Gemeenteraadsbesluit van 24-10-2016
Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016

Reglement ambulante handel op openbaar domein
AFDELING 1
Artikel 1: Toepassingsgebied (KB art. 42 §1)
Dit reglement is niet van toepassing op
- de occasionele verkopen zonder commercieel karakter zoals bepaald in het KB van
24-09-2006, art. 7
- verkopen door particulieren van hun eigen goederen zoals bepaald in het KB van 24-09-2006,
art. 6
- manifestaties ter bevordering van de lokale handel of het gemeenschapsleven zoals bepaald in
het KB van 24-09-2006, art. 9
- handels- landbouw-of ambachtsbeurzen en tentoonstellingen zoals bepaald in het KB van
24-09-2006, art. 8
- culturele en sportieve manifestaties

Op volgende plaatsen is de uitoefening van ambulante activiteiten toegelaten (telkens voor 1
standplaats) na een voorafgaande machtiging van de gemeente:
LOCATIES:
- kerkplein Herselt, voor de trappen van de kerk
- Blauberg: recht voor de gemeenschapslokalen (fanfarelokaal / Rode Kruis), met dien
verstande dat de inrit van het Rode Kruis ten allen tijde moet worden vrijgehouden.
- Plein naast het oude gemeentehuis Ramsel
- Plein aan de Kapel Varenwinkel
- Bergom: grote plein onder voorbehoud van overdracht
Teneinde de diversiteit van het aanbod te waarborgen, is het aantal standplaatsen per onderneming bij
abonnement beperkt tot maximaal 1 dag/ week per locatie en 100 dagen per onderneming (op
openbaar domein) over het ganse grondgebied.
Deze bepaling is niet van toepassing op losse plaatsen (dit wil zeggen, plaatsen die van dag tot dag
worden toegewezen en die niet via een abonnement werden toegewezen).
De plaatsen zijn niet beschikbaar op het ogenblik van door het gemeentebestuur goedgekeurde werken
aan het domein, evenementen, markten of kermissen of op het ogenblik dat het gemeentebestuur het
nodig acht. De houder van het abonnement zal hiervan (behoudens overmacht) minstens 1 week op
voorhand op de hoogte worden gebracht door de dienst lokale economie.
Artikel 2: Voorafgaande machtiging (KB art. 38)
1. Aanvraag machtiging
Eenieder die een standplaats wenst in te nemen op één of meerdere van de vermelde plaatsen
in artikel 1 om ambulante activiteiten uit te oefenen moet voldoen aan de voorwaarden
vermeld in artikel 3 en is onderworpen aan een voorafgaande machtiging van de gemeente.
Deze machtiging dient voorafgaand aan het uitoefenen van de ambulante activiteit
aangevraagd te worden bij de gemeente (dienst lokale economie). De machtiging dient te
worden aangevraagd via het door de gemeente ter beschikking gestelde aanvraagformulier.
De aanvrager dient ook te vermelden op welke specifieke plaats(-en) hij ambulante activiteiten
wenst uit te oefenen.

2. Beslissing machtiging
In geval van positieve beslissing verkrijgt de aanvrager een machtiging met daarin vermeld:
- de aard van de producten of diensten die hij gemachtigd is te verkopen
- de plaats
- de datum en duur van de verkoop
De gevraagde machtiging kan geweigerd worden omwille van één of meerdere van
onderstaande redenen:
- redenen van openbare orde
- redenen van openbare veiligheid
- redenen van volksgezondheid
- bescherming van de consument
- niet betalen retributie
- niet naleven bepalingen in het reglement, in het bijzonder art. 14 en 15, of niet naleven
voorwaarden uit een vorige machtiging
- achterlaten van afval of schade berokkenen aan het openbaar domein
- niet navolgen van andere wet- of regelgeving (ruimtelijke ordening, milieu,
politiecodex, voedselveiligheid)
- bij vooropgestelde werken die de beschikbaarheid van de standplaats negatief
beïnvloeden.
De gemeente zal deze reden(en) motiveren in zijn kennisgeving van de negatieve beslissing aan de
aanvrager en verwijst tevens naar rechtsmiddelen inzake beroep.
Artikel 3: Voorwaarden inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 40 en 41)
1. Een standplaats op openbaar domein buiten de openbare markt kan enkel toegewezen worden
aan:
- de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen,
houders van een “machtiging als werkgever”
- rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door
tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de
vennootschap die houder is van de “machtiging als werkgever”
De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van
verkoopsacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van
voornoemd KB van 24-09-2006.
2. De standplaatsen op openbaar domein buiten de openbare markt kunnen ingenomen worden
door:
a. 1) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen,
houders van een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen
2) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de
standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever”
b. de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd
toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een
ambulante activiteit voor eigen rekening;
c. de echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon
aan wie de standplaats werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever”
voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening
d. de standwerker, houder van een “machtiging als werkgever” aan wie het tijdelijk
gebruikrecht van de standplaats werd onderverhuurd, overeenkomstig de bepalingen
van artikel 36 van voornoemd KB van 24-09-2006 alsook aan de standwerker, houder
van een “machtiging als aangestelde A en B” voor de uitoefening van een ambulante
activiteit voor rekening of in dienst van de persoon aan wie de standplaats werd
toegewezen of onderverhuurd

e. door de personen die beschikken over een “machtiging als aangestelde A” of een
“machtiging als aangestelde B”, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening
of in dienst van de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in a) tot c)
f. De personen die verkopen realiseren zonder commercieel karakter binnen het kader
van de acties bedoeld in artikel 7 van voornoemd KB van 24-09-2006, kunnen een
standplaats innemen, toegewezen aan de verantwoordelijke van de actie. Desgevallend
kunnen zij deze innemen buiten de aanwezigheid van deze.
De personen opgesomd in a) 2) tot e) kunnen de standplaatsen innemen, toegewezen of onderverhuurd
aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening of in wiens dienst zij de activiteit
uitoefenen, buiten de aanwezigheid van de persoon aan wie of door middel van wie de standplaats
werd toegewezen of onderverhuurd.
3. Producten en diensten:
De standhouder mag de toegewezen standplaats enkel gebruiken voor het te koop aanbieden van die
producten en/of diensten waarvoor het college van burgemeester en schepenen de standplaats heeft
bestemd.
4. De tarieven voor het uitoefenen van ambulante handel, de betalingsvoorwaarden en termijnen
worden vastgelegd in de gemeentelijke retributiereglementen.
Artikel 4: Toewijzingsregels losse standplaatsen (art. 42 §2)
De toewijzing van losse plaatsen gebeurt volgens de chronologische volgorde van aanvragen en
desgevallend in functie van de gevraagde plaats en specialisatie.
Wanneer twee of meerdere aanvragen voor standplaatsen gelijktijdig ingediend worden, gebeurt de
toewijzing via loting.
Een onderneming kan maximaal 5 dagen per jaar een losse standplaats toegewezen krijgen per locatie.
Artikel 5: Toewijzingsregels per abonnement
5.1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats per abonnement (KB art. 28 en 30)
Wanneer een standplaats die per abonnement toegewezen wordt, vrijkomt, zal deze vacature bekend
gemaakt worden door publicatie van een kennisgeving.
Deze kennisgeving zal gebeuren via de gebruikelijke gemeentelijke informatiekanalen. De
kandidaturen kunnen ingediend worden na een melding van vacature of op elk ander tijdstip.
De kandidaturen kunnen worden ingediend na een melding van een vacature of op elk ander moment
en moeten worden ingediend via het door de gemeente ter beschikking gestelde aanvraagformulier.
Om ontvankelijk te zijn, moeten de kandidaturen vergezeld zijn van de nodige verzekerings- en andere
attesten (bv. burgerlijke aansprakelijkheid, keuringsattest elektriciteit, gas (het keuringsattest gas mag
maximaal 1 jaar oud zijn), attest FAVV).
5.2. Register van de kandidaturen (KB art. 31)
Alle kandidaturen worden naargelang hun ontvangst (chronologisch) bijgehouden in een register.
Overeenkomstig het decreet van 26-03-2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register
steeds geraadpleegd worden.
Jaarlijks dienen de kandidaten opgenomen in het register hun kandidatuur te bevestigen om in het
register opgenomen te blijven.
5.3. Volgorde van toekenning van de standplaatsen (KB art. 29 en 31)
Bij het vacant komen van een standplaats per abonnement worden met het oog op de toekenning
ervan, de kandidaturen als volgt geklasseerd in het register:
rekening houdend met de eventuele specialisatie:
- volgens de kandidaturen bij voorrang van volgende categorie(ën):

-

a) personen die een uitbreiding van hun standplaats vragen
b) personen die een wijziging van hun standplaats vragen
c) personen die een standplaats vragen als gevolg van de opheffing ervan die ze op één van
de toegestane locaties van de gemeente innamen of aan wie de gemeente een vooropzeg
heeft gegeven omwille van definitieve opheffing van de toegestane locatie(s)of een deel
van de standplaatsen
d) de externe kandidaten
en dan binnen elke categorie, in voorkomend geval, volgens de gevraagde standplaats en
specialisatie
en tenslotte volgens datum.

Wanneer twee of meerdere aanvragen behorend tot dezelfde categorie tezelfdertijd ingediend worden,
wordt als volgt voorrang gegeven:
a) voorrang wordt gegeven (uitgezonderd de categorie externe kandidaten) aan de aanvrager die
de hoogste anciënniteit op de standplaatsen op openbaar domein van de gemeente heeft;
wanneer de anciënniteit niet kan vergeleken worden, wordt de voorrang bepaald bij loting
b) voor de externe kandidaten wordt de voorrang bepaald bij loting
5.4. Bekendmaking van de toewijzing van de standplaatsen (KB art. 33)
De toewijzing van de standplaats wordt bekend gemaakt aan de aanvrager:
- bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs
- of op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs
5.5. Het register van de standplaatsen toegewezen per abonnement (KB art. 34)
Een plan of register wordt bijgehouden waarin voor elke standplaats toegewezen per abonnement
vermeld staat:
- de naam, voornaam, het adres van de persoon aan wie of doorwiens tussenkomst de
standplaatswerd toegekend
- in voorkomend geval, de handelsnaam van de rechtspersoon aan wie de standplaats
toegekend werd en het adres van haar maatschappelijke zetel
- het ondernemingsnummer
- de producten en/of diensten die te koop aangeboden worden
- in voorkomend geval, de hoedanigheid van standwerker
- de datum van de toewijzing van de standplaats en de duur van het gebruiksrecht
- indien de activiteit seizoensgebonden is, de periode van activiteit
- de prijs van de standplaats, behalve indien deze op een uniforme wijze vastgelegd is
- desgevallend, de naam en het adres van de overlater en de datum van de overdracht
Overeenkomstig het decreet van 26-03-2004 betreffende de openbaarheid van bestuur kan dit register
steeds geraadpleegd worden.
Artikel 6: Identificatievereiste bij uitoefenen ambulante activiteiten ( KB art. 21)
Elke persoon die een ambulante activiteit uitoefent op het openbaar domein, dient zich te identificeren
aan de hand van een leesbaar uithangbord, zichtbaar geplaatst op de kraam of het voertuig, indien hij
de activiteit aan het kraam of het voertuig uitoefent. Het bord moet eveneens door de aangestelden
aangebracht worden wanneer deze alleen werken.
Het bord bevat volgende vermeldingen:
1° hetzij de naam, de voornaam van de persoon die een ambulante activiteit uitoefent als natuurlijk
persoon voor eigen rekening of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend;
hetzij de naam, de voornaam van de persoon die het dagelijks bestuur binnen een rechtspersoon
waarneemt of voor wiens rekening of in wiens dienst de activiteit wordt uitgeoefend
2° de firmanaam en/of de benaming van de onderneming

3° al naargelang het geval, de gemeente van haar maatschappelijke zetel of van de uitbatingszetel en
indien de onderneming niet in België gelegen is, het land en de gemeente waar deze zich bevindt
4° het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of een identificatie die deze
vervangt, indien het om een buitenlands bedrijf gaat)
Artikel 7: Duur abonnement (KB art. 32)
De abonnementen worden toegekend voor de duur van 12 maanden.
Na verloop van deze termijn worden zij stilzwijgend verlengd behoudens anders bepaald door de
aanvrager (cf. artikel 8 en 9 van dit reglement) en behoudens intrekking bij aangetekend schrijven
door het gemeentebestuur in de gevallen bepaald in artikel 10 van dit reglement.
Artikel 8: Opschorting abonnement door de houder (KB art. 32)
De houder van een abonnement kan het abonnement opschorten wanneer hijdit minimaal twee weken
op voorhand meldt aan de dienst lokale economie of omwille van gewettigde overmacht:
- ziekte of ongeval op grond van een medisch attest
- overmacht op een verantwoorde wijze aangetoond
De opschorting gaat in de dag waarop de gemeente op de hoogte gebracht wordt van de
ongeschiktheid en houdt op ten laatste vijf dagen na de melding van het hernemen van de activiteiten.
Na afloop van de opschorting krijgt de geabonneerde zijn standplaats terug.
De opschorting impliceert de opschorting van de wederzijdse verplichtingen die uit de overeenkomst
voorkomen.
Gedurende de periode van opschorting kan de standplaats toegewezen worden als losse plaats of als
abonnement.
Artikel 9: Afstand van het abonnement door de houder (KB art. 32)
De houder van een abonnement kan afstand doen van het abonnement
- indien hij definitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van redenen
vermeld in artikel 8 van dit reglement. In dit geval is geen vooropzeg nodig.
- op ieder ogenblik mits een opzegtermijn van tenminste 30 dagen
De rechthebbenden van de natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent kunnen
bij zijn overlijden, zonder vooropzeg afstand doen van het abonnement waarvan hij de houder was.
De aanvragen van opschorting, herneming of opzegging van een abonnement worden betekend
volgens één van de vermelde modaliteiten:
- bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs
- of door overhandiging van een brief tegen ontvangstbewijs
- of op een duurzame drager (fax, e-mail) tegen ontvangstbewijs
Artikel 10: Schorsing en opzegging van abonnement (KB art. 32 laatste lid) door de gemeente
Het abonnement zal door het college van burgemeester en schepenen geschorst of ingetrokken worden
in volgende gevallen:
- bij niet of niet tijdige betaling standplaatsvergoeding
- bij afwezigheid gedurende vier opeenvolgende weken zonder de dienst lokale economie
vooraf of tijdens zijn eerste week van afwezigheid ervan op de hoogte te stellen
- indien het kraam niet meer voldoet aan de bepalingen zoals voorgeschreven in de
technische fiche
- bij ongepast, aanstootgevend of bedrieglijk gedrag van de standplaatshouder
- bij het niet naleven van instructies van de dienst lokale economie, politie, brandweer of
een andere bevoegde instantie

-

indien de gemeente de standplaatsen niet ter beschikking kan stellen (kermis,
wegenwerken, evenement,…)
indien de bepalingen uit dit reglement niet worden nageleefd
bij niet langer kunnen voorleggen van de nodige attesten, verzekeringen en bewijzen.
bij overdracht van een abonnement aan een derde zonder te voldoen aan voorwaarden
bepaald in artikel 13 van dit reglement
wanneer andere waren verkocht worden dan diegene vermeld op zijn abonnement

De beslissing tot schorsing of opzegging wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met
ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs.
Op geen enkele wijze kan er in bovenvermelde gevallen recht op een schadevergoeding of zelfs nog
maar gedeeltelijke terugbetaling van reeds betaald abonnements- of standplaatsgeld gebeuren.
Artikel 11: Vooropzeg vanuit de gemeente (Wet art. 8 § 2)
Wanneer een of een deel van de standplaatsen definitief worden opgeheven, stelt de gemeente de
houder van een standplaats in kennis van deze beslissing.
Artikel 12: Seizoensgebonden ambulante activiteiten(KB art. 37)
Een seizoensgebonden activiteit is in het algemeen een activiteitdie betrekking heeft op producten of
diensten die wegens hun aard of traditie slechts gedurende een periode van het jaar verkocht worden.
De abonnementen die toegekend worden voor de verkoop van hoger vernoemde activiteiten worden
geschorst gedurende de periode van non-activiteit.
Gedurende de periode van non-activiteit kunnen deze standplaatsen toegewezen worden als losse
standplaats of als abonnement.
Artikel 13: Overdracht standplaats (KB art. 35)
13. 1. De overdracht van een standplaats is toegelaten onder de volgende voorwaarden:
- wanneer de houder van de standplaats(en) zijn ambulante activiteiten als natuurlijk
persoon stopzet of overlijdt of wanneer de rechtspersoon haar ambulante activiteiten
stopzet. Bij stopzetting bezorgt de overlater of zijn rechthebbenden een document als
bewijs van schrapping van zijn ambulante activiteit in de Kruispuntbank van
Ondernemingen.
- en indien de overnemer(s) houder(s) zijn van een machtiging tot het uitoefenen van
ambulante activiteiten als werkgever en de specialisatie van de overlater voortzetten op
elke overgedragen standplaats.
- Mits voorafgaandelijke toelating van het college van burgemeester en schepenen
Een eventuele wijziging van de specialisatie dient aangevraagd te worden per aangetekend schrijven
(of op duurzame drager of via overhandigen van een brief tegen ontvangstbewijs) bij het college van
burgemeester en schepenen. In beide gevallen (behoud specialisatie of toegelaten wijziging van
specialisatie) dient de overnemer over de gepaste machtiging tot het uitoefenen van ambulante
activiteiten te beschikken.
13.2. In afwijking van 13.1. wordt de overdracht van standplaatsen toegelaten tussen:
- echtgenoten bij feitelijke scheiding
- echtgenoten bij scheiding van tafel en bed en van goederen
- echtgenoten bij echtscheiding
- wettelijk samenwonenden bij stopzetting van de wettelijke samenwoning
op voorwaarde dat:
- de overlater of de overnemer aan de gemeente een document voorlegt als bewijs van de
vermelde toestand in 13.2.
- de overnemer voldoet aan de voorwaarden vermeld in 13.1

De overdracht is geldig voor de resterende geldigheidsduur van het abonnement van de overlater.
Artikel 14: Verbodsbepalingen
De aard van het te koop aangeboden artikel maakt deel uit van de toelating tot het innemen van een
standplaats. Het is daarom verboden andere artikelen of diensten dan deze die expliciet vermeld staan
in de door het college van burgemeester en schepenen afgeleverde toelating, te verhandelen. Een
uitbreiding of wijziging van assortiment moet schriftelijk te worden aangevraagd en voorafgaandelijk
worden toegelaten door het college van burgemeester en schepenen.
Het is de handelaars verboden:
- artikelen of voorwerpen van eender welke aard te plaatsen die de voorziene doorgangen
belemmeren in het kader van veiligheid, gezondheid en openbare orde
- de bezoekers lastig te vallen door hun koopwaar op te dringen
- onbetamelijke taal of gebaren te gebruiken tegen de bezoekers
- de vrijheid van handelsverrichtingen te verhinderen of de orde te verstoren door geroep, getier,
gehuil of gebruik te maken van enig ander luidruchtig middel zoals geluidsversterkers;
- bedrieglijke publiciteit te voeren
- strooibriefjes uit te delen op of in de nabijheid van het kraam
- voorwerpen in de grond te slaan voor het vastmaken van kramen en dekzeilen
Artikel 15: Voorwaarden en verplichtingen
De standrechten van zowel de abonnementen als de losse standplaatsen dienen te worden voldaan
zoals in de geldende retributiereglementen is voorzien.
Alle handelaars moeten de nodige maatregelen nemen ter voorkoming van het vervuilen van de
standplaats. Bij het verlaten van de standplaats moet elke verkoper en/of standhouder maatregelen
nemen om zijn/haar standplaats proper achter te laten en de afvalstoffen mee te nemen. Er mag geen
afvalwater geloosd worden in de openbare riolering. Indien de afvalstoffen achter gelaten worden, of
beschadigingen aan het openbaar domein worden vastgesteld, worden de kosten van de schoonmaak,
respectievelijk het herstel, verhaald op de vergunninghouder.
Het gebruik van elektriciteit moet gebeuren met materiaal conform de wetgeving. Er mogen geen
stroomgroepen gebruikt worden, tenzij noodstroomgroepen bij uitval van de openbare elektriciteitsbevoorrading. Indien de standplaatshouder elektriciteit nodig heeft, moet hij deze afnemen via de
aanwezige marktkast.
Het verbruik van de elektriciteit en de aansluiting op het net worden vergoed volgens de door de
gemeenteraad vastgestelde retributiereglementen. De kabels dienen op een veilige manier afgeschermd
te worden zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren.
Ten einde brandgevaar te voorkomen, moeten de handelaars die gebruik maken van gastoestellen
volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:
- alle gasflessen en toebehoren moeten voldoen aan de vigerende Belgische normen
- onbrandbare schotten moeten geplaatst worden tussen de gasflessen en de braadovens
- indien van toepassing: voldoende en ruime afstand moet gelaten worden tussen het kraam en
de kramen ernaast
- slechts twee gasflessen per braadoven mogen ter plaatse aanwezig zijn
- één brandblustoestel moet in de nabijheid van de braadovens geplaatst worden
De standplaatshouders zijn verantwoordelijk voor de door hen aangerichte schade.
Handelaars in voedingswaren dienen alle voorschriften van het ministerie van volksgezondheid
dienaangaande stipt na te leven. Volgens de aard van de goederen dienen tevens prijs, gewicht,
volume, maten of aantal stuks aangeduid te worden op de koopwaren of prijslijst.

De richtlijnen van de dienst lokale economie moeten strikt opgevolgd worden. Standplaatshouders
kunnen eventuele klachten schriftelijk overmaken aan het college van burgemeester en schepenen.
Bij overtreding van de verbodsbepalingen of het niet volgen van de voorwaarden kan het abonnement
door het college van burgemeester en schepenen geschorst of opgezegd worden of de toekenning van
een losse standplaats ontzegd worden, na een eerste verwittiging en op advies van de dienst lokale
economie.
De standplaatshouders zijn verplicht de bepalingen betreffende geluidshinder, geurhinder en dergelijke
zoals opgenomen in de politiecodex te respecteren.

AFDELING 2
Artikel 1: Bevoegdheid dienst lokale economie (KB art. 44)
De dienst lokale economie is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen
die een ambulante activiteit uitoefenen aantonen te controleren.
Artikel 2: Bevoegdheid handhavingsambtenaar (KB art. 44)
De handhavingsambtenaar is bevoegd om documenten die de machtiging en identiteit van de personen
die een ambulante activiteit uitoefenen aantonen te controleren en controle uit te oefenen op de
naleving van de voorwaarden via controle ter plaatse.
Artikel 3: In werking treden reglement (cf wet, art. 10§2)
Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming ervan gestuurd naar de Vlaamse minister van
Economie Philippe Muyters – t.a.v. Agentschap Ondernemen - Koning Albert II - laan 35 bus 12,
1030 Brussel of reglementen@agentschapondernemen.be
en treedt in werking op 01-12-2016.

