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Titel

3 FEBRUARI 2003. - Koninklijk besluit tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen van de
verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige beroepsactiviteit. 

Situatie : De van kracht zijnde wijzigingen, gepubliceerd tot en met 10-08-2022, zijn verwerkt. 

Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE 

Publicatie : Belgisch Staatsblad van 04-03-2003 bladzijde : 10517

Inwerkingtreding : 04-03-2003

Inhoudstafel

Art. 1 

Art. 1_VLAAMS_GEWEST 

Art. 1_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST 

Art. 2-4

Tekst

Artikel 1.Zijn vrijgesteld van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart om in België een zelfstandige
beroepsactiviteit uit te oefenen :
  1° de onderdaan van een lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en, mits zij zich met hem vestigen of
komen vestigen :
  a) zijn echtgenoot;
  b) zijn bloedverwanten in de nederdalende lijn of die van zijn echtgenoot, beneden 21 jaar of die te hunnen laste
zijn;
  c) zijn bloedverwanten in de opgaande lijn of die van zijn echtgenoot, die te hunnen laste zijn, met uitzondering
van de bloedverwanten in opgaande lijn van de studenten of die van hun echtgenoot;
  d) de echtgenoot van de personen bedoeld in b) en c);
  2° de echtgenoot van een Belg en, mits zij zich vestigen of komen vestigen met één van hen :
  a) de bloedverwanten in de nederdalende lijn, beneden 21 jaar of ten laste van de Belg of zijn echtgenoot;
  b) de bloedverwanten in opgaande lijn ten laste van de Belg of zijn echtgenoot;
  c) de echtgenoot van de personen bedoeld in a) en b);
  3° de vreemdelingen die gemachtigd of toegelaten zijn om voor onbeperkte tijd in België te verblijven of er zich
te vestigen;
  4° de in België erkende vluchtelingen;
  5° de vreemdelingen die hun echtgenoot of echtgenote bijstaan of vervangen bij de uitoefening van hun
zelfstandige beroepsactiviteit;
  6° de vreemdelingen die in België zakenreizen ondernemen, voor- zover de duur van het verblijf, nodig voor
deze zakenreis, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt; onder zakenreis dient verstaan te worden : de
verplaatsingen gedaan in België door vreemdelingen, voor eigen rekening of voor rekening van hun
vennootschap en die hier geen hoofdverblijfplaats hebben met als doel professionele partners te bezoeken,
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professionele contacten te onderzoeken en te ontwikkelen, onderhandelen over en afsluiten van contracten, deel
te nemen aan salons, beurzen en tentoonstellingen om er hun producten voor te stellen en te verkopen, of nog
deel te nemen aan de raden van bestuur of algemene vergaderingen van vennootschappen;
  7° de vreemdelingen, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en hier conferenties geven, voorzover de
duur van het verblijf, nodig voor deze conferenties, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt;
  8° de buitenlandse journalisten, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en er prestaties verrichten in het
kader van hun beroep, voor- zover de duur van het verblijf, nodig voor deze activiteiten, geen drie
opeenvolgende maanden overschrijdt;
  9° de buitenlandse sportlui en, in voorkomend geval, hun buitenlandse zelfstandige begeleiders, die geen
hoofdverblijfplaats hebben in België en die hier prestaties verrichten in het kader van hun respectievelijk beroep,
voorzover de duur van het verblijf, nodig voor deze activiteiten, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt;
  10° de buitenlandse artiesten en, in voorkomend geval, hun buitenlandse, zelfstandige begeleiders, die geen
hoofdverblijfplaats hebben in België en die hier prestaties verrichten in het kader van hun respectievelijk beroep,
voorzover de duur van het verblijf, nodig voor deze activiteiten, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt;
  11° de buitenlandse studenten die in België, in het kader van hun studies, een stage vervullen, voor de duur van
hun stage;
  12° de vreemdelingen die in België een stage verrichten die werd goedgekeurd door de bevoegde overheid in
het kader van ontwikkelingssamenwerking of van uitwisselingsprogramma's gebaseerd op wederkerigheid, voor
de duur van hun stage;
  13° (...). <KB 2006-09-24/34, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  [1 14° de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2019/C 384
I/01, Pb., 2020, L 29/7) bedoeld in artikel 1, § 1, 31°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen die de voorwaarden naleven
voorzien door artikel 47/5 van dezelfde wet;]1
  [2 15° de personen die gemachtigd werden te verblijven als begunstigden van de tijdelijke bescherming bedoeld
in artikel 57/29 van de wet van 15 december 1980, alsook de personen die gemachtigd werden te verblijven in
toepassing van artikel 57/34 van dezelfde wet, door de minister bevoegd voor de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen of door diens gemachtigde.]2
  ----------
  (1)<KB 2021-05-30/06, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2021> 
  (2)<KB 2022-07-30/05, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 20-08-2022> 

  Art. 1_VLAAMS_GEWEST.
   Zijn vrijgesteld van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart om in België een zelfstandige
beroepsactiviteit uit te oefenen :
  1° de onderdaan van een lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en, mits zij zich met hem vestigen of
komen vestigen :
  a) zijn echtgenoot;
  b) zijn bloedverwanten in de nederdalende lijn of die van zijn echtgenoot, beneden 21 jaar of die te hunnen laste
zijn;
  c) zijn bloedverwanten in de opgaande lijn of die van zijn echtgenoot, die te hunnen laste zijn, met uitzondering
van de bloedverwanten in opgaande lijn van de studenten of die van hun echtgenoot;
  d) de echtgenoot van de personen bedoeld in b) en c);
  2° de echtgenoot van een Belg en, mits zij zich vestigen of komen vestigen met één van hen :
  a) de bloedverwanten in de nederdalende lijn, beneden 21 jaar of ten laste van de Belg of zijn echtgenoot;
  b) de bloedverwanten in opgaande lijn ten laste van de Belg of zijn echtgenoot;
  c) de echtgenoot van de personen bedoeld in a) en b);
  3° de vreemdelingen die gemachtigd of toegelaten zijn om voor onbeperkte tijd in België te verblijven of er zich
te vestigen;
  4° de in België erkende vluchtelingen;
  5° de vreemdelingen die hun echtgenoot of echtgenote bijstaan of vervangen bij de uitoefening van hun
zelfstandige beroepsactiviteit;
  6° [2 ...]2
  7° [2 ...]2
  8° [2 ...]2
  9° [2 ...]2
  10° [2 ...]2
  11° [2 ...]2
  12° [2 ...]2
  13° (...). <KB 2006-09-24/34, art. 1, 002; Inwerkingtreding : 01-10-2006>
  [1 14° de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2019/C 384
I/01, Pb., 2020, L 29/7) bedoeld in artikel 1, § 1, 31°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen die de voorwaarden naleven
voorzien door artikel 47/5 van dezelfde wet;]1
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  [3 15° de personen die gemachtigd werden te verblijven als begunstigden van de tijdelijke bescherming bedoeld
in artikel 57/29 van de wet van 15 december 1980, alsook de personen die gemachtigd werden te verblijven in
toepassing van artikel 57/34 van dezelfde wet, door de minister bevoegd voor de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen of door diens gemachtigde.]3
  ----------
  (1)<KB 2021-05-30/06, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2021> 
  (2)<BVR 2021-12-17/35, art. 20, 005; Inwerkingtreding : 01-01-2022> 
  (3)<KB 2022-07-30/05, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 20-08-2022> 

  Art. 1_BRUSSELS_HOOFDSTEDELIJK_GEWEST.
   Zijn vrijgesteld van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart om in België een zelfstandige
beroepsactiviteit uit te oefenen :
  1° de onderdaan van een lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en, mits zij zich met hem vestigen of
komen vestigen :
  a) zijn echtgenoot;
  b) zijn bloedverwanten in de nederdalende lijn of die van zijn echtgenoot, beneden 21 jaar of die te hunnen laste
zijn;
  c) zijn bloedverwanten in de opgaande lijn of die van zijn echtgenoot, die te hunnen laste zijn, met uitzondering
van de bloedverwanten in opgaande lijn van de studenten of die van hun echtgenoot;
  d) de echtgenoot van de personen bedoeld in b) en c);
  2° de echtgenoot van een Belg en, mits zij zich vestigen of komen vestigen met één van hen :
  a) de bloedverwanten in de nederdalende lijn, beneden 21 jaar of ten laste van de Belg of zijn echtgenoot;
  b) de bloedverwanten in opgaande lijn ten laste van de Belg of zijn echtgenoot;
  c) de echtgenoot van de personen bedoeld in a) en b);
  3° de vreemdelingen die gemachtigd of toegelaten zijn om voor onbeperkte tijd in België te verblijven of er zich
te vestigen;
  4° de in België erkende vluchtelingen;
  5° de vreemdelingen die hun echtgenoot of echtgenote bijstaan of vervangen bij de uitoefening van hun
zelfstandige beroepsactiviteit;
  6° de vreemdelingen die in België zakenreizen ondernemen, voor- zover de duur van het verblijf, nodig voor
deze zakenreis, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt; onder zakenreis dient verstaan te worden : de
verplaatsingen gedaan in België door vreemdelingen, voor eigen rekening of voor rekening van hun
vennootschap en die hier geen hoofdverblijfplaats hebben met als doel professionele partners te bezoeken,
professionele contacten te onderzoeken en te ontwikkelen, onderhandelen over en afsluiten van contracten, deel
te nemen aan salons, beurzen en tentoonstellingen om er hun producten voor te stellen en te verkopen, of nog
deel te nemen aan de raden van bestuur of algemene vergaderingen van vennootschappen;
  7° de vreemdelingen, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en hier conferenties geven, voorzover de
duur van het verblijf, nodig voor deze conferenties, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt;
  8° de buitenlandse journalisten, die geen hoofdverblijfplaats hebben in België en er prestaties verrichten in het
kader van hun beroep, voor- zover de duur van het verblijf, nodig voor deze activiteiten, geen drie
opeenvolgende maanden overschrijdt;
  9° de buitenlandse sportlui en, in voorkomend geval, hun buitenlandse zelfstandige begeleiders, die geen
hoofdverblijfplaats hebben in België en die hier prestaties verrichten in het kader van hun respectievelijk beroep,
voorzover de duur van het verblijf, nodig voor deze activiteiten, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt;
  10° de buitenlandse artiesten en, in voorkomend geval, hun buitenlandse, zelfstandige begeleiders, die geen
hoofdverblijfplaats hebben in België en die hier prestaties verrichten in het kader van hun respectievelijk beroep,
voorzover de duur van het verblijf, nodig voor deze activiteiten, geen drie opeenvolgende maanden overschrijdt;
  11° de buitenlandse studenten die in België, in het kader van hun studies, een stage vervullen, voor de duur van
hun stage;
  12° de vreemdelingen die in België een stage verrichten die werd goedgekeurd door de bevoegde overheid in
het kader van ontwikkelingssamenwerking of van uitwisselingsprogramma's gebaseerd op wederkerigheid, voor
de duur van hun stage;
  13° [2 ...]2
  [1 14° de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (2019/C 384
I/01, Pb., 2020, L 29/7) bedoeld in artikel 1, § 1, 31°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen die de voorwaarden naleven
voorzien door artikel 47/5 van dezelfde wet;]1
  [3 15° de personen die gemachtigd werden te verblijven als begunstigden van de tijdelijke bescherming bedoeld
in artikel 57/29 van de wet van 15 december 1980, alsook de personen die gemachtigd werden te verblijven in
toepassing van artikel 57/34 van dezelfde wet, door de minister bevoegd voor de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen of door diens gemachtigde.]3
  ----------
  (1)<KB 2021-05-30/06, art. 1, 003; Inwerkingtreding : 01-01-2021> 
  (2)<BESL 2019-03-28/05, art. 4,§2, 004; Inwerkingtreding : 31-12-2020> 
  (3)<KB 2022-07-30/05, art. 1, 006; Inwerkingtreding : 20-08-2022> 
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  Art. 2. Het koninklijk besluit van 11 december 1980 tot vrijstelling van bepaalde categorieën van vreemdelingen
van de verplichting houder te zijn van een beroepskaart voor de uitoefening van een zelfstandige
beroepsactiviteit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 14 februari 1991, 14 maart 1994 en 28 november
1995 wordt opgeheven, met uitzondering van artikel 1, 8°, dat ingetrokken wordt.

  Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

  Art. 4. Onze Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand is
belast met de uitvoering van dit besluit.
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