AANVRAAG OM VERGUNNING VAN BEENHOUWER-SPEKSLAGER (1)
Aanvraag (2) tot het verkrijgen van de vergunning
tot wijziging van de vergunning nr.
om duplicaat van de vergunning nr.
tot hernieuwing van de vergunning nr.

Nummer :

UITBATINGSADRES
Provincie
Gemeente
Postnummer
Straat en nr.

UITBATER
Naam en voornamen (3)
Adres
Telefoonnummer
Burgelijke staat en geslacht
Plaats en datum van geboorte
Nationaliteit
Eventueel : datum van aankomst in
België
VAKVERANTWOORDELIJKE
Naam en voornamen (4)
Adres
Burgelijke staat en geslacht
Plaats en datum van geboorte
Nationaliteit
Eventueel : datum van aankomst in
België
Bewijs van beroepsbekwaamheid (5)
EXPLOITATIEVERGUNNING (COMMODO EN INCOMMODO)
Datum aflevering
Duur
Is U reeds in het bezit van een vergunning ?
Zo ja, gelieve deze bij uw aanvraag te voegen.
Indien het een overname betreft gelieve het nummer
van de vergunning van de overlater te vermelden.
Aan welk adres dient de briefwisseling thans te
worden gezonden ?
(gemeente, straat, nr.)
Datum :
Handtekening van de aanvrager,
(1) Onderhavige aanvraag dient te worden toegezonden aan de FOD Economie, K.M.O.,

Middenstand en Energie; dienst AEconomische Vergunningen@, WTC-Toren III, 25ste verdieping,
Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel. Tel. (02) 208.51.15.
Zij dient te worden gestaafd door de volgende documenten :
1. Een fotocopie, van de door het Schepencollege van de gemeente afgeleverde melding van het
VLAREM.
2. Het bewijs van beroepsbekwaamheid (5) :
S hetzij een fotokopie van de door een beroepsschool afgeleverd diploma voor het beroep van
beenhouwer-spekslager;
S hetzij een fotokopie van het getuigschrift van leertijd (voorheen getuigschrift van scholing) of
van het diploma van opleiding tot ondernemingshoofd (voorheen getuigschrift van
patroonsbekwaamheid) voor het beroep van beenhouwer-spekslager;
S hetzij werkgeversattesten waaruit blijkt dat een stage van vier jaar werd doorgemaakt bij in het
beroep van beenhouwer-spekslager gevestigde patroons (begin- en einddatum dienen te worden
vermeld), de handtekeningen van de werkgevers dienen te worden gelegaliseerd door de
burgemeesters van de gemeenten waar de stage werd verricht en de werkgeversattesten dienen te
worden medeondertekend door het beroepssyndikaat der beenhouwers dat bevoegd is voor deze
gemeenten.
3. Een bewijs van goed zedelijk gedrag, niet ouder dan 30 dagen op naam van de
vakverantwoordelijke.

(2) Het overbodige schrappen en eventueel de passende rubriek aanvullen.
(3) Indien het om een rechtspersoon gaat dient de maatschappelijke benaming te worden vermeld,
alsmede het adres van de maatschappelijke zetel. Tevens dient in dit geval een voor eensluidend verklaard
afschrift of een voor eensluidend verklaarde fotokopie van haar statuten of een uittreksel ervan zoals dit
verschenen is in de bijlagen aan het Belgisch Staatsblad te worden bijgevoegd.
(4) De onder verwijzing 1,B en C, vermelde documenten dienen te worden voorgelegd op naam
van de vakverantwoordelijke, hetzij de uitbater zelf, hetzij zijn aangestelde.
(5) Het bewijs van beroepsbekwaamheid dient niet meer te worden voorgelegd indien het in hoofde
van de vakverantwoordelijke reeds geleverd werd naar aanleiding van een vorige vergunning. Deze
vergunning dient te worden bijgevoegd.

Voor personen van vreemde nationaliteit volstaat de vergunning niet. Zij behoren eveneens 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. De onderdanen
van de lidstaten van de E.E.G. zijn er echter van vrijgesteld.

