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1. Vrijstellingen en  
verworven rechten

1.1. Overname van een vestigingseenheid die 
toebehoort aan een onderneming met 
meerdere vestigingseenheden

U neemt één vestigingseenheid over van een onder-
neming met meerdere vestigingseenheden. U kan niet 
genieten van de vrijstelling van één jaar omdat u maar 
één vestigingseenheid overneemt  en niet de volledige 
onderneming. 

1.2. Overdracht van een onderneming die al 
een vrijstelling van één jaar heeft

U heeft een bestaande onderneming overgenomen en 
bent dus gedurende één jaar vrijgesteld van het bewijs 
van de ondernemersvaardigheden. In de loop van dat 
jaar wil u een vennootschap oprichten. Uw vennoot-
schap is op haar beurt gedurende één jaar vrijgesteld 
van het bewijs van de ondernemersvaardigheden. De 
begindatum van het jaar vrijstelling voor uw vennoot-
schap is de datum van de overname van uw eenmans-
zaak door uw vennootschap (en dus niet de datum 
waarop u als natuurlijk persoon de oude onderneming 
overnam).

1.3. Kan een feitelijke vereniging een handels- 
of ambachtsonderneming overnemen?

Een feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoon-
lijkheid. Daarom kan zij geen daden van koophandel 
stellen en dus ook geen handels- of ambachtsonderne-
ming aankopen. 

De verschillende leden van de feitelijke vereniging 
kunnen wel een vrijstelling van het bewijs van de 
ondernemersvaardigheden krijgen. De overgenomen 
onderneming wordt dan collectieve eigendom van de 
leden. Alle leden van de feitelijke vereniging hebben 
evenveel recht op de vrijstelling van het bewijs van 
ondernemersvaardigheden. Zij moeten uiteraard wel 
bewijzen lid te zijn van de feitelijke vereniging. 

Binnen het jaar na de overname moeten alle leden 
van de feitelijke vereniging bewijzen te voldoen aan de 
ondernemersvaardigheden.

1.4. Inschrijving handelsregister vóór  
1 januari 1999: verworven recht basisken-
nis bedrijfsbeheer

U bent actief in een vennootschap die vrijgesteld is van 
het bewijs van de basiskennis bedrijfsbeheer omdat zij 
ingeschreven was in het handelsregister vóór 1 januari 
1999 (verworven rechten). De zaakvoerder van de ven-
nootschap neemt ontslag. De vennootschap moet de 
basiskennis bedrijfsbeheer niet bewijzen (artikel 17 van 
de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering 
van het zelfstandig ondernemerschap).

Deze vrijstelling geldt ook als de vennootschap, 
ondanks de verworven rechten, een vestigingsgetuig-
schrift van een Kamer van ambachten en neringen had. 

Schrapping handelsregister vóór 21 februari 1998: ver-
worven recht basiskennis bedrijfsbeheer 

U heeft uw inschrijving in het handelsregister 
geschrapt vóór 21 februari 1998. U heeft geen ver-
worven rechten. Als u nu een nieuwe inschrijving als 
handelaar wil, moet u de basiskennis bedrijfsbeheer 
bewijzen.



2. Aangestelde

2.1. De aangestelde basiskennis bedrijfsbe-
heer is een werknemer

De werknemer die als aangestelde basiskennis bedrijfs-
beheer wil optreden, moet een schriftelijk arbeids-
contract van onbepaalde duur hebben. Hij moet 
daadwerkelijk de dagelijkse leiding van de onderne-
ming waarnemen. 

Er bestaat geen algemene regel met betrekking tot het 
aantal uren per week.

2.2. De aangestelde is de wettelijk samenwo-
nende partner

Een verklaring van de gemeente dat beide partners 
wettelijk samenwonen, volstaat. De aangestelde moet 
daadwerkelijk de dagelijkse leiding van de onderne-
ming waarnemen. 

2.3. De aangestelde is een verwante (eerste, 
tweede of derde graad)

Volgende officiële bewijsstukken tonen een verwant-
schap in de eerste en tweede graad aan:

• een verklaring samenstelling gezin van het gemeen-
tebestuur;

• een kopie van het trouwboekje van de ouders.

Als uw aangestelde een verwante in de derde graad is, 
kan een verklaring op eer volstaan.

2.4. De aangestelde is een verwante (eerste, 
tweede of derde graad) en is al aangeslo-
ten bij een sociaal verzekeringsfonds

Als u beroep wil doen op een verwante in de eerste, 
tweede of derde graad, moet die verwante uw zelfstan-
dig helper zijn. Als de verwante al aangesloten is bij 
een sociaal verzekeringsfonds, kan hij verklaren dat hij 
daarnaast ook zelfstandig helper bij u zal zijn.

Het sociaal verzekeringsfonds levert dan een verklaring 
af die bevestigt dat de verwante  eerst aangesloten is 
als zelfstandig ondernemingshoofd en daarnaast ook 
als zelfstandig helper bij u.

2.5. De aangestelde is een verwante (eerste, 
tweede of derde graad) maar hij is jonger 
dan 20 jaar

Tussen zijn 18 en 20 jaar kan de verwante niet aanslui-
ten bij een sociaal verzekeringsfonds als zelfstandig 
helper. Hij kan daarom niet optreden als aangestelde.

2.6. De aangestelde is een boekhouder

Een zelfstandig boekhouder moet zich houden aan 
de deontologie van het Beroepsinstituut van Erkende 
Boekhouders en Fiscalisten. Dat Beroepsinstituut 
bepaalt onder welke voorwaarden een zelfstandig 
boekhouder eventueel als aangestelde kan optreden.

2.7. De aangestelde basiskennis bedrijfsbe-
heer in een vennootschap

De natuurlijke persoon die belast is met het dage-
lijks bestuur van de vennootschap, moet de basisken-
nis bedrijfsbeheer bewijzen. Wie dat is, hangt af van de 
vennootschapsvorm:

• in een naamloze vennootschap of een commandi-
taire vennootschap op aandelen:
 - ofwel een lid van de raad van bestuur wanneer 

die raad van bestuur het dagelijks bestuur niet 
heeft gedelegeerd aan een natuurlijk persoon;

 - ofwel het orgaan van het dagelijks bestuur die 
werd benoemd door de raad van bestuur:
 > de afgevaardigd bestuurder; de afgevaardigd 

bestuurder kan het dagelijks bestuur niet over-
dragen aan een werknemer. Alleen de raad van 
bestuur mag dat doen.

 > een werknemer belast met het dagelijks 
bestuur die verbonden is met de vennootschap 
via een arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur.

• in de andere rechtspersonen: het orgaan van het 
bestuur. Voorbeeld:
 - in een besloten vennootschap met beperkte aan-

sprakelijkheid: de zaakvoerder. Een werkend ven-
noot kan niet optreden als aangestelde voor de 
basiskennis bedrijfsbeheer.

 - in een gewone commanditaire vennootschap: de 
beherende vennoot.

De functie van orgaan van het (dagelijks) bestuur blijkt 
uit de benoeming die neergelegd is bij de griffie van de 
rechtbank van koophandel (publicatie in het Belgisch 
Staatsblad).
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Eenzelfde persoon kan instaan voor het dagelijks 
bestuur van meerdere vennootschappen op voor-
waarde dat hij/zij benoemd is tot orgaan van het 
(dagelijks) bestuur. De loutere benoeming volstaat als 
bewijs. 

2.8. De bvba heeft meerdere zaakvoerders

Het volstaat dat één van de zaakvoerders de basisken-
nis bedrijfsbeheer bewijst. Het is niet nodig dat alle 
zaakvoerders dat doen.

Als meerdere zaakvoerders de basiskennis bedrijfsbe-
heer kunnen bewijzen, kan het ondernemingsloket 
hen wel allemaal vermelden in de kruispuntbank van 
ondernemingen.

2.9. Aangestelde voor een beroepsbekwaam-
heid zijn in meerdere ondernemingen of 
in een onderneming met meerdere vesti-
gingseenheden

De aangestelde voor de beroepsbekwaamheid moet 
daadwerkelijk de dagelijkse technische leiding van de 
onderneming uitoefenen.

De onderneming is het geheel van alle vestigingseen-
heden. Aangestelde zijn voor de beroepsbekwaamheid 
in een onderneming met meerdere vestigingseenheden 
stelt geen probleem.

Het is niet verboden om de technische leiding van 
meerdere ondernemingen uit te oefenen. Maar als het 
gaat over verschillende ondernemingen, gaat het ook 
over verschillende belangen, organisaties, bedrijfscul-
turen, verantwoordelijkheden, werkroosters, leiding en 
toezicht.

Als het gaat om verschillende ondernemingen die nauw 
met elkaar verbonden zijn, spelen die verschillen geen 
of nauwelijks een rol. Hoe groter de verschillen, hoe 
minder kans er bestaat dat de aangestelde daadwer-
kelijk de technische leiding in verschillende onderne-
mingen zal kunnen uitoefenen. Het ondernemingsloket 
controleert dat in functie van de omstandigheden in 
elk dossier apart.

3. Diploma’s

3.1. Voorlopig schoolattest

Het ondernemingsloket mag een verklaring van de 
school waaruit blijkt dat u geslaagd bent voor een 
bepaalde opleiding, aanvaarden als bewijs van de 
ondernemersvaardigheden. Het ondernemingsloket 
moet dus niet wachten tot u het eigenlijke diploma 
ontvangen heeft.

3.2. Diploma van het hoger onderwijs voor 
sociale promotie

Elk diploma van het hoger onderwijs volstaat om de 
basiskennis bedrijfsbeheer te bewijzen. Het speelt geen 
rol of het gaat om een diploma van het voltijds onder-
wijs, van het onderwijs voor sociale promotie of van 
het volwassenenonderwijs.

3.3. Diploma van geaggregeerde voor het 
lager secundair onderwijs

Het diploma van geaggregeerde volstaat om de basis-
kennis bedrijfsbeheer te bewijzen. Het gaat immers om 
een diploma van het hoger onderwijs.

3.4. Getuigschrift van leertijd

Enkel het getuigschrift van leertijd “boekhouder” vol-
staat om de basiskennis bedrijfsbeheer te bewijzen. 
Het getuigschrift van leertijd van andere richtingen vol-
staat niet.
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4. Praktijkervaring

4.1. Ervaring als niet handelaar

Ervaring in een niet handelsactiviteit (dus zonder 
inschrijving in het handelsregister) komt niet in aan-
merking om de basiskennis bedrijfsbeheer te bewijzen.

Uitzondering: als u zelfstandig land- of tuinbouwer 
was, volstaat die praktijk om de basiskennis bedrijfs-
beheer bewijzen. Als u zelfstandig helper was bij een 
land- of tuinbouwer, volstaat die praktijk niet om de 
basiskennis bedrijfsbeheer te bewijzen.

4.2. Ervaring als werkend vennoot

4.2.1. Basiskennis bedrijfsbeheer:

In principe komt alleen een praktijk als zaakvoerder in 
aanmerking om de basiskennis bedrijfsbeheer te bewij-
zen. Eén van de verplichte bewijsstukken is immers uw 
benoeming tot orgaan van de vennootschap.

Als u werkend vennoot was, kan het ondernemingslo-
ket die praktijk in sommige uitzonderlijke gevallen toch 
aanvaarden. U moet dan aantonen dat uw functie en 
bevoegdheid minstens overeenkwamen met die van een 
bediende in een leidende functie.

Als de onderneming waar u werkend vennoot was, de 
basiskennis bedrijfsbeheer op dat moment niet bewees, 
mag het ondernemingsloket uw praktijk niet aanvaar-
den.

U moet de volgende bewijsstukken voorleggen:

• een verklaring waarin de zaakvoerder uitgebreid uit-
legt wat uw precieze functies en bevoegdheden als 
werkend vennoot waren;

• een attest van de sociale verzekeringskas waaruit 
blijkt hoe lang u aangesloten was;

• uw loonfiches als werkend vennoot: als uw func-
tie inderdaad vergelijkbaar was met die van een 
bediende in een leidende functie, moest uw loon 
navenant zijn.

4.2.2. Beroepsbekwaamheid:

Ervaring als werkend vennoot kan volstaan om de 
beroepsbekwaamheid te bewijzen. U moet de volgende 
bewijsstukken bezorgen:

• een verklaring van het ondernemingshoofd (peri-
ode van de praktijk, omschrijving van uw functies en 
taken, …);

• een bewijs van aansluiting bij een sociaal verzeke-
ringsfonds voor zelfstandigen met vermelding van 
de begin- en einddatum en het regime (hoofd- of 
bijberoep).

Als de onderneming waar u werkend vennoot was, de 
beroepsbekwaamheid op dat moment niet bewees, 
mag het ondernemingsloket uw praktijk niet aanvaar-
den.

4.3. Ervaring als gepensioneerde

Als u gepensioneerd bent en een onbezoldigd mandaat 
had, was u niet aangesloten bij een sociaal verzeke-
ringsfonds. Uw praktijk komt dan niet in aanmerking 
om de ondernemersvaardigheden (basiskennis bedrijfs-
beheer en beroepsbekwaamheid) te bewijzen. U kan 
geen attest van het sociaal verzekeringsfonds voorleg-
gen. Dat attest is een verplicht bewijsstuk.

4.4. Ervaring als meewerkende echtgenoot

Als u meewerkende echtgenoot was, volstaat die prak-
tijk in principe om de ondernemersvaardigheden 
(basiskennis bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid) 
te bewijzen.

U moet de volgende bewijsstukken bezorgen:

• een verklaring van het ondernemingshoofd (peri-
ode van de praktijk, omschrijving van uw functies en 
taken, …);

• een bewijs van aansluiting bij een sociaal verzeke-
ringsfonds voor zelfstandigen. Als u meewerkende 
echtgenoot was vóór 01/01/2003 bezorgt u in de 
plaats daarvan een getuigschrift van de controleur 
van de inkomstenbelastingen. 

Als de onderneming waar u meewerkende echtgenoot 
was, op dat moment de ondernemersvaardigheden 
(basiskennis bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid) 
niet bewees, mag het ondernemingsloket uw praktijker-
varing niet aanvaarden.

4.5. Praktijk in het buitenland

Als u de ondernemersvaardigheden (basiskennis 
bedrijfsbeheer en beroepsbekwaamheid) wil bewij-
zen op basis van een praktijk in een ander land 
van de Europese Unie, kan u best een EG-verklaring 
van verrichte werkzaamheden voorleggen (Richtlijn 
EU/2005/36). In die verklaring bevestigt de bevoegde 
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instantie in het land van herkomst hoeveel jaar erva-
ring u heeft in een bepaalde activiteit.

Als u om een of andere reden geen EG-verklaring kan 
krijgen, kan u dezelfde bewijsstukken voorleggen als 
die voor een praktijkervaring in België:

• praktijk als zelfstandige:
 - uittreksel uit het handelsregister;
 - sociaal document ter bevestiging van uw praktijk.

• praktijk als werknemer:
 - werkgeversgetuigschrift (periode van tewerkstel-

ling, omschrijving van uw functies en taken, …);
 - sociaal document ter bevestiging van uw praktijk. 

4.6. Beroepsbekwaamheid voor de motor-
voertuigen: praktijk als verkoper

Als u als werknemer auto’s of andere motorvoertuigen 
heeft verkocht, kan het ondernemingsloket die prak-
tijkervaring niet aanvaarden om de beroepsbekwaam-
heid in de sector van de motorvoertuigen te bewijzen. 
U was immers geen geschoolde arbeider of bediende in 
een leidende functie (artikel 4 §1, 4° van het koninklijk 
besluit van 21 december 2006 betreffende de beroeps-
bekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige 
activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertui-
gen).

4.7. Praktijk in een onderneming met een 
vrijstelling

Om de ondernemersvaardigheden te bewijzen, moet 
het gaan om een praktijk in een onderneming die de 
ondernemersvaardigheden bewees. De praktijk in een 
onderneming die op dat moment genoot van een tijde-
lijke vrijstelling van zes maand na het vertrek van een 
aangestelde, van één jaar als gevolg van de overname 
van een bestaande zaak of van drie jaar als kind van 
een overleden ondernemingshoofd komt daarom in 
aanmerking.
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5. Principekwesties  
beroepsbekwaamheid

Als u één van de 26 gereglementeerde activiteiten wil 
uitoefenen, moet u de (inter-)sectorale beroepsbe-
kwaamheid bewijzen. Het koninklijk besluit tot regle-
mentering bevat de definitie van elke activiteit.

Het is soms onduidelijk of een bepaalde activiteit wel 
of niet onder de reglementering valt. De dienst onder-
nemingsloketten geeft daarom advies op basis van de 
beschikbare informatie (bijvoorbeeld over de gebruikte 
materialen, werkwijze, …). Hieronder vindt u een over-
zicht van die adviezen.

Het advies van de dienst ondernemingsloketten is niet 
bindend. Een rechter kan in zijn vonnis een ander 
standpunt innemen.

1. Sector fietsen en motorvoertuigen (koninklijk besluit 
van 21 december 2006 betreffende de beroepsbe-
kwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige 
activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoer-
tuigen)

2. Sector bouw en elektrotechniek (koninklijk besluit 
van 29 januari 2007 betreffende de beroepsbe-
kwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige 
activiteiten van het bouwvak en van de elektrotech-
niek, alsook van de algemene aanneming)

3. Sector persoonsverzorging (koninklijk besluit van 21 
december 2006 betreffende de beroepsbekwaam-
heid voor de uitoefening van zelfstandige activi-
teiten op het gebied van lichaamsverzorging, van 
opticien, dentaaltechnicus en begrafenisonderne-
mer)

4. Slager-groothandelaar (koninklijk besluit van 29 
november 1963 tot bepaling van de voorwaarden tot 
uitoefening van de beroepswerkzaamheid van sla-
ger-groothandelaar in de kleine en middelgrote han-
dels- en ambachtsondernemingen)

5. Installateur-frigorist (koninklijk besluit van 21 
december 1974 tot bepaling van de eisen tot uit-
oefening van de beroepswerkzaamheid van instal-
lateur-frigorist in de kleine en middelgrote 
handels- en ambachtsondernemingen)

6. Droogkuiser-verver (koninklijk besluit van 24 februari 
1978 tot bepaling van de eisen tot uitoefening van 
de beroepswerkzaamheid van droogkuiser-verver in 
de kleine en middelgrote handels- en ambachtson-
dernemingen)

7. Restaurateur of traiteur-banketaannemer (konink-
lijk besluit van 13 juni 1984 voorwaarden tot uitoefe-
ning van de beroepswerkzaamheid van restaurateur 
of van traiteur-banketaannemer in de kleine en mid-
delgrote handels- en ambachtsondernemingen)

8. Brood- en banketbakker (koninklijk besluit van 
14 januari 1993 tot bepaling van de voorwaarden 
tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van 
brood- en banketbakker in de kleine en middelgrote 
handels- en ambachtsondernemingen)

5.1. Sector fietsen en motorvoertuigen 

(koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende 
de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelf-
standige activiteiten met betrekking tot fietsen en 
motorvoertuigen)

5.1.1. Fietsen verkopen

Als u fietsen wil verkopen, moet u de beroepsbekwaam-
heid bewijzen.

5.1.2. Fietsen verhuren

Als u fietsen wil verhuren, moet u de beroepsbekwaam-
heid niet bewijzen.

5.1.3. Losse onderdelen van fietsen verkopen zonder 
montage

Als u losse onderdelen van fietsen verkoopt zonder 
die te monteren, moet u de beroepsbekwaamheid niet 
bewijzen.

5.1.4. Go-carts met pedalen verkopen

Als u go-carts met pedalen verkoopt die bestemd voor 
personen vanaf 14 jaar of ouder, moet u de beroepsbe-
kwaamheid bewijzen. Een go-cart is een rijwiel omdat 
het een voertuig is dat voortbewogen wordt met peda-
len.

Go-carts voor kinderen jonger dan 14 jaar zijn speel-
goed. Als u die go-carts verkoopt, moet u de beroeps-
bekwaamheid niet bewijzen.

5.1.5. Eénwielers verkopen en herstellen

Als u éénwielers verkoopt of herstelt, moet u de 
beroepsbekwaamheid voor rijwielen niet bewijzen. Een 
éénwieler is geen voertuig (Belgisch Verkeersreglement). 
De reglementering is alleen van toepassing op voertui-
gen met twee of meer wielen.
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5.1.6. Elektrische fietsen verkopen en herstellen

Als u elektrische fietsen verkoopt of herstelt, moet u de 
beroepsbekwaamheid bewijzen. Ook al krijgt een fiets 
een elektrische hulpmotor, het blijft een fiets (konink-
lijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen 
reglement op de politie van het wegverkeer). 

5.1.7. Een elektrische motor monteren op een voertuig

Om een elektrische motor op een voertuig te monte-
ren, moet u de beroepsbekwaamheid niet bewijzen. Het 
gaat niet om een herstelling. 

5.1.8. Scootmobielen herstellen

Scootmobielen zijn elektrisch aangedreven rolstoelen 
of voertuigen voor gehandicapten (één persoon).

Als u scootmobielen herstelt die niet sneller kunnen rij-
den dan 18 km. per uur, moet u de beroepsbekwaam-
heid niet bewijzen. Een scootmobiel is immers geen 
motorvoertuig (wegcode).

Hoewel een scootmobiel met elektriciteit werkt, valt de 
herstelling buiten de reglementering voor de elektro-
technische activiteiten (koninklijk besluit van 29 januari 
2007 betreffende de beroepsbekwaamheid voor de uit-
oefening van zelfstandige activiteiten van het bouw-
vak en van de elektrotechniek, alsook van de algemene 
aanneming).

5.1.9. Quads of trikes verkopen

Quads en trikes zijn motorvoertuigen. Als u tweede-
handse quads of trikes verkoopt aan een eindgebrui-
ker, moet u de intersectorale beroepsbekwaamheid 
bewijzen.

5.1.10. Quads of trikes herstellen

Quads en trikes zijn motorvoertuigen. Als u ze her-
stelt of onderhoudt, moet u naast de intersectorale 
beroepsbekwaamheid ook de sectorale beroepsbe-
kwaamheid voor motorvoertuigen met een maximale 
massa tot 3,5 ton bewijzen.

5.1.11. Crossmotoren herstellen

Als u crossmotoren herstelt, moet u de beroepsbe-
kwaamheid niet bewijzen. Een crossmotor is bedoeld 
om te gebruiken op privé terrein. Hij komt niet op de 
openbare weg. Voor een crossmotor is geen inschrij-
ving bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit nodig. 

5.1.12. Tweedehandse landbouwtractoren verkopen

Als u tweedehandse landbouwtractoren verkoopt aan 
een eindgebruiker, moet u de intersectorale beroepsbe-
kwaamheid bewijzen. Landbouwtrekkers rijden ook op 
de openbare weg. Het zijn motorvoertuigen. 

5.1.13.  Landbouwtractoren herstellen of onderhouden

Landbouwtractoren zijn motorvoertuigen. Als u ze 
herstelt of onderhoudt, moet u naast de intersecto-
rale beroepsbekwaamheid ook de sectorale beroepsbe-
kwaamheid bewijzen. Afhankelijk van het gewicht moet 
u de beroepsbekwaamheid bewijzen voor motorvoer-
tuigen met een maximale massa tot 3,5 ton of voor 
motorvoertuigen van meer dan 3,5 ton.

5.1.14. Tweedehandse caravans verkopen

Als u tweedehandse caravans verkoopt, moet u de 
intersectorale beroepsbekwaamheid niet bewijzen. Een 
caravan is geen motorvoertuig.

5.1.15. L.P.G.-installaties plaatsen

Als u L.P.G.-installaties plaatst in motorvoertuigen, 
moet u de beroepsbekwaamheid niet bewijzen. Het 
gaat immers niet om een onderhoud of een herstelling.

5.1.16. L.P.G.-installaties herstellen of onderhouden

Als u L.P.G.-installaties in motorvoertuigen herstelt of 
onderhoudt, moet u de intersectorale en de sectorale 
beroepsbekwaamheid bewijzen. Afhankelijk van het 
gewicht van het voertuig moet u de beroepsbekwaam-
heid bewijzen voor motorvoertuigen met een maximale 
massa tot 3,5 ton of voor motorvoertuigen van meer 
dan 3,5 ton.

5.1.17. Olie verversen

Als u olie wil verversen, moet u de intersectorale en 
sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen  Olie verver-
sen komt niet voor in de beperkte lijst van activiteiten 
waarvoor u geen beroepsbekwaamheid moet bewijzen 
(artikel 6 § 2 van het koninklijk besluit van 21 december 
2006).

5.1.18. Hydraulische grondverzetmachines herstellen

Als u hydraulische grondverzetmachines herstelt, moet 
u de beroepsbekwaamheid niet bewijzen. De machi-
nes zijn bedoeld om te gebruiken op privé terrein. Ze 
komen niet op de openbare weg. Er is geen inschrijving 
bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit voor nodig. 
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5.1.19. Uitlaten plaatsen en vervangen

Als u uitlaten plaatst of vervangt, moet u de beroeps-
bekwaamheid bewijzen.

Deze activiteit is niet opgenomen in de lijst met uit-
zonderingen (artikel 6 § 2 van het koninklijk besluit van 
21 december 2006).

Als u uitlaten plaatst of vervangt, moet u ook digi-
tale systemen installeren of onderhouden die gevolgen 
hebben voor de werking van de motor (motormanage-
ment). Zij regelen de verbranding van de brandstof en 
de uitlaatgassen. 

5.1.20. Schokdempers of veringen plaatsen en  
herstellen

Als u schokdempers of veringen plaatst of vervangt, 
moet u de beroepsbekwaamheid bewijzen. Schokdem-
pers en veringen beïnvloeden rechtstreeks de werking 
van het voertuig.

5.1.21. Besturingssoftware aanpassen

Als u de besturingssoftware van een motorvoertuig wil 
aanpassen, moet u de beroepsbekwaamheid bewijzen. 
Door de besturingssoftware aan te passen via pc, stijgt 
het vermogen of daalt het verbruik. Het gaat dus om 
het onderhouden en aanpassen van een elektronisch 
gedeelte van het voertuig. Het resultaat van de aanpas-
sing van de besturingssoftware heeft een rechtstreeks 
en duidelijk gevolg op de werking van de motor. Het 
gaat om een ingreep op een belangrijk onderdeel van 
het voertuig.

5.1.22. Trekhaken plaatsen of herstellen

Als u trekhaken plaatst of herstelt, moet u de beroeps-
bekwaamheid niet bewijzen. Het gaat niet om het her-
stellen of onderhouden van een mechanisch, elektrisch 
of elektronisch onderdeel van het voertuig.

5.1.23. Tweedehandse voertuigen verkopen aan eind-
gebruikers in het buitenland

Als u de tweedehandse voertuigen verkoopt aan eind-
gebruikers in het buitenland, moet u de intersectorale 
beroepsbekwaamheid bewijzen. Het koninklijk besluit 
maakt geen onderscheid tussen eindgebruikers in Bel-
gië en eindgebruikers in het buitenland. Daarom zijn 
alle eindgebruikers bedoeld. Als het de bedoeling was 
geweest om de verkoop aan eindgebruikers in het bui-
tenland buiten de reglementering te laten, dan had het 
besluit dat zeker duidelijk vermeld.

5.1.24. Starters en alternatoren herstellen

Als u starters en alternatoren herstelt voor een gara-
gebedrijf dat u de onderdelen los aanlevert, moet u 
de beroepsbekwaamheid niet bewijzen. Het gaat om 
een specialisatie zonder rechtstreekse ingreep op het 
voertuig zelf. De reglementering is van toepassing op 
verkoop- en werkplaatsen voor voertuigen. Uw onder-
neming is dat niet. Bovendien heeft uw activiteit maar 
betrekking op een heel klein onderdeel van de beroeps-
bekwaamheid.

5.1.25. Ruiten herstellen

Als u ruiten van motorvoertuigen herstelt, moet u de 
intersectorale beroepsbekwaamheid niet bewijzen. Rui-
ten behoren niet tot het koetswerk van een motorvoer-
tuig. Ruiten vervangen valt buiten de reglementering. 
Het is daarom logisch dat ook de herstelling van die 
ruiten buiten de reglementering valt. De herstelling van 
ruiten komt niet aan bod in het programma van de 
intersectorale beroepsbekwaamheid.

5.1.26. Spoilers, bumperverlagingen of sideskirts  
plaatsen

Als u spoilers, bumperverlagingen of sideskirts wil 
plaatsen, moet u de intersectorale beroepsbekwaam-
heid bewijzen. Het gaat om ingrepen aan het koetswerk 
die meer inhouden dan enkel de verfraaiing. Bovendien 
beïnvloeden ze de stabiliteit van het voertuig.

5.1.27. Elektrische of elektronische toestellen  
herstellen (ABS-systemen, cruisecontrol, GPS, 
tachograaf, GSM-kits, hifi-materiaal en  
boordcomputers)

Als u deze toestellen wil herstellen, moet u de sectorale 
beroepsbekwaamheid bewijzen. Het gaat immers om 
elektrische of elektronische toestellen.

5.1.28. Banden uitlijnen

Als u banden wil uitlijnen, moet u de (inter-)sectorale 
beroepsbekwaamheid niet bewijzen.

5.1.29. Motorfietsonderdelen vervaardigen en motor-
fietsen assembleren

Als u onderdelen voor motorfietsen wil vervaardigen 
of motorfietsen wil assembleren, moet u de beroeps-
bekwaamheid niet bewijzen. Het gaat om een over-
wegend industrieel proces, zonder herstelling of 
onderhoud.
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5.1.30. Zijn er activiteiten waarvoor u geen beroeps-
bekwaamheid moet bewijzen?

Voor volgende activiteiten moet u geen beroepsbe-
kwaamheid bewijzen: 

• verkoop van nieuwe motorvoertuigen;
• verkoop van voertuigonderdelen en –toebehoren;
• montage van voertuigonderdelen en –toebehoren 

als die de werking van het voertuig niet rechtstreeks 
beïnvloeden;

• werken aan old-timers (motorvoertuigen die min-
stens 25 jaar geleden in gebruik zijn genomen en 
die vrijgesteld zijn van de technische controle);

• werken bij het takelen of het bergen of bij de hulp-
verlening onderweg of ten huize van de klant;

• het plaatsen van kuipzetels en banken, hifi-materi-
aal, alarminstallaties, GPS-toestellen, startmotoren, 
bewakings- en veiligheidssystemen, tachograaf, …;

• de volgende onderhoudswerkzaamheden:
 - banden monteren;
 - wielen omwisselen;
 - velgen vervangen;
 - ruiten of ruitenwissers vervangen;
 - voertuigen reinigen;
 - brandblusapparaten plaatsen of vervangen.

5.1.31. Kleine deuken en krassen in voertuigen  
herstellen

U vervangt geen onderdelen van de carrosserie. U 
(her-)spuit de bestaande carrosserie niet. U “masseert 
de deuken en krassen weg. U moet de intersectorale 
beroepsbekwaamheid niet bewijzen.

5.2. Sector bouw en elektrotechniek 

(koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende de 
beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstan-
dige activiteiten van het bouwvak en van de elektro-
techniek, alsook van de algemene aanneming)

5.2.1. Huizen opkopen, renoveren en verkopen

Als u huizen opkoopt, renoveert en weer verkoopt, 
moet u geen beroepsbekwaamheid bewijzen omdat u 
de activiteiten uitoefent voor eigen rekening. U werkt 
niet voor derden.

5.2.2. Werken met onderaannemers

De activiteiten waarvoor u de beroepsbekwaam-
heid zelf niet bewijst, mag u laten uitvoeren door een 
onderaannemer. De onderaannemer moet dan de 
beroepsbekwaamheid bewijzen.

U mag de activiteiten die u door onderaannemers laat 
uitvoeren toch vermelden in uw eigen inschrijving in 
de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

Als u voor de uitvoering van een aannemingscontract 
beroep doet op meer dan één onderaannemer, moet 
u de beroepsbekwaamheid van algemeen aannemer 
bewijzen. 

5.2.3. Betonnen trappen plaatsen

Om betonnen trappen te plaatsen, moet u de beroeps-
bekwaamheid voor de ruwbouwactiviteiten niet bewij-
zen. Betonnen trappen zijn geen dragend deel van een 
gebouw.

Omdat het gaat om betonnen trappen, moet u ook de 
beroepsbekwaamheid voor het plaatsen of herstellen 
van schrijnwerkerij niet bewijzen.

5.2.4. Sierschouwen plaatsen

Om sierschouwen te plaatsen moet u de beroepsbe-
kwaamheid voor de ruwbouwactiviteiten niet bewijzen. 
Een sierschouw maakt geen deel uit van het skelet van 
een gebouw. 

Voor de afwerking (bijvoorbeeld met tegels of hout) 
moet u mogelijk wel een specifieke beroepsbekwaam-
heid bewijzen.
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5.2.5. Gebouwen optrekken met een skelet in hout of 
metaal

Als u gebouwen met een houten of metalen ske-
let optrekt, moet u de beroepsbekwaamheid voor de 
ruwbouwactiviteiten niet bewijzen. Het gaat immers 
niet om metsel- en betonwerken (artikel 1, 1° van het 
koninklijk besluit van 29 januari 2007).

Gebouwen met een houten of metalen skelet optrek-
ken, is een zeer specifieke activiteit. Daarom moet u er 
de beroepsbekwaamheid voor de schrijnwerkers- en 
glazenmakersactiviteiten niet voor bewijzen (artikel 19 
van het koninklijk besluit van 29 januari 2007).

5.2.6. IJzervlechten en bekisten

Voor werken aan het skelet van het gebouw die 
gevolgen kunnen hebben voor de stevigheid en de 
weerstand van het gebouw, moet u de beroepsbe-
kwaamheid voor de ruwbouwactiviteiten bewijzen. 
Bekisten en metaalbewapening aanbrengen vormen 
een belangrijk deel van die betonwerken. Als u wil 
ijzervlechten en bekisten, moet u de beroepsbekwaam-
heid voor de ruwbouwactiviteiten bewijzen.

5.2.7. Betonherstellingen

Als u het oppervlak alleen herstelt of opvult, moet u de 
beroepsbekwaamheid voor de ruwbouwactiviteiten niet 
bewijzen. De eigenaar van het gebouw moet beseffen 
dat deze werken aan het uitzicht van de muur of van 
de balken eventuele problemen met de stabiliteit en de 
weerstand van het gebouw niet kunnen oplossen. Als u 
de stabiliteitsproblemen moet oplossen door bijvoor-
beeld betonnen balken te vervangen of de wapening te 
herstellen, moet u de beroepsbekwaamheid wel bewij-
zen.

Als u het betonoppervlak wil herstellen of opvullen met 
cement, moet u de beroepsbekwaamheid voor de stu-
kadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten bewijzen. U 
bepleistert of bedekt muren of dragers met cement.

5.2.8. Rioleringen van gebouwen herstellen

Om rioleringen van gebouwen te herstellen, moet u 
de beroepsbekwaamheid voor de ruwbouwactivitei-
ten niet bewijzen. De riolering maakt geen deel uit van 
het skelet van het gebouw. De werken eraan hebben 
geen betrekking op de stevigheid en weerstand van het 
gebouw. De rioleringen liggen in veel gevallen ook voor 
een deel buiten het gebouw.

5.2.9. Schoringswerken uitvoeren

Om schoringswerken uit te voeren, moet u de beroeps-
bekwaamheid voor de ruwbouwactiviteiten niet bewij-
zen. U bouwt, herstelt of sloopt het gebouw niet. U 
zorgt er alleen voor dat het gebouw niet instort. Het 
gaat dus eerder om activiteiten in voorbereiding op de 
eigenlijke ruwbouwwerken. 

5.2.10. Betonvloeren polieren

Als u betonvloeren wil polieren, moet u de beroepsbe-
kwaamheid voor de ruwbouwactiviteiten niet bewij-
zen. Het gaat niet om het optrekken, herstellen of 
slopen van het skelet van een gebouw. U moet ook de 
beroepsbekwaamheid voor de stukadoor-, cementeer- 
en dekvloeractiviteiten niet bewijzen. 

5.2.11. Betonplaten in een bestaande stalen construc-
tie schuiven

Als u werkt met een systeem waarbij u betonplaten in 
een bestaande stalen constructie schuift om zo muren 
of scheidingswanden te vormen, moet u de beroepsbe-
kwaamheid voor de ruwbouwactiviteiten niet bewijzen. 
De betonplaten hebben immers geen dragende functie. 

5.2.12. Omheiningen plaatsen

Om omheiningen te plaatsen, moet u de beroepsbe-
kwaamheid voor de ruwbouwactiviteiten niet bewijzen. 
De reglementering is alleen van toepassing wanneer 
het gaat om werken aan een gebouw. Een omheining 
is geen gebouw.

5.2.13. Tuinhuisjes plaatsen

Om tuinhuisjes te plaatsen, moet u de beroepsbe-
kwaamheid voor de ruwbouwactiviteiten niet bewijzen. 
Een tuinhuisje is geen gebouw bestemd voor bewoning 
door de mens, voor administratieve, industriële, com-
merciële, medische, culturele, sportieve of religieuze 
doeleinden, of voor land- en tuinbouwdoeleinden.

5.2.14. Buitenzwembaden aanleggen

Het aanleggen van een buitenzwembad is geregle-
menteerd als het gaat om een zwembad voor spor-
tieve doeleinden. Een zwembad bij een particulier heeft 
geen sportieve doeleinden. Daarom is de aanleg van 
een zwembad bij particulieren niet gereglementeerd.

Als u bij de aanleg van het zwembad werkt aan elektri-
sche installaties, moet u wel de beroepsbekwaamheid 
voor de elektrotechnieken bewijzen.
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5.2.15. Crépi aanbrengen

Crépi is een krabpleister of een opgeruwd cement- 
of pleisterwerk. Als u crépi wil aanbrengen, moet u 
de beroepsbekwaamheid voor de stukadoor-, cemen-
teer- en dekvloeractiviteiten bewijzen. Crépi is immers 
een mengeling met cement of gips. Dat geldt ook voor 
decoratieve crépi (in verschillende kleuren, met kor-
rels, …).

5.2.16. Voegen tussen gyprocplaten opvullen

Als u gyprocplaten wil opvoegen, moet u de beroeps-
bekwaamheid voor de stukadoor-, cementeer- en dek-
vloeractiviteiten bewijzen. U bepleistert en bekleedt 
dragers met gips. 

5.2.17. Mortex ® Color 2 aanbrengen

Om Mortex® Color 2 aan te brengen moet u de 
beroepsbekwaamheid voor de stukadoor-, cementeer- 
en dekvloeractiviteiten bewijzen. Mortex® Color 2 is een 
multifunctionele pleister.

5.2.18. Industriële betonvloeren leggen

Als u industriële betonvloeren wil leggen, moet u de 
beroepsbekwaamheid voor de stukadoor-, cemen-
teer- en dekvloeractiviteiten niet bewijzen. Een beton-
vloer is geen specie zoals vermeld in de definitie van 
het beroep. Beton is meer dan zand, cement en water 
alleen.

Een dekvloer is een cementlaag die dient als onder-
grond voor de eigenlijke vloerbedekking. Die onder-
vloer is de basis voor de vloerbedekking. De industriële 
betonvloer is geen ondervloer. Hij vormt de definitieve 
vloerbedekking. Er komt geen andere afwerkingslaag 
meer bovenop.

5.2.19. Gietvloeren of industriële betonvloeren  
plaatsen

Om gietvloeren of industriële betonvloeren te plaatsen, 
moet u de beroepsbekwaamheid voor de stukadoor-, 
cementeer- en dekvloeractiviteiten niet bewijzen. Deze 
vloeren zijn geen ondervloeren. Ze vormen de defini-
tieve vloerbedekking. Er komt geen andere afwerking-
slaag bovenop.

5.2.20. Kaleien

Om te kaleien moet u de beroepsbekwaamheid voor 
de stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten niet 

bewijzen. U moet ook de beroepsbekwaamheid voor de 
eindafwerkingsactiviteiten niet bewijzen:

• stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten: u 
gebruikt een blokborstel. Dat is geen courante tech-
niek bij het stukadoren of cementeren;

• eindafwerkingsactiviteiten: u werkt met een mengsel 
van kalk, zand, toeslagstoffen en water. Het gaat dus 
niet om een verf, vernis of beits.

5.2.21. Gipsplaten plaatsen in het kader van  
isolatiewerken

Als u gipsplaten plaatst in het kader van isolatiewerken, 
moet u de beroepsbekwaamheid voor de stukadoor-, 
cementeer- en dekvloeractiviteiten bewijzen. Het 
koninklijk besluit voorziet geen uitzondering (artikel 10 
§ 2 van het koninklijk besluit van 29 januari 2007).

5.2.22. Binnen- en buitenmuren bekleden met 
namaakstenen

Als u muren bekleedt met namaakstenen, moet u 
de beroepsbekwaamheid voor de tegel, marmer- en 
natuursteenactiviteiten niet bewijzen. Namaakstenen 
zijn geen tegels of mozaïek. Ze bestaan uit een meng-
sel van beton en cement met lichte aggregaten en 
kleurmiddelen. Het gaat dus niet om elementen van 
natuursteen of marmer.

5.2.23. Tuinterrassen of tuinpaden aanleggen met 
tegels

Als u tuinterrassen of tuinpaden in tegels wil aanleg-
gen, moet u de beroepsbekwaamheid voor de tegel, 
marmer- en natuursteenactiviteiten niet bewijzen. U 
werkt immers niet in een gebouw.

Hetzelfde geldt voor tuinterrassen of tuinpaden in 
hout. Voor de aanleg van die paden of terrassen moet 
u de beroepsbekwaamheid voor de schrijnwerkers- en 
glazenmakersactiviteiten niet bewijzen.

5.2.24. Epoxyvloeren en steentapijten leggen

Om epoxyvloeren en steentapijten te leggen, moet u 
de beroepsbekwaamheid voor de stukadoor-, cemen-
teer- en dekvloeractiviteiten en voor de tegel, marmer- 
en natuursteenactiviteiten niet bewijzen. Epoxyvloeren 
bestaan niet uit een mengsel van zand, cement en 
water (alleen). Een steentapijt is een naadloze vloer die 
bestaat uit een groot aantal kleine steentjes die met 
epoxyharsen gemengd worden. De epoxyvloer vormt 
de toplaag. Het gaat niet om een bekleding met tegels, 
mozaïek of elementen van natuursteen of marmer.
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5.2.25. Terrazzo-vloeren leggen

Om terrazzo-vloeren te leggen, moet u de beroepsbe-
kwaamheid voor de tegel-, marmer- en natuursteen-
activiteiten niet bewijzen. U legt geen aparte tegels. 
U legt de vloer in de massa en voegt de steentjes niet 
apart op.

5.2.26. Granitovloeren leggen

Om granitovloeren te leggen, moet u de beroepsbe-
kwaamheid voor de tegel-, marmer- en natuursteen-
activiteiten niet bewijzen. U gebruikt immers een 
mengeling van marmergranulaten, cement en pigmen-
ten. U legt geen aparte tegels.

5.2.27. Muren injecteren met een vochtwerend  
product

Als u muren injecteert met een vochtwerend product, 
moet u de beroepsbekwaamheid voor de dakdekker- en 
waterdichtingsactiviteiten bewijzen. Het gaat immers 
om dichtingswerken aan gevels, zijgevels, daken, dak-
terrassen en vloeren.

5.2.28. Kelders waterdicht maken

Om kelders waterdicht te maken, moet u de beroeps-
bekwaamheid voor de dakdekkers- en waterdichtings-
activiteiten niet bewijzen. Het gaat immers niet om 
dichtingswerken aan gevels, zijgevels, daken, dakterras-
sen en vloeren.

5.2.29. Een dampdicht scherm op of onder een dak 
aanbrengen

Om een dampdicht scherm aan te brengen, moet u de 
beroepsbekwaamheid voor de dakdekker- en water-
dichtingsactiviteiten niet bewijzen. Het scherm is geen 
dakbedekking zoals dat wel het geval is voor pannen, 
leien, metalen panelen, roofing, … Het scherm is belang-
rijk voor de isolatie van het dak en niet voor de bedek-
king zelf.

5.2.30. Isolatiepanelen op een dak leggen

Om isolatiepanelen op een dak te leggen, moet u de 
beroepsbekwaamheid voor de dakdekkers- en water-
dichtingsactiviteiten niet bewijzen. Isolatiepanelen zijn 
niet bedoeld als dakbedekking. Zij beschermen het 
gebouw niet tegen neerslag.

5.2.31. Groendaken aanleggen op een bestaand dak

Om groendaken aan te leggen, moet u de beroepsbe-
kwaamheid voor de dakdekkers- en waterdichtings-
activiteiten niet bewijzen. Het groendak vormt geen 
bedekking op zich. U legt het groendak aan op een 
bestaande dakbedekking.

5.2.32. Werkbladen in natuursteen plaatsen

Voor het plaatsen van werkbladen in natuursteen in 
keukens of badkamers, moet u de beroepsbekwaam-
heid voor de schrijnwerkers- en glazenmakersactivitei-
ten niet bewijzen. De technieken die bij die plaatsing 
komen kijken, zijn niet de gewone technieken van de 
schrijnwerkerij.

5.2.33. Zonwerende folies op ruiten kleven  
(“SolarScreen”)

Om zonwerende folies op ruiten te kleven, moet u de 
beroepsbekwaamheid voor de schrijnwerkers- en gla-
zenmakersactiviteiten niet bewijzen. De folie is niet 
zelfdragend. U lijmt hem op een bestaande opper-
vlakte in glas of in een ander doorschijnend materi-
aal. Isolatie is het hoofddoel van de folie. De folie kan 
gemakkelijk verwijderd worden.

5.2.34. Zonneschermen plaatsen

Om zonneschermen te plaatsen, moet u de beroepsbe-
kwaamheid voor de schrijnwerkers- en glazenmakers-
activiteiten niet bewijzen. Zonneschermen komen niet 
voor in de limitatieve lijst in artikel 19 § 1, 1° van het 
koninklijk besluit van 29 januari 2007. Zonneschermen 
zijn niet gemaakt van harde materialen.

5.2.35. Serres plaatsen

Om serres te plaatsen, moet u de beroepsbekwaamheid 
voor de schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten 
bewijzen. Het gaat om een gebouw voor land- of tuin-
bouwdoeleinden.

5.2.36. Huizen bouwen die volledig uit hout bestaan

Als u alleen het houten skelet (dus de buiten- en bin-
nenmuren) bouwt, moet u de beroepsbekwaamheid 
voor de schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten 
niet bewijzen. 

Als u het gebouw verder afwerkt met hout (bijvoor-
beeld ramen, deuren en trappen plaatsen, houten vloe-
ren leggen, …) moet u de beroepsbekwaamheid voor de 
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schrijnwerkers- en glazenmakersactiviteiten wel bewij-
zen.

5.2.37. Metalen geraamtes bekleden met  
bardageplaten

Om metalen geraamtes te bekleden met bardagepla-
ten, moet u geen beroepsbekwaamheid bewijzen. De 
bardageplaten zijn op maat gemaakte metalen platen, 
bedoeld om gevels of daken te bekleden. In veel geval-
len hebben ze ook een isolerende functie. Ze vormen 
niet de eigenlijke dakbedekking zoals dat wel het geval 
is bij pannen, leien, roofing, …

5.2.38. Trapleuningen maken en plaatsen

Als u alleen trapleuningen wil maken, moet u geen 
beroepsbekwaamheid bewijzen.

Als de trapleuning deel uitmaakt van de te plaatsen 
trap, moet u de beroepsbekwaamheid voor de activiteit 
van plaatser-hersteller van schrijnwerk/glazenmaker 
bewijzen (artikel 19 §1, 1° van het koninklijk besluit van 
29 januari 2007). 

Als u een aparte leuning wil plaatsen op een bestaande 
trap (bijvoorbeeld een leuning in inox op een gemetste 
trap), moet u de beroepsbekwaamheid van algemeen 
schrijnwerker bewijzen. 

5.2.39. Laminaat leggen

Om laminaat te leggen, moet u de beroepsbekwaam-
heid van algemeen schrijnwerker bewijzen. Laminaat is 
een hard materiaal dat dient om wanden en vloeren te 
bekleden.

5.2.40. Lichtkoepels en lichtstraten plaatsen

Om lichtkoepels en lichtstraten te plaatsen, moet u de 
beroepsbekwaamheid voor de schrijnwerk- en glazen-
makersactiviteiten bewijzen. U moet de beroepsbe-
kwaamheid niet bewijzen als u hoofdzakelijk dak- en 
dichtingswerken uitvoert en die beroepsbekwaamheid 
bewijst.

5.2.41. Velux-producten plaatsen

Om Velux-producten (zonnescherm, verduiste-
ringsscherm, rolsysteem, …) te plaatsen, moet u de 
beroepsbekwaamheid voor de schrijnwerkers- en gla-
zenmakersactiviteiten niet bewijzen. De producten 
maken geen integraal deel uit van het veluxraam zelf. 
U kan alle producten na de plaatsing van het raam 
apart plaatsen. U kan ze bovendien zeer makkelijk ook 

weer weghalen. Het gaat dus niet om een roerend goed 
dat onroerend wordt door incorporatie. 

5.2.42. Krassen in glas, aluminium, pvc en inox  
verwijderen

Om krassen in glas, aluminium, pvc en inox te verwijde-
ren, moet u de beroepsbekwaamheid voor het plaatsen 
en herstellen van schrijnwerker-glazenmaker bewijzen. 
Krassen verwijderen is immers een vorm van herstel-
ling.

5.2.43. Muren bestrijken met kalk

Om muren met kalk te bestrijken moet u de beroeps-
bekwaamheid voor de eindafwerkingsactiviteiten niet 
bewijzen. U bedekt de muur niet met verf, vernis, beits, 
behang, schildersdoek of een soepele bekleding.

5.2.44. Fresco’s schilderen

Om fresco’s te schilderen, moet u de beroepsbekwaam-
heid voor de eindafwerkingsactiviteiten niet bewijzen. 
U moet de beroepsbekwaamheid alleen bewijzen als u 
werkt met producten om de muren te beschermen en 
te verfraaien. Een fresco beschermt de muur niet.

5.2.45. Kurk plaatsen

Om kurk te plaatsen, moet u de beroepsbekwaamheid 
voor de eindafwerkingsactiviteiten bewijzen. U gebruikt 
tegels, rollen of andere elementen uit kurk om muren 
of plafonds te bekleden. Het gaat om soepele elemen-
ten. Het is een zachte bekleding die alle oneffenheden 
van de ondergrond volgt. U lijmt de elementen over de 
volledige oppervlakte.

5.2.46. DFI-vloeren leggen

Om een DFI-vloer te leggen, moet u de beroepsbe-
kwaamheid voor de eindafwerkingsactiviteiten bewij-
zen. Het gaat om een vast rubberproduct of een vast 
synthetisch product (luxe-vinyl) dat u over de volledige 
oppervlakte lijmt.

5.2.47. Spanplafonds plaatsen

Om spanplafonds te plaatsen, moet u de beroepsbe-
kwaamheid voor de eindafwerkingsactiviteiten niet 
bewijzen. U plaatst een specifieke constructie die het 
geheel draagt. Tussen het spanplafond en het oor-
spronkelijke plafond ontstaat een holle ruimte. U lijmt 
dus geen soepele bekledingen op het volledige opper-
vlak. U bedekt de muren of plafonds niet rechtstreeks.
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5.2.48. Dakpannen bijschilderen na reiniging van  
het dak

Als u dakpannen wil bijschilderen nadat u het dak 
gereinigd heeft, moet u de beroepsbekwaamheid voor 
de eindafwerkingsactiviteiten niet bewijzen.

5.2.49. Muren beschermen tegen graffiti

Als u muren behandelt met een product om ze te 
beschermen tegen graffiti, moet u de beroepsbe-
kwaamheid voor de eindafwerkingsactiviteiten niet 
bewijzen. Het is enkel de bedoeling om de muur met 
dat product te beschermen. Het product is niet bedoeld 
om de muur ook te verfraaien.

5.2.50. Waterverzachters plaatsen

Als de waterverzachter het water voor het ganse 
gebouw behandelt, moet u de beroepsbekwaamheid 
voor de installatieactiviteiten voor centrale verwarming, 
klimaatregeling, gas en sanitair bewijzen. Als de water-
verzachter alleen het water behandelt van een toestel 
voor niet-sanitair gebruik (bijvoorbeeld voor een was-
machine of vaatwasser), moet u de beroepsbekwaam-
heid niet bewijzen.

5.2.51. Ventilatie met warmterecuperatie plaatsen

Om dit ventilatiesysteem te plaatsen, moet u de 
beroepsbekwaamheid voor de elektrotechnische activi-
teiten bewijzen. Het gaat om een elektrisch ventilatie-
systeem dat vooral bedoeld is om energie te besparen 
en de kwaliteit van de lucht te waarborgen.

Omdat verwarming dus niet het hoofddoel is, moet u 
de u de beroepsbekwaamheid voor de installatieacti-
viteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas 
en sanitair niet bewijzen.

5.2.52. Toestellen voor waterzuivering in een gebouw 
plaatsen

Als het toestel water zuivert dat bedoeld is voor sani-
tair gebruik, moet u de beroepsbekwaamheid voor de 
installatieactiviteiten voor centrale verwarming, kli-
maatregeling, gas en sanitair bewijzen.

5.2.53. Warmtepompen plaatsen

Om warmtepompen te plaatsen, moet u de beroeps-
bekwaamheid voor de installatieactiviteiten voor cen-
trale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair niet 
bewijzen. De warmtepomp zet zonder verbranding een 
warmtegeleidende vloeistof om in warme dampen die 

door condensatie thermische energie doen vrijkomen. 
Het systeem werkt dus niet met een centrale verwar-
mingsinstallatie.

Om de compressor die het systeem stuurt aan te drij-
ven, is een hoeveelheid extra energie nodig. Als het 
om een elektrische compressor gaat en als u daar-
voor elektrische leidingen moet aanleggen, moet u de 
beroepsbekwaamheid voor de elektrotechnische activi-
teiten bewijzen.

5.2.54. Sprinklerinstallaties plaatsen

Om sprinklerinstallaties te plaatsen, moet u de 
beroepsbekwaamheid voor de installatieactiviteiten 
voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sani-
tair niet bewijzen. Een sprinklerinstallatie is een vaste 
brandblusinstallatie bedoeld om een beginnende brand 
te detecteren, te signaleren en te beheersen of te blus-
sen. Het gaat dus niet om een apparaat voor sanitair 
gebruik.

5.2.55. Pelletskachels plaatsen

Als de pelletskachel maar één ruimte rechtstreeks 
verwarmt, moet u de beroepsbekwaamheid voor de 
installatieactiviteiten voor centrale verwarming, kli-
maatregeling, gas en sanitair niet bewijzen.

Als de pelletskachel een centrale verwarmingsinstallatie 
is voor de verwarming van (een deel van) het gebouw 
via leidingen, radiatoren, enz., moet u de beroepsbe-
kwaamheid wel bewijzen.

5.2.56. Gasmeters aansluiten

Als u alleen gasmeters plaatst zonder verdere aan-
sluiting naar de verwarmingsapparaten, moet u de 
beroepsbekwaamheid voor de installatieactiviteiten 
voor CV, klimaatregeling, gas en sanitair niet bewijzen. 
De gasmeter maakt geen deel uit van de centrale ver-
warmingsinstallatie. De gasmeter is geen toestel voor 
verwarming.

Als u leidingen legt tussen de gasmeter en een verwar-
mingsapparaat of als u verwarmingsapparaten aan-
sluit, moet u de beroepsbekwaamheid wel bewijzen.

5.2.57. Toestellen voor vochtbestrijding of luchtver-
versing plaatsen

Alleen als de toestellen bedoeld zijn om gebouwen 
te verwarmen of het klimaat te regelen, moet u de 
beroepsbekwaamheid voor de installatieactiviteiten 
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voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sani-
tair bewijzen. 

5.2.58. Luchtwassers plaatsen

Als de luchtwassers die u plaatst ook een verwarmings-
module bevatten, moet u de beroepsbekwaamheid 
voor de installatieactiviteiten voor centrale verwarming, 
gas, klimaatregeling en sanitair bewijzen. Het systeem 
verwarmt de vuile lucht tot een temperatuur van 200 
graden Celsius om hem dan te zuiveren met water-
sproeiers. Het systeem koelt het gebruikte water af tot 
120 graden Celsius en gebruikt het water dan als ver-
warmingsmiddel via een leidingsysteem.

Het systeem bestaat ook zonder de verwarmingsmo-
dule. Het is dan alleen bedoeld om de vervuilde lucht 
te zuiveren. Als u een systeem zonder verwarmingsmo-
dule plaatst, moet u de sectorale beroepsbekwaamheid 
voor de installatieactiviteiten voor centraleverwarming, 
klimaatregeling, gas en sanitair bewijzen niet bewijzen.

5.2.59. Sanitaire units plaatsen (Calyps’eau)

Om sanitaire units te plaatsen, moet u de beroepsbe-
kwaamheid voor de installatieactiviteiten voor centrale 
verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair niet bewij-
zen. De unit is een kant-en-klaar systeem, helemaal ver-
vaardigd in een atelier. U moet de sanitaire leidingen 
(aanvoer van water en afvoer) enkel aansluiten op de 
punten die een andere installateur heeft geplaatst. U 
maakt het geheel eigenlijk niet vast aan het gebouw. U 
kan de unit nog makkelijk verwijderen of verplaatsen.

5.2.60. Fotovoltaïsche cellen plaatsen (zonnepanelen)

Als u fotovoltaïsche cellen (zonnepalen) wil plaatsen, 
moet u de beroepsbekwaamheid voor de elektrotechni-
sche activiteiten bewijzen.

U moet de beroepsbekwaamheid voor de dakdekkers- 
en waterdichtingsactiviteiten niet bewijzen omdat de 
panelen niet bedoeld zijn als dakbedekking op zich. Er 
zit altijd een andere dakbedekking onder.

Als u de beroepsbekwaamheid voor de dakdekkers- en 
waterdichtingsactiviteiten bewijst, mag u de fotovolta-
ische panelen (zonnepanelen) plaatsen maar u mag ze 
niet aansluiten op het elektriciteitsnet.

5.2.61. Trapliften en platformliften plaatsen

Als u de installatie kan aansluiten op een bestaand 
aansluitingspunt in het stroomnet, moet u de beroeps-
bekwaamheid voor de elektrotechnieken niet bewijzen.

Als u een nieuw elektrisch aansluitingspunt moet plaat-
sen, moet u de beroepsbekwaamheid voor de elektro-
technieken wel bewijzen.

Om de installatie te herstellen moet u in elk geval de 
beroepbekwaamheid bewijzen.

5.2.62. Computers en hun randapparatuur herstellen

Om computers en hun randapparatuur te herstellen, 
moet u de beroepsbekwaamheid voor de elektrotech-
nieken bewijzen. Computers en de randapparatuur zijn 
immers elektrische toestellen.

U moet de beroepsbekwaamheid niet bewijzen als het 
vermogen van het toestel niet hoger is dan 2 kilowatt 
en als u hoofdzakelijk elektrische toestellen verkoopt.
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5.3. Sector persoonsverzorging 

(koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende 
de beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van 
zelfstandige activiteiten op het gebied van lichaams-
verzorging, van opticien, dentaaltechnicus en begrafe-
nisondernemer)

5.3.1. Hoofdhaar vlechten

Als u hoofdhaar wil vlechten, moet u de beroepsbe-
kwaamheid voor kapper/kapster bewijzen. Het gaat om 
een vorm van haarverzorging die bedoeld is om het 
uiterlijk van de mens in stand te houden of mooier te 
maken.

5.3.2. Straightening

Voor deze activiteit moet u de beroepsbekwaamheid 
voor kapper/kapster bewijzen. Het gaat om een vorm 
van haarverzorging die bedoeld is om het uiterlijk van 
de mens in stand te houden of mooier te maken.

5.3.3. Dreadlocks

Als u dreadlocks wil plaatsen, moet u de beroepsbe-
kwaamheid voor kapper/kapster bewijzen. Het gaat om 
een vorm van haarverzorging die bedoeld is om het 
uiterlijk van de mens in stand te houden of mooier te 
maken.

5.3.4. Haarverlengingen (hairextensions)

Als u haarverlengingen wil plaatsen, moet u de 
beroepsbekwaamheid voor kapper/kapster bewijzen. 
Het gaat om een vorm van haarverzorging die bedoeld 
is om het uiterlijk van de mens in stand te houden of 
mooier te maken.

5.3.5. Baarden of snorren knippen of verzorgen

Als u baarden of snorren wil knippen of verzorgen, 
moet u de beroepsbekwaamheid van kapper/kapster 
niet bewijzen. U moet de beroepsbekwaamheid alleen 
bewijzen voor het verzorgen van hoofdhaar.

5.3.6. Behandelingen op basis van lasertechniek

Medische verzorging of behandelingen met medische 
apparatuur vallen buiten de gereglementeerde activi-
teiten van schoonheidsspecialist(e) en voetverzorg(st)
(er). Behandelingen met een therapeutische bedoeling 
behoren tot de geneeskunde. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor:

• de behandeling van psoriasis en vitiligo: het hoofd-
doel is het wegnemen van een lichamelijke last;

• laserlipolyse: werkt met verdoving.

Als u de beroepsbekwaamheid voor schoonheidsspeci-
alist(-e) of voor voetverzorg(st)er bewijst, kan u laser-
technieken gebruiken bij activiteiten:

• die bedoeld zijn om het uiterlijk van de mens in 
stand te houden of mooier te maken;

• waarbij geen tussenkomst van een arts vereist is.

Niet elk laserapparaat is een medisch apparaat. U kan 
een lasertoestel gebruiken bij het epileren. Epileren is 
geen medische ingreep.

5.3.7. Epileren

Als u wil epileren, moet u de beroepsbekwaamheid 
voor schoonheidsspecialist(e) bewijzen. De definitie in 
het koninklijk besluit vermeldt het epileren uitdrukke-
lijk. Het speelt geen rol welke technieken of materialen 
u gebruikt (met een laser, met hars, …). 

5.3.8. Henna

Als u het lichaam wil maquilleren met henna, moet u 
de beroepsbekwaamheid voor schoonheidsspecialist(e) 
bewijzen. U maakt het uiterlijk van de mens mooier.

Als u een permanente tatoeëring wil aanbrengen, moet 
u de beroepsbekwaamheid niet bewijzen. Maquillage 
met henna is geen permanente tatoeëring.

5.3.9. Behandelingen met ultrasone golven (Liposonic)

Voor behandelingen met ultrasone golven moet u de 
beroepsbekwaamheid voor schoonheidsspecialist(e) 
niet bewijzen. De behandeling is bedoeld om vetcel-
len op te lossen. Het is een therapie die aansluit bij een 
liposuctie (plastische chirurgie).

5.3.10. Plastitherapie®

Voor een plastitherapie® moet u de beroepsbekwaam-
heid voor masseur/masseuse niet bewijzen. U wil uw 
klant vooral doen vermageren en afslanken door digi-
tale stimulatie en een aangepaste voeding.

5.3.11. Tandkristallen plaatsen

Als u tandkristallen wil plaatsen, moet u de beroepsbe-
kwaamheid voor schoonheidsspecialist(e) niet bewijzen. 
De beroepsbekwaamheid van schoonheidsspecialist(-e) 
heeft geen betrekking op tanden.
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Om tandkristallen te plaatsen, moet u de beroepbe-
kwaamheid van dentaaltechnicus niet bewijzen. U 
vervaardigt of herstelt geen tandprothesen of ortho-
dontische apparaten. 

5.3.12. Maquilleren met een verfspuit (airbrush)

Als u maquillage aanbrengt met een verfspuit, moet u 
de beroepsbekwaamheid voor schoonheidsspecialist(-e) 
bewijzen. U maakt het uiterlijk mooier. Of u dat doet 
met een borstel, sponsje of spuit speelt geen rol.

5.3.13. Behandelingen met rhassoul en arganolie

Voor behandelingen met rhassoul en arganolie, moet u 
de beroepsbekwaamheid voor schoonheidsspecialist(-e) 
niet bewijzen. Met de behandeling wil u meer doen dan 
alleen het uiterlijk in stand houden of mooier maken. 
De bedoeling is de huid soepel en zacht te houden.

Als u arganolie gebruikt bij massages, moet u de 
beroepsbekwaamheid voor masseur/masseuse bewij-
zen. Met de massage wil u immers het menselijk 
lichaam mooier maken.

5.3.14. Tanden bleken

Als u tanden wil bleken (bleechen), moet u de beroeps-
bekwaamheid van schoonheidsspecialist(-e) niet bewij-
zen. In de definitie van schoonheidsspecialist(-e) is 
nergens sprake van tanden. De activiteit komt ook niet 
voor in het programma beroepsbekwaamheid. 
 
Om tanden te bleken moet u ook de beroepsbekwaam-
heid van dentaaltechnicus niet bewijzen: het gaat niet 
om het herstellen of vervaardigen van tandprothesen 
of apparaten voor orthodontische verbeteringen.

Uit het vonnis van een rechtbank blijkt dat volgens de 
rechter het bleken van tanden een tandheelkundige 
ingreep is waarvoor een diploma tandheelkunde ver-
eist is.

5.3.15. Wimpers verlengen

Als u wimpers wil verlengen, moet u de beroepsbe-
kwaamheid voor schoonheidsspecialist(-e) bewijzen. De 
definitie in het koninklijk besluit voorziet geen uitzon-
dering.

5.3.16. Afslankcentrum 

U moet geen beroepsbekwaamheid bewijzen. Het doel 
is mensen te laten afslanken. Het gaat niet om een 
verzorging die alleen bedoeld is om het uiterlijk van 

de mens in stand te houden of mooier te maken. De 
nadruk ligt op het verliezen van gewicht door beweging 
of door een beter eetpatroon. Als het lichaam daar-
door mooier wordt, is dat mooi meegenomen maar het 
is niet het hoofddoel.

5.3.17. Behandeling via infraroodwarmte of ozonthe-
rapie

Voor deze behandeling moet u de beroepsbekwaam-
heid van schoonheidsspecialist(-e) niet bewijzen. Het 
hoofddoel is niet het mooier maken van het uiterlijk 
alleen. Het gaat vooral om het verbeteren van het alge-
meen welzijn. Een mooiere en elastischere huid is daar 
eerder een gevolg van dan een hoofddoel.

5.3.18. Peeling door garra rufa-vissen

Voor deze vorm van peeling moet u de beroepsbe-
kwaamheid van schoonheidsspecialist(-e) niet bewijzen. 
Het gaat niet om een verzorging die alleen bedoeld 
is om het uiterlijk van de mens in stand te houden of 
mooier te maken. De nadruk ligt op relaxatie en revita-
lisatie van de huid. De verzorger komt zelf niet tussen. 
De visjes doen het werk alleen. Het is geen gangbare 
behandeling die elk schoonheidsinstituut in de gewone 
betekenis van het woord aanbiedt.

5.3.19. Fake tanning

Voor fake tanning moet u de beroepsbekwaamheid 
voor schoonheidsspecialist(-e) bewijzen. Het lichaam 
bespuiten met een kleurend product is niet hetzelfde 
als de traditionele make-up vermeld in koninklijk 
besluit. Maar het koninklijk besluit voorziet geen uit-
zondering met betrekking tot de manier van aanbren-
gen van de producten. Bovendien is de techniek ook 
bedoeld om de veroudering van de huid tegen te gaan 
en te verbeteren. Dat het gaat om een geautomati-
seerde behandeling heeft geen belang.

5.3.20. Endormologie

Endermologie kent verschillende varianten:

• Behandelingen waarbij het cosmetisch aspect niet 
het belangrijkste is: voor deze behandelingen moet 
u de beroepsbekwaamheid voor schoonheidsspecia-
list(-e) niet bewijzen. Het gaat bijvoorbeeld om:
 - de medische behandeling van brandwonden;
 - ontspanningstechnieken voor atleten om de spie-

ren te ontspannen met het oog op een snelle 
recuperatie;

• Behandelingen bedoeld om het uiterlijk mooier 
te maken: voor deze behandelingen moet u de 
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beroepsbekwaamheid van schoonheidsspecialist(-e) 
wel bewijzen. Het gaat bijvoorbeeld om:
 - de behandeling van cellulitis;
 - het wegwerken van rimpels of striemen;
 - de behandelingen om de huid elastischer, strak-

ker, soepeler, gladder en mooier te maken.

5.3.21. Massages

Alleen voor massages die het uitzicht van het lichaam 
in stand houden of mooier maken, moet u de beroeps-
bekwaamheid voor masseur/masseuse bewijzen. Het 
gaat dus om cosmetische massage zoals gebruikelijk is 
in een schoonheidssalon in de normale betekenis van 
het woord.

Voor de volgende massages moet u de beroepsbe-
kwaamheid niet bewijzen:

• sportmassages;
• fysiotherapeutische massage;
• relaxatiemassage;
• voetreflexologie;
• endermologie;
• hot stone massage;
• kruidenstempelmassage;
• aromatherapeutische massage;
• energetische massage;
• Japanse drukpuntmassage.

Het belangrijkste doel van deze massages is niet het 
lichaam mooier te maken.

5.3.22. Contactlenzen of voorgemonteerde loepbrillen 
verkopen

Als u contactlenzen of voorgemonteerde loepbrillen wil 
verkopen, moet u de beroepsbekwaamheid niet bewij-
zen. 

5.3.23. Uitvaartconsulent

Als uitvaartconsulent moet u de beroepsbekwaamheid 
voor begrafenisondernemer niet bewijzen. U oefent de 
gereglementeerde activiteiten (uitvoeren, verzorgen en 
organiseren van de begrafenisplechtigheid tot op de 
begraaf- of crematieplaats) niet uit. U werkt wel nauw 
samen met de begrafenisondernemer (bijvoorbeeld: 
keuze van de muziek, teksten, …) maar u omkadert een 
deel van de eigenlijke begrafenisplechtigheid.

5.4. Slager-groothandelaar

5.4.1. Zelf gekweekte dieren laten slachten in een 
erkend slachthuis

Een veeboer kweekt zijn dieren. Hij laat ze slachten in 
een erkende slachterij. Nadien verkoopt hij ze aan der-
den. Hij moet de beroepsbekwaamheid niet bewijzen. 
Hij koopt immers geen slachtvee aan. Hij verkoopt zijn 
eigen dieren in het groot. Hij is geen slager-groothan-
delaar.

5.4.2. Versneden vlees in verbruiksklare porties aanko-
pen en voortverkopen

Wie versneden vlees in verbruiksklare porties aankoopt 
en voortverkoopt moet de beroepsbekwaamheid niet 
bewijzen.

5.4.3. Vleeswaren produceren

Wie vleeswaren (bvb. salami’s) produceert, moet de 
beroepsbekwaamheid niet bewijzen. Hij koopt geen 
karkassen of gedeelten van karkassen aan om die ver-
der te verkopen.

5.5. Installateur-frigorist 

5.5.1. Koelinstallaties inbouwen bij vrachtwagens

Als u koelinstallaties wil inbouwen op vrachtwagens 
om levensmiddelen te koelen tijdens het vervoer, moet 
u de beroepsbekwaamheid van installateur-frigorist 
inderdaad bewijzen. Het gaat immers om koelkringen 
in commerciële installaties. 

5.5.2. Koelcellen bouwen

Als u koelcellen wil bouwen, moet u de beroepswerk-
zaamheid van installateur-frigorist inderdaad bewijzen. 
Het gaat immers om het in elkaar zetten van o.a. com-
merciële en/of industriële installaties en koeleenheden.

5.6. Droogkuiser-verver

5.6.1. Tapijten, matrassen of meubelen reinigen

Als u tapijten, matrassen of meubelen reinigt, moet u 
de beroepsbekwaamheid niet bewijzen. Het gaat niet 
om het droogkuisen of verven van kledingstukken, huis-
houdlinnen of bedrijfslinnen.

20



5.7. Restaurateur of traiteur-banketaannemer

5.7.1. Barbecues als beenhouwer-spekslager

Als u beenhouwer-spekslager bent, mag u barbecues 
verzorgen zonder de beroepsbekwaamheid te bewijzen 
als u zich beperkt tot eigen bereidingen op basis van 
vlees.

U mag andere gerechten klaarmaken en thuis bij uw 
klant afleveren maar u mag ze niet opdienen. Als u 
bij uw klant blijft om de gerechten te schikken of om 
de gasten te helpen, moet u de beroepsbekwaamheid 
bewijzen.

5.7.2. Frituren

Als u een frituur uitbaat, moet u de beroepskennis van 
restaurateur en/of traiteur-banketaannemer niet bewij-
zen als:

• u uw gerechten alleen opdient in een wegwerpver-
pakking  van papier, karton of kunststof

• en als u alleen aardappelen of gerechten die u vol-
ledig klaar voor bereiding inkoopt, in frituurolie of –
vet bereidt.

U mag uien of conserven van uien, komkommers, 
augurken of conserven van mosselen of gekookte wor-
sten snijden of toevoegen. U mag ook stoofvlees, gou-
lash en gehaktballetjes in tomatensaus opdienen.

Als u ook andere gerechten opdient, moet u de 
beroepsbekwaamheid bewijzen. Dat geldt ook wanneer 
u uw frituuractiviteit combineert met de lichte maaltij-
den waarvoor geen beroepskennis vereist is. Voorbeeld:  
als u in uw frituur ook belegde broodjes aanbiedt, 
moet u de beroepsbekwaamheid bewijzen.

5.7.3. Gastenkamers

Als u gastenkamers verhuurt zonder in het gebouw zelf 
te wonen, kan u de activiteit van restaurateur niet uit-
oefenen zonder bewijs van de beroepsbekwaamheid.  
Het reglementeringsbesluit voorziet weliswaar een vrij-
stelling voor gastenkamers maar het besluit verdui-
delijkt dat als gastenkamer moet worden beschouwd: 
“één of meer gemeubileerde kamers die behoren tot de 
eigenlijke woning van de eigenaar en die voor een toe-
ristisch doel worden verhuurd”.  

De vrijstelling is dus maar van toepassing als voldaan 
is aan 3 criteria:

• de kamers moeten gemeubileerd zijn;
• de kamers bevinden zich in de woning van de eige-

naar;
• de kamers moeten worden verhuurd met een toeris-

tisch doel.

5.7.4. Gerechten opwarmen

Als u bereide maaltijden (vacuüm, diepgevroren of 
vers) aankoopt en die zelf opwarmt (bijvoorbeeld in de 
microgolf-oven of au bain marie), moet u de beroeps-
bekwaamheid bewijzen. Van zodra u de gerechten 
klaarmaakt, samenstelt, schikt, opwarmt of ontdooit, is 
er volgens de reglementering sprake van het bereiden 
van maaltijden.

5.7.5. Kooklessen geven

U geeft kookles bij uw klanten thuis. U maakt daar-
bij gerechten klaar. De deelnemers aan de kooklessen 
eten die gerechten op na de les. U moet de beroeps-
bekwaamheid niet bewijzen. De hoofdbedoeling is les 
geven. De leerlingen kiezen geen gerechten uit een 
menu.

5.7.6. Logies op een boerderij

Als u als boer logies van korte duur op uw landbouw-
bedrijf aanbiedt, moet u de beroepsbekwaamheid niet 
bewijzen voor de maaltijden die u aan de logés ver-
strekt.

5.7.7. Meeneemmaaltijden

U bereidt maaltijden. Uw klanten kunnen die maaltij-
den niet bij u ter plaatse opeten. U dient de maaltijden 
niet op bij uw klanten thuis.  Uw klanten komen de 
maaltijden bij u ophalen. U moet de beroepsbekwaam-
heid niet bewijzen.

5.7.8. Rusthuizen: maaltijden voor niet bewoners

Als u een rusthuis uitbaat, moet u de beroepsbe-
kwaamheid niet bewijzen als u alleen maaltijden geeft 
aan de personen die in uw rusthuis verblijven.

Als u ook maaltijden verstrekt aan andere mensen die 
niet in uw rusthuis verblijven, moet u de beroepsbe-
kwaamheid wel bewijzen.
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5.7.9. Vegetarische maaltijden

Als u vegetarische maaltijden aanbiedt, moet u de 
beroepsbekwaamheid bewijzen. De reglementering 
voorziet geen uitzondering voor vegetarische gerech-
ten.

5.7.10. Verhuur van vakantieverblijven

Als u vakantieverblijven verhuurt en beroep doet op 
een onderaannemer om aan de huurders maaltijden 
te verstrekken, moet u de beroepsbekwaamheid niet 
bewijzen.

5.7.11. Lijst van gerechten waarvoor u de beroepsbe-
kwaamheid niet moet bewijzen

Het koninklijk besluit bevat een lijst van gerechten 
die u mag serveren met brood zonder de beroepsbe-
kwaamheid te moeten bewijzen. Dat geldt ook voor de 
volgende gerechten:

• deegwaren met in olie gebakken groenten;
• saladette: hesp, mozzarella en tomaten;
• galette: banketbakkersdeeg met kaas gebakken in de 

oven;
• tartines: gegrilleerde sneden brood met kaas en 

champignons in de oven gebakken;
• Bretoense of andere hartige pannenkoeken;
• kaasbuffet;
• taco’s;
• smoothie’s;
• tortillas.

5.7.12. Lijst van gerechten waarvoor u de beroepsbe-
kwaamheid wel moet bewijzen

Lijst van maaltijden waarvoor u de beroepsbekwaam-
heid moet bewijzen:

• kerrieschotels;
• quinoa met gekookte of gebakken groenten;
• schotel van gegrilde paprika;
• bocconcinis: in olie gemarineerde mozzarella en 

ham;
• gepaneerde courgettes: courgettes met paneer-

mengsel van bloem-eieren-kaas (gebakken in olie);
• bananen omwikkeld met ham gebakken in de oven;
• frittatas met groenten: gekookte aardappelen met in 

de pan gebakken groeten, samen afgebakken in de 
oven;

• schotel van bereide wijngaardslakken;
• arroz: rijstgerecht met kip, vis, zeevruchten enz.;
• oesterbar;
• sushi;

• mosselen met brood;
• gourmet, ook al laat u de klanten de ingrediënten 

zelf bakken;
• fondue, ook al laat u de klanten de ingrediënten zelf 

bakken;
• vlees door de klanten zelf gegrild of gebakken; 
• gamba’s;
• gefrituurde vis;
• vispannetjes;
• koude visschotels of schotels van schaal- of schelp-

dieren;
• couscous.
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5.8. Brood- en banketbakker

5.8.1. Chocolademousse of tiramisu maken

Als u chocolademousse of tiramisu maakt, moet u de 
beroepsbekwaamheid niet bewijzen. Het gaat eer-
der om bakkerij- en chocoladeproducten waarvoor de 
reglementering een uitzondering voorziet.

5.8.2. Deeg bereiden

Als u deeg bereidt zonder het af te bakken, moet u 
de beroepsbekwaamheid bewijzen. U bereidt immers 
bakkerijproducten die onder de wetgeving inzake 
levensmiddelen betreffende brood- en andere bakkerij-
producten vallen.

5.8.3. Gebak (taarten, cake, koekjes) garneren

Als u gebak garneert, moet u de beroepsbekwaamheid 
bewijzen. Garneren is een wezenlijk onderdeel van het 
fabricageproces of bereiding.

5.8.4. IJs of sorbets maken

Als u ijs of sorbets maakt, moet u de beroepsbekwaam-
heid niet bewijzen.

5.8.5. Quiches of hartige taarten

Als u quiches of hartige taarten maakt, moet u de 
beroepsbekwaamheid niet bewijzen. Quiches en hartige 
taarten zijn geen gangbare banketbakkerijproducten.

5.8.6. Lijst van producten waarvoor u de beroepsbe-
kwaamheid wel moet bewijzen

Als u volgende producten maakt, gebruikt u ingredi-
enten die behoren tot de basisgrondstoffen van de 
brood- en banketbakkerij. Daarom moet u de beroeps-
bekwaamheid bewijzen:

• macarons;
• speculoos;
• dürüm;
• muffins;
• oosterse gebakjes;
• Noord-Afrikaanse cakes;
• bladerdeeg;
• suikervrije droge koffiekoekjes;
• covrigi;
• donuts.
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