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PERSBERICHT  

ELEKTRONISCHE LEURKAART VERPLICHT VANAF 1 APRIL 

 
De deadline voor het omruilen van de papieren machtigingen ambulante handel 
(leurkaarten) nadert. Ondernemers die ambulante activiteiten uitoefenen hebben tot 31 
maart 2014 de tijd om hun bestaande papieren machtigingen in te ruilen voor een 
elektronisch exemplaar. Tot dan kost de omruiling 13 euro per machtiging. Vanaf 1 
april 2014 wordt het omruilen van de machtigingen ambulante handel fors duurder. 
Omdat de papieren machtigingen dan niet meer geldig zullen zijn, riskeert de 
ondernemer bovendien zijn standplaats op de markt te verliezen.  
 
De bestaande machtigingen ambulante handel werden opgemaakt op een eenvoudig papier 
voorzien van het logo en de handtekening van de verantwoordelijke van het 
ondernemingsloket. Deze werden te gemakkelijk nagemaakt. Het “KB van 11 maart 2013 tot 
invoering van een elektronische drager voor de machtigingen ambulante handel" introduceert 
daarom een moeilijker te vervalsen model.  
 
De nieuwe elektronische machtiging heeft het formaat van een bankkaart. Deze kaart bevat 
dezelfde vermeldingen als deze die zich momenteel op de papieren machtiging bevinden 
met bovendien een QR-code als beveiliging.  
 
Deze kaart zal aan de personen die belast zijn met de controle via een gepersonaliseerde 
toegangscode, onmiddellijk toegang verlenen tot de informatie in de databank ambulante 
handel, welke gekoppeld is aan de KBO. Zo kan de situatie van de onderneming, houder van 
de machtiging, makkelijk gecontroleerd worden. Deze toegang kan worden verleend door het 
eenvoudig scannen van de QR-code met behulp van een smartphone.  
 
Ambulante handelaars die hun machtiging nog moeten inruilen, doen dat best meteen. Voor 
de aanvraag van een elektronische kaart, dienen ze contact op te nemen met een erkend 
ondernemingsloket. In principe moeten alle momenteel in omloop zijnde papieren 
machtigingen vóór 31 maart 2014 omgeruild worden. Vandaag kost dit nog 13 euro per 
machtiging. Vanaf 1 april 2014 zal dat minstens 100 euro zijn.  
 

-Einde persbericht - 

  
Voor meer informatie: 
Marina Pauly, schepen van Communicatie - gsm 0475 93 90 04 -  marina.pauly@riemst.be 
Lieve Ketelslegers, diensthoofd Communicatie – tel.  012 44 03 05 -  gsm 0475 62 52 82 -  
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