
 

 

 

 

 

 

 

A. Inlichtingen over uw beroepsorganisatie 
 

1. Officiële benaming (zoals opgenomen in de statuten) 

in het Nederlands:  ...................................................................................................  

 ...................................................................................................  

in het Frans  

(indien van toepassing): 
 ...................................................................................................  

 ...................................................................................................  

 

2. Ondernemingsnummer:   .......................................................................................  

 

3. Doorgaans gebruikte benaming (indien anders dan de officiële naam) 

in het Nederlands:  ...................................................................................................  

 ...................................................................................................  

in het Frans  

(indien van toepassing): 
 ...................................................................................................  

 ...................................................................................................  

4. Afkorting van de benaming (indien van toepassing) 

in het Nederlands:  ...................................................................................................  

in het Frans 

(indien van toepassing): 
 ............................................................................................  

 ............................................................................................  

 

5. Contactgegevens 

                           Tel.:  .....................................  Fax.:  .....................................  

                        E-mail:  ............................................................................................  

                     Website:  ............................................................................................  

 

Vak voorbehouden aan de administratie 

             Straat en nummer :……………………………………………………………………………….. 

             Postcode en gemeente :…………………………………………………………………………. 

Juridisch statuut  

 � VZW   � beroepsvereniging (wet 1898) 

Datum van oprichting ........................................................................................................  

 

 

 

  

 

Contactpersoon:  Marita Windmolders, Attaché 
Dienst Intellectuele beroepen en wetgeving 

Algemene Directie K.M.O.-beleid 
 

Koning Albert II-laan 16 
1000 Brussel 

T 
F 

02/277 81 21 
02/277 98 86 

kmopme-org@economie.fgov.be 
www.economie.fgov.be 

Aanvraag erkenning als 

beroepsorganisatie 



 

B. Contactpersonen 
 
1. Gegevens voorzitter 
 

Naam:  ...........................................  Voornaam:  .....................................  

 
Taal (contact): � N    � F 

 

 

Professionele contactgegevens (enkel in te vullen indien verschillend van de contactgegevens van de organisatie): 

Straat en nummer: ……………………………………………………………………………… 

Postcode en gemeente: ……………………………………………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………… 

Tel.: ……………………………. Gsm: ………………………………. 

 
 
2. Gegevens secretaris (de administratief leidinggevende van de organisatie) 
 

Naam:  ...........................................  Voornaam:  .....................................  

 
 
Taal (contact): � N    � F 

 

 

Professionele contactgegevens (enkel in te vullen indien verschillend van de contactgegevens van de organisatie): 

Straat en nummer: ……………………………………………………………………………… 

Postcode en gemeente: ……………………………………………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………… 

Tel.: …………………………… Gsm: …………………………… 

 
3.  Contactpersoon in het kader van de erkenningsaanvraag 
 
� de voorzitter 
 
� de secretaris 
 
� een andere contactpersoon: 
 

Naam: ………………………………………. Voornaam: ……………………………….….. 
 
Functie: ………………………………… 
 
Taal (contact): � N    � F 
 

 

Professionele contactgegevens (enkel in te vullen indien verschillend van de contactgegevens van de organisatie): 

Straat en nummer: ……………………………………………………………………………… 

Postcode en gemeente: ……………………………………………………………………………… 

E-mail: ……………………………………………………………………………… 

Tel.: …………………………… Gsm: ……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. Inlichtingen over de vertegenwoordigers 
 
Elke erkende beroepsorganisatie moet twee vertegenwoordigers aanduiden om haar te 
vertegenwoordigen in één van de sectorcommissies van de Hoge Raad.  

 
Deze vertegenwoordigers 

- mogen geen deel uitmaken van de wetgevende vergaderingen;  
- moeten leden zijn van de organisatie die het beroep vertegenwoordigd door de organisatie, 

uitoefenen of moeten voor de organisatie werken. 
 

Door ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende op eer dat de vertegenwoordigers 
aan deze voorwaarden voldoen.  

 
 

Vertegenwoordiger 1 

Naam:  ...........................................  Voornaam:  .....................................  

Geslacht: � V    � M    

Functie/Beroep:  ............................................................................................................  

Taal (contact): � N        � F  

Straat en nummer:  ............................................................................................................  

Postcode en gemeente:  ............................................................................................................  

E-mail:  ............................................................................................................  

Tel.:  ...........................................  Gsm:  .....................................  

 

 
Vertegenwoordiger 2 

Naam:  ...........................................  Voornaam:  .....................................  

Geslacht: � V    � M    

Functie/Beroep:  ............................................................................................................  

Taal (contact): � N        � F  

Straat en nummer:  ............................................................................................................  

Postcode en gemeente:  ............................................................................................................  

E-mail:  ............................................................................................................  

Tel.:  ...........................................  Gsm:  .....................................  

 



 

 

D. Inlichtingen over de werking van uw beroepsorganisatie 
 

1. Welke beroep(en) vertegenwoordigt uw beroepsorganisatie? 
 
�  ..................................................................................................................................  
 
�  ..................................................................................................................................  
 
�  ..................................................................................................................................  
 
�  ..................................................................................................................................  

 
2. In welke van volgende zones heeft uw beroepsorganisatie leden?  

� Antwerpen � Namen 

� Brussels Hoofdstedelijk Gewest � Oost-Vlaanderen 

� Henegouwen � Vlaams-Brabant 

� Limburg  � Waals-Brabant 

� Luik � West-Vlaanderen 

� Luxemburg 

 

 

3. Lidmaatschapsbijdragen van de bij de beroepsorganisatie rechtstreeks aangesloten 
leden:  

� Er bestaat één bijdragetarief. De bijdrage bedraagt  ……… euro 

� Er worden verschillende tarieven gehanteerd. Volgende verschillende mogelijkheden 
bestaan: 

1)  ..........................................................................................................................  

2)  ..........................................................................................................................  

3)  ..........................................................................................................................  

4)  ..........................................................................................................................  

5)  ..........................................................................................................................  

 

Door ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende op eer dat:  

-  de bijdrage niet wordt ontvangen door een instelling belast met een wettelijke 
opdracht in het kader van het sociaal statuut der zelfstandigen;  

-   de bijdrage niet wordt samengevoegd met enig ander bedrag dat het lid wegens 
andere prestaties verschuldigd zou zijn. 

 

 
4. Indien uw beroepsorganisatie aangesloten beroepsorganisaties telt die voldoen aan 

de hier opgesomde wettelijke en reglementaire voorwaarden, gelieve dan deze 
organisaties hieronder op te sommen. 

- uitsluitend als doel hebben de vertegenwoordiging, de bestudering, de bescherming en de 
bevordering van de professionele, economische, sociale en morele belangen van de 
zelfstandigen, de kmo's en het ambachtswezen in het kader van de uitoefening van een 
beroep of een groep van beroepen; 

- een ledenbestand hebben dat hoofdzakelijk bestaat uit zelfstandigen en kmo's uit het beroep 
of de beroepen vertegenwoordigd door de aangesloten beroepsorganisatie; 

- een vrij opgerichte en van de overheid onafhankelijke organisatie zijn; 

- haar leden betalen minstens 25 euro lidgeld; 

- een samenwerkingsrelatie, die schriftelijk is vastgelegd, hebben met de beroepsorganisatie die 
deze aanvraag indient met het oog op het realiseren van hun doelstellingen; 

- haar leden individueel over deze samenwerking informeren; 

- een bijdrage in financiële of andere vorm leveren aan de beroepsorganisatie die deze 
aanvraag indient; 

- vertegenwoordigd zijn in de organen van de beroepsorganisatie die deze aanvraag indient. 



 

 

Door ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende op eer dat de hier 
opgesomde aangesloten organisaties aan deze voorwaarden voldoen. 

 

Indien er meer dan drie in te vullen organisaties zijn, gelieve dan in bijlage een lijst van de 
hier gevraagde informatie toe te voegen.  

 

 

1) Naam en afkorting: …………………………………………………………………………….. 

 Adres of ondernemingsnummer: ……………………………………………………………... 

 Tarief(ven) lidmaatschapsbijdrage: …………………………………………………………... 

  

2) Naam en afkorting: …………………………………………………………………………….. 

 Adres of ondernemingsnummer: ……………………………………………………………... 

 Tarief(ven) lidmaatschapsbijdrage: …………………………………………………………... 

  

3) Naam en afkorting: …………………………………………………………………………….. 

 Adres of ondernemingsnummer: ……………………………………………………………... 

 Tarief(ven) lidmaatschapsbijdrage: …………………………………………………………... 

 

 
5. Aantal leden van de beroepsorganisatie 

  
Totaal aantal leden van uw beroepsorganisatie : ………. 

 
Totaal aantal leden van de beroepsorganisaties aangesloten bij uw 

beroepsorganisatie:  

 
 
 
………. 

 
 

6. Titel van de periodieke publicatie  

 

in het Nederlands:  ....................................................................................  

in het Frans: 

(indien van toepassing) 

 ....................................................................................  

 

 



 

 

E. Te bezorgen documenten 
 
Onderstaande documenten moeten overgemaakt worden. De andere documenten moeten als 
bijlage bij de aanvraag gevoegd worden. Indien men die bijlagen in papieren vorm overmaakt, 
gelieve dan in de rechterbovenhoek van de eerste pagina van elke bijlage het overeenkomstig 
nummer uit de opsomming hieronder te vermelden en de documenten in die volgorde in de bijlage 
op te nemen. Indien men die bijlagen per e-mail verstuurt, gelieve dan de bestandsnamen van de 
bijlagen te beginnen met het overeenkomstig nummer uit de opsomming hieronder. 

 
1. De integrale tekst van de statuten van de beroepsorganisatie voor een eerste aanvraag of enkel 

de wijzigingen aan deze statuten in geval van een hernieuwingsaanvraag; 
 
2. Een overzicht van de administratieve structuur van de organisatie, met inbegrip van het 

organogram met daarin vermeld de functies en de namen van de personen die die functies 
vervullen, het aantal personeelsleden en een overzicht van de zetel en bijkantoren; 

 
3. Een overzicht van de lidmaatschapstarieven dat de organisatie in haar externe communicatie 

gebruikt, of bij gebreke hieraan een ander document (lidkaart, factuur, boekhoudkundig 
document, …) waaruit de lidmaatschapsbijdragen blijken;  

 
4. Een overzicht (bijvoorbeeld een werkingsverslag) van de activiteiten van de organisatie van een 

van de twee jaar voorafgaand aan de datum van indiening van de erkenningsaanvraag;  
 
5. Minstens 4 periodieke publicaties van het jaar voorgaand aan de aanvraag, hun elektronische 

versie of een link naar de elektronische versies. Elk nummer moet meerdere onderwerpen met 
betrekking tot het beroep dat of de beroepen die ze vertegenwoordigen behandelen; 

 
6. In voorkomend geval, de lijst van de aangesloten beroepsorganisaties die voldoen aan de 

wettelijke en reglementaire voorwaarden met de in sectie D.4 van dit formulier gevraagde 
gegevens;  

 
7. In voorkomend geval, voor elk van de aangesloten beroepsorganisaties vermeld in sectie D.4 of 

bijlage 6, een overzicht van de lidmaatschapstarieven dat de aangesloten organisatie in haar 
externe communicatie gebruikt, of bij gebreke hieraan een ander document (lidkaart, factuur, 
boekhoudkundig document, …) waaruit de lidmaatschapsbijdragen blijken; 
 

8. De ledenlijst van de rechtstreeks aangesloten leden en de leden van de aangesloten 
beroepsorganisaties die beantwoorden aan de wettelijke en reglementaire voorwaarden, in een 
Excel-formaat opgesteld door de FOD Economie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wanneer dit formulier is ingevuld en de hierboven opgesomde bijlagen zijn toegevoegd: 

 

- dit aanvraagformulier handtekenen en van een datum voorzien 

 

- en samen met de bijlagen bezorgen aan: 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 
Algemene Directie K.M.O.-beleid 
Dienst Intellectuele beroepen en wetgeving 
Marita Windmolders, Attaché 
North Gate, 4e verdieping 

    Koning Albert II-laan 16 
1000 Brussel 
 

- en dit op één van volgende wijzen: 
1) scan het ondertekende formulier en stuur alle documenten  per 

e-mail naar kmopme-org@economie.fgov.be. De FOD 
Economie bezorgt u een ontvangstbewijs; 

2) stuur het dossier aangetekend naar bovenvermelde dienst; 
3) geef het dossier af bij bovenvermelde dienst van de FOD 

Economie. U krijgt dan een ontvangstbevestiging.  
 
 
 

 

Ondertekend door: 

De persoon die gemachtigd is de organisatie te verbinden  

 

Naam en functie van de gemachtigde: 

 

 

Handtekening: 

 
 
 
 
 
 
Datum: 

 


