INFORMATIEDOSSIER
Voorwaarden om in België een beroepsactiviteit te starten
In België moet elke natuurlijke persoon of rechtspersoon het bewijs leveren van zijn/haar vaardigheden als
ondernemer. De erkende Ondernemingsloketten zijn bevoegd om aan de hand van de geleverde bewijzen en
documenten, te bepalen of een kandidaat ondernemer al dan niet over de nodige vaardigheden beschikt.
ONDERNEMER

Commerciële activiteit

Niet‐commerciële activiteit
Vastgoedmakelaar ‐ Psycholoog ‐ Architect ‐ Auto‐expert
Boekhouder en fiscalist ‐ Landmeter en deskundige
Verzekeringsadviseur ‐ Detective ‐ Apotheker ‐ Journalist
Dierenarts ‐ Vroedvrouw ‐ Wisselagent ‐ Juridische beroepen
Medische en paramedische beroepen

1 KENNIS VAN BEDRIJFSBEHEER
= elementaire kennis van Recht, de boekhouding, het beheer
en de financiën.
2 SPECIFIEKE BEROEPSVAARDIGHEDEN
Gereglementeerde sectoren:
Motorvoertuigen en rijwielen – Bouw – Personenzorg ‐
Bakker/Banketbakker ‐ Catering/Traiteur ‐
Droogkuiser/Verver – Installateur – Koeltechnicus ‐
Groothandelaar in vlees – Slager ‐ Groothandelaar

‐
‐
‐
‐

VALLEN ONDER DE VOORSCHRIFTEN DIE ORDES EN
INSTITUTEN VOOR DE UITOEFENING VAN HUN
RESPECTIEVELIJK BEROEP HEBBEN UITGEWERKT

3 WIE MOET HET BEWIJZEN
Natuurlijk persoon:
‐ Ondernemer
‐ Echtgeno(o)t(e)
‐ Wettelijke samenwonende
‐ Feitelijke samenwonende (+ 6 maand)
‐ Familielid tot de 3de graad verwant
‐ Werknemer (onbepaalde duur + voltijds)
Rechtspersoon:
‐ Zaakvoerder
‐ Afgevaardigde bestuurder
‐ Werknemer /Werkend vennoot (niet voor kennis
bedrijfsbeheer)
4 HOE HET BEWIJS TE LEVEREN
‐ Diploma
‐ Beroepservaring
‐ Centrale examencommissie

TIP
Er bestaan dus een aantal reglementeringen die de ondernemer moet naleven. Zulke reglementen zijn er vooral om
toekomstige moeilijkheden te vermijden en zowel de bestaande beroepen als de consument te beschermen.
De verscheidenheid van diploma’s en voorwaarden is aanzienlijk. Aarzel dus zeker niet om contact op te nemen met een
erkend Ondernemingsloket om nog voor uw inschrijving te controleren of u aan al de criteria beantwoordt.
Wij hebben contacten bij de verschillende ondernemingsloketten in Vlaanderen.
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