ECONOMISCH BELEID

Aanvraagformulier
VERGUNNING BEENHOUWER-SPEKSLAGER

Aanvraagformulier ondertekenen en terugsturen
Naar :
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Dienst Economie - Vergunning beenhouwer-spekslager
Sint-Lazarusplein 2
1035 Brussel
Of per email naar :
economie@gob.brussels

Dit formulier dient vergezeld te zijn van volgende documenten:
§

Een kopie van de identiteitskaart van de werkgever van de onderneming ;

§

Een kopie van de identiteitskaart van de vakverantwoordelijke ;

§

Het bewijs van beroepsbekwaamheid van beenhouwer en/of spekslager van de
vakverantwoordelijke :
o

Hetzij een kopie van de door een school afgeleverd diploma voor het beroep van
beenhouwer-spekslager of een kopie van het getuigschrift van leertijd ;

o

Hetzij via een beroepservaring van drie jaar voltijds of van vier jaar deeltijds, bewezen
door een attest afkomstig van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid of een Sociaal
Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen of door elk ander afdoend document.

§

De originele voorgaande vergunning van de onderneming (indien bestaande) ;

§

De originele vergunning van de overlater (bij overname)

De personen van vreemde nationaliteit dienen, naast de vergunning beenhouwer-spekslager, houder te zijn van een
beroepskaart voor vreemdelingen overeenkomstig de bepalingen van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening
van de zelfstandige beroepsactiviteit der vreemdelingen.
Bepaalde categorieën van vreemdelingen zijn vrijgesteld van deze formaliteit, meer bepaald de onderdanen van een lidstaat van
de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse onderdanen.
Voor de andere categorieën van vrijstellingen, alsook voor bijkomende informatie over de beroepskaart voor vreemdelingen:
www.economie-werk.brussels
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Type aanvraag :

Type beenhouwerij :

Nieuwe aanvraag van vergunning

Sedentaire beenhouwerij

Wijziging van de vergunning nr.

Ambulante beenhouwerij

Duplicaat van de vergunning nr.

Onderneming
Ondernemingnummer
Telefoon
E-mail

Indien natuurlijk persoon
Voornaam
Naam
Adres maatschappelijke zetel
(Plaats van verkoop)
Straat
Postcode

Nr

Bus

Nr

Bus

Nr

Bus

Gemeente

Indien rechtspersoon (vennootschap)

Maatschappelijke naam
Adres maatschappelijke zetel
(Plaats van verkoop)
Straat
Postcode

Gemeente

Vakverantwoordelijke
Voornaam
Naam
Geslacht

Vrouw

Man

Plaats en datum van geboorte
Woonplaats
Straat
Postcode

Gemeente
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Correspondentieadres
Straat
Postcode

Gedaan te

Nr

Bus

Gemeente

Datum
Handtekening vakverantwoordelijke

