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Aanvraag tot beroepskaart  

 
Indien u in België wenst te werken als zelfstandige, dient u eerst een beroepskaart te bekomen. Eenmaal u in het bezit bent van een beroepskaart, kan u een aanvraag tot visum indienen op de 

ambassade. 

Waar de aanvraag tot beroepskaart indienen ? 
Indien de aanvrager officieel in België woont, dient deze zich rechtstreeks te richten tot de bevoegde regio.  

Indien de aanvrager officieel in Italië woont (recent attest van woonst afgeleverd door de Italiaanse gemeente en geldige Italiaanse verblijfsvergunning), dient deze zich te richten tot de Belgische 
ambassade te Rome.  
Voor verdere informatie betreffende beroepskaarten, gelieve hier te klikken 

 

Elke aanvraag moet de volgende documenten bevatten 
 

 Type document Beschrijving van het document 
1 Aanvraagformulier beroepskaart te downloaden rechtstreeks via de website van de bevoegde regio. In te vullen en te 

ondertekenen. 
De rubriek «D»: informatie betreffende het verblijf dient leeg te blijven. Dit zal worden ingevuld 
door de ambassade 
Voor ‘Vlaanderen’, klik hier  
Voor ‘Brussel’,  klik hier 
Voor ‘Wallonië’, klik hier 

2 Paspoort foto ICAO conform formaat 45x35mm, goede kwaliteit, in kleur, foto max.6 maanden geleden genomen, witte of 
lichtgrijze achtergrond, recht in de camera kijken met gesloten mond 

3 Betalingsbewijs van de 

administratieve bijdrage van 

140 € 

te betalen via overschrijving op de bankrekening van de Belgische ambassade te Rome vóór het 
opsturen van de beroepskaart aanvraag 

Betalingsgegevens: 
Bank: UNICREDIT S.p.A. 
Begunstigde: Ambasciata del Belgio (recettes consulaires) 
IBAN: IT72L0200805170000030066859 
BIC: UNCRITM1113 
Communicatie : 

• Naam en voornaam van de aanvrager (exact zoals vermeld op het paspoort) 

• Nationaliteit 
• Geboortedatum: DD-MM-YYYY 

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/Application-guides/Pages/Self_employed_workers.aspx#the_professional_card
https://assets.vlaanderen.be/raw/upload/v1590771147/form-beroepskaart-dpbuitenland_oy74th.docx
https://economie-emploi.brussels/media/201/download
https://emploi.wallonie.be/files/DOCS/carte-professionnelle/Formulaire_carte_professionnelle_via_poste_diplomatique.pdf
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/kaarten/eid/documentatie/2016_Matrice_NL.pdf
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4 Kopie van uw geldig 
paspoort/reisdocument 

de pagina met uw naam en vervaldatum en een kopie van alle pagina’s met een stempel van in-
uitreis en/of visa. Lege pagina’s dienen niet gekopieerd te worden  

Een geldig paspoort/reisdocument: 
  - werd maximum 10 jaar geleden afgeleverd 
  - is nog minimum 12 maanden geldig op het moment dat u uw aanvraag indient. 

5 Kopie van uw geldige Italiaanse 

verblijfsvergunning 

voor-en achterkant. Uw Italiaanse verblijfsvergunning moet geldig zijn op het moment dat u uw 
aanvraag indient. 

6 Een recent attest van woonst afgeleverd minder dan 6 maanden geleden door de Italiaanse gemeente – let op : een verklaring 
op eer «autocertificazione» zal niet aanvaard worden 

7 Een attest van goed gedrag en 

zeden 

‘Certificato Generale del Casellario Giudiziale’, afgeleverd door de Italiaanse ‘Tribunale’ minder 
dan 6 maanden geleden  

8 Een motivatiebrief  

9 Curriculum vitae  

10 Alle relatieve documenten 

betreffende de toekomstige 

beroepsactiviteit in België 

ex: statuten, financieel plan, balans, impact op de lokale arbeidsmarkt, marketingonderzoek,… 

11 Openingsbalans bewijs van voldoende beginsaldi om een beroepsactiviteit op te starten in België 

12 Bewijs opening bankrekening 
in België 

indien dit niet mogelijk is, gelieve een attest voor te leggen afgeleverd door de bank met de reden 
hiertoe  

 

Belangrijke informatie: 
 
• De beroepskaart aanvraag inclusief alle gevraagde documenten dient éérst per email opgestuurd te worden naar rome.visa@diplobel.fed.be 

 
• Een aanvraag tot beroepskaart kan enkel officieel ingediend worden persoonlijk te onze loketten te Rome na een afspraak verkregen te   
  hebben. 
 
• Er kunnen bijkomende documenten gevraagd worden. 
 
• De aanvraag tot beroepskaart zal enkel behandeld worden indien uw aanvraag volledig is. 
 
• De ambassade van België is niet bevoegd om een beslissing te nemen betreffende de aanvraag tot beroepskaart. De aanvraag wordt  

   doorgestuurd naar de bevoegde regio die een beslissing neemt. Nadat uw aanvraag werd doorgestuurd, gelieve rechtstreeks contact op te  
   nemen met de bevoegde regio voor de verwerkingstermijn en/of de voortgangstatuus van uw dossier 

mailto:rome.visa@diplobel.fed.be

