Beroepskaarten
Koning Albert II-laan 35 bus 20
1030 BRUSSEL
www.vlaanderen.be/beroepskaart-voor-buitenlandse-ondernemers

Bewijsmiddelen bij nieuwe aanvraag beroepskaart:
-

Aanvraag van een beroepskaart die recht moet geven op verblijf

-

aanvrager is een langdurig ingezetene in een andere EU-lidstaat:

/////////////////////////////////////////////////////////////////

1

Algemene documenten

Volgende algemene documenten moeten bij elke nieuwe beroepskaartaanvraag gevoegd worden:
•

Voorblad dat een overzicht biedt van alle bewijsmiddelen die u heeft toegevoegd aan uw
aanvraagformulier;

•

Getuigschrift van goed gedrag en zeden of uittreksel uit het strafregister op uw naam (maximum 6
maanden oud), afgeleverd door de overheid van het land waar u op dit moment verblijft;

•

Bewijs dat de aanvraagkost van 140 euro werd betaald;

•

Kopie van uw verblijfsvergunning, voor het land waar u uw aanvraag indient.
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Specifieke documenten

•

Bewijs dat u over de status van EG-langdurig ingezetene beschikt;

•

Motivatiebrief waarin minstens de volgende onderwerpen worden besproken:

✓

Korte uiteenzetting van uw project;

✓

De reden(en) waarom u kiest voor Vlaanderen als vestigingsplaats van uw onderneming;

✓

Uw kennis van het Nederlands of de inspanningen die u bereid bent te leveren om deze kennis te
verwerven. Als kennis van het Nederlands volgens u geen vereiste is voor de succesvolle uitbating
van uw onderneming, dan moet dit in deze brief worden toegelicht;

✓

De relevantie van uw studies en/of vorige beroepsactiviteiten voor deze activiteit;

✓

Een schatting van de inkomsten die u persoonlijk verwacht te verwerven uit de voorgestelde
zelfstandige activiteit;

✓

Als u ervan overtuigd bent dat uw activiteit een bijzondere sociale, culturele, artistieke of
sportieve meerwaarde betekent voor België, mag u dit in de motivatiebrief verduidelijken.
U moet verder voldoende bewijsmiddelen (bv. referentiebrieven, portfolio,…) toevoegen die
dit kunnen staven en die kunnen aantonen dat hij/zij in zijn/haar levensonderhoud zal kunnen
voorzien. In dit geval moeten onderstaande bewijsmiddelen niet worden toegevoegd;
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•

Overzicht van uw volledig CV en bewijzen van relevante werkervaring (bv. referentiebrieven of
aanbevelingen, loonbrieven, kopie van arbeidscontracten,…);

•

Kopie(ën) van behaalde diploma’s;

•

Bewijs van inkomen van de afgelopen 12 maanden (bv. loonbrieven, belastingaangiften,
bankrekeninguittreksels

•

Bankafschrift van uw spaarrekening waarop alle transacties van de afgelopen 3 maanden zichtbaar
zijn;

•

Als u op vraag van de huidige zaakvoerder van een al in België bestaande onderneming naar België
wenst te komen, moet er ook een motivatiebrief van de huidige zaakvoerder worden toegevoegd
waarin wordt uitgelegd waarom de onderneming een beroep wenst te doen op uw diensten. Als er
in België al gezocht werd naar personeel of vennoten met dezelfde bekwaamheid of hetzelfde
profiel, moet bewijs worden toegevoegd van deze zoektocht;

•

Als u ook andere inkomstenbronnen heeft of verwacht dan de voorgestelde zelfstandige activiteit,
dan moet u toelichting en bewijzen toevoegen (bv. een reeds afgesloten maar nog niet gestorte
banklening, inkomsten uit een andere onderneming, huurinkomsten). U moet kunnen bewijzen dat
u over voldoende liquide middelen beschikt om enerzijds de voorgenomen investeringen te doen en
anderzijds te kunnen voorzien in uw levensonderhoud (en dat van uw gezin, indien van toepassing);

•

Bewijzen van uw relevante ervaring met België, indien van toepassing (bv. kopie van uw in België
behaalde diploma’s, referenties van potentiële klanten, opdrachtgevers, handelspartners,…);

•

Als u in een onderneming actief wordt die meer dan twee jaar geleden werd opgericht:

✓

Recente balans en resultatenrekening;

✓

Uitleg bij de zwakke financiële resultaten van de onderneming, indien van toepassing;

•

Ondertekend aandeelhoudersregister van uw onderneming;

•

Als u al onderneemt in een ander land dan België: een kopie van de akte van oprichting van deze
buitenlandse onderneming, de statuten van de onderneming, een recente balans en
resultatenrekening;

•

Als u een nieuwe onderneming opricht, een onderneming overneemt, of actief wordt in een
onderneming die minder dan 2 jaar oud is, moet er een ondernemingsplan worden toegevoegd aan
het dossier. Dit ondernemingsplan bevat minstens informatie over:

•

✓

Persoonlijke gegevens;

✓

Het product of de dienst (inclusief prijsopbouw);

✓

De organisatie;

✓

Een marktanalyse toegespitst op het eigen product of dienst;

✓

Financieel plan met minstens een omzet- en liquiditeitsprognose, inclusief berekeningen;

✓

Specificatie en schatting van de arbeidscreatie en investeringen;

Als u een nieuwe onderneming heeft opgericht, moeten afhankelijk van het type
onderneming de volgende documenten worden toegevoegd:

✓

bij een eenmanszaak (natuurlijke persoon): de openingsbalans en een bankafschrift van de
onderneming waarop het geïnvesteerde bedrag staat;

✓

bij een vennootschap (rechtspersoon): de oprichtingsakte, openingsbalans en een
bankafschrift van de onderneming;
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•

Als u freelancer of consultant bent: kopieën van overeenkomst(en) van (de) opdracht(en) waaruit
blijkt dat u als freelancer werkt of zal werken;

•

Bewijsmiddelen (bv. patenten of referenties van kennisinstellingen e.d.) die het innovatieve karakter
van het product of de dienst voor Vlaanderen aantonen;

•

Bewijsmiddelen van arbeidscreatie in de eigen onderneming;

•

Bewijzen m.b.t. de voorgenomen investeringen;

•

Als uw onderneming importeert of exporteert (of dit in de toekomst zal doen), moet u ook de
volgende vragen beantwoorden:

•

✓

Over welke producten gaat het?

✓

Uit welke landen wordt/zal worden geïmporteerd en naar welke landen wordt/zal worden
geëxporteerd?

✓

Wat is de verhouding import / export?

✓

Welke zijn de (toekomstige) leveranciers en welke zijn de (toekomstige) afzetmarkten voor
deze producten?

✓

Bewijsmiddelen: kopie van facturen, bestellingen of contracten of bewijs van reeds gelegde
contacten;

Andere documenten ter ondersteuning van uw dossier: kopie van aan- en verkoopfacturen,
contracten, samenwerkingsovereenkomsten,….
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