
 
 

Voorwaarden om in België een beroepsactiviteit op te starten  

 

Introductie 

In België moet elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een commerciële of ambachtelijke 
activiteit wil uitoefenen, het bewijs leveren van zijn/haar vaardigheden als ondernemer. Niet-
commerciële ondernemingen (zoals vrije beroepen, medische en paramedische beroepen, 
architecten, advocaten enz.) vallen eerder onder de voorschriften die Ordes en Instituten voor de 
uitoefening van hun respectieve beroepen hebben uitgewerkt. 

Bij de vaardigheden die de ondernemer moet bezitten, horen de ondernemingsgeest en een 
voldoende niveau van kennis om de geplande activiteit op een verantwoorde manier uit te oefenen 
en om, in de mate van het mogelijke, toekomstige moeilijkheden of zelfs op termijn failliet te 
vermijden.  

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.  

Als concept dekt die vaardigheid twee elementen: basisbekwaamheden in bedrijfsbeheer enerzijds 
en de beroep-technische competenties voor de uitoefening van gereglementeerde beroepen 
anderzijds.  

 

Kennis van het basisbeheer  

De ondernemer die als natuurlijke persoon of als vennootschap een activiteit wil starten, is 
verplicht zijn basiskennis van bedrijfsbeheer te bewijzen: elementaire kennis van het Recht, de 
boekhouding, het beheer en de financiën.  

 

Wie moet het bewijs van zijn basiskennis leveren? 

Naargelang van het statuut dat de ondernemer heeft gekozen, kunnen meerdere personen het 
bewijs van een basiskennis in bedrijfsbeheer leveren. 

Indien de ondernemer zich als zelfstandige natuurlijke persoon wenst te vestigen, kan de 
basiskennis in bedrijfsbeheer door de volgende personen worden geleverd:  

 De ondernemer zelf 
 De echtgeno(o)t(e) 
 De wettelijke samenwonende 
 De feitelijke samenwonende sinds meer dan zes maanden 
 Het familielid dat hulp verleent, tot op de derde graad van verwantschap 
 De bezoldigde aangestelde met een tewerkstellingscontract van onbeperkte duur dat 

minimum 4 werkuren per week voorziet. 



 
 

Indien de ondernemer beslist een vennootschap op te richten, dan moet het bedrijfsorgaan (de 
zaakvoerder of de afgevaardigd bestuurder) de nodige basiskennis van bedrijfsbeheer inbrengen. In 
sommige zeer uitzonderlijke gevallen mag een bezoldigd werknemer met een contract van 
onbeperkte duur instaan voor deze basiskennis.  

 

Hoe moet de ondernemer het bewijs van zijn basiskennis leveren? 

De basiskennis van bedrijfsbeheer kan op verscheidene manieren worden bewezen: 

 Met een diploma 
 Via de beroepservaring 

 

Indien de ondernemer noch via een diploma, noch door zijn beroepservaring zijn basiskennis kan 
bewijzen, dan zijn er de volgende alternatieven: 

 De centrale examencommissie 
 De versnelde opleidingen in beheertechnieken die door meerdere instellingen worden 

aangeboden. 
 

De leden van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland zijn bevoegd om een EU attest te 
leveren dat door het land van oorsprong wordt uitgereikt. Dit document geeft een overzicht van de 
beroepservaring et/of van de schoolopleiding.  

Dit attest geldt als bewijs van de basiskennis in bedrijfsbeheer.  

 

Specifieke beroepsvaardigheden  

Een aantal beroepen zijn onderworpen aan een specifieke reglementering wat betreft de minimale 
technische bekwaamheden die vereist zijn voor de uitoefening van de activiteit.  

Ondernemers die een zgn. intellectueel of vrij beroep wensen uit te oefenen, zijn echter vrijgesteld 
van de wettelijke verplichtingen betreffende de basiskennis van bedrijfsbeheer. Via de Ordes en 
Instituten van hun beroep moeten ze wel de specifieke reglementering eigen aan de uitoefening van 
hun beroep naleven.  

 

De specifieke reglementering voor de uitoefening van gereglementeerde beroepen  

Specifieke uitoefeningsvoorwaarden zijn van toepassing voor bepaalde beroepsactiviteiten.  

De basiskennis in bedrijfsbeheer moet voor deze activiteiten nog steeds worden bewezen, maar 
dient bovendien aangevuld met een bijkomend kwalificatieniveau, eigen aan de betrokken 
activiteitsector. 

Dit zijn de gereglementeerde sectoren: 



 
 Motorvoertuigen en rijwielen 
 Bouw  
 Personenzorg  
 Bakker – banketbakker, catering – traiteur, droogkuiser - verver, installateur – 

koeltechnicus en groothandelaar in vlees – slager-groothandelaar.  

 

Wie moet specifieke beroepsvaardigheden bewijzen? 

Eens te meer kunnen meerdere personen, naargelang van het statuut dat de ondernemer heeft 
gekozen, het bewijs van die specifieke beroepsvaardigheden leveren. 

Indien de ondernemer zich als zelfstandige natuurlijke persoon wenst te vestigen, kunnen die 
vaardigheden door de volgende personen worden geleverd:  

 De ondernemer zelf 
 De echtgeno(o)t(e) 
 De wettelijke samenwonende 
 De feitelijke samenwonende sinds meer dan zes maanden 
 Het familielid dat hulp verleent, tot op de derde graad van verwantschap 
 De bezoldigde aangestelde met een tewerkstellingscontract van onbeperkte duur en een 

voltijdse baan. 
 

Indien de ondernemer beslist een vennootschap op te richten, dan moet het bedrijfsorgaan (de 
zaakvoerder of de afgevaardigd bestuurder) de nodige beroepsvaardigheden inbrengen, maar het 
kan eveneens een werknemer met een tewerkstellingscontract van onbepaalde duur zijn, of zelfs de 
werkende vennoot met delegatie van de bevoegdheid. 

 

Hoe moet de ondernemer het bewijs van zijn beroepsvaardigheden leveren? 

De beroepsvaardigheden kunnen op verscheidene manieren worden bewezen: 

 Met een diploma 
 Via de beroepservaring 

 

Indien de ondernemer noch een diploma, noch voldoende praktijkervaring kan voorleggen, dan is er 
nog één uitweg: 

 De centrale examencommissie 

 

  



 
Intellectuele of vrije beroepen  

Zoals hoger vermeld, dienen ondernemers die een zgn. intellectueel of vrij beroep willen 
uitoefenen de specifieke reglementering van hun beroep na te leven.    

Ondernemers die een zgn. beschermd beroep wensen uit te oefenen, moeten aan bepaalde 
voorwaarden voldoen: een welbepaald diploma hebben behaald en de nodige op de beroepspraktijk 
gerichte stages hebben gevolgd.  

De Instituten en Ordes die deze beschermde beroepen overkoepelen, staan garant voor de 
uitoefeningsvoorwaarden, de professionele begeleiding en de toepassing van de beroepsdeontologie. 

De volgende activiteiten vallen onder deze categorie: 

 Vastgoedmakelaar, psycholoog, architect, auto-expert, boekhouder en fiscalist, 
landmeter – deskundige, verzekeringsadviseur, detective, apotheker, journalist, 
dienrenarts, vroedvrouw, wisselagent  

 Juridische beroepen: bezoldigd bedrijfsjurist, advocaat, notaris en 
gerechtsdeurwaarder  

 Medische en paramedische beroepen  

 

 

Tip  

Er bestaan dus een aantal reglementeringen die de ondernemer moet naleven. Zulke reglementen 
zijn er vooral om toekomstige moeilijkheden te vermijden en om zowel de bestaande beroepen als 
de consument te beschermen.  

De verscheidenheid aan diploma’s en voorwaarden is aanzienlijk. Aarzel dus zeker niet om contact 
op te nemen met een erkend Ondernemingsloket om nog vóór uw inschrijving te controleren of u 
aan al de criteria beantwoordt. Zo vermijdt u later minder prettige ervaringen.  

U moet ook weten dat bepaalde activiteiten specifieke vergunningen vereisen alvorens u zich aan 
het Ondernemingsloket inschrijft of de activiteiten begint uit te oefenen. Ook hier is het 
aangewezen om de nodige informatie bij een bevoegde dienst in te winnen.  

 

 

 


