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Gereglementeerde en niet-gereglementeerde beroepen 
 
Wie in België als zelfstandige aan de slag wil, moet bij zijn inschrijving bij de 
Kruispuntenbank Ondernemingen (KBO) zijn ondernemersvaardigheden kunnen bewijzen. 
In eerste instantie moet elke natuurlijke of rechtspersoon die een handels - of 
ambachtsonderneming start, de basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen, zoals voorzien in de 
programmawet van 10 februari 1998 (BS 21 februari 1998). 
 
Naast de basiskennis van het bedrijfsbeheer moet voor een aantal handels - en 
ambachtsactiviteiten (de zogenaamde gereglementeerde beroepen) ook specifieke 
beroepskennis worden bewezen. Wij verwijzen hiervoor naar onze nieuwsbrief van 24 
augustus 2007. 
 
De gereglementeerde beroepen worden sinds 1 september 2007 opgedeeld in verschillende 
clusters (zie KB 29 januari 2007, BS 27 februari 2007; KB 21 december 2006, BS 15 januari 
2007; KB 21 december 2007, BS 23 maart 2007): 
1. Bouw, elektrotechniek en algemene aanneming 
- algemeen aannemer 
- algemeen schrijnwerker 
- dakdekkers en waterdichtingsactiviteiten 
- eindafwerkingsactiviteiten 
- elektrotechnische activiteiten 
- installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair 
- plaatsen en herstellen van schrijnwerk - glazenmaker 
- ruwbouwactiviteiten 
- stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten 
- tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten 
2. Rijwielen en motorvoertuigen 
- herstellen van het koetswerk en verkoop aan eindgebruikers van gebruikte voertuigen 
- rijwielen 
- herstel en onderhoud van motorvoertuigen met een maximale massa tot 3,5 ton 
- herstel en onderhoud van motorvoertuigen met een maximale massa van meer dan 3,5 ton 
3. Persoonlijke diensten 
- begrafenisondernemer 
- kapper - kapster 
- masseur - masseuse 
- opticien 
- schoonheidsspecialist(e) 
- dentaaltechnicus 
- voetverzorger/-ster 
4. Andere 
- brood- en banketbakker 
- restaurateur of traiteur-banketaannemer 
- slager-groothandelaar 
- droogkuiser - verver 
- installateur - frigorist 

http://www.bebotax.eu/pdf/2007_NB/Nieuwsbrief21-02-20071708.pdf
http://www.bebotax.eu/pdf/2007_NB/Nieuwsbrief21-02-20071708.pdf
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De volgende activiteiten in de bouwsector en aanverwante sectoren zijn evenwel niet 
gereglementeerd: 
 

NACE-code Activiteit 

2511001 Vervaardiging van metalen constructiewerken of gebinten voor de bouw 

2511003 Vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen, overwegend van metaal: 
  bouwketen, modulaire tentoonstellingselementen, telefooncellen, enz. 

3312011 Onderhouds - en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van 
  derden 

4211001 Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en 
  voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails) 

4211002 Bouw van start - en landingsbanen 

4211003 Schilderen van markeringen op wegen en parkeerplaatsen 

4221901 Onderneming voor het boren en aanleggen van waterputten, graven van 
  mijnschachten 

4221912 Aanleg van pijpleidingen voor het vervoer van gas, petroleumproducten, enz. 

4222002 Aanleg van telecommunicatielijnen en - netten 

4312001 Grondverzet: graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, 
  graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met  
  behulp van explosieven 

4312003 Verlaging van het grondwaterpeil en drainage van bouwterreinen 

4312004 Drainage van land - en bosbouwgrond 

4312011 Ruimen van bouwterreinen 

43130  Proefboren en boren 

4313001 Proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of 
  voor geofysische, geologische of andere doeleinden 

4313002 Uitvoeren van horizontale boringen voor het leggen van kabels en kanalisaties 

4321102 Onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en 
  computersystemen 

43291  Isolatiewerkzaamheden 

4329101 Aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van: - thermisch  
  isolatiemateriaal - isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen 

4329102 Isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van  
  koelsystemen 

4329103 Isolatie van koelkamers en - pakhuizen 

4329901 Installatie van stores en zonneschermen 

4329912 Onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders 

4334202 Schilderen van schepen en boten door niet-gespecialiseerde eenheden 

4339001 Reinigen van nieuwe gebouwen na beëindiging van de bouwwerkzaamheden 

43992  Gevelreiniging 

4399201 Gevelreiniging door middel van zandstralen, met behulp van stoop, enz. 
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4399402 Onderneming voor het uitvoeren van voegwerken 

4399901 Onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien 

4399904 Onderneming voor het monteren van niet-zelfvervaardigde metalen  
  constructiewerken 

4399905 Onderneming voor het uitvoeren van hijs - en hefwerkzaamheden voor  
  rekening van derden 

4399906 Onderneming voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms 

4399911 Verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel 

81210  Algemene reiniging van gebouwen 

81220  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging 

8122001 Reinigen van het interieur van allerlei gebouwen: kantoren, fabrieken,  
  werkplaatsen, allerlei commerciële gebouwen, appartementsgebouwen, enz. 

8122002 Lappen van ramen 

8122003 Schoorsteenvegen en het schoonmaken van vuurplaatsen, kachels, ovens, 
  ketels van centrale verwarming, ventilatiekanalen en uitlaatsystemen 

8129001 Desinfecteren en het bestrijden van ongedierte in gebouwen, schepen,  
  treinen, enz. 

813000 Landschapsverzorging 

8130001 Snoeien van bomen en heggen 

8130002 Aanleggen en onderhouden van tuinen, parken en het groene gedeelte van 
  sportvelden 

 
 


