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Deze verklaring moet overgemaakt worden aan het Bestuur Economie en Werkgelegenheid binnen de 15 dagen die volgen op de eerste verplaatsing naar het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze verklaring kan ingediend worden langs elektronische weg of via de post. In beide gevallen dient de verzending aangetekend te gebeuren (= op voorwaarde dat er een ontvangstbewijs aan de verzender gestuurd wordt )
Meer inlichtigen
 
Marie-Pierre Vivier 
T 02 800 33 31
F 02 800 38 06
mvivier@gob.irisnet.be
Langs elektronische weg
 
Zend het ingevulde formulier per e-mail naar mvivier@gob.irisnet.be.
De bij te voegen documenten moeten worden ingescand en meegezonden in pdf-formaat.
Met de post
Zend het ingevulde formulier en de bijlagen naar volgend adres:
 
Gewestelijke Overheidsdienst BrusselBrussel Economie en Werkgelegenheid  
Dienst Economie
Mevr. Marie-Pierre Vivier
Kruidtuinlaan, 20
1035 Brussel
U kunt de ordonnantie, het besluit en dit formulier downloaden op de website van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (www.brussel-economie.be/nl/agences-de-voyages).
 
(1) Ordonnantie van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen
Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 september 2012 houdende het statuut van de reisagentschappen.
 
 
Ce formulaire est disponible en français.
This form is also available in english
Verklaring van uitoefening van de activiteit van reisagentschap op het grondgebied van het Brussels hoofdstedelijk gewest op tijdelijke en/of occasionele basis (1)
1. De dienstenverlener : de aangever
1.1. INDENTIFICATIE VAN DE AANGEVER
Hebt u reeds een verklaring van uitoefening van de activiteit van reisagentschap op tijdelijke of occasionele basis op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ingediend?
Zo ja, vermeld dan hieronder het referentiecodenummer dat door het bestuur werd toegekend aan uw laatste verklaring.
De aangever is
De aangever
*als verschillend 
1.2. IDENTIFICATIE VAN DE CONTACTPERSOON
Gegevens van de personen belast met het dagelijks beheer van de onderneming.
1.3. OPGAVE VAN DE PLAATS WAAR DE ACTIVITEIT VAN REISAGENTSCHAP OP TIJDELIJKE EN/OF OCCASIONELE BASIS WORDT OF ZAL WORDEN UITGEOEFEND
1.4. PERIODE VAN DE PRESTATIES OP HET GRONDGEBIED VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
1.5. REEDS VERKREGEN VERGUNNING(EN) IN BELGIË
Disposez-vous d'un agrément en Belgique en vue de prester des services de travail intérimaire ?
Beschikt u reeds over een vergunning voor diensten van reisagentschap in België?
Gelieve het/de vergunningsnummer(s) waarover u beschikt in de tabel hieronder aan te geven
Deelgebied
Vergunning Nr
Après vérification de vos données, une attestation de dispense sera délivrée par 
la Direction de la Politique de l'Emploi et de l'Economie plurielle.
Un agrément assimilé pour exercer des activités de travail intérimaire vous sera délivré par l'administration par le biais d'un numéro d'agrément.
 
Pour cela veuillez compléter les rubriques 1,2,5 et 6 du présent formulaire.
2. Lijst van toe te voegen documenten
 A - Bij de eerste dienstverlening of in geval van wijziging van materiaal ten opzichte van de door de documenten vastgestelde situatie:
 
1° een bewijs van de nationaliteit van de dienstenverlener;
 
2° een attest dat aantoont dat de dienstenverlener wettelijk is gevestigd in zijn Staat van herkomst om er de activiteiten van reisbureau uit te oefenen en dat voor hem geen uitoefeningsverbod geldt, zelfs tijdelijk, indien zo’n attest is afgeleverd;
 
3° een bewijs van de beroepskwalificaties:
a) de diploma's, getuigschriften van bekwaamheid of opleidingstitels ;
b) een verklaring op eer van de huidige of vroegere werkgever of opdrachtgever ;
c) getuigenissen ;
d) elk document dat als bewijs aanvaard wordt door de  door de Regering aangestelde ambtenaar.
 
4° indien het beroep niet gereglementeerd is in zijn Staat van herkomst, het bewijs, met elk rechtsmiddel, dat de dienstenverlener de activiteit van reisbureau heeft uitgeoefend gedurende ten minste twee jaar tijdens de laatste tien jaar;
 
5° een afschrift van de overeenkomst of overeenkomsten van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de dienstenverlener, afgesloten bij een verzekeringsorganisme in een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie zodra de Richtlijn op deze landen van toepassing is;  
 
6° het bewijs van voldoende garanties voor het vrijwaren van de naleving van de verplichtingen van de dienstenverlener ten aanzien van zijn cliënten in geval van financiële insolventie.
 
 B  - In geval van vernieuwing van een verklaring
 
1° een afschrift van de overeenkomst of overeenkomsten van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de dienstenverlener, afgesloten bij een verzekeringsorganisme in een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie zodra deRichtlijn op deze landen van toepassing is;  
 
2° het bewijs van voldoende garanties voor het vrijwaren van de naleving van de verplichtingen van de dienstenverlener ten aanzien van zijn cliënten in geval van financiële insolventie.
Andere bijlagen
Vermeld hieronder de overige documenten waarvan u denkt dat ze aan uw verklaring moeten worden toegevoegd :
3. Statistische analyse en tevredenheidsonderzoek
Gaat u ermee akkoord dat uw gegevens voor statistische analyse of tevredenheidsonderzoeken worden doorgegeven aan door de overheid gemachtigde derden
met het oog op een verbetering van onze diensten?
4. Verklaring op eer en handtekening
 verklaar op eer:
dat de in dit formulier en zijn bijlagen verstrekte inlichtingen juist en volledig zijn;
 
Ik verbind mij ertoe de bepalingen van de ordonnantie van 22 april 2010 houdende het statuut van de reisagentschappen en het desbetreffende uitvoeringsbesluit na te leven.
 
Ik verbind mij ertoe op verzoek van de door de Regering aangewezen ambtenaar de inlichtingen in verband met het toeristische bedrijf te verstrekken.
Voor de onderneming
Handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming met de vermelding "gelezen en goedgekeurd".
5. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Bij toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, vestigen we uw aandacht op het feit dat de behandeling van deze gegevens toevertrouwd wordt aan de Dienst Economie bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. 
 
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de houder van het bestand.
U heeft recht op toegang tot, en verbetering van de gegevens die op u betrekking hebben.
Daartoe richt u zich tot de Dienst Economie, bij het Gewestelijke Overheidsdienst Brussel :
 
Kruituinlaan, 20
1035 Brussel
T 02 800 33 31
F 02 800 38 06
 
Tevens kunt u bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
bijkomende inlichtingen verkrijgen over de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
 
 
MRBC-MBHG
Demande d'agrément 
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