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Minimumvoorwaarden voor een EU-inwoner om zich als zelfstandige te
vestigen
(niet geldig voor kandidaat-EU lidstaten)
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Wie is inwoner van de EU?
- de 15 oude EU lidstaten (alfabetisch):
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië,
Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk,
Zweden
- de 10 nieuwe EU lidstaten (alfabetisch):
Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovakije, Slovenië, Tsjechië

Algemene opmerkingen voor nieuwe EU lidstaten-inwoners:
- Verblijfsvergunning
voor nieuwe lidstaten inwoners toegekomen in België na 1 mei ’04:
D-Visum is niet nodig.
Inschrijving in de dienst bevolking met opgave van verblijfadres.
Persoon krijgt 5 maand de tijd om documenten die zelfstandigenstatuut
bewijzen, in orde te brengen.
voor nieuwe lidstaten inwoners toegekomen in België voor 1 mei ‘04:
Kunnen zich opnieuw inschrijven in dienst bevolking met opgave van
verblijfadres, onafhankelijk van hun vorig statuut.
Persoon krijgt 5 maand de tijd om documenten die zelfstandigenstatuut
bewijzen, in orde te brengen.

- Geen beroepskaart of vrijstelling van beroepskaart meer nodig!
Een beroepskaart geeft een vreemdeling het recht om te werken als
zelfstandige in België. Dit is op zich geen verblijfsvergunning. Voor EUinwoners geldt deze verplichting niet.

Om een zaak te starten in België….
-

Zijn er een aantal randvoorwaarden die te maken hebben met de
persoon als ondernemer:
- ondernemersvaardigheden (creativiteit, doorzetten, hard
werken, bijsturen, risico bereidheid,….)
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een goed idee (vervullen van een behoefte van potentiële
klanten),
een realistisch zicht op de steun van familie/omgeving
(medewerking partner, materiële en immateriële steun van
vrienden,…)
een realistisch businessplan (financiering, rendabiliteit…)
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Voldoen aan de wettelijke regels voor het opstarten van een zaak
in België:
1. Minimum 18 jaar
2. Kennis bedrijfsbeheer door diploma of ervaring
3. Attest van beroepskennis in geval van een gereglementeerd
beroep (vb bouw, slager, bakker, …)
4. Eventuele andere vergunningen, vb. vergunning voor het
fabriceren
Of in de handel brengen van voedingswaren,…
5. Eventueel leurkaart (aan te vragen bij de gemeente) voor
ambulante handel
6. Openen van een zichtrekening
7. Kiezen van juridische vorm
- eenmanszaak
- vennootschap: BVBA, NV, … : oprichtingsakte
8. Inschrijven in Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) via
ondernemersloket (adressenlijst zie bijlage)
9. BTW nummer aanvragen via BTW kantoor
10. Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds (pensioen,
kinderbijslag,…)
11. Aansluiten bij een ziekenfonds (ziektes,…)
12. Een goede boekhouding voeren (realistische kijk op de
financiële situatie van het bedrijf)
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Voor de volledigheid…:
Wat met de 3 kandidaat EU-lidstaten Bulgarije, Roemenië, Turkije?
Voor deze personen die nog geen verblijfsvergunning hebben voor België van
lange duur, geldt de oorspronkelijke verplichting:
1. Aanvragen van een D-visum in de Belgische ambassade/consultaat via
land van herkomst of land waar de persoon een geldige
verblijfsvergunning heeft
2. Aanvragen van een beroepskaart (Turkije) via Belgische
ambassade/consulaat via land van herkomst of land waar de persoon een
geldige verblijfsvergunning heeft.
3. Aanvragen van een vrijstelling van beroepskaart (Bulgarije, Roemenië)
rechtstreeks via Ministerie van Middenstand en Landbouw te Brussel of
via Belgische ambassade/consulaat land van herkomst of land waar de
persoon een geldige verblijfsvergunning heeft.
Deze beide procedures verblijfsvergunning/ (vrijstelling van) beroepskaart
worden tegelijkertijd gevoerd.
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