: Embalmers and Funeral Directors Act, R.S.N.S., c. 144 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. De minister kan, om gegronde redenen, vergunningen voor 

uitvaartcentra weigeren of weigeren deze te verlengen. 

2. Krachtens de verordening moet eenieder die een vergunning 

voor leerling-balsemer aanvraagt, één van de twee 

desbetreffende opleidingen in Nova Scotia hebben voltooid. 

Indien een persoon een opleiding heeft voltooid in een 

jurisdictie buiten Nova Scotia, kan de Raad beslissen die 

opleiding niet te aanvaarden of goed te keuren. 
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Voorbehoud I-PT-90 

Sector: Energie 

Subsector: Ruwe aardolie en aardgas 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 120, 7112, 71232, 7131, 7422, 8675, 883, 887 

Type voorbehoud: Markttoegang (uitsluitend CPC 71232 en 7422) 

Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Nova Scotia 

Maatregelen: Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord 

Implementation (Nova Scotia) Act, S.N.S. 1987, c. 3 

Crown Lands Act, R.S.N.S. 1989, c. 114 

Gas Distribution Act, S.N.S. 1997, c. 4 

Offshore Petroleum Royalty Act, S.N.S. 1987, c. 9 

Petroleum Resources Act, R.S.N.S. 1989, c. 342 

Petroleum Resources Removal Permit Act, S.N.S. 1999, c. 7 

Pipeline Act, R.S.N.S. 1989, c. 345 

Public Utilities Act, R.S.N.S. 1989, c. 380 
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Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. De overheid van Nova Scotia reguleert de exploratie, de 

productie, de winning, de verwerking, de ontwikkeling en het 

vervoer van koolwaterstoffen en de verlening van exclusieve 

rechten voor de exploitatie van distributiesystemen en 

opslagfaciliteiten voor koolwaterstoffen met inbegrip van de 

daarbij horende pijpleidingen, distributie over zee, faciliteiten 

voor de overlading en vervoersdiensten en geeft hiervoor 

vergunningen af. 

2. Bij het verlenen van vergunningen kan sprake zijn van 

discretionaire beslissingen op basis van diverse factoren, 

beperkingen inzake markttoegang, het stellen van prestatie-

eisen of discriminatie ten gunste van ingezetenen van Nova 

Scotia of van entiteiten die naar het recht van Canada of een 

provincie of territorium van Canada zijn opgericht, in Nova 

Scotia een vestiging hebben en daar substantiële zakelijke 

activiteiten verrichten. 
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Voorbehoud I-PT-91 

Sector: Visserij 

Subsector: Vis en andere visserijproducten 

Toebereide en geconserveerde vis 

Groothandel in visserijproducten 

Diensten in verband met visserij 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 04, 212, 62224, 882 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Nova Scotia 

Maatregelen: Fisheries and Coastal Resources Act, R.S.N.S. 1996, c. 25 

Fisheries Organizations Support Act, S.N.S., 1995-96, c. 6 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de 

provincie de productie, verwerking en het in de handel brengen 

van vis en aquacultuurproducten reguleren en hiervoor 

vergunningen afgeven, met inbegrip van de overdracht, 

levering of verzending van visserijproducten door vissers, 

kwekers van aquacultuurproducten en vervolgens door de 

kopers ervan. 

2. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande kan 

bij deze maatregelen sprake zijn van discretionaire beslissingen 

op basis van diverse factoren, het stellen van prestatie-eisen of 

discriminatie ten gunste van ingezetenen van Nova Scotia of 

van entiteiten die naar het recht van Canada of een provincie of 

territorium van Canada zijn opgericht, in Nova Scotia een 

vestiging hebben en daar substantiële zakelijke activiteiten 

verrichten. 
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Voorbehoud I-PT-92 

Sector: Bosbouw 

Subsector: Houtwaren en kurkwaren, vlechtwerk en mandenmakerswerk 

Producten van bosbouw en bosexploitatie 

Pulp, papier en papierwaren 

Vervaardiging van hout, houtwaren en kurkwaren, met uitzondering 

van meubelen 

Vervaardiging van artikelen van vlechtwerk en mandenmakerswerk, 

voor een vast bedrag of op contractbasis 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 031, 31, 321, 88430 

Type voorbehoud: Markttoegang (uitsluitend CPC 31) 

Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Nova Scotia 

Maatregelen: Crown Lands Act, R.S.N.S. 1989, c. 114 

Forests Act, R.S.N.S. 1989, c. 179 

Primary Forests Products Marketing Act, R.S.N.S. 1989, c. 355 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de 

provincie de productie, winning en ontwikkeling van de 

bosrijkdommen en aanverwante producten in de provincie 

reguleren en hiervoor vergunningen afgeven. 

2. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande kan 

bij deze maatregelen sprake zijn van discretionaire beslissingen 

op basis van diverse factoren, beperkingen inzake 

markttoegang, het stellen van prestatie-eisen of discriminatie 

ten gunste van ingezetenen van Nova Scotia of van entiteiten 

die naar het recht van Canada of een provincie of territorium 

van Canada zijn opgericht, in Nova Scotia een vestiging 

hebben en daar substantiële zakelijke activiteiten verrichten. 
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Voorbehoud I-PT-93 

Sector: Landbouw 

Subsector: Landbouwproducten 

Bosbouw en visserij 

Groothandel in landbouwproducten en levende dieren 

Diensten in verband met landbouw, jacht en bosbouw 

Diensten in verband met visserij 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 01, 021, 029, 04, 21, 22, 6221, 881 (andere dan verhuur van 

landbouwmaterieel met bedieningspersoneel en 8814), 882 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Nova Scotia 

Maatregelen: Natural Products Act, R.S.N.S. 1989, c. 308 

Dairy Industry Act, S.N.S. 2000, c. 24 

Agriculture and Rural Credit Act, R.S.N.S. 1989, c. 7 

Agriculture and Marketing Act, R.S.N.S., c. 6 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de 

provincie de productie en het in de handel brengen van 

landbouwproducten, voedingsmiddelen en vis in de provincie 

reguleren en hiervoor vergunningen afgeven, en maatregelen 

treffen met betrekking tot het beheer van het aanbod van 

zuivel, eieren en pluimveeproducten. 

2. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande kan 

bij deze maatregelen sprake zijn van discretionaire beslissingen 

op basis van diverse factoren, het stellen van prestatie-eisen of 

discriminatie ten gunste van ingezetenen van Nova Scotia of 

van entiteiten die naar het recht van Canada of een provincie of 

territorium van Canada zijn opgericht, in Nova Scotia een 

vestiging hebben en daar substantiële zakelijke activiteiten 

verrichten. 
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Voorbehoud I-PT-94 

Sector: Energie 

Subsector: Elektriciteit 

Diensten in verband met distributie van energie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 17, 887 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Nova Scotia 

Maatregelen: Crown Lands Act, R.S.N.S. 1989, c. 114 

Electricity Act, S.N.S. 2004, c. 25 

Nova Scotia Power Privatization Act, S.N.S. 1992, c. 8 

Nova Scotia Power Reorganization (1998) Act, S.N.S. 1998, c. 19 

Public Utilities Act, R.S.N.S. 1989, c. 380 

Renewable Electricity Regulations, O.I.C. 2010-381 (October 12, 

2010), N.S. Reg. 155/2010 
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Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Krachtens onder meer de bovengenoemde maatregelen kan de 

overheid van Nova Scotia: 

a) de productie, de ontwikkeling, de werking, de transmissie 

(met inbegrip van systeemcontrole), de distributie, de 

levering, de invoer, de uitvoer en de toevoer van 

elektriciteit, met inbegrip van de elektriciteit die is 

opgewekt met hernieuwbare energiebronnen, alsmede de 

exploitatie en het onderhoud van opwekkingsinstallaties 

reguleren en hiervoor vergunningen afgeven; 

b) concessies verlenen voor gronden of wateren in de 

provincie voor de exploitatie van grondstoffen, bronnen 

of krachten waarmee elektriciteit kan worden opgewekt, 

met inbegrip van de installatie van windturbines en de 

bouw van waterkrachtcentrales; en 

c) de tarieven voor elektriciteit vaststellen en wijzigen, met 

inbegrip van feed-in tarieven. 

2. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande kan 

bij deze maatregelen sprake zijn van discretionaire beslissingen 

op basis van diverse factoren, het stellen van prestatie-eisen of 

discriminatie ten gunste van ingezetenen van Nova Scotia of 

van entiteiten die naar het recht van Canada of een provincie of 

territorium van Canada zijn opgericht, in Nova Scotia een 

vestiging hebben en daar substantiële zakelijke activiteiten 

verrichten. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 161 

Voorbehouden van toepassing in Nunavut 

 

Voorbehoud I-PT-95 

Sector: Toerisme, landbouw 

Subsector: Andere — diensten in verband met jacht 

Jacht, visvangst, vangst met vallen en strikken 

Toeristengidsen (wildernistoerisme) 

Jacht voor eigen rekening 

Levende dieren 

Huiden, vellen en pelterijen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 021, 0297, 7472, 8813, 96419 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Territoriaal — Nunavut 

Maatregelen: Wildlife Act, S. Nu. 2003, c. 26, s. 113 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Bij de toewijzing van een handelsvergunning, gidsvergunning, 

bontkwekerijvergunning, wildhouderijvergunning, looivergunning of 

een vergunning voor het opzetten van dieren wordt de voorkeur 

gegeven aan aanvragers waarvan de hoofdverblijfplaats gedurende 

ten minste 18 opeenvolgende maanden vóór de indiening van het 

verzoek in de Nunavut Settlement Area (het grondgebied van 

Nunavut) was. De voorkeur zal ook worden gegeven aan aanvragen 

die waarschijnlijk rechtstreekse voordelen voor de economie van 

Nunavut zullen opleveren, met name door het scheppen van lokale 

werkgelegenheid en de benutting van lokale economische 

hulpbronnen. 
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Voorbehoud I-PT-96 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Rechtskundige diensten (notarissen) 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 861 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Territoriaal — Nunavut 

Maatregelen: Evidence Act, R.S.N.W.T. 1988, c. E-8, s. 79 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Eenieder die verzoekt om benoeming tot notaris moet in Nunavut 

wonen en een Canadees burger of een permanent ingezetene van 

Canada zijn. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 163 

Voorbehouden van toepassing in Ontario 

 

Voorbehoud I-PT-97 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Business Corporations Act, R.S.O. 1990, c. B.16, ss. 118(3), 126(2), 

and 45(1)(b) 

Bijzondere wetten van de wetgever met betrekking tot de oprichting 

van specifieke ondernemingen 

Omschrijving: Investeringen 

1. Ten minste 25 % van de bestuurders van vennootschappen 

(andere dan niet-ingezeten vennootschappen) moet Canadees 

ingezetene zijn. Indien er minder dan vier bestuurders zijn, 

moet ten minste één van hen Canadees ingezetene zijn. Elk jaar 

moet het merendeel van de bijeenkomsten van de raad van 

bestuur in Canada worden gehouden. 

2. Er kunnen beperkingen gelden ten aanzien van de overdracht 

van en het bezit van aandelen in vennootschappen. Om te 

voldoen aan de voorwaarden inzake minimale Canadese 

eigendom en zo in aanmerking te komen voor bepaalde 

voordelen, kunnen vennootschappen aandelen van 

aandeelhouders zonder hun toestemming verkopen en aandelen 

kopen. 
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Voorbehoud I-PT-98 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Diensten in verband met industrie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 884, 885 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Technical Standards and Safety Act, 2000, S.O. 2000, c. 16 

Upholstered and Stuffed Articles, O. Reg. 218/01 ss. 8, and 17 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Met uitzondering van tweedehandsartikelen mogen beklede of 

gevulde artikelen niet worden verkocht of te koop worden 

aangeboden tenzij zij zijn vervaardigd in een bepaalde jurisdictie of 

door een fabrikant die een vergunning in Ontario heeft. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 165 

Voorbehoud I-PT-99 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector: Gokken en wedden 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 96492 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Gaming Control Act, 1992, S.O. 1992, c. 24 

General O. Reg. 78/12 

Order in Council 1413/08, ss. 3(b) and 16(i) 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Ontario reguleert het personeel in de kansspelensector en de 

leveranciers van diensten en uitrusting voor loterijen, met inbegrip 

van kansspelen, weddenschappen, bingozalen, casino's en 

promotionele prijsvragen, onder meer via provinciale monopolies. 

De opbrengsten moeten zodanig worden aangewend dat zij 

rechtstreekse voordelen voor de ingezetenen van Ontario opleveren. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 166 

Voorbehoud I-PT-100 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Incassoagenten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 87902 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Collection and Debt Settlement Services Act, R.S.O. 1990, c. C-14 

General, R.R.O. 1990, Reg. 74, ss. 12(2)(a), and 19.1 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Alleen Canadese burgers, permanent ingezetenen of personen 

die hun normale verblijfplaats in Canada hebben, kunnen in 

Ontario als incassoagent worden ingeschreven en als zodanig 

optreden. 

2. Een vennootschap moet naar Canadees recht (federaal of 

provinciaal) zijn opgericht om in Ontario als incassobureau te 

mogen werken. Voor kredietadviesdiensten zonder 

winstoogmerk voorziet de wetgeving in vrijstellingen. 
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Voorbehoud I-PT-101 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Bemiddeling in en beheer van onroerend goed, voor een vast bedrag 

of op contractbasis 

Bemiddeling in en beheer van eigen of geleased onroerend goed 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 821, 822 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Real Estate and Business Brokers Act, 2002, S.O. 2002, c. 30, 

Sched. C 

General, O. Reg. 567/05 para.2 of ss. 4(1) and ss. 24(1) 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Voor bemiddeling in en beheer van onroerend goed is een 

commerciële aanwezigheid in Ontario vereist. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 168 

Voorbehoud I-PT-102 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector: Wijnproducten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 242 

Type voorbehoud: Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Wine Content and Labelling Act, S.O 2000, c. 26, Sched. P 

Content of Wine, O. Reg. 659/00 

Omschrijving: Investeringen 

Een wijnmakerij in Ontario mag wijn verkopen die is bereid op basis 

van een mengsel van ingevoerde en binnenlandse producten van de 

wijndruif waarbij per fles ten minste 25 % van de inhoud van in 

Ontario geteelde druiven afkomstig moet zijn. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 169 

Voorbehoud I-PT-103 

Sector: Toerisme 

Subsector: Reisbureaus, touroperators en toeristengidsen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 7471 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Travel Industry Act, 2002, S.O. 2002, c. 30, Sched. D, s. 4(1) 

General, O. Reg. 26/05, para.1 of s. 5, and ss. 10(1) 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Een natuurlijke persoon moet Canadees ingezetene zijn om in 

Ontario te kunnen worden geregistreerd als reisagent en 

groothandelaar in reizen. 

2. De in het register ingeschreven personen mogen hun 

activiteiten alleen uitvoeren indien hun permanente vestiging 

zich in Ontario bevindt. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 170 

Voorbehoud I-PT-104 

Sector: Landbouw 

Subsector: Landbouwproducten 

Diensten in verband met landbouw 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 01, 8811 (andere dan verhuur van landbouwmaterieel met 

bedieningspersoneel) 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Wild Rice Harvesting Act, R.S.O., 1990, c. W. 7, ss. 1 and 3(2) 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Eenieder die voornemens is om wilde rijst te oogsten op kroonland 

moet hiervoor een vergunning aanvragen. Alleen personen die 

gedurende 12 opeenvolgende maanden onmiddellijk voorafgaand aan 

de vergunningsaanvraag in Ontario zijn verbleven, komen hiervoor 

in aanmerking. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 171 

Voorbehoud I-PT-105 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Landmeetkunde (kadastraal onderzoek) 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 86753 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Surveyors Act, R.S.O. 1990, c. S.29, ss. 3(6), 5(1), 12(1), 14(2) 

and (3) 

General, O. Reg. 1026, s. 23 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Alleen ingezetenen van Canada komen in aanmerking voor een 

vergunning voor kadastraal onderzoek. Alleen Canadese 

burgers kunnen optreden als raadsleden van de Association of 

Ontario Land Surveyors ("AOLS"). 

2. Een vennootschap moet professionele landmeetkundige 

diensten als hoofdactiviteit aanbieden en 50 % van de leden 

van de raad van bestuur moet lid zijn van de AOLS om een 

certificaat inzake toestemming (Certificate of Authorization) 

voor het aanbieden van diensten voor kadastraal onderzoek te 

kunnen verkrijgen. Indien de vennootschap diensten voor 

kadastraal onderzoek aanbiedt, moet ten minste één bestuurder 

of voltijdse werknemer een vergunning van de AOLS hebben. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 172 

Voorbehoud I-PT-106 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Diensten in verband met jacht 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8813 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Fish and Wildlife Conservation Act, S.O. 1997, c. 41, s. 1(1) 

Hunting, O.Reg. 665/98, s. 37 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Alleen ingezetenen kunnen een vergunning krijgen voor het vangen 

van brulkikkers met het oog op de verkoop of ruilhandel. Een 

ingezetene is een permanent ingezetene of iemand met 

hoofdverblijfplaats in Ontario die van de voorbije twaalf maanden 

zes maanden in Ontario is verbleven. 
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Voorbehoud I-PT-107 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Diensten in verband met jacht 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8813 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Fish and Wildlife Conservation Act, S.O. 1997, c. 41, s. 1(1) 

Trapping, O. Reg. 667/98, s. 11(1) 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Alleen Canadese burgers of ingezetenen van Ontario kunnen een 

vergunning krijgen voor de jacht op of het vangen van pelsdieren. 

Onder een ingezetene van Ontario wordt verstaan een persoon die 

zijn hoofdverblijfplaats in Ontario heeft en gedurende zes van de 

twaalf maanden voorafgaand aan de vergunningsaanvraag in Ontario 

is verbleven. 
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Voorbehoud I-PT-108 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector: Sportdiensten 

Diensten in verband met jacht 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 9641, 8813 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Fish and Wildlife Conservation Act, S.O. 1997, c. 41 

Hunting, O. Reg. 665/98, s. 12 

Ontario Hunter Education Program Standards, Wildlife Policy 

Section, 2014 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Alleen ingezetenen van Ontario kunnen worden aangesteld om 

jachtopleidingen te geven. 
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Voorbehoud I-PT-109 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Diensten in verband met jacht 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8813 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Fish and Wildlife Conservation Act, S.O. 1997, c. 41, ss. 1(1), and 32 

Hunting, O. Reg. 665/98, ss. 94 and 95 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Om in aanmerking te komen voor een vergunning om als jachtgids te 

werken in het territoriale district van Rainy River en voor de jacht op 

trekvogels op Lake St. Clair moet de aanvrager ingezetene van 

Ontario of Canadees ingezetene zijn. Een ingezetene is eenieder die 

gedurende zes opeenvolgende maanden onmiddellijk voorafgaand 

aan de vergunningsaanvraag in Ontario is verbleven. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 176 

Voorbehoud I-PT-110 

Sector: Distributiediensten 

Subsector: Groothandel in visserijproducten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 62224 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Freshwater Fish Marketing Act, R.S.O. 1990, c. F.33 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Niemand mag controle uitoefenen op de aankoop of verkoop van vis 

in Ontario, tenzij dit is toegestaan in de desbetreffende wet. 
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Voorbehoud I-PT-111 

Sector: Bosbouw 

Subsector: Stammen, naaldhout 

Stammen van ander hout dan naaldhout 

Vervaardiging van hout, houtwaren en kurkwaren, met uitzondering 

van meubelen 

Vervaardiging van artikelen van vlechtwerk en mandenmakerswerk, 

voor een vast bedrag of op contractbasis 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 0311, 0312, 8843 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Crown Forest Sustainability Act, S.O. 1994, c. 25, ss. 30 and 34 

General, O. Reg. 167/95 

Omschrijving: Investeringen 

1. Forest resource licences (bosbouwvergunningen) voor het 

kappen van bomen op kroonland worden afgegeven op 

voorwaarde dat alle gekapte bomen in Canada tot timmerhout, 

pulp of andere producten worden verwerkt. 

2. Forest resource licences worden afgegeven voor specifieke 

gebieden. Derhalve zijn er beperkingen met betrekking tot het 

aantal afgegeven vergunningen. 

3. De minister kan een forest resource licence wijzigen in 

overeenstemming met Verordening 167/95, waarin is bepaald 

dat een bosbeheersplan met de sociale en economische 

doelstellingen moet worden ingediend. Bij de planning en het 

vaststellen van de doelstellingen wordt eerst rekening 

gehouden met de behoeften van en de voordelen voor de lokale 

gemeenschappen en pas daarna met die van andere 

gemeenschappen. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 178 

Voorbehoud I-PT-112 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Veterinaire diensten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 932 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Veterinarians Act, R.S.O. 1990, c. V. 3 

General, O. Reg. 1093/90 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Alleen een Canadees burger, een permanent ingezetene of eenieder 

die krachtens de Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, 

c. 27 een status heeft die voldoet voor het type vergunning waarvoor 

de aanvraag wordt ingediend, komt in aanmerking voor een 

vergunning voor het uitoefenen van de diergeneeskunde in Ontario. 
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Voorbehoud I-PT-113 

Sector: Distributiediensten 

Subsector: Detailhandel in geneesmiddelen alsmede medische en orthopedische 

goederen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 63211 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Livestock Medicines Act, R.S.O. 1990, c. L.-23 

General, O. Reg. 730/90 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Alleen personen die een vaste vestiging in Ontario hebben, komen in 

aanmerking voor een vergunning voor de verkoop van 

geneesmiddelen voor vee in Ontario. 

Vergunningen kunnen worden afgegeven aan verkopers die een 

tijdelijke vestiging hebben ingericht in het kader van evenementen 

zoals wedstrijden en landbouwbeurzen of -tentoonstellingen. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 180 

Voorbehoud I-PT-114 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Rechtskundige diensten (documentatie en certificatie) 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 86130 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Notaries Act, R.S.O. 1990, c. N.6, s. 2(1) 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Om als notaris in Ontario te worden benoemd, moet eenieder die 

geen advocaat (barrister of solicitor) is, Canadees burger zijn. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 181 

Voorbehoud I-PT-115 

Sector: Ertsen en mineralen, elektriciteit, gas en water 

Subsector: Aardgas 

Elektrische energie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 120, 17, 334, 713, 887 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Ontario Energy Board Act, S.O. 1998, c. 15, Sched. B 

Electricity Act, S.O. 1998, c. 15, Sched. A 

Green Energy Act, S.O. 2009, c. 12, Sched. A 

Green Energy and Green Economy Act, 2009, S.O. 2009, c. 12 

Municipal Franchises Act, R.S.O. 1990, c. M-55 



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 182 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. De overheid van Ontario en haar autoriteiten, entiteiten en 

agentschappen voor energie, waaronder de Independent 

Electricity System Operator, Ontario Power Generation Inc., 

Hydro One Inc. en de Ontario Energy Board, en hun opvolgers 

of de daartoe aangewezen personen kunnen toestaan dat een of 

meer personen of entiteiten pijpleidingen en infrastructuur voor 

elektriciteit en gas aanleggen of uitbreiden en dat zij in elk deel 

van Ontario, met inbegrip van de grond waarover de leidingen 

lopen, energie (met inbegrip van elektriciteit, aardgas of 

hernieuwbare energie) produceren, vervoeren, verdelen, 

bewaren, beheren (vraag en belasting), opslaan, verkopen in het 

klein of in het groot of in de handel brengen. Verder kan de 

overheid van Ontario of een van haar autoriteiten voor energie, 

de Ontario Energy Board of hun opvolgers of de daartoe 

aangewezen personen de tarieven, de opslag, de normen of de 

door de producenten, distributeurs, vervoerders, verkopers, 

opslagbedrijven, handelaren en detailhandelaren van energie in 

Ontario verleende diensten reguleren. 

2. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande kan 

bij de maatregelen en initiatieven die worden genomen door 

Ontario en de hierboven genoemde autoriteiten, entiteiten en 

agentschappen voor energie en hun opvolgers of de daartoe 

aangewezen personen sprake zijn van discretionaire 

beslissingen op basis van factoren die een preferentiële 

behandeling voorschrijven ten behoeve van: 

a) ingezetenen van Ontario; of 

b) entiteiten die naar het recht van Canada of een provincie 

of territorium van Canada zijn opgericht en die een 

vestiging in Ontario hebben. 

3. Voor alle duidelijkheid: een in overeenstemming met het recht 

van Ontario opgerichte onderneming die een vestiging in 

Ontario heeft, wordt op dezelfde wijze behandeld als een in 

Ontario ingezeten onderneming. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 183 

Voorbehoud I-PT-116 

Sector: Mijnbouw 

Subsector: Metaalertsen en andere mineralen 

Vervaardiging van metalen in primaire vorm, voor een vast bedrag of 

op contractbasis 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 14, 16, 8851 

Type voorbehoud: Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Mining Act, R.S.O. 1990, c. M.14, 1990, s. 91 

Omschrijving: Investeringen 

Alle mineralen of ertsen die zijn opgedolven of gewonnen op 

gronden of door mijnbouwconcessies in Ontario moeten in Canada 

worden behandeld en geraffineerd tot geraffineerde metalen of 

andere producten die zonder verdere behandelingen geschikt zijn 

voor onmiddellijk gebruik in de nijverheid, tenzij de Lieutenant 

Governor in Council bepaalde grond of mijnbouwconcessies vrijstelt 

van deze eis. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 184 

Voorbehoud I-PT-117 

Sector: Vervoer 

Subsector: Interlokaal vervoer 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 71213 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Public Vehicles Act, R.S.O 1990, c. P-54 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Voor de afgifte van exploitatievergunningen voor openbare 

voertuigen voert de Ontario Transport Highway Board een 

onderzoek naar de behoefte en het nut. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 185 

Voorbehoud I-PT-118 

Sector: Onderwijs 

Subsector: Rijscholen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 9290 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Highway Traffic Act, R.S.O. 1990, c. H.8, s. 32 (5) Issuance of 

driver's licence, endorsements 

Drivers' Licences, O. Reg. 340/94 

Licences for Driving Instructors and Driving School, O. Reg. 473/07 

Beleid inzake het Driver Certification Program 

Beginner Driver Education Program 

School Bus Driver Improvement Course 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Om in aanmerking te komen voor een vergunning om in Ontario 

rijopleidingen te mogen geven, waaronder het Driver Certification 

Program, de School Bus Driver Improvement Course, en het 

Beginner Driver Education Program, moet de aanvrager in Ontario 

kantoorruimte en klaslokalen voor de school bezitten of huren. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 186 

Voorbehoud I-PT-119 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Co-operative Corporations Act, R.S.O. 1990, c. C. 35, ss. 14(1) 

and 85 (3) 

Omschrijving: Investeringen 

1. De meerderheid van de bestuurders van elke coöperatie moet 

Canadees ingezetene zijn. 

2. Coöperaties moeten een maatschappelijke zetel in Ontario 

hebben 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 187 

Voorbehoud I-PT-120 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector: Handelsbemiddeling 

Groothandel 

Detailhandel (sterke dranken, wijn en bier, winkels voor sterke 

dranken, wijn en bier) 

Bereiding van alcoholische dranken 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 24 (andere dan 244), 62112, 62226, 63107 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Liquor Control Act, R.S.O. 1990, c. L. 18 

General, O. Reg. 717/90 

Alcohol and Gaming Regulation and Public Protection Act, 

R.S.O. 1996, c. 26, Sched. 

Assignment of Powers and Duties, O. Reg. 141/01 

Beleid en praktijken met betrekking tot de Registrar of the Alcohol 

and Gaming Commission of Ontario 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan Ontario 

de invoer, de aankoop, de productie, de distributie, de levering, 

het in de handel brengen en de verkoop van alcoholische 

dranken in Ontario reguleren en toestaan en deze activiteiten 

uitoefenen, ook via provinciale monopolies. Bier mag alleen in 

erkende overheidswinkels worden verkocht. 

2. De Registrar of Alcohol and Gaming verleent vergunningen 

aan producenten van wijn, gedistilleerde dranken en bier van 

Ontario om winkels te exploiteren waarin zij hun eigen wijn, 

gedistilleerde dranken en bier verkopen. Voorts staat de 

Alcohol and Gaming Commission van Ontario alleen The Beer 

Store toe bier — zowel Canadees als ingevoerd bier — te 

verkopen. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 188 

Voorbehoud I-PT-121 

Sector: Landbouw 

Subsector: Landbouwgrond, bos en andere beboste grond 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 5310 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Municipal Act, S.O 2001, c. 25, s. 308.1 

Assessment Act, R.S.O. 1990, c. A.31, s. 7 

General, O. Reg. 282/98 

Omschrijving: Investeringen 

Voor landbouwgrond en bos dat eigendom is van een Canadees 

burger of een persoon die legaal tot Canada is toegelaten voor 

permanent ingezetenschap, of van een vennootschap waarvan meer 

dan 50 % van de stemrechten in handen is van Canadese burgers of 

personen die legaal tot Canada zijn toegelaten voor permanent 

ingezetenschap, gelden lagere onroerendgoedbelastingen. 
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Voorbehoud I-PT-122 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Auditdiensten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 862 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Credit Unions and Caisses Populaires Act, S.O 1994, c. 11, s. 160 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Een accountant of accountantskantoor mag optreden als auditor van 

een coöperatieve bank (credit union) als de accountant, of in het 

geval van een accountantskantoor de partner of de werknemer van 

het kantoor, zijn normale verblijfplaats in Canada heeft. 
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Voorbehoud I-PT-123 

Sector: Diensten van verenigingen 

Subsector: Juridische documentatie en certificering 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8613, 95910 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: The Marriage Act, R.S.O 1990, c. M.3, ss. 11 and 20 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Ontario behoudt zich het recht voor de categorie van personen die 

huwelijksvergunningen mogen afgeven, te beperken, onder meer op 

grond van ingezetenschap, en te verlangen dat eenieder die krachtens 

de wet geregistreerd is om huwelijken te voltrekken, een ingezetene 

van Ontario is, een parochie heeft of een pastorale opdracht in heel 

Ontario of in een deel daarvan. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 191 

Voorbehoud I-PT-124 

Sector: Landbouw 

Subsector: Landbouwproducten 

Bosbouw en visserij 

Groothandel in landbouwproducten en levende dieren 

Diensten in verband met landbouw, jacht en bosbouw 

Diensten in verband met visserij 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 01, 021, 029, 04, 21, 22, 881 (andere dan verhuur van 

landbouwmaterieel met bedieningspersoneel en 8814), 882 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Farm Products Marketing Act, R.S.O., c. F-9 

Milk Act, R.S.O. 1990, c. M. 12 
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Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de 

provincie de productie en het in de handel brengen van 

landbouwproducten en voedingsmiddelen in de provincie 

reguleren en hiervoor vergunningen afgeven, en maatregelen 

treffen met betrekking tot het beheer van het aanbod van 

zuivel, eieren en pluimveeproducten. 

2. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande kan 

bij de maatregelen en initiatieven die worden genomen door 

Ontario en de hierboven genoemde entiteiten en agentschappen 

sprake zijn van discretionaire beslissingen op basis van 

factoren die een preferentiële behandeling voorschrijven ten 

behoeve van: 

a) ingezetenen van Ontario; of 

b) entiteiten die naar het recht van Canada of een provincie 

of territorium van Canada zijn opgericht en die een 

vestiging in Ontario hebben. 
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Voorbehoud I-PT-125 

Sector: Handel 

Subsector: Verkoop, onderhoud en herstelling van motorvoertuigen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 611, 612 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Ontario 

Maatregelen: Motor Vehicle Dealers Act, S.O. 2002, c. 30, Sched. B 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Een handelaar in motorvoertuigen moet geregistreerd zijn en mag 

alleen opereren vanuit een in die registratie goedgekeurde plaats. Die 

goedgekeurde plaats moet zich in Ontario bevinden. 
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Voorbehouden van toepassing in Prince Edward Island 

 

Voorbehoud I-PT-126 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Diensten van architecten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8671 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Prince Edward Island 

Maatregelen: Architects Acts, R.S.P.E.I. 1988, c. A-18.1 

Statuten van de orde van architecten van Prince Edward Island 

Omschrijving: Investeringen 

Van niet-ingezeten eenmanszaken, personen- of 

kapitaalvennootschappen die een certificaat voor het mogen voeren 

van een architectenpraktijk in Prince Edward Island aanvragen, moet 

ten minste twee derde van de vennoten, directeuren of bestuurders 

van de personen- of kapitaalvennootschap architect zijn; en van ten 

minste de meerderheid van de aandelen van elke stemgerechtigde 

aandelencategorie van de vennootschap moeten architecten de 

uiteindelijk gerechtigden zijn en die aandelen moeten op hun naam 

zijn geregistreerd. 
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Voorbehoud I-PT-127 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Verzekeringsmaatschappijen en vastgoedmakelaars 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 821, 822 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Prince Edward Island 

Maatregelen: Real Estate Trading Act, R.S.P.E.I. 1988, R -2 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Om onroerende goederen te mogen verkopen, moet een natuurlijke 

persoon in het bezit zijn van een vastgoedvergunning van Prince 

Edward Island. De registratieambtenaar geeft geen vergunning af aan 

een natuurlijke persoon tenzij die een Canadees burger of een 

permanent ingezetene van Canada is. 
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Voorbehoud I-PT-128 

Sector: Distributiediensten 

Subsector: Detailhandel in motorbrandstoffen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 613 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Bestuursniveau: Provinciaal — Prince Edward Island 

Maatregelen: Petroleum Products Act, R.S.P.E.I. 1988, P-5.1 

Omschrijving: Investeringen 

Bij de afgifte van een vergunning voor de exploitatie van een door 

een detailhandelaar geëxploiteerd verkooppunt, voert het Comité een 

onderzoek naar het openbaar belang, het openbaar nut en de behoefte 

en past hierbij de criteria toe die het Comité naargelang van de 

omstandigheden wenselijk acht. 
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Voorbehoud I-PT-129 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Prince Edward Island 

Maatregelen: Prince Edward Island Lands Protection Act, R.S.P.E.I. 1988, L-5 

Fees Regulations en Lands Identification Regulations 

Omschrijving: Investeringen 

1. Niet-ingezetenen moeten een aanvraag indienen voor het 

verwerven van meer dan 5 acres (ongeveer 2 hectare) grond of 

grond met een waterkant van meer dan 165 voet (ongeveer 

50 meter) en hiervoor toestemming krijgen van de Lieutenant 

Governor in Council. De waterkant omvat, maar is niet beperkt 

tot, grond grenzend aan oceanen, rivieren, meren, vijvers en 

moerassen. 

2. De overheid van Prince Edward Island geeft krachtens de wet 

vergunningen af aan niet-ingezetenen en kan strengere 

voorwaarden stellen, bijvoorbeeld dat de grond krachtens het 

land identification program moet zijn erkend als grond voor 

landbouw of voor ander gebruik dan exploitatie. 

3. Alleen ingezetenen van Prince Edward Island komen in 

aanmerking voor een korting op de grondbelasting voor niet-

commercieel onroerend goed. 
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Voorbehoud I-PT-130 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Kredietrapportage 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 87901 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Prince Edward Island 

Maatregelen: Consumer Reporting Act, R.S.P.E.I. 1988, C-20 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Elk in overeenstemming met de wet geregistreerd 

kredietinformatiebureau moet opereren vanuit een vaste inrichting in 

Prince Edward Island. 
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Voorbehoud I-PT-131 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Rechtskundige diensten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 861 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Prince Edward Island 

Maatregelen: Legal Profession Act, 1992 c. 39, R.S.P.E.I. 1988, L-6.1 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Voor toelating tot de orde van advocaten van Prince Edward Island 

en om de rechtspraktijk te mogen uitoefenen, moet een natuurlijke 

persoon een Canadees burger of een permanent ingezetene van 

Canada zijn. 
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Voorbehoud I-PT-132 

Sector: Landbouw 

Subsector: Landbouwproducten 

Levende dieren en dierlijke producten 

Vlees 

Zuivelproducten 

Voedingsmiddelen, n.e.g. 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 01, 02, 21, 22, 239, 6221, 62112 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Prince Edward Island 

Maatregelen: Natural Products Marketing Act, R.S.P.E.I. 1988, N-3 

Dairy Industry Act, R.S.P.E.I. 1988, D-1 

Agricultural Products Standards Act, R.S.P.E.I. 1988, A-9 

Dairy Producers Act, R.S.P.E.I. 1988, D-2 

Agricultural Insurance Act, R.S.P.E.I. 1988, A-8.2 

Animal Health and Protection Act, R.S.P.E.I., A-11.1 

Grain Elevators Corporation Act, R.S.P.E.I. 1993, c. 8 

Plant Health Act, R.S.P.E.I. 1990, c. 45 
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Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan Prince 

Edward Island aangelegenheden reguleren en vergunningen 

afgeven met betrekking tot het in de handel brengen, 

waaronder het kopen, verkopen, verpakken, sorteren, opslaan, 

verwerken, verzenden voor verkoop of opslag, de promotie, het 

onderzoek en het te koop aanbieden van, onder andere: 

pluimvee, eieren, zuivel, varkens, runderen, aardappelen en 

kalkoenen, met inbegrip van de productie en het vervoer in 

verband met het voorwerp van deze wetten. 

2. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande kan 

bij deze maatregelen sprake zijn van discretionaire beslissingen 

op basis van diverse factoren, het stellen van prestatie-eisen of 

discriminatie ten gunste van ingezetenen van Prince Edward 

Island of van entiteiten die naar het recht van Canada of een 

provincie of territorium van Canada zijn opgericht, in Prince 

Edward Island een vestiging hebben en daar substantiële 

zakelijke activiteiten verrichten. 
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Voorbehoud I-PT-133 

Sector: Visserij en aquacultuur 

Subsector: Groothandel in visserijproducten 

Diensten in verband met visserij 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 04, 62224, 882 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Prince Edward Island 

Maatregelen: Fisheries Act, R.S.P.E.I. 1988, F-13.01 

Fish Inspection Act, R.S.P.E.I. 1988, F-13 

Certified Fisheries Organizations Support Act, R.S.P.E.I. 1988, C-

2.1 

Natural Products Marketing Act, R.S.P.E.I. 1988, N-3 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan Prince 

Edward Island aangelegenheden reguleren en vergunningen 

afgeven met betrekking tot hulpbronnen en producten van de 

visserij, met inbegrip van: de instandhouding en de 

ontwikkeling van de hulpbronnen van de visserij; het kopen en 

verwerken van vis; en alle andere aangelegenheden of zaken 

om ten volle uitvoering te geven aan het voorwerp van deze 

wetten. 

2. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande kan 

bij deze maatregelen sprake zijn van discretionaire beslissingen 

op basis van diverse factoren, het stellen van prestatie-eisen of 

discriminatie ten gunste van ingezetenen van Prince Edward 

Island of van entiteiten die naar het recht van Canada of een 

provincie of territorium van Canada zijn opgericht, in Prince 

Edward Island een vestiging hebben en daar substantiële 

zakelijke activiteiten verrichten. 
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Voorbehoud I-PT-134 

Sector: Energie 

Subsector: Elektriciteit, ruwe aardolie en aardgas 

Diensten in verband met distributie van energie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 17, 120, 887 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Prince Edward Island 

Maatregelen: Energy Corporation Act, R.S.P.E.I. 1988, E-7 

Renewable Energy Act, R.S.P.E.I. 2004, C-16 

Oil and Natural Gas Act, R.S.P.E.I. 1988, O-5 

Electric Power Act, R.S.PE.I. 1988, E-4 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan Prince 

Edward Island aangelegenheden reguleren en vergunningen 

afgeven met betrekking tot energie en energiesystemen, ruwe 

aardolie en aardgas en hernieuwbare energiebronnen 

waaronder: de opwekking, accumulatie, transmissie, distributie, 

levering, aankoop, het gebruik en de verwijdering van energie; 

het boren van putten en de productie en het behoud van olie en 

aardgas; en, in het algemeen, de uitvoering van elk van de 

doelstellingen of bepalingen van deze wetten. 

2. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande kan 

bij deze maatregelen sprake zijn van discretionaire beslissingen 

op basis van diverse factoren, het stellen van prestatie-eisen of 

discriminatie ten gunste van ingezetenen van Prince Edward 

Island of van entiteiten die naar het recht van Canada of een 

provincie of territorium van Canada zijn opgericht, in Prince 

Edward Island een vestiging hebben en daar substantiële 

zakelijke activiteiten verrichten. 
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Voorbehoud I-PT-135 

Sector: Landbouw-, bosbouw- en visserijproducten 

Subsector:  Producten van bosbouw en bosexploitatie 

Diensten in verband met bosbouw en bosexploitatie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 03, 8814 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Prince Edward Island 

Maatregelen: Forest Management Act, R.S.P.E.I. 1988, F-14 

Public Forest Council Act, R.S.P.E.I. 2001, C-48 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan 

Prince Edward Island aangelegenheden reguleren en 

vergunningen afgeven met betrekking tot producten van de 

bosbouw, met inbegrip van: de instandhouding, de 

bescherming, de oogst, de winning en de verkoop van 

bosbouwproducten; de afgifte van vergunningen, de 

certificering van bosbouwproducenten; de invoer van 

planten of plantaardig materiaal; vergoedingen en andere 

heffingen; en, in het algemeen, de uitvoering van deze 

wetten. 

2. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande 

kan bij deze maatregelen sprake zijn van discretionaire 

beslissingen op basis van diverse factoren, het stellen van 

prestatie-eisen of discriminatie ten gunste van ingezetenen 

van Prince Edward Island of van entiteiten die naar het recht 

van Canada of een provincie of territorium van Canada zijn 

opgericht, in Prince Edward Island een vestiging hebben en 

daar substantiële zakelijke activiteiten verrichten. 
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Voorbehoud I-PT-136 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector: Handelsbemiddeling 

Groothandel 

Detailhandel (sterke dranken, wijn en bier, winkels voor sterke 

dranken, wijn en bier) 

Bereiding van alcoholische dranken 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 24 (andere dan 244), 62112, 62226, 63107 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Prince Edward Island 

Maatregelen: Liquor Control Act, R.S.P.E.I. 1988, L-14 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. De Prince Edward Island Liquor Control Commission 

("PEILCC") is een Crown agency van de overheid van Prince 

Edward Island dat optreedt als de enige importeur en controle 

uitoefent op de aankoop, de distributie en de verkoop van 

alcoholische dranken in Prince Edward Island. De PEILCC 

exploiteert opslagplaatsen, kantoren en een erkend 

distributiecentrum. De PEILCC belevert de 

drankkleinhandelszaken en het erkend distributiecentrum en 

beheert de activiteiten daarvan. 

2. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande kan 

bij deze maatregelen sprake zijn van discretionaire beslissingen 

op basis van diverse factoren, het stellen van prestatie-eisen of 

discriminatie ten gunste van ingezetenen van Prince Edward 

Island of van entiteiten die naar het recht van Canada of een 

provincie of territorium van Canada zijn opgericht, in Prince 

Edward Island een vestiging hebben en daar substantiële 

zakelijke activiteiten verrichten. 
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Voorbehoud I-PT-137 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector: Gokken en wedden 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 96492 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Prince Edward Island 

Maatregelen: Lotteries Commission Act, R.S.P.E.I.  988, L-17 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Op grond van de wet heeft de Prince Edward Island Lotteries 

Commission de bevoegdheid loterijen, wedsystemen op basis 

van het totalisator-principe en internetkansspelen te 

ontwikkelen, te organiseren, uit te voeren, te leiden en te 

beheren namens de overheid van de provincie of de overheden 

van andere provincies die een overeenkomst met deze 

provincie hebben met betrekking tot dergelijke loterijen of 

wedsystemen op basis van het totalisator-principe. 

2. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande kan 

bij deze maatregelen sprake zijn van discretionaire beslissingen 

op basis van diverse factoren, het stellen van prestatie-eisen of 

discriminatie ten gunste van ingezetenen van Prince Edward 

Island of van entiteiten die naar het recht van Canada of een 

provincie of territorium van Canada zijn opgericht, in Prince 

Edward Island een vestiging hebben en daar substantiële 

zakelijke activiteiten verrichten. 
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Voorbehouden van toepassing in Québec 

 

Voorbehoud I-PT-138 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Québec 

Maatregelen: An Act respecting the acquisition of farm land by non-residents, 

C.Q.L.R., c. A-4.1 

Regulation respecting the declaration of non-resident status in the 

application for registration of the acquisition of farm land; C.Q.L.R., 

c. A-4.1, r. 1 

Regulation respecting an application for authorization and the 

information and documents required for the application, C.Q.L.R., 

chapter A-4.1, r. 2 

Regulation respecting the tariff of duties, fees, costs made under the 

Act respecting the acquisition of farm land by non-residents, 

C.Q.L.R., c. A-4.1, r. 3 

An Act respecting the preservation of agricultural land and 

agricultural activities, C.Q.L.R., c. P-41.1, and regulations 

An Act respecting the lands in the domain of the State, C.Q.L.R., 

c. T-8.1 

Regulation respecting the sale, lease and granting of immovable 

rights on lands in the domain of the State, C.Q.L.R., c. T-8.1, r. 7 
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Omschrijving: Investeringen 

1. Voor rechtstreekse of onrechtstreekse verwerving van 

landbouwgrond door niet-ingezetenen van Québec moet een 

vergunning worden verleend door de Commission de protection 

du territoire agricole du Québec (comité voor de bescherming 

van de landbouwgrond in Québec). Wanneer het comité een 

vergunningsaanvraag van niet-ingezetenen van Québec 

ontvangt, houdt het rekening met het mogelijke gebruik van de 

grond voor landbouwdoeleinden en de economische gevolgen 

daarvan. 

2. In een gebied dat als landbouwgebied is aangewezen, mag 

niemand een perceel grond gebruiken voor andere doeleinden 

dan voor landbouw zonder toestemming van het comité, dat bij 

het nemen van een besluit rekening houdt met specifieke 

sociaal-economische factoren. 

3. Ingezetenen van Québec krijgen voorrang bij het kopen of 

leasen van grond binnen het grondgebied van de staat. 
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Voorbehoud I-PT-139 

Sector: Landbouw, bosbouw en visserij 

Subsector: Landbouwproducten 

Tuinieren en kleinschalige tuinbouw voor de lokale afzetmarkt 

Levende dieren en dierlijke producten 

Onbewerkt hout 

Vis en andere visserijproducten 

Vlees, vis, vruchten, groenten, oliën en vetten 

Zuivelproducten 

Maalderijproducten 

Zetmeel en zetmeelproducten 

Andere voedingsmiddelen 

Diensten in verband met landbouw 

Diensten in verband met veehouderij 

Diensten in verband met visserij 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 01, 02, 031, 04, 21, 22, 23, 8811 (andere dan verhuur van 

landbouwmaterieel met bedieningspersoneel), 8812, 882 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Hoger management en raden van bestuur 
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Bestuursniveau: Provinciaal — Québec 

Maatregelen: Professional Syndicates Act, C.Q.L.R., c. S-40 

An Act respecting the marketing of agricultural, food and fish 

products, C.Q.L.R., c. M-35.1 

Règlement des producteurs d'œufs d'incubation sur le 

contingentement, C.Q.L.R., c. M-35.1, r. 223 

Règlement sur les quotas des producteurs d'œufs de 

consommation du Québec, C.Q.L.R., c. M-35.1, r. 239 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Gezamenlijke plannen voor de productie en het in de handel 

brengen van landbouwproducten en productschappen 

(producers marketing boards) kunnen worden beheerd door 

beroepsverenigingen. Alleen Canadese burgers kunnen 

verzoeken om de oprichting van een beroepsvereniging en 

lid zijn van de raad van bestuur daarvan. 

2. Alleen Canadese burgers kunnen worden toegelaten tot de 

reservelijst met nieuwe productiebedrijven voor 

broedeieren, komen in aanmerking voor bepaalde 

programma’s en kunnen eiercontingenten buiten het 

gecentraliseerde systeem overdragen. 
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Voorbehoud I-PT-140 

Sector: Landbouw, bosbouw en visserij 

Subsector: Visserijproducten 

Diensten in verband met visserij 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 04, 882 

Type voorbehoud: Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — Québec 

Maatregelen: Marine Products Processing Act, C.Q.L.R., c. T-11.01 

Omschrijving: Investeringen 

De minister kan bij verordening minimale verwerkingsvoorschriften 

opleggen waaraan een marktdeelnemer moet voldoen bij de bereiding 

of de verpakking van een visserijproduct. De normen kunnen 

variëren naargelang van het product. 
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Voorbehoud I-PT-141 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector: Cultuurgoederen en culturele eigendommen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 963 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Markttoegang 

Bestuursniveau: Provinciaal — Québec 

Maatregelen: Cultural Heritage Act, C.Q.L.R., c. P-9.002 

Omschrijving: Investeringen 

1. Cultureel erfgoed kan documenten, onroerende goederen, 

voorwerpen of locaties omvatten. Na advies van de Conseil du 

patrimoine culturel (raad voor het culturele erfgoed) kan de 

minister van Cultuur en Communicatie het gehele of een deel 

van het erfgoed beschermen wanneer de kennis erover of de 

bescherming, opwaardering of overdracht ervan in het 

algemeen belang is. 

2. Toestemming van de minister is vereist wanneer een 

natuurlijke of rechtspersoon een beschermd erfgoeddocument 

of -voorwerp wenst te verkopen of schenken aan een overheid, 

departement of agentschap van een andere overheid dan de 

Gouvernement du Québec (regering van Québec), aan een 

natuurlijke persoon die geen Canadees burger of permanent 

ingezetene is of aan een rechtspersoon waarvan de hoofdzetel 

zich niet in Québec bevindt. Beschermd erfgoed dat zich in 

staatsbezit bevindt, mag niet worden verkocht, in erfpacht 

gegeven of geschonken zonder toestemming van de minister. In 

andere gevallen van vervreemding is voorafgaande schriftelijke 

kennisgeving vereist. 
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Voorbehoud I-PT-142 

Sector: Gemeenschapsvoorzieningen en sociale en persoonlijke diensten 

Subsector: Begrafenissen, crematie en lijkbezorging  

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 9703 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Québec  

Maatregelen: An Act respecting medical laboratories, organ and tissue 

conservation and the disposal of human bodies, C.Q.L.R., c. L-0.2 

Regulation respecting the application of the Act respecting medical 

laboratories, organ and tissue conservation and the disposal of 

human bodies, C.Q.L.R., c. L-0.2, r. 1 

An Act respecting prearranged funeral services and sepultures, 

C.Q.L.R., c. A-23.001 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Natuurlijke personen die namens zichzelf of namens een 

rechtspersoon, personenvennootschap of vereniging met 

maatschappelijke zetel in Québec verzoeken om een 

vergunning om als begrafenisondernemer te mogen optreden, 

moeten gedurende ten minste 12 maanden voorafgaand aan het 

verzoek in Québec zijn verbleven. 

2. Personen die verzoeken om een vergunning voor balseming, 

crematie of thanatopraxie hoeven geen ingezetenen van Québec 

te zijn, op voorwaarde dat zij ingezetene van Canada zijn. 
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Voorbehoud I-PT-143 

Sector: Vervoer 

Subsector: Taxidiensten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 71221 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Markttoegang 

Bestuursniveau: Provinciaal — Québec 

Maatregelen: An Act respecting transportation services by taxi, C.Q.L.R., c. S-6.01 

Taxi Transportation Regulation, C.Q.L.R., c. S-6.01, r. 3, Highway 

Safety Code, C.Q.L.R., c. C-24.2 

Regulation respecting road vehicle registration, C.Q.L.R., c. C-24.2, 

r. 29 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Een natuurlijke persoon moet een Canadees burger of een 

permanent ingezetene zijn om in aanmerking te komen voor de 

afgifte, verlening of overdracht door de Commission des 

transports du Québec (comité voor vervoer van Québec) van 

een vergunning voor het bezit van een taxi. Een natuurlijke 

persoon moet een Canadees burger of een permanent 

ingezetene zijn om in aanmerking te komen voor een 

vergunning als taxichauffeur van de Société de l'assurance 

automobile du Québec (voertuigverzekeringsmaatschappij van 

Québec). 

2. Een persoon mag niet meer dan 20 vergunningen voor het bezit 

van een taxi hebben. 
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Voorbehoud I-PT-144 

Sector: Vervoer 

Subsector: Gespecialiseerd interlokaal vervoer 

Vervoer van andere goederen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 71214, 71239 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Québec 

Maatregelen: Highway Safety Code, C.Q.L.R., c. C-24.2 

Regulation respecting road vehicle registration, C.Q.L.R., c. C-24.2, 

r. 29 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Krachtens het International Registration Plan ("IRP") moeten 

vervoersmaatschappijen alleen registratierechten betalen in de 

jurisdictie waartoe zij behoren, waarna de voertuigen waarvoor een 

vergunning is verleend ook in andere jurisdicties mogen rijden. Dit 

systeem van proportionele rechten werkt op basis van de afgelegde 

afstand in elke jurisdictie. Een IRP-inschrijvingsbewijs wordt erkend 

door de Canadese provincies en de staten van de Verenigde Staten 

van Amerika. Een proportionele inschrijving wordt alleen toegekend 

aan personen die een vestiging in Québec hebben en waar ten minste 

één van de voertuigen daar kilometers aflegt. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 216 

Voorbehoud I-PT-145 

Sector: Vervoer 

Subsector: Busvervoer 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 71211, 71212, 71213, 71214, 71222 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Bestuursniveau: Provinciaal — Québec 

Maatregelen: Transport Act, C.Q.L.R., c. T-12 

Bus Transportation Regulation, C.Q.L.R., c. T-12, r. 16 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Bij de afgifte van vergunningen voor busvervoer kan de Commission 

des Transports du Québec criteria inzake openbaar nut in het te 

bedienen gebied hanteren. Zij kan ook onderzoeken of de afgifte van 

de door de aanvrager verlangde vergunning niet zou kunnen leiden 

tot het verdwijnen van een andere busvervoersdienst of de kwaliteit 

daarvan merkelijk zou aantasten. 
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Voorbehoud I-PT-146 

Sector: Vervoer 

Subsector: Wegvervoer 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 71231, 71232, 71233, 71234 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Markttoegang 

Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — Québec 

Maatregelen: An Act respecting the Ministère des Transports, C.Q.L.R., c. M-28 

Transport Act, C.Q.L.R., c. T-12 

Regulation respecting the brokerage of bulk trucking services, 

C.Q.L.R., c. T-12, r. 4 

An Act respecting owners, operators and drivers of heavy vehicles, 

C.Q.L.R., c. P-30.3 
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Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. De minister van Vervoer bepaalt de voorwaarden waaraan een 

exploitant van zware voertuigen die buiten Québec maar op het 

grondgebied van een partij bij de overeenkomst inzake 

binnenlandse handel is gevestigd, moet voldoen om zich te 

laten inschrijven in het register voor bulkvervoer. Het totale 

aantal toegestane inschrijvingen is beperkt. Een buiten Québec 

gevestigde exploitant van zware voertuigen moet zijn 

hoofdvestiging buiten Québec handhaven en zijn inschrijving 

kan niet worden overgedragen. 

2. Ten minste 50 % van het vervoer dat nodig is in het kader van 

door de minister van Vervoer gegunde opdrachten voor de 

aanleg, de reparatie of het onderhoud van wegen moet via een 

vereniging met een bemiddelingsvergunning worden 

aangeboden aan kleine ondernemingen voor bulkvervoer die 

zich bij die vereniging hebben ingeschreven. Ondernemingen 

voor bulkvervoer die niet zijn ingeschreven in het register 

hebben slechts toegang tot de overige 50 % van het benodigde 

vervoer indien de houder van de bemiddelingsvergunning de 

opdracht voor de uitvoering van 50 % van het benodigde 

vervoer aanvaardt. 

3. Om een bemiddelingsvergunning te verkrijgen, moeten 

rechtspersonen zonder winstoogmerk of coöperaties aantonen 

dat zij ten minste 35 % van de exploitanten van zware 

voertuigen die in het register voor bulkvervoer zijn 

geregistreerd, vertegenwoordigen en dat zij hun hoofdvestiging 

hebben in het gebied waarvoor de vergunning wordt 

aangevraagd. Exploitanten moeten zich inschrijven voor 

bemiddelingsdiensten in het bemiddelingsgebied waar zij hun 

hoofdvestiging hebben, of in de bij verordening vastgestelde 

zone. 
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Voorbehoud I-PT-147 

Sector: Vervoer 

Subsector: Vervoer over water 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 72211 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Québec 

Maatregelen: An Act respecting the Société des Traversiers du Québec, C.Q.L.R., 

c. S-14 

Transport Act, C.Q.L.R., c. T-12 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. De Commission des Transports du Québec kan vergunningen 

voor het vervoer van passagiers over water verlenen en 

overdragen aan personen die daarvoor een aanvraag hebben 

ingediend via het door die commissie gebruikte formulier, als 

zij van oordeel is dat, wanneer de aanvrager passagiers een 

veerdienst aanbiedt die concurreert met een andere veerdienst, 

hij voor elk van de te gebruiken schepen een reële en dringende 

behoefte aan bijkomende dienstverlening aantoont. 

2. Niemand kan lid zijn van de raad van bestuur tenzij hij zijn 

woonplaats in Québec heeft. 
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Voorbehoud I-PT-148 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector: Sport en overige recreatie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 964 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Québec 

Maatregelen: An Act respecting safety in sports, C.Q.L.R., c. S-3.1 

Regulation respecting combat sports, C.Q.L.R., c. S-3.1, r. 11 

Regulation respecting combat sports licensing, C.Q.L.R., c. S-3.1, 

r. 7 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Personen die hun woonplaats niet in Canada hebben, kunnen geen 

jaarlijkse scheidsrechters- of juryvergunning krijgen voor 

professionele gevechtsporten, maar kunnen een vergunning voor een 

specifiek sportevenement aanvragen. 
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Voorbehoud I-PT-149 

Sector: Reisbureaus, touroperators en toeristengidsen 

Subsector: Reisbureaus 

Reisorganisatoren 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 7471 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Québec 

Maatregelen: Travel Agents Act, C.Q.L.R., c. A-10 

Regulation respecting travel agents, C.Q.L.R., c. A-10, r. 1 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Een natuurlijke persoon die in eigen naam een vergunning voor een 

reisbureau aanvraagt, moet een hoofdvestiging in Québec oprichten 

en handhaven. De vereniging, de personenvennootschap of de 

persoon namens wie de vergunning wordt aangevraagd, moet een 

hoofdvestiging in Québec oprichten en handhaven. Een 

hoofdvestiging is een vestiging waar de activiteiten van de 

vergunninghouder hoofdzakelijk worden uitgevoerd. 
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Voorbehoud I-PT-150 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Markttoegang 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Québec 

Maatregelen: Cooperatives Act, C.Q.L.R., c. C-67.2 

Regulation under the Cooperatives Act, C.Q.L.R., c. C-67.2, r. 1 

Omschrijving: Investeringen 

1. De Cooperatives Act legt beperkingen op ten aanzien van de 

uitgifte, overdracht en eigendom van aandelen. Voor 

lidmaatschap van een coöperatie moet een lid de door de 

coöperatie aangeboden diensten daadwerkelijk gebruiken en 

moet de coöperatie in staat zijn aan hem deze diensten te 

verlenen. Krachtens de Cooperatives Act kan ieder lid van de 

coöperatie of iedere vertegenwoordiger van een rechtspersoon 

of personenvennootschap die lid is, bestuurder zijn. De 

maatschappelijke zetel van een coöperatie, een federatie of 

confederatie moet te allen tijde in Québec zijn gevestigd. 

2. Een coöperatie, een federatie of confederatie moet een bij 

verordening bepaald percentage van haar totale zakelijke 

activiteiten met haar leden voeren. In het geval van een sociale 

coöperatie wordt dit percentage afzonderlijk berekend voor de 

leden die gebruikmaken van de coöperatie en voor de leden die 

werken voor de coöperatie. 
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Voorbehoud I-PT-151 

Sector: Landbouw, bosbouw en visserij 

Subsector: Producten van bosbouw en bosexploitatie 

Houtwaren en kurkwaren, vlechtwerk en mandenmakerswerk 

Pulp, papier en papierwaren 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 031, 31, 32 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — Québec 

Maatregelen: An Act respecting the Ministère des Ressources Naturelles et de la 

Faune, C.Q.L.R., c. M-25.2 

Sustainable Forest Development Act, C.Q.L.R., c. A-18.1 

Omschrijving: Investeringen 

1. Het hout dat wordt gekapt op het grondgebied van de staat, met 

inbegrip van biomassa, moet volledig in Québec worden 

verwerkt. De overheid kan evenwel, onder de voorwaarden die 

zij vaststelt, toestaan dat niet volledig verwerkt hout afkomstig 

van het grondgebied van de staat buiten Québec wordt gebracht 

indien blijkt dat anders handelen tegen het algemeen belang 

zou indruisen. 

2. Om de regionale ontwikkeling te bevorderen of om ander 

daarmee samenhangend beleid uit te voeren, kan de minister 

maatregelen nemen voor de ontwikkeling van onder zijn gezag 

vallende grond of bossen op het grondgebied van de staat. 
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Voorbehoud I-PT-152 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector: Paardenrennen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 02113, 96492 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Markttoegang 

Bestuursniveau: Provinciaal — Québec 

Maatregelen: An Act respecting racing, C.Q.L.R., c. C-72.1 

Rules respecting the breeding of Québec Standardbred race horses, 

C.Q.L.R., c. C-72.1, r. 6 

Rules respecting Certification, C.Q.L.R., c. C-72.1, r. 1 

Rules respecting betting houses, CQLR, c. C 72.1, r. 8 

Rules respecting Standardbred horse racing, C.Q.L.R., c. C-72.1, 

r. 3 

Regulation respecting betting horses, C.Q.L.R., c. C-72.1, r. 7 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Alleen Canadese burgers kunnen een vergunning voor de 

exploitatie van een renbaan, een vergunning voor het houden 

van wedstrijden of een vergunning voor de exploitatie van een 

wedkantoor aanvragen. 

2. Eenieder die verzoekt om inschrijving van een hengst van het 

ras Standardbred bij de Régie des alcools, des courses et des 

jeux ("RACJ") (openbare maatschappij voor alcohol, 

wedrennen en kansspelen) moet sinds ten minste 183 dagen 

ingezetene van Québec zijn. 

3. Alleen een Québecs renpaard, zoals omschreven in de Rules 

respecting the breeding of Québec Standardbred race horses, 

komt in aanmerking voor een voorrecht of voordeel. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 225 

Voorbehoud I-PT-153 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector: Gokken en wedden 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 96492 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Québec 

Maatregelen: An Act respecting the Société des loteries du Québec, C.Q.L.R., c. S-

13.1 

An Act respecting the Régie des alcools des courses et des jeux, 

C.Q.L.R. chapter R-6.1 

An Act respecting lotteries, publicity contests and amusement 

machines, C.Q.L.R., c. L-6 

Lottery Scheme Rules, C.Q.L.R., c. L-6, r. 12 

Rules respecting amusement machines, C.Q.L.R., c. L-6, r. 2 

Rules respecting publicity contests, C.Q.L.R., c. L-6, r. 6 

Rules respecting video lottery machines, C.Q.L.R., c. L-6, r. 3 

Bingo Rules, C.Q.L.R., c. L-6, r. 5 
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Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Eenieder die een vergunning voor de exploitatie van een loterij 

aanvraagt, moet Canadees burger zijn of, in het geval van een 

onderneming of vennootschap, een kantoor in Québec hebben. 

2. Eenieder die verzoekt om een vergunning voor de exploitatie 

van of de handel in speelautomaten moet Canadees burger zijn, 

en in het geval van een vennootschap moet het hoofdkwartier 

of de hoofdvestiging zich in Canada bevinden en moet de 

vennootschap een kantoor in Québec hebben. 

3. Met betrekking tot videoloterijmachines die buiten 

overheidscasino's worden geëxploiteerd, kan de Régie des 

alcools, des courses et des jeux ("RACJ") rekening te houden 

met Canadees burgerschap of ingezetenschap bij het opstellen 

van regels inzake de voorwaarden voor vergunningverlening 

alsmede exploitatienormen, beperkingen of verboden. De 

RAJC kan de voorwaarden voor de deelname van spelers, of 

normen, beperkingen of verboden met betrekking tot de 

promotie van, reclame voor, of educatieve programma’s over 

videoloterijmachines vaststellen die — volledig of gedeeltelijk 

— alleen op bepaalde categorieën van personen van toepassing 

zijn. 

4. Bingoprojecten voor zaalbingo, bingo via de media of 

recreatieve bingo waarvoor een liefdadigheids- of religieuze 

instelling een vergunning aanvraagt, moeten volledig in 

Québec worden uitgevoerd. Personen of ondernemingen die 

een vergunning voor het aanbieden van bingo's aanvragen, 

moeten in Québec zijn gevestigd. 

5. Niemand kan lid zijn van de raad van bestuur tenzij hij zijn 

woonplaats in Québec heeft. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 227 

Voorbehoud I-PT-154 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector: Handelsbemiddeling 

Groothandel 

Detailhandel 

Dranken 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 24 (andere dan 244), 62112, 62226, 63107 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Québec 

Maatregelen: An Act respecting the Société des alcools du Québec, C.Q.L.R.,  

c. S-13 

Regulation respecting cider and other apple-based alcoholic 

beverages, C.Q.L.R., c. S-13, r. 4 

Regulation respecting wine and other alcoholic beverages made or 

bottled by holders of a wine maker's permit, C.Q.L.R., c. S-13, r. 7 

Regulation respecting alcoholic beverages made and bottled by 

holders of a distiller's permit, C.Q.L.R., c. S-13, r. 3 

Regulation respecting the terms of sale of alcoholic beverages by 

holders of a grocery permit, C.Q.L.R., c. S-13, r. 6 

An Act respecting offences relating to alcoholic beverages, C.Q.L.R., 

c. I-8.1 

An Act respecting liquor permits, C.Q.L.R., c. P-9.1 

Regulation respecting liquor permits, C.Q.L.R., c. P-9.1, r. 5 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. De Société des alcools du Québec heeft een monopolie op de 

invoer, de distributie, de levering, het vervoer, de verkoop, de 

verhandeling en het in de handel brengen van alcoholische 

dranken. 

2. Niemand kan lid zijn van de raad van bestuur tenzij hij zijn 

woonplaats in Québec heeft. 
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Voorbehoud I-PT-155 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector: Handelsbemiddeling 

Groothandel 

Detailhandel 

Dranken 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 24 (andere dan 244), 62112, 62226, 63107 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — Québec 

Maatregelen: An Act respecting the Société des alcools du Québec, C.Q.L.R.,  

c. S-13 

Regulation respecting the terms of sale of alcoholic beverages by 

holders of a grocery permit, C.Q.L.R., c. S-13, r. 6 

An Act respecting offences relating to alcoholic beverages, C.Q.L.R., 

c. I-8.1 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Alleen personen die een vestiging in Québec hebben, kunnen 

een vergunning krijgen voor de distributie en het brouwen van 

bier, voor het distilleren, voor het bereiden van wijn of cider, 

voor de opslag, voor kleinschalige productie of voor de 

kleinschalige productie van bier. 

2. Houders van een distilleervergunning mogen de producten die 

zij produceren of bottelen alleen aan de Société des alcools du 

Québec ("SAQ") verkopen, tenzij zij dergelijke producten 

buiten Québec verzenden. 

3. Houders van een vergunning voor kleinschalige productie 

mogen de alcoholische dranken die zij produceren op hun 

productielocatie verkopen. 
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Voorbehoud I-PT-156 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector: Handelsbemiddeling 

Groothandel 

Detailhandel 

Dranken 

Hotels en restaurants 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 24 (andere dan 244), 62112, 62226, 63107, 641, 642 en 643 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Québec 

Maatregelen: An Act respecting liquor permits, C.Q.L.R., c. P-9.1 

Regulation respecting liquor permits, C.Q.L.R., c. P-9.1, r. 5 

Regulation respecting the terms of sale of alcoholic beverages by 

holders of a grocery permit, C.Q.L.R., c. S-13, r. 6 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Voor het verkrijgen van een vergunning voor sterke dranken 

krachtens de Act respecting liquor permits moeten personen die 

geen Canadese burgers zijn, als permanent ingezetene van 

Canada in Québec verblijven, tenzij zij als erkend 

vertegenwoordiger van een overheid, land, provincie of staat 

een reunion permit of een Man and his World permit 

aanvragen. 

2. Ondernemingen of vennootschappen die niet aan een Canadese 

beurs zijn genoteerd, krijgen alleen een vergunning om 

alcoholische dranken te verkopen indien al hun vennoten of 

bestuurders en de aandeelhouders met 10 % of meer van de 

stemgerechtigde aandelen Canadese burgers zijn of als 

permanent ingezetene van Canada in Québec verblijven. 
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 3. Bepaalde productcategorieën worden in de handel gebracht 

door houders van een door de Régie des alcools, des courses et 

des jeux ("RACJ") afgegeven kruideniersvergunning. 

Kruideniers moeten de alcoholische dranken die zij mogen 

verkopen, aankopen bij een erkende distributeur. 

4. Aanvragers van vergunningen voor de verkoop van sterke 

dranken die geen Canadese burgers zijn, moeten bewijzen dat 

zij ten minste één jaar in Québec hebben gewoond. Indien een 

aanvrager een onderneming of vennootschap is die niet op een 

Canadese beurs is genoteerd, moet zij voor elk van haar 

vennoten of bestuurders die geen Canadees burger zijn en voor 

de aandeelhouders met 10 % of meer van de stemgerechtigde 

aandelen die geen Canadese burgers zijn, bewijzen dat zij ten 

minste één jaar in Québec hebben gewoond. 

5. De persoon die belast is met het beheer van een vestiging 

namens de houder van een vergunning voor het verkopen of 

serveren van alcoholische dranken voor consumptie ter plaatse, 

moet een Canadees socialezekerheidsnummer hebben. 

6. Voor reunion permits om alcohol te verkopen geldt dat 

wanneer de opbrengst van een evenement zal worden gebruikt 

ten behoeve van een non-profitorganisatie die niet de aanvrager 

van de vergunning is, die non-profitorganisatie in Québec moet 

zijn gevestigd. 
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Voorbehoud I-PT-157 

Sector: Energie 

Subsector: Elektriciteit 

Diensten in verband met distributie van energie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 171, 887 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — Québec 

Maatregelen: An Act Respecting the Régie de l'énergie, C.Q.L.R., c. R-6.01 

Hydro-Québec Act, C.Q.L.R., c. H-5 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Québec kan (onder meer via de Régie de l'énergie en Hydro-

Québec) de rente, tarieven, prijzen en andere voorwaarden met 

betrekking tot de productie, de aankoop, het vervoer, de 

transmissie, de levering, de distributie en de verkoop van 

elektriciteit vaststellen, bepalen en wijzigen. 

2. Onverminderd het algemene karakter van het bovenstaande kan 

bij deze maatregelen sprake zijn van discretionaire beslissingen 

op basis van diverse factoren, het stellen van prestatie-eisen of 

discriminatie ten gunste van ingezetenen van Québec of van 

entiteiten die naar het recht van Canada of een provincie of 

territorium van Canada zijn opgericht en die in Québec een 

vestiging hebben of daar substantiële zakelijke activiteiten 

verrichten. 
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Voorbehoud I-PT-158 

Sector: Energie 

Subsector: Elektriciteit 

Diensten in verband met distributie van energie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 171, 887 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — Québec 

Maatregelen: An Act respecting the exportation of electric power, C.Q.L.R.,  

c. E-23 

An Act Respecting the Régie de l'énergie, C.Q.L.R, c. R-6.01 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Hydro-Québec en de gemeentelijke en particuliere netwerken 

voor elektriciteitsvoorziening beschikken over exclusieve 

rechten voor de distributie van elektriciteit. 

2. De uitvoer van elektriciteit uit Québec is verboden. Onder de 

voorwaarden die zij vaststelt en in de gevallen die zij bepaalt, 

kan de Gouvernement du Québec evenwel een contract voor de 

uitvoer van elektriciteit uit Québec bij besluit goedkeuren. 

3. Contracten voor de uitvoer van elektriciteit door Hydro-

Québec, met inbegrip van doorvoer uit hoofde van een 

overeenkomst voor het vervoer van elektriciteit, moeten in de 

door de overheid bepaalde gevallen ter goedkeuring aan de 

overheid worden voorgelegd en zijn onderworpen aan de 

voorwaarden die de overheid dan vaststelt. 
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Voorbehoud I-PT-159 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Bemiddeling in en beheer van eigen of geleased onroerend goed 

Bemiddeling in en beheer van onroerend goed, voor een vast bedrag 

of op contractbasis 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 821, 822 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Québec 

Maatregelen: Real Estate Brokerage Act, C.Q.L.R., c. C-73.2 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Krachtens de Real Estate Brokerage Act gelden 

ingezetenschapsvereisten voor makelaars en agentschappen. Een 

makelaar moet daarom een vestiging in Québec hebben. In het geval 

van een makelaar die namens een agentschap optreedt, geldt de 

vestiging van de makelaar als de vestiging van het agentschap. Een 

agentschap moet een vestiging in Québec hebben. 
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Voorbehouden van toepassing in Saskatchewan 

 

Voorbehoud I-PT-160 

Sector: Verkoop, onderhoud en reparatie van motorvoertuigen 

(motorrijwielen daaronder begrepen) 

Subsector: Groothandel 

Detailhandel in motorvoertuigen, met inbegrip van personenwagens 

en andere wegvoertuigen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 61111, 61112 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Saskatchewan 

Maatregelen: The Motor Dealers Act, R.S.S. 1978, c. M-22 

The Motor Dealers Regulations, R.R.S. c. M-22 Reg. 1 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Aan handelaren in motorvoertuigen worden geen vergunningen 

verleend tenzij de aanvrager van de vergunning een vestiging in de 

provincie heeft die door de registratieambtenaar als geschikt wordt 

beschouwd en van waaruit hij zijn werkzaamheden als handelaar 

volledig of gedeeltelijk verricht. 
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Voorbehoud I-PT-161 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Diensten in verband met visserij 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 882 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Saskatchewan 

Maatregelen: The Fisheries Act (Saskatchewan), 1994, c. F-16.1 

The Fisheries Regulations, c. F-16.1 Reg. 1 

Toelatingsvoorwaarden voor commerciële visvergunningen, Policy 

Number 3420.02 

Commerciële visserijcoöperaties, Policy Number F & W 2003.2 

Richtsnoeren in verband met de voorwaarden om in aanmerking te 

komen voor een vergunning voor commerciële visvangst met netten 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Alleen een ingezetene van Saskatchewan komt in aanmerking voor 

een vergunning voor commerciële visserij. In een regio waar een 

lokale visserij-industrie actief is, kan vergunningenverlening beperkt 

zijn tot de ingezetenen van die regio. 
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Voorbehoud I-PT-162 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Rechtskundige diensten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 861 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Saskatchewan 

Maatregelen: The Legal Profession Act, 1990, S.S. 1990-91, c. L-10.1 

Reglement van de Law Society of Saskatchewan 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Alleen Canadese burgers of permanent ingezetenen van Canada 

komen in aanmerking voor lidmaatschap van de Law Society 

of Saskatchewan in hun hoedanigheid van student in de rechten 

of advocaat. Alleen de leden van de Law Society of 

Saskatchewan die in het bezit zijn van een geldige 

praktijkvergunning, mogen de rechtspraktijk in Saskatchewan 

uitoefenen. 

2. Eenieder die de rechtspraktijk uitoefent in een andere Canadese 

jurisdictie, kan indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan als 

lid worden toegelaten zonder aan de normale eisen te hebben 

voldaan. Lidmaatschap voor incidenteel optreden staat alleen 

open voor Canadese burgers of ingezetenen van Canada die 

gekwalificeerd zijn om de rechtspraktijk in een andere 

Canadese jurisdictie uit te oefenen. 
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Voorbehoud I-PT-163 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Rechtskundige diensten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 861 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Saskatchewan 

Maatregelen: The Notaries Public Act, R.S.S. 1978, c. N-8 

The Commissioners for Oaths Act, R.S.S. 1978, c  C-16 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Alleen in Saskatchewan verblijvende Canadese burgers kunnen 

tot notaris voor Saskatchewan worden benoemd. 

2. Alleen Canadese burgers kunnen tot Commissioner for Oaths 

(persoon die gemachtigd is een eed af te nemen) in en voor 

Saskatchewan worden benoemd. 
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Voorbehoud I-PT-164 

Sector: Toerisme 

Subsector: Andere — diensten in verband met jacht 

Diensten in verband met visserij 

Toeristengidsen 

Jacht voor eigen rekening 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 7472, 8813, 8820, 96419 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Saskatchewan 

Maatregelen: The Wildlife Act, 1998, S.S. c. W-13.12 

The Wildlife Regulations, c. W13.1 Reg. 1 

The Outfitter and Guide Regulations, 2004, c. N-3.1 Reg. 3 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Eenieder die een vergunning voor het leveren van uitrusting 

wenst, moet ingezetene van Saskatchewan zijn en over een 

maatschappelijke zetel in Saskatchewan beschikken. 
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Voorbehoud I-PT-165 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Bemiddeling in en beheer van eigen of geleased onroerend goed 

Bemiddeling in en beheer van onroerend goed, voor een vast bedrag 

of op contractbasis 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8210, 822 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Saskatchewan 

Maatregelen: The Real Estate Act, S.S. 1995, c. R-1.3 

Het beleid en de verordeningen van de Real Estate Commission 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Een makelaardij en een als makelaar op een registratiecertificaat 

genoemde persoon moeten een kantoor in Saskatchewan hebben en 

trustrekeningen bij een financiële instelling in Saskatchewan 

aanhouden voor het storten van alle gelden die zijn ontvangen in 

verband met onroerendgoedtransacties. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 240 

Voorbehoud I-PT-166 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Diensten in verband met jacht 

Toeristengidsen 

Jacht voor eigen rekening 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 7472, 8813, 96419 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Saskatchewan 

Maatregelen: The Wildlife Act, 1998, S.S. c. W-13.12 

The Wildlife Regulations, c. W13.1 Reg. 1 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Houders van een bontvergunning moeten ingezetenen van 

Saskatchewan zijn. 

2. Een ingezetene van Saskatchewan is een Canadees ingezetene 

wiens hoofdverblijfplaats zich in Saskatchewan bevindt en die 

gedurende de drie maanden voorafgaand aan de datum van de 

aanvraag van de vergunning in de provincie is verbleven. 
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Voorbehoud I-PT-167 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector: Gokken en wedden 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 96492 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Saskatchewan 

Maatregelen: The Alcohol and Gaming Regulation Act, S.S. 1997, c. A-18.011 

Het beleid van de Saskatchewan Liquor and Gaming Authority 

The Slot Machine Act, R.S.S. 1978, c. S-50 

The Saskatchewan Gaming Corporation Act, S.S. 1994, c. S-18.2 

The Interprovincial Lotteries Act, 1984, S.S. 1983-84, c. I-12.01 

Omschrijving: Investeringen 

Alleen speelapparatuur, waaronder videoloterijmachines en 

gokautomaten, die eigendom is van de overheid van Saskatchewan of 

door haar wordt geleased, mag in Saskatchewan worden gebruikt. 
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Voorbehoud I-PT-168 

Sector: Vervoer 

Subsector: Personenvervoer 

Interlokaal personenvervoer per bus met dienstregeling 

Bussen zonder dienstregeling, gecharterde bussen, touringcars en 

bussen voor toeristische rondritten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 71213, 71222, 71223 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Bestuursniveau: Provinciaal — Saskatchewan 

Maatregelen: The Traffic Safety Act, S.S. 2004, c. T-18.1 

The Operating Authority Regulations, 1990, c. M-21.2 Reg. 1 

Beleid van de Highway Safety Board 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Personen die commerciële voertuigen gebruiken om passagiers 

tegen betaling binnen of buiten de provincie te vervoeren, 

moeten beschikken over een Operating Authority Certificate. 

2. Bij de behandeling van een aanvraag voor een Operating 

Authority Certificate of een wijziging daarvan, kan de Highway 

Safety Board bekijken of het voorgestelde initiatief het 

algemeen belang zal dienen. 

3. Het algemeen belang kan worden beoordeeld aan de hand van 

een onderzoek naar het openbaar nut en de behoefte dat het 

volgende omvat: 

a) beoordeling van de toereikendheid van de huidige 

dienstverlening; 

b) marktomstandigheden waaronder uitbreiding van de 

dienstverlening vereist is; 

c) de betekenis van nieuwkomers voor het openbaar nut, 

met inbegrip van de continuïteit en de kwaliteit van de 

dienstverlening; en 

d) de geschiktheid, de bereidheid en het vermogen van de 

aanvrager om een behoorlijke dienstverlening te 

verlenen. 
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Voorbehoud I-PT-169 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Saskatchewan 

Maatregelen: The Business Corporations Act, R.S.S. 1978, c. B-10 

Privaatrechtelijke wetten van de wetgever van Saskatchewan tot 

oprichting van vennootschappen 
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Omschrijving: Investeringen 

1. Ten minste 25 % van de bestuurders van een vennootschap 

moet Canadees ingezetene zijn (bijvoorbeeld een Canadees 

burger of een permanent ingezetene), maar als een 

vennootschap minder dan vier bestuurders heeft, moet ten 

minste één bestuurder Canadees ingezetene zijn. 

2. Indien geen van de bestuurders van een vennootschap zijn 

woonplaats in Saskatchewan heeft, moet de vennootschap 

overeenkomstig de wet een advocaat benoemen, net zoals een 

vennootschap van buiten de provincie. 

3. Bestuurders van een vennootschap kunnen uit hun midden een 

directiecomité benoemen of een directeur die Canadees 

ingezetene is en bevoegdheden van de bestuurders aan de 

directeur of het directiecomité delegeren. 

4. Wanneer de bestuurders van een vennootschap een 

directiecomité benoemen, moet ten minste 25 % van de leden 

van het directiecomité Canadees ingezetene zijn. 

5. Er kunnen beperkingen gelden ten aanzien van de overdracht 

van en het bezit van aandelen in vennootschappen. Het doel is 

ervoor te zorgen dat ondernemingen voldoen aan de Canadese 

vereisten inzake eigendom krachtens bepaalde federale en 

provinciale wet- en regelgeving, in sectoren waarin eigendom 

geldt als voorwaarde om zakelijke activiteiten te mogen 

uitvoeren of voor het verkrijgen van vergunningen, 

machtigingen, subsidies, betalingen of andere voordelen. Om 

een bepaald percentage van Canadese eigendom te kunnen 

handhaven, mag een vennootschap aandelen van 

aandeelhouders zonder hun toestemming verkopen en eigen 

aandelen op de vrije aandelenmarkt kopen. 
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Voorbehoud I-PT-170 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Saskatchewan 

Maatregelen: The Co-operatives Act, 1996, S.S. 1998, c. C-37.3 

Privaatrechtelijke wetten van de wetgever van Saskatchewan tot 

oprichting van vennootschappen 

Praktijken en beleid van de Registrar of Co-operatives 

Omschrijving: Investeringen 

1. Een coöperatie moet een statutaire zetel in Saskatchewan 

hebben. 

2. Het lidmaatschap kan worden beperkt tot Canadezen die 

ingezetene van Saskatchewan zijn. 

3. Er moeten ten minste vijf bestuurders zijn waarvan de 

meerderheid Canadees ingezetene moet zijn. De bestuurders 

worden benoemd uit de leden van de coöperatie. 

4. De registratieambtenaar kan beperkingen opleggen wat betreft 

de sectoren waarin een coöperatie in de provincie actief mag 

zijn. 
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Voorbehoud I-PT-171 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Saskatchewan 

Maatregelen: The Non-profit Corporations Act, S.S. 1995, c. N-4.2 

Privaatrechtelijke wetten van de wetgever van Saskatchewan tot 

oprichting van vennootschappen 

Omschrijving: Investeringen 

1. Ten minste één bestuurder van een vennootschap moet in 

Saskatchewan verblijven. 

2. Ten minste 25 % van de bestuurders van een vennootschap 

moet Canadees ingezetene zijn (zoals een Canadees burger), 

maar als een vennootschap minder dan vier bestuurders heeft, 

moet ten minste één bestuurder Canadees ingezetene zijn. 

3. Bestuurders van liefdadigheidsinstellingen mogen geen 

beslissingen nemen op een bijeenkomst van de raad van 

bestuur, tenzij de meerderheid van de aanwezige bestuurders 

Canadees ingezetene is. 

4. Bestuurders van een vennootschap kunnen uit hun midden een 

directiecomité benoemen of een directeur die Canadees 

ingezetene is en bevoegdheden van de bestuurders aan de 

directeur of het directiecomité delegeren. Wanneer de 

bestuurders van een vennootschap een directiecomité 

benoemen, moet de meerderheid van de leden van het 

directiecomité Canadees ingezetene zijn. 
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Voorbehoud I-PT-172 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Provinciaal — Saskatchewan 

Maatregelen: The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Act, S.S. 1986, 

c. L-0.2 

The Labour-sponsored Venture Capital Corporations Regulations, 

R.R.S. c. L-0.2 Reg 1 

Omschrijving: Investeringen 

1. Labour-sponsored Venture Capital Corporations 

(risicokapitaalfondsen die in kleine en middelgrote Canadese 

ondernemingen investeren) zijn verplicht de inkomsten uit de 

uitgifte van aandelen in de eerste plaats te investeren in de 

aandelen van in aanmerking komende ondernemingen. Om in 

aanmerking te komen, mag een onderneming maximaal 

500 werknemers in Saskatchewan in dienst hebben en ten 

minste 25 % van de uitbetaalde lonen en salarissen moet naar 

ingezetenen van Saskatchewan gaan. 

2. Belastingkredieten zijn voorbehouden aan personen die 

onderworpen zijn aan de provinciale inkomstenbelastingen van 

Saskatchewan en aan de federale inkomstenbelastingen. 
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Voorbehoud I-PT-173 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Provinciaal — Saskatchewan 

Maatregelen: The Community Bonds Act, S.S. 1990-91, c. C-16.1 

Omschrijving: Investeringen 

Alle bestuurders van de voorgestelde community bond 

corporation (vennootschap die gemeenschapsobligaties uitgeeft) 

moeten ingezetenen van Saskatchewan zijn. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 249 

Voorbehoud I-PT-174 

Sector: Landbouw 

Subsector: Landbouwgrond 

Landbouwproducten 

Levende dieren en dierlijke producten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 01, 02, 531 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Provinciaal — Saskatchewan 

Maatregelen: The Saskatchewan Farm Security Act, S.S. 1988-89, c. S-17.1 

Pachtbeleid inzake kroonland (93-10-01) 

Gemeenschapsbeleid inzake weiland (93-12-01) 

Omschrijving: Investeringen 

1. Alleen ten aanzien van Canadese ingezetenen en op Canadese 

landbouwvennootschappen zijn geen beperkingen van 

toepassing met betrekking tot de hoeveelheid landbouwgrond 

die zij kunnen bezitten, waarover zij rechtstreeks of 

onrechtstreeks zeggenschap kunnen hebben of die zij op enige 

andere wijze kunnen gebruiken. 

2. Een "ingezetene" is eenieder die: 

a) elk jaar gedurende ten minste 183 dagen in Canada 

verblijft; of 

b) een Canadees burger is. 

3. Niet-Canadese ingezetenen en vennootschappen die geen 

landbouwvennootschap zijn, mogen in totaal niet meer dan 

10 acres (ongeveer 4 hectare) grond bezitten of verwerven en 

zijn onderworpen aan beperkingen wat de voorwaarden betreft 

waaronder zij landbouwgrond in Saskatchewan kunnen 

bezitten, er rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap over 

kunnen hebben of op enige andere wijze kunnen gebruiken. 

4. Niet-ingezetenen mogen geen belang in onroerend goed 

verwerven via deelneming in commanditaire vennootschappen. 

5. Om weiland te kunnen pachten of verpachten, moeten 

veehouders Canadese burgers of permanent ingezetenen zijn, 

een landbouwbedrijf actief exploiteren of beheren en 

zeggenschap hebben over grond in Saskatchewan. 
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Voorbehoud I-PT-175 

Sector: Landbouw 

Subsector: Landbouw, mijnbouw en industrie 

Diensten in verband met landbouw 

Productie- en distributiediensten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 0291, 0292, 02122, 22, 8811 (andere dan verhuur van 

landbouwmaterieel met bedieningspersoneel) 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Bestuursniveau: Provinciaal — Saskatchewan 

Maatregelen: The Agri-Food Act, S.S. 2004, c. A-15.21 

The Broiler Hatching Egg Marketing Plan Regulations, 1985, c. N-3, 

Reg. 1 

The Commercial Egg Marketing Plan Regulations, 2006, c. A-15.21, 

Reg. 2 

The Milk Marketing Plan Regulations, 2010, c. A-15.21, Reg. 12 

The Saskatchewan Chicken Marketing Plan, 1978, S.R. 387/78 

The Saskatchewan Turkey Producers' Marketing Plan, 1975, 

S.R. 275/75 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Producenten moeten in het bezit zijn van een vergunning voor het 

produceren of het in de handel brengen van: broedeieren voor 

vleeskippen, kippen, consumptie-eieren, melk, en kalkoenen. Alleen 

vergunninghoudende producenten mogen de in de desbetreffende 

contingenttypes bedoelde producten bezitten en produceren. De in 

het kader van dat contingent vervaardigde producten moeten in 

Saskatchewan zijn geproduceerd. 
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Voorbehouden van toepassing in Yukon 

 

Voorbehoud I-PT-176 

Sector: Alle sectoren 

Subsector:  

Bedrijfstakkenclassificatie:  

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Bestuursniveau: Territoriaal — Yukon 

Maatregelen: Income Tax Act, R.S.Y. 2002, c. 118 

Omschrijving: Investeringen 

1. In het kader van de Yukon Income Tax Act krijgen ingezetenen 

van Yukon die in bepaalde ondernemingen investeren een 

belastingkrediet (Yukon Small Business Investment Tax Credit) 

van 25 % van het voor de gekochte aandelen betaalde bedrag. 

Yukon reserveert hiervoor een bedrag van 1 miljoen CAD per 

jaar, dat wordt verdeeld volgens het beginsel "wie het eerst 

komt, het eerst maalt". 

2. Hiervoor in aanmerking komende kleine ondernemingen 

moeten aan bepaalde criteria voldoen, waaronder het 

handhaven van een permanente vestiging in Yukon, ten minste 

50 % van hun activa in Yukon hebben en ten minste 50 % van 

de salarissen in Yukon uitkeren. 
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Voorbehoud I-PT-177 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Rechtskundige diensten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 861 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Territoriaal — Yukon 

Maatregelen: Legal Profession Act, R.S.Y. 2002, c. 134 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

De volgende personen komen in aanmerking om te verzoeken om 

toegang tot de Law Society of Yukon en zich te laten inschrijven als 

leden voor het beoefenen van de interne rechtspraktijk: 

a) personen die op regelmatige wijze zijn toegelaten tot de 

balie van een provincie of het beroep van advocaat 

(attorney, advocate, barrister of solicitor) mogen 

uitoefenen in een provincie; of 

b) personen die een stage van 12 maanden als 

rechtenstudent (student-at-law) in Yukon hebben 

voltooid, goedgekeurd door de leiding van het kantoor. 
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Voorbehoud I-PT-178 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Notarissen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 861 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Territoriaal — Yukon 

Maatregelen: Notaries Act, R.S.Y. 2002, c. 158 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Eenieder die verzoekt om inschrijving als notaris moet een Canadees 

burger of een permanent ingezetene van Canada zijn. 
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Voorbehoud I-PT-179 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Bemiddeling in en beheer van eigen of geleased onroerend goed 

Bemiddeling in en beheer van onroerend goed, voor een vast bedrag 

of op contractbasis 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 821, 822 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Territoriaal — Yukon 

Maatregelen: Real Estate Agents Act, R.S.Y. 2002, c. 188 

Regulation, O.I.C., 1977/158, 1981/14, and 1990/136 

Omschrijving: Grensoverschrijdende handel in diensten 

Kandidaat-makelaars in onroerend goed moeten: 

a) ingezetene van Yukon zijn gedurende een periode van ten 

minste drie maanden onmiddellijk voorafgaand aan de 

datum van de aanvraag; en 

b) gedurende ten minste één jaar vóór de indiening van de 

aanvraag beschikken over een vergunning als verkoper in 

Yukon. 
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Voorbehoud I-PT-180 

Sector: Reisbureaus, touroperators en toeristengidsen 

Subsector: Diensten van toeristengidsen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 7472 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Territoriaal — Yukon 

Maatregelen: Wilderness Tourism Licensing Act, R.S.Y. 2002, c. 228 

General Regulation, O.I.C. 1999/69 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Er is een beperkt aantal vergunningen voor het Glacier Bay 

National Park and Preserve. De aan Yukon toegekende 

vergunningen worden bij voorkeur aan ingezetenen van Yukon 

verleend. 

2. Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de 

overheid van Yukon het wildernistoerisme reguleren en 

hiervoor vergunningen afgeven. Hierbij kan het onder meer 

gaan om de vaststelling van maatregelen: 

a) om eigendom te beperken op basis van nationaliteit of 

ingezetenschap; 

b) om de markttoegang te beperken; en 

c) om de voorkeur te geven aan Canadese personen en 

Canadese dienstverleners. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 256 

Voorbehoud I-PT-181 

Sector: Toerisme 

Subsector: Diensten in verband met jacht, de vangst met vallen, het leveren van 

uitrusting en toeristengidsen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8813, 7472, 96419 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Territoriaal — Yukon 

Maatregelen: Wildlife Act, R.S.Y. 2002, c. 229 

Wildlife Regulations, O.I.C. 2012/84 

Trapping Regulation, O.I.C. 1983/283 

Parks and Land Certainty Act, R.S.Y. 2002, c. 165 

Hershel Island Park Regulation, O.I.C. 1990/038 
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Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Aanvragers van concessies voor het leveren van uitrusting, 

concessies voor de vangst met vallen en vergunningen voor 

wildernistoerisme moeten Canadese burgers of permanent 

ingezetenen zijn die hun normale verblijfplaats in Canada 

hebben. Leveranciers van uitrusting moeten in Yukon zijn 

gedurende de periode waarin personen binnen het bereik van 

hun concessie jagen. 

2. Een certificaat voor het leveren van uitrusting is een jaarlijkse 

vergunning die de houder het recht geeft uitrusting te leveren 

binnen het bereik van een specifieke concessie. Een certificaat 

voor het leveren van uitrusting wordt afgegeven aan personen 

die houder zijn van een concessie, of indien hierom wordt 

verzocht, aan een door de leverancier van uitrusting 

aangewezen in aanmerking komende onderneming. De 

onderneming kan daarna gidsdiensten verlenen aan jagers. 

Vergunningen voor Assistant Trappers (assistent-vallenzetters) 

en concessies voor de vangst met vallen worden alleen aan 

ingezetenen van Yukon verleend. 

3. Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de 

overheid van Yukon het toerisme, met inbegrip van diensten in 

verband met jacht, de vangst met vallen, het leveren van 

uitrusting en toeristengidsen reguleren en hiervoor 

vergunningen afgeven. Hierbij kan het onder meer gaan om de 

vaststelling van maatregelen: 

a) om de eigendom te beperken op basis van nationaliteit of 

ingezetenschap; 

b) om de markttoegang te beperken; en 

c) om de voorkeur te geven aan Canadese personen en 

Canadese dienstverleners. 
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Voorbehoud I-PT-182 

Sector: Diensten in verband met landbouw, jacht en bosbouw 

Subsector: Huiden, vellen en pelterijen, ongelooid 

Diensten in verband met veehouderij 

Diensten in verband met jacht 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 0297, 8812, 8813 

Type voorbehoud: Markttoegang 

Nationale behandeling 

Bestuursniveau: Territoriaal — Yukon 

Maatregelen: Wildlife Act, R.S.Y. 2002, c. 229 

Wildlife Regulations, O.I.C. 2012/84 

Trapping Regulations, O.I.C. 1982/283 

Game Farm Regulations, O.I.C. 1995/15 

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, 

S.C. 2003, c. 7 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Om een bontkwekerij in Yukon te mogen exploiteren is een 

vergunning vereist. Alleen ingezetenen van Yukon komen in 

aanmerking voor een vergunning. Voor ingezetenschap is 

vereist een verblijf in Yukon gedurende één jaar 

overeenkomstig de Wildlife Act. 

2. Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de 

overheid van Yukon het fokken van dieren, met inbegrip van 

de productie van ongelooide huiden, vellen en pelterijen, 

diensten in verband met veehouderij en diensten in verband 

met jacht reguleren en hiervoor vergunningen afgeven. Hierbij 

kan het onder meer gaan om de vaststelling van maatregelen: 

a) om de eigendom te beperken op basis van nationaliteit of 

ingezetenschap; 

b) om de markttoegang te beperken; en 

c) om de voorkeur te geven aan Canadese personen en 

Canadese dienstverleners. 
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Voorbehoud I-PT-183 

Sector: Grond 

Subsector: Landbouwgrond, bos en andere beboste grond 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 531, 8811 (andere dan verhuur van materieel met 

bedieningspersoneel), 8812 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Territoriaal — Yukon 

Maatregelen: Lands Titles Act, R.S.Y. 2002, c. 130 

Lands Act, R.S.Y. 2002, c. 132 

Lands Regulation, O.I.C. 1983/192 

Lands Act – Regulation to Amend the Lands Regulation, 

O.I.C. 2012/159 

Het landbouwbeleid van Yukon 

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, 

S.C. 2003, c. 7 
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Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Vennootschappen die aanvragen indienen voor het gebruik van 

landbouwgrond moeten in Canada of Yukon zijn gevestigd en 

de meerderheid van de aandeelhouders moeten Canadese 

burgers of permanent ingezetenen zijn die gedurende één jaar 

onafgebroken in Yukon zijn verbleven. 

2. Om een aanvraag voor het gebruik van landbouwgrond te 

mogen indienen, moet een vereniging in Yukon zijn 

ingeschreven, het leidinggevend personeel moet Canadees 

burger of permanent ingezetene zijn en de desbetreffende 

personeelsleden moeten gedurende één jaar onafgebroken in 

Yukon zijn verbleven. 

3. De meerderheid van de leden van een landbouwvereniging of 

een coöperatie die een aanvraag indient, moet ingezetene van 

Yukon zijn. 

4. Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de 

overheid van Yukon de landbouw, met inbegrip van 

landbouwgrond, bos en andere beboste grond reguleren en 

hiervoor vergunningen afgeven. Hierbij kan het onder meer 

gaan om de vaststelling van maatregelen: 

a) om de eigendom te beperken op basis van nationaliteit of 

ingezetenschap; 

b) om prestatie-eisen op te leggen; 

c) om de voorkeur te geven aan Canadese personen en 

Canadese dienstverleners; en 

d) met betrekking tot de nationaliteit of het ingezetenschap 

van het hoger management en de raden van bestuur. 

 

  



 

 

EU/CA/R/Bijlage I/nl 261 

Voorbehoud I-PT-184 

Sector: Grond 

Subsector: Landbouwgrond, bos en andere beboste grond 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 8811 (andere dan verhuur van landbouwmaterieel met 

bedieningspersoneel), 8812, 531 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Territoriaal — Yukon 

Maatregelen: Land Titles Act, R.S.Y. 2002, c. 130 

Lands Act, R.S.Y. 2002, c. 132 

Lands Regulation, O.I.C. 1983/192 

Lands Act – Regulation to Amend the Lands Regulation, 

O.I.C. 2012/159 

Grazing Regulations, O.I.C. 1988/171 

Het graasbeleid van Yukon 

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, 

S.C. 2003, c. 7 
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Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Om een graasovereenkomst te kunnen aanvragen: 

a) moeten particuliere aanvragers Canadese burgers of 

permanent ingezetenen zijn en gedurende één jaar 

voorafgaand aan de aanvraag in Yukon zijn verbleven; 

b) moet de meerderheid van de aandelen van de 

vennootschappen die een aanvraag indienen, worden 

gehouden door ingezetenen van Yukon; of 

c) moet de meerderheid van de leden van een 

landbouwvereniging of een coöperatie die een aanvraag 

indient, ingezetene van Yukon zijn. 

2. Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de 

overheid van Yukon de landbouw, waaronder diensten in 

verband met landbouw, diensten in verband met veehouderij, 

landbouwgrond, bos en andere beboste grond en de pacht van 

kroonland reguleren en hiervoor vergunningen afgeven. Hierbij 

kan het onder meer gaan om de vaststelling van maatregelen: 

a) om prestatie-eisen op te leggen; 

b) om de eigendom te beperken op basis van nationaliteit of 

ingezetenschap; 

c) om de voorkeur te geven aan Canadese personen en 

Canadese dienstverleners; en 

d) met betrekking tot de nationaliteit of het ingezetenschap 

van het hoger management en de raden van bestuur. 
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Voorbehoud I-PT-185 

Sector: Landbouw-, bosbouw- en visserijproducten 

Subsector: Productie, verwerking en vervoer van landbouwproducten 

Voedingsmiddelen en visserijproducten 

Diensten in verband met visserij 

Diensten in verband met landbouw, bosbouw en jacht 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 01, 02, 04, 531, 881 (andere dan verhuur van 

landbouwmaterieel met bedieningspersoneel en 8814), 882 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Territoriaal — Yukon 

Maatregelen: Agricultural Products Act, R.S.Y. 2002, c. 3 

Meat Inspection and Abattoir Regulations, O.I.C. 1988/104 

Het landbouwbeleid van Yukon 

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, 

S.C. 2003, c. 7 
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Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de overheid 

van Yukon de landbouw, met inbegrip van de productie, het in de 

handel brengen, het verwerken en het vervoer van voedingsmiddelen 

en visserijproducten alsmede diensten in verband met visserij 

reguleren en hiervoor vergunningen afgeven. Hierbij kan het onder 

meer gaan om de vaststelling van maatregelen: 

a) om prestatie-eisen op te leggen; 

b) om de eigendom te beperken op basis van nationaliteit of 

ingezetenschap; 

c) om de voorkeur te geven aan Canadese personen en 

Canadese dienstverleners; en 

d) met betrekking tot de nationaliteit of het ingezetenschap 

van het hoger management en de raden van bestuur. 
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Voorbehoud I-PT-186 

Sector: Landbouw-, bosbouw- en visserijproducten 

Subsector: Landbouwgrond, bos en andere beboste grond 

Producten van bosbouw en bosexploitatie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 03, 531 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Territoriaal — Yukon 

Maatregelen: Forest Resources Act, S.Y. 2008, c. 15 

Forest Resources Regulation, O.I.C. 2010/171 

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, 

S.C. 2003, c. 7 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de overheid 

van Yukon de bosbouw, met inbegrip van landbouwgrond, bos en 

andere beboste grond alsmede de producten van bosbouw en 

bosexploitatie reguleren en hiervoor vergunningen afgeven. Hierbij 

kan het onder meer gaan om de vaststelling van maatregelen: 

a) om prestatie-eisen op te leggen; 

b) om de eigendom te beperken op basis van nationaliteit of 

ingezetenschap; 

c) om de voorkeur te geven aan Canadese personen en 

Canadese dienstverleners; en 

d) met betrekking tot de nationaliteit of het ingezetenschap 

van het hoger management en de raden van bestuur. 
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Voorbehoud I-PT-187 

Sector: Energie 

Subsector: Elektrische energie 

Diensten in verband met distributie van energie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 171, 713, 887 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Territoriaal — Yukon 

Maatregelen: Waters Act, S.Y. 2003, c. 19 

Waters Regulation, O.I.C. 2003/58 

Environment Act, R.S.Y. 2002, c. 76 

Quartz Mining Act, S.Y. 2003, c. 14 

Quartz Mining Land Use Regulation, O.I.C. 2003/64 

Security Regulation, O.I.C. 2007/77 

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, 

S.C. 2003, c. 7 
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Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. Yukon behoudt zich het recht voor de tarieven voor elektriciteit 

vast te stellen of te wijzigen. 

2. Yukon kan installaties of waterkracht waarvan het eigenaar is 

of waarover het zeggenschap heeft, voor operationele 

doeleinden ter beschikking stellen van de Yukon Development 

Corporation (of een dochteronderneming of opvolger daarvan). 

3. Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de 

overheid van Yukon de energiesector, met inbegrip van 

elektrische energie en diensten in verband met 

energiedistributie reguleren en hiervoor vergunningen afgeven. 

Hierbij kan het onder meer gaan om de vaststelling van 

maatregelen: 

a) om prestatie-eisen op te leggen; 

b) om de eigendom te beperken op basis van nationaliteit of 

ingezetenschap; 

c) om de voorkeur te geven aan Canadese personen en 

Canadese dienstverleners; en 

d) met betrekking tot de nationaliteit of het ingezetenschap 

van het hoger management en de raden van bestuur. 
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Voorbehoud I-PT-188 

Sector: Energie 

Subsector: Productie, vervoer en distributie van elektriciteit 

Gas, stoom en warm water 

Diensten in verband met distributie van energie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 171, 713, 887 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Territoriaal — Yukon 

Maatregelen: Corporate Governance Act, R.S.Y. 2002, c. 45 

Public Utilities Act, R.S.Y. 2002, c. 186 

Yukon Power Corporation Regulations, O.I.C. 1987/71 

Yukon Development Corporation Act, R.S.Y. 2002, c. 236 

Energy Conservation Fund, O.I.C. 1997/91 

Energy Conservation Fund Use Regulation, O.I.C. 1998/204 

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, 

S.C. 2003, c. 7 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de overheid 

van Yukon de energiesector, met inbegrip van de productie, het 

vervoer en de distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water 

en diensten in verband met energiedistributie reguleren en hiervoor 

vergunningen afgeven. Hierbij kan het onder meer gaan om de 

vaststelling van maatregelen: 

a) om prestatie-eisen op te leggen; 

b) om de eigendom te beperken op basis van nationaliteit of 

ingezetenschap; 

c) om de voorkeur te geven aan Canadese personen en 

Canadese dienstverleners; en 

d) met betrekking tot de nationaliteit of het ingezetenschap 

van het hoger management en de raden van bestuur. 
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Voorbehoud I-PT-189 

Sector: Vervoer 

Subsector: Vervoer via pijpleidingen  

Vervoer van brandstoffen 

Vervoer van andere goederen 

Diensten in verband met distributie van energie 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 17, 713, 887 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur  

Bestuursniveau: Territoriaal — Yukon 

Maatregelen: Public Utilities Act, R.S.Y. 2002, c. 186 

Yukon Power Corporation Regulations, O.I.C. 1987/71 

Oil and Gas Act, R.S.Y. 2002, c. 162 

Oil and Gas Pipeline Regulations 

Oil and Gas Disposition Regulations, O.I.C. 1999/147 

Oil and Gas Licence Administration Regulations, O.I.C. 2004/157 

Oil and Gas Drilling and Production Regulations, O.I.C. 2004/158 

Oil and Gas Geoscience and Exploration Regulations, 

O.I.C. 2004/156 

Oil and Gas Royalty Regulations, O.I.C. 2008/25 

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, 

S.C. 2003, c. 7 
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Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

1. De Commissioner in Executive Council (de Commissaris in de 

Uitvoerende Raad) kan een "energieproject" (waaronder olie- 

of gaspijpleidingen) aanwijzen als "gereguleerd project" en 

geeft de minister de toestemming voorwaarden voor het project 

vast te stellen. De Commissioner in Executive Council kan de 

Yukon Utilities Board aanwijzingen geven met betrekking tot, 

onder meer, de tarieven voor de nutsvoorzieningen en de 

activiteiten van de openbare nutsbedrijven. 

2. Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de 

overheid van Yukon het vervoer, met inbegrip van het vervoer 

via pijpleidingen, het vervoer van brandstoffen en het vervoer 

van andere goederen en diensten in verband met distributie van 

energie reguleren en hiervoor vergunningen afgeven. Hierbij 

kan het onder meer gaan om de vaststelling van maatregelen: 

a) om prestatie-eisen op te leggen; 

b) om de eigendom te beperken op basis van nationaliteit of 

ingezetenschap; 

c) om de voorkeur te geven aan Canadese personen en 

Canadese dienstverleners; en 

d) met betrekking tot de nationaliteit of het ingezetenschap 

van het hoger management en de raden van bestuur. 
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Voorbehoud I-PT-190 

Sector: Energie 

Subsector: Olie en gas 

Diensten in verband met distributie van energie 

Ruwe aardolie en aardgas 

Vervoer via pijpleidingen 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 120, 713, 887 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur  

Bestuursniveau: Territoriaal — Yukon 

Maatregelen: Canada-Yukon Oil and Gas Accord 

Oil and Gas Act, R.S.Y. 2002, c. 162 

Oil and Gas Pipeline Regulation 

Oil and Gas Disposition Regulations, O.I.C. 1999/147 

Oil and Gas Licence Administration Regulations, O.I.C. 2004/157 

Oil and Gas Drilling and Production Regulations, O.I.C. 2004/158 

Oil and Gas Geoscience and Exploration Regulations, 

O.I.C. 2004/156 

Oil and Gas Royalty Regulations, O.I.C. 2008/25 

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, 

S.C. 2003, c. 7 
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Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de overheid 

van Yukon de energiesector, met inbegrip van olie en gas en diensten 

in verband met energiedistributie, ruwe aardolie, aardgas en het 

transport via pijpleidingen reguleren en hiervoor vergunningen 

afgeven. Hierbij kan het onder meer gaan om de vaststelling van 

maatregelen: 

a) om prestatie-eisen op te leggen; 

b) om de eigendom te beperken op basis van nationaliteit of 

ingezetenschap; 

c) om de voorkeur te geven aan Canadese personen en 

Canadese dienstverleners; en 

d) met betrekking tot de nationaliteit of het ingezetenschap 

van het hoger management en de raden van bestuur. 
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Voorbehoud I-PT-191 

Sector: Alcoholische dranken 

Subsector: Handelsbemiddeling 

Groothandel 

Detailhandel (sterke dranken, wijn en bier, winkels voor sterke 

dranken, wijn en bier) 

Bereiding en vervoer van alcoholische dranken 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 24 (andere dan 244), 62112, 62226, 63107, 7123 (andere dan 

71231, 71232, 71233, 71234), 8841 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Territoriaal — Yukon 

Maatregelen: Liquor Act, R.S.Y. 2002, c. 140 

Liquor Regulations, O.I.C. 1977/37 

Regulations to Amend the Liquor Regulations, O.I.C. 2010/157, 

O.I.C. 2012/96 

Yukon Act, S.C. 2002, c. 7 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de overheid 

van Yukon de sector van de alcoholische dranken, met inbegrip van 

groothandel, detailhandel in voedingsmiddelen, winkels voor sterke 

dranken, wijn en bier, handelsbemiddeling, de productie, de 

bereiding en het vervoer van alcoholische dranken en de 

detailhandel daarin reguleren en hiervoor vergunningen afgeven. 

Hierbij kan het onder meer gaan om de vaststelling van maatregelen: 

a) om de eigendom te beperken op basis van nationaliteit of 

ingezetenschap; 

b) om de voorkeur te geven aan Canadese personen en 

Canadese dienstverleners; en 

c) met betrekking tot de nationaliteit of het ingezetenschap 

van het hoger management en de raden van bestuur. 
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Voorbehoud I-PT-192 

Sector: Cultuur, sport en recreatie 

Subsector: Gokken en wedden 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 96492 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Territoriaal — Yukon 

Maatregelen: Public Lotteries Act, R.S.Y. 2002, c. 179 

Lottery Licensing Act, R.S.Y. 2002, c. 143 

Lotteries and Games of Chance Regulations and the Diamond Tooth 

Gerties Regulations, O.I.C. 1987/180 

Lottery Licensing Act – Regulation to Amend the Lottery and Games 

of Chance Regulations, O.I.C. 2012/102 

Slot Machine Management Regulations, O.I.C. 2205/32 
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Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de overheid 

van Yukon gokken en wedden, met inbegrip van regulerende 

diensten, dienstverleners, productie, leveranciers van materialen, de 

exploitatie van en reparatiediensten in verband met loterijen, 

speelautomaten, videoloterijterminals, kansspelen, wedrennen, 

wedkantoren, bingo's, casino's en promotionele prijsvragen reguleren 

en hiervoor vergunningen afgeven, en deze activiteiten onder meer 

via territoriale monopolies uitoefenen. Hierbij kan het onder meer 

gaan om de vaststelling van maatregelen: 

a) om prestatie-eisen op te leggen; 

b) om de eigendom te beperken op basis van nationaliteit of 

ingezetenschap; 

c) om de voorkeur te geven aan Canadese personen en 

Canadese dienstverleners; en 

d) met betrekking tot de nationaliteit of het ingezetenschap 

van het hoger management en de raden van bestuur. 
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Voorbehoud I-PT-193 

Sector: Zakelijke dienstverlening 

Subsector: Veterinaire diensten voor huisdieren 

Andere veterinaire diensten 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 932 

Type voorbehoud: Nationale behandeling  

Bestuursniveau: Territoriaal — Yukon 

Maatregelen: Animal Protection Act, R.S.Y. 2002, c. 6 

Animal Health Act, R.S.Y. 2002, c. 5 

Occupational Training Act, R.S.Y. 2002, c. 160 

Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de overheid 

van Yukon de veterinaire diensten voor huisdieren en andere 

veterinaire diensten reguleren en hiervoor vergunningen afgeven. 

Hierbij kan het onder meer gaan om de vaststelling van maatregelen: 

a) om de eigendom te beperken op basis van nationaliteit of 

ingezetenschap; en 

b) om de voorkeur te geven aan Canadese personen en 

Canadese dienstverleners. 
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Voorbehoud I-PT-194 

Sector: Onderzoek en ontwikkeling 

Subsector: Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de natuur- en de 

ingenieurswetenschappen 

Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van de maatschappij- en 

geesteswetenschappen 

Interdisciplinair onderzoeks- en ontwikkelingswerk 

Bedrijfstakkenclassificatie: CPC 852, 851 (uitsluitend taalwetenschap en talen), 853 

Type voorbehoud: Nationale behandeling 

Prestatie-eisen 

Hoger management en raden van bestuur 

Bestuursniveau: Territoriaal — Yukon 

Maatregelen: Scientists and Explorers Act, R.S.Y. 2002, c. 200 

Historic Resources Act, R.S.Y. 2002, c. 109 

Archaeological Sites Regulation, O.I.C. 2003/73 

Wildlife Act, R.S.Y. 2002, c. 229 

Wildlife Regulations, O.I.C. 2012/84 

Languages Act, R.S.Y. 2002, c. 133 

Yukon Environmental and Socio-Economic Assessment Act, 

S.C. 2003, c. 7 
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Omschrijving: Investeringen en grensoverschrijdende handel in diensten 

Aan de hand van de bovengenoemde maatregelen kan de overheid 

van Yukon onderzoek en ontwikkeling op het gebied van natuur- en 

ingenieurswetenschappen, maatschappij- en geesteswetenschappen 

alsmede interdisciplinair onderzoeks- en ontwikkelingswerk 

reguleren en hiervoor vergunningen afgeven. Hierbij kan het onder 

meer gaan om de vaststelling van maatregelen: 

a) om prestatie-eisen op te leggen; 

b) om de eigendom te beperken op basis van nationaliteit of 

ingezetenschap; 

c) om de voorkeur te geven aan Canadese personen en 

Canadese dienstverleners; en 

d) met betrekking tot de nationaliteit of het ingezetenschap 

van het hoger management en de raden van bestuur. 

 

 


