BEROEPSKAARTEN

Aanvraag van beroepskaart voor vreemdelingen(1) (2)
Dit formulier kan elektronisch worden ingevuld, afgeprint en opgeslagen.
Sinds 1 januari 2015 worden de aanvragen tot het bekomen van een beroepskaart
voor vreemdelingen behandeld door de Gewesten.
Het weerhouden criterium voor de verdeling van de aanvragen tussen de Gewesten is
dat van de vestigingseenheid (plaats van economische activiteit).
Ingeval de aanvraag betrekking heeft op verschillende vestigingseenheden zich
bevindende in verschillende Gewesten, is het in aanmerking te nemen Gewest
datgene waar zich de maatschappelijke zetel bevindt.
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid - Dienst Werkgelegenheid
Directie Economische Migratie
Meer informatie:
T +32 (0)2 204 13 99
F +32 (0)2 204 15 28
beroepskaarten@gob.brussels
Voorbehouden aan de diplomatieke of consulaire post
Diplomatieke of consulaire post
Contactpersoon
Tel
E-mail

Type aanvraag:
Nieuwe aanvraag
Hernieuwing (3)
Wijziging(3)
Vervanging(4)

Ce formulaire est également disponible en français sur simple demande.
(1)
(2)
(3)
(4)

zie website
elke wijziging tijdens de behandeling van de aanvraag dient schriftelijk meegedeeld te worden aan de Directie
Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie
de oude beroepskaart bijvoegen en een voorlopig attest afleveren dat een voortzetting van de activiteit toelaat

de verklaring op eer van verlies of vernieling van de kaart bijvoegen en een voorlopig attest afleveren dat een voortzetting van de
activiteit toelaat
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Uitbatingsadres(sen)
exploitatiezetel
straat
postcode

nr

bus

nr

bus

nr

bus

nr

bus

gemeente

exploitatiezetel
straat
postcode

gemeente

exploitatiezetel
straat
postcode

gemeente

Adres maatschappelijke zetel

(1)

maatschappelijke zetel
straat
postcode

(1)

gemeente

in geval van zelfstandige activiteit onder de vorm van een vennootschap
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A. Inlichtingen betreffende de situatie van de aanvrager
naam:

geslacht

voornamen

geboren op

te

burgerlijke staat:
ongehuwd
gehuwd

datum van huwelijk

samenwonend

sedert

feitelijk of naar rechte gescheiden sedert
gescheiden

sedert

weduwnaar - weduwe
nationaliteit:
huidige activiteit:
officieel adres:
straat
postcode

nr

bus

nr

bus

nr

bus

gemeente

land
tel

fax

e-mail
correspondentieadres:
naam (mandataris) :
straat
postcode

gemeente

land
tel

fax

e-mail
echtgenoot (1) of samenwonende:
naam :
geboren op

voornamen
te

nationaliteit (eventueel voor en na het huwelijk)
huidige activiteit
adres:
straat
postcode
land
(1)

schrappen wat niet past

gemeente
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andere personen die met de aanvrager samenwonen:
geboortegeboortenaam
voornaam
datum
plaats

nationaliteit

graad van
verwantschap

activiteit

B. Inlichtingen betreffende de zelfstandige beroepsactiviteit
1 - Als natuurlijk persoon
alleen

zelfstandige in hoofdberoep
zelfstandige in bijberoep (parallel aan een activiteit als loontrekkende)
zelfstandig helper

in feitelijke vereniging

met

onderneming

oprichting nieuwe onderneming
intrede in bestaande onderneming
overname van bestaande onderneming
vertegenwoordiger filiaal (bijkantoor) van buitenlandse onderneming
andere (franchise,…)

nawkeurige beschrijving van de activiteit

uitbatingsadres(sen):
straat
postcode

nr

bus

nr

bus

gemeente

land
ondernemingsnummer(1)
RSZ nummer(1)
naam en adres van het gekozen ondernemingsloket:
naam
straat
postcode

gemeente

land
(1)

indien dit reeds bestaat

Voor de bij te voegen bijlagen : zie website
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2 - In vennootschapsvorm
benaming:
juridische vorm:
functie:

afgevaardigd bestuurder
bestuurder
zaakvoerder
werkend vennoot
andere (te preciseren):

onderneming:

nieuwe onderneming
intrede in bestaande onderneming
overname van bestaande onderneming
andere (te preciseren: filiaal,….)

nauwkeurige beschrijving van de activiteit

maatschappelijke zetel:
straat
postcode

nr

bus

nr

bus

nr

bus

nr

bus

gemeente

exploitatiezetel:
straat
code postal

gemeente

exploitatiezetel:
straat
postcode

gemeente

ondernemingsnummer(1)
RSZ nummer(1)
naam en adres van het gekozen ondernemingsloket:
naam :
straat
postcode

gemeente

land
(1) indien dit reeds bestaat

Voor de bij te voegen bijlagen : zie website
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C. Aanvraag tot wijziging van de beroepskaart
1 - Te wijzigen vermeldingen
Juridische vorm:
Persoonlijk adres:
straat
postcode

nr

bus

nr

bus

nr

bus

nr

bus

nr

bus

gemeente

adres maatschappelijke zetel:
rue
postcode

gemeente

uitbatingsadres(sen):
straat
postcode

gemeente

straat
postcode

gemeente

activiteit:
statuut of uitgeoefende functie(s):
andere te wijzigen punten:
2 - Te schrappen vermeldingen

3 - Toe te voegen vermeldingen

Naam en adres van het gekozen ondernemingsloket:
naam :
straat
postcode

gemeente

land
Voor de bij te voegen bijlagen : zie website
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D. Inlichtingen betreffende het verblijf (in te vullen door de diplomatieke of consulaire post)
1 - Is de aanvrager gemachtigd om verblijf te houden
in België?

Ja

Neen

sedert wanneer?
aard van de verblijfstitel

(afschrift verblijfsvergunning bijvoegen)

vervaldatum
Ja

In het land waar hij zijn aanvraag indient

Neen

(afschrift verblijfsvergunning bijvoegen
indien de aanvrager in de EU verblijft)

sedert wanneer?
heeft de verzoeker het statuut van langdurig ingezetene?

Ja

Neen

2 - Reden van de machtiging tot verblijf in belgië?
kandidaat vluchteling

(attest van Dienst Vreemdelingenzaken bijvoegen)

student

(inschrijvingsbewijs als student bijvoegen)

arbeidskaart

(afschrift arbeidskaart bijvoegen)

andere (te preciseren)
3 - Uittreksel strafregister

bijgevoegd bij huidig formulier?

Ja

Neen

4 - Advies van de diplomatieke of consulaire post

aanvraag protocol (omzendbrief 132)
recht van 140 €
ontvangen

Ja

Neen

De diplomatieke of consulaire ambtenaar,

Ja
Neen
Zegel van de diplomatieke of consulaire post
datum

datum

handtekening van de aanvrager
Dit formulier en de bijgevoegde documenten zullen, binnen 5 dagen na de neerlegging ervan door de Belgische
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger toegezonden worden aan de
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Directie Economische Migratie,
Sint-Lazarusplein 2 te 1035 Brussel - Tel. : 02/ 204.13.99 - Fax : 02/ 204.15.28
Website: www.economie-werk.brussels

