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Beroepskaart voor vreemdelingen 
 
Elke persoon die op het Belgische grondgebied een zelfstandige beroepsactiviteit wenst uit te 
oefenen in hoedanigheid van natuurlijk persoon of als mandataris, al dan niet bezoldigd, van 
een vennootschap of vereniging dient in het bezit te zijn van een geldige beroepskaart indien 
hij: 
 

 niet de Belgische nationaliteit bezit; 

 of niet de nationaliteit van één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte 
(Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland bezit; 

 of nog niet van deze formaliteit vrijgesteld is omwille van andere reden (onbeperkt 
verblijf, door België erkende vluchtelingen, …) 

 
De aanvraag tot het bekomen van een beroepskaart moet worden ingediend bij: 
 

a) hetzij de Belgische ambassade of het Belgische consulaat in het land van verblijf voor 
de persoon die in het buitenland leeft; 

b) hetzij een erkend Ondernemingsloket naar keuze in België indien de persoon beschikt 
over een geldig “attest van immatriculatie model A” of een “bewijs van inschrijving in 
het vreemdelingenregister”. 

c) hetzij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land of in België 
indien de persoon die omwille van veiligheidsredenen zijn aanvraag niet in zijn land van 
verblijf kan indienen. Dergelijke aanvraag is enkel mogelijk mits voorafgaandelijk 
akkoord van het Ministerie van Middenstand en van Binnenlandse Zaken. 

 
De beroepskaart is geldig voor een periode die vijf jaar niet mag overschrijden. Algemeen kan 
worden gesteld dat de eerste beroepskaart voor een proefperiode van twee jaar wordt verleend. 
Daarna kan zij worden hernieuwd. De aanvraag tot hernieuwing dient minstens drie maanden 
voor de vervaldatum van de beroepskaart ingediend te worden. 
 
Het indienen van een aanvraag tot het bekomen, hernieuwen, vervangen of wijzigen van een 
beroepskaart bij het Ondernemingsloket in België of bij de bevoegde Belgische diplomatieke of 
consulaire autoriteiten in het buitenland is onderworpen aan een recht van 140 EUR. 
 
De vreemdeling die een zelfstandige activiteit in België uitoefent zonder in het bezit te zijn van 
een geldige beroepskaart, kan veroordeeld worden tot een gevangenisstraf van acht dagen tot 
drie maanden en/of een geldboete van 156 EUR tot 6.000 EUR. 
 
Hebt u vragen? Contacteer ons gerust op info@advocatenmalisse.be. 
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