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INLEIDING

U vertrekt op reis en u wilt bij uw terugkeer familie en vrienden overstelpen met 
souvenirs?

U geniet binnen bepaalde perken een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van rech-
ten en taksen bij invoer wanneer u goederen meebrengt uit het buitenland.

Hou echter ook rekening met een beperking van het cash geld waarmee u reist, en 
waarmee u bijvoorbeeld deze souvenirs aankoopt.

In bepaalde gevallen mag u ook uw gezelschapsdier meenemen.

Sommige souvenirs brengen schade toe aan bedreigde dieren en planten (ivoren 
beeldjes en juwelen, handtassen en schoenen uit reptielenhuid of juwelen en ver-
sieringen gemaakt van koraal …).

Sommige souvenirs houden ook een gevaar in voor uw gezondheid, uw veiligheid 
of de economie: het gaat hier over namaakgoederen.

Hierna geven we u graag de “do’s” en de “don’ts” mee.
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HOOFDSTUK 1
VRIJSTELLINGEN VAN 
INVOERRECHTEN EN TAKSEN
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IK KOM TERUG UIT EEN NIET-EUROPESE LIDSTAAT

1. WAT MAG IK MEENEMEN NAAR BELGIË UIT EEN NIET-EUROPESE 
LIDSTAAT(1)?

Goederen zonder handelskarakter die deel uitmaken van uw persoonlijke bagage worden 
binnen bepaalde perken met vrijstelling toegelaten (zie tabel 1).

U geniet een vrijstelling als:

 u de goederen in die landen aankocht onder de voorwaarden van de binnenlandse markt

 u de goederen in die landen aankocht met terugbetaling of vrijstelling van de belastingen 
wegens hun uitvoer (bv. aankopen in een taxfreeshop op een luchthaven)

 u de goederen cadeau kreeg

(1) De lidstaten van de EU zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Kroatië, Griekenland, 
Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, 
Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.
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TABEL 1

GOEDEREN ZONDER HANDELSKARAKTER

Tabaksproducten* 

Sigaretten
Cigarillo’s
Sigaren
Rooktabak

Toegelaten 
hoeveelheden**

200 stuks of
100 stuks of
50 stuks of
250 gram

Alcohol en alcoholische dranken*  

Niet-mousserende wijn
Bier
Gedistilleerde en alcoholhoudende dranken met een 
alcoholgehalte van meer dan 22 % vol; niet gedenatu-
reerde ethylalcohol van 80 % vol en hoger
Gedistilleerde en alcoholhoudende dranken, aperitieven 
op basis van wijn of van alcohol, tafia, saké of soort-
gelijke dranken met een alcoholgehalte van ten hoog-
ste 22 % vol; mousserende wijnen, likeurwijnen 

Toegelaten 
hoeveelheden

4 liter en
16 liter en
1 liter of 

 
2 liter

Andere goederen***

 
Lucht- en zeereizigers
Andere reizigers (landreizigers of particuliere 
plezier-, lucht- of zeevaart)

Totale maximum-
waarde **** per 
persoon

430 euro 
300 euro 

*  De vrijstelling voor “tabaksproducten” en “alcohol en alcoholische dranken” geldt enkel voor reizigers vanaf 17 jaar.

** Deze hoeveelheden zijn van toepassing bij invoer in België. Elke lidstaat van de EU kan beslissen over een lager toegelaten 
hoeveelheid.

***  Deze vrijstelling wordt beperkt tot € 175 voor reizigers jonger dan 15 jaar. 

****  Deze bedragen kunnen worden gewijzigd. Voor meer inlichtingen, neem contact op met de inlichtingendiensten waarvan 
de telefoonnummers in deze brochure zijn vermeld.
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2. WELKE UITGANG NEEM IK BIJ MIJN TERUGKEER UIT EEN NIET- 
EUROPESE LIDSTAAT?

Een douanecontrole is altijd mogelijk als u uit een land komt dat niet behoort tot de Europese 
Unie(1) of uit een gebied met een speciaal fiscaal statuut(2).

Om de luchthaven te verlaten, neemt u de: 

 rode uitgang (‘Goederen aan te geven’) als u goederen moet aangeven

 groene uitgang (‘Niets aan te geven’) als u zeker bent dat u niets aan te geven heeft of 
als u de wettelijk bepaalde vrijstellingen zoals aangegeven in tabel 1 niet overschrijdt.

De keuze van uitgang komt neer op een aangifte. Wanneer de douane vaststelt dat u verboden 
artikelen of hoeveelheden die de vrijstellingen overschrijden, invoert, moet u niet enkel de 
verschuldigde rechten en taksen bij invoer betalen maar ook een geldboete.

Opmerking:

Als u terugkomt met het vliegtuig uit een land dat niet behoort tot de Europese Unie, en dat 
via een luchthaven binnen de Europese Unie, dan zal u op deze transferluchthaven alleen 
de goederen moeten aangeven die u in uw handbagage meeneemt.

3. WELKE GOEDEREN ZIJN UITGESLOTEN VAN DE VRIJSTELLING?

Bepaalde goederen zijn uitgesloten van de vrijstelling: 

 goederen bestemd voor de uitoefening van een beroep

 goederen bestemd voor voortverkoop

 goederen die worden ingevoerd in grotere hoeveelheden dan normaal in 1 keer door 
particulieren worden aangekocht.

U moet deze goederen dus aangeven, want de invoerrechten en taksen zijn verschuldigd.

(1) De lidstaten van de EU zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Kroatië, Griekenland, 
Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, 
Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden. 

(2) De gebieden met een speciaal fiscaal statuut zijn o.a:  de Kanaaleilanden (Guernsey, Jersey …), de Canarische Eilanden 
(Gran Canaria, Tenerife …), DOM landen (Frans-Guyana, Réunion, Guadeloupe en Martinique), de Åland eilanden en de 
Berg Athos ... De vrijstellingen bij invoer uit een gebied met een speciaal fiscaal statuut van de EU, zijn beperkt tot de 
vrijstellingen die verleend worden aan reizigers komende uit niet-EU-landen.
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4. WAT ALS IK MEER INVOER?

Wanneer u meer invoert dan de toegelaten vrijstellingen moet u de goederen aangeven 
bij de Douane. Zo vermijdt u een boete bovenop de verschuldigde belastingen. 

 De Douane belast enkel de hoeveelheden boven de maxima (hoeveelheden) bij tabaks-
producten en/of alcoholische dranken.

 De Douane int belastingen op  de totale waarde van het voorwerp bij ‘andere goederen’ 
(zie tabel 1).

IK KOM TERUG UIT EEN EUROPESE LIDSTAAT

1. WAT MAG IK MEENEMEN NAAR BELGIË UIT EEN EUROPESE LIDSTAAT(1)?

U betaalt geen accijnzen meer in België wanneer u als particulier, voor eigen behoefte, accijns-
goederen in een andere lidstaat van de EU aankoopt en u die zelf vervoert. Het moet gaan om 
goederen waarvoor de accijnzen reeds zijn betaald in de lidstaat van aankoop. Onder eigen 
behoefte wordt verstaan: verbruik door uzelf of door de onder uw dak wonende personen.

In de andere gevallen beschouwt de Douane de goederen als binnengebracht voor 
commerciële doeleinden en zijn accijnzen in België verschuldigd.

Om te kunnen evalueren of de door een particulier in België binnengebrachte goederen wel 
degelijk bestemd zijn voor eigen behoefte, heeft de Europese Unie aan de administratie een 
aantal criteria ter beschikking gesteld:

 de commerciële status van de belanghebbende en de beweegredenen van zijn reis

 de plaats waar de producten zich bevinden

 de wijze van vervoer

 elk document betreffende deze producten

 de aard en hun hoeveelheid volgens de hierna vermelde indicatieve beperkingen (tabel 2).

(1) De lidstaten van de EU zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Kroatië, 
Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, 
Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden. 
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Al deze criteria zijn slechts indicatieve elementen die bij de Douane de aandacht moeten 
vestigen op het feit dat de door een particulier vervoerde accijnsgoederen  een commercieel 
karakter kunnen hebben. In dat geval betaalt de particulier de accijnzen in België.

Enkel concrete elementen (die hun vaststellingen bevestigen) laten de Douane toe om te 
beslissen dat de goederen voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

WAT KAN IK KOPEN IN TAXFREE SHOPS?

 U reist binnen de Europese Unie(1):

- U koopt in de taksvrije verkooppunten alleen nog met betaling van de 
accijnzen en de btw, dus helemaal niet taxfree.

- U reist naar één van de gebieden met een speciaal fiscaal statuut: dan gelden de-
zelfde regels als voor niet-EU-landen (zie onderstaand punt). 

TABEL 2

Indicatieve beperking

Tabaksproducten

Sigaretten
Cigarillo’s (sigaren met een maximumgewicht 
                    van 3g/stuk)
Sigaren
Rooktabak

800 stuks
400 stuks
 
200 stuks
1 kg

Alcoholhoudende dranken 

Gedistilleerde dranken
Tussenproducten (bv. Porto, Pineau des Charentes ...)
Wijn 

Bier 

10 liter
20 liter
90 liter (waarvan maximaal 
60 l mousserende wijn)
110 liter

(1) De lidstaten van de EU zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Kroatië, 
Griekenland, Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, 
Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden. 
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 U reist buiten de Europese Unie:

- U koopt belastingvrij (en onbeperkt) indien u met een rechtstreekse vlucht of een vlucht 
met tussenstop (zonder dat u uw bagage opnieuw incheckt) van een EU-lidstaat naar 
een niet-EU-land reist. 

 U moet in principe de aankopen verbruiken in het niet-EU-land en mag ze dus niet 
opnieuw in de EU invoeren.

- U geniet enkel de vrijstellingen die vermeld zijn in tabel 1 bij uw terugkeer in de Europese 
Unie. U betaalt de rechten en de taksen op de aankopen die de vrijstellingen overschrijden.

WAT MOET IK DOEN ALS IK MET WAARDEVOLLE VOORWERPEN 
REIS?

Wanneer u, bij uw vertrek naar een niet-EU-lidstaat, waardevolle voorwerpen meeneemt, 
moet u zich eerst bij de Douane informeren. Zo kan u bij uw terugkeer die goederen met 
vrijstelling opnieuw invoeren.

 
BIJKOMENDE INFORMATIE OVER VRIJSTELLINGEN

Meer informatie over vrijstellingen krijgt u:

 op onze internetsite: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/particulieren/
reizen/vrijstellingen of

 door te telefoneren naar de inlichtingendienst van 
een van onze gewestelijke directies: 

Antwerpen 0257 758 70
Bergen 0257 800 01
Brussel 0257 624 50
Gent  0257 856 00
Hasselt 0257 617 50
Leuven 0257 386 60
Luik  0257 656 59
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HOOFDSTUK 2
CONTROLE OP BEWEGINGEN 
VAN CASH



14

WANNEER MOET IK EEN AANGIFTE DOEN VOOR CASH GELD?

Als u de Europese Unie binnenkomt of verlaat met 10.000 euro cash of meer moet u dit 
spontaan aangeven bij de Douane (1).
Als u tussen een andere EU-lidstaat en België reist, moet u dat niet spontaan aangeven. Bij 
controle kan de Douane u wel vragen of u grote bedragen cash vervoert. Als u op dat moment 
10.000 euro of meer in cash bij heeft, moet u het aangifteformulier invullen. (2)

De aangifteplicht voor grote bedragen in cash geld draagt bij tot de bestrijding van witwas-
praktijken en de financiering van terreur of criminaliteit.

HOE EN WAAR MOET IK EEN AANGIFTE DOEN?

U moet de aangifte indienen  op de plaats waar u de Europese Unie verlaat of binnenkomt. 
Als u als Belg bijvoorbeeld via Madrid naar Zuid-Amerika reist, moet u in Madrid het Spaanse 
ingevulde aangifteformulier overhandigen.
Het Belgische formulier is te verkrijgen op een douanekantoor. Daarnaast vindt u het ook, sa-
men met de formulieren van de andere EU-lidstaten, op http://ec.europa.eu/eucashcontrols.

WAT ZIJN DE SANCTIES ALS IK GEEN AANGIFTE DOE?

Als u 10.000 euro cash of meer in- of uitvoert zonder aangifte, begaat u een douaneover-
treding en krijgt u een boete.
Bovendien zal de Douane altijd een proces-verbaal opmaken voor het openbaar ministerie. 
Op basis daarvan kan de procureur beslissen om een witwasonderzoek te openen.

WIE MOET DE AANGIFTE DOEN?

Elke natuurlijke persoon die de Europese Unie verlaat of binnenkomt met 10.000 euro cash 
of meer valt onder de aangifteplicht. Dat is ook het geval wanneer u geld bij heeft van of voor 
iemand anders of voor een rechtspersoon (bijvoorbeeld de onderneming waarvoor u werkt). 
Ook als u in groep reist of met kinderen, wordt de regel individueel toegepast.

WAT TELT ALS CASH?

 bankbiljetten en muntstukken (vreemde valuta worden omgerekend naar euro)
 reischeques en andere cheques aan toonder
 kredietbrieven en kasbonnen.

Alle bovenstaande instrumenten worden opgeteld voor het bepalen of de grens van 10.000 
(1) Verordening (EG) 1889/2005.

(2) Koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer 
van liquide middelen.
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HOOFDSTUK 3
ZELDZAME DIEREN EN 
PLANTEN
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Denk goed na bij de jacht op een mooi en tof souvenir voor het thuisfront. Ieder jaar komen 
heel wat beschermde dieren en planten en hun afgeleide producten zoals bijvoorbeeld pelsen, 
kaviaar en ivoren kunstvoorwerpen illegaal in België terecht. Gaat het hier om georganiseerde 
misdaad? Soms.

Maar heel vaak zijn het toeristen die, zich van geen kwaad bewust, deze voorwerpen als 
souvenir mee naar huis nemen. 

Zo’n ondoordachte aankoop kan verregaande gevolgen hebben:

 De handel in deze voorwerpen is nefast voor heel wat beschermde dieren en zeldzame 
planten.

 De Douane neemt dat soort van souvenirs altijd in beslag.

 Soms hangt er een flinke boete en een gevangenisstraf aan vast.

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van souvenirs die aan toeristen worden verkocht maar 
die u zeker niet mee mag nemen naar huis. Het is niet omdat deze voorwerpen openlijk op 
markten worden verkocht dat ze ook legaal zijn! 

 huiden en kledij van katachtigen: jassen en tassen gemaakt van huiden van luipaard, 
sneeuwluipaard, nevelpanter, tijger, leeuw, poema, jaguar, ocelot of jachtluipaard 

 ivoor: beelden van olifantenivoor en het hoorn van de neushoorn: beeldjes, figuurtjes, 
stempels, armbanden, halskettingen, schaakstukken, stokjes en hele slagtanden

 producten van de landschildpad (‘Bekko’): juwelen, borden, brillen, haarspelden, kammen

 sjaals uit wol van de Tibetaanse antilope (Shahtoosh-wol) 

 schedels van krokodillen, tijgers, beren

 beelden van walvisbotten

 gitaren en luxeaccessoires in Rio palissander
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Bepaalde souvenirs mag u wel meebrengen op voorwaarde dat u daarvoor een uitvoer-
vergunning (van het land van herkomst) EN een invoervergunning van het Belgische 
beheersorgaan heeft: 

 reptielenhuiden: handtassen, aktetassen, riemen, schoenen en portefeuilles van slan-
gen-, hagedissen- of krokodillenleer

 koralen en juwelen van koraal: alle zwarte, blauwe of harde koraal; voor juwelen van 
rood koraal uit Japan en China zijn ook documenten nodig 

 bepaalde schelpen, doopvontschelpen, karkoschelpen en hun vlees

 sleutelhangers met zeepaardjes in verwerkt 

 opgezette dieren: vogels, krokodillen (ook tanden), varanen, slangen …

 slangenwijn: alcohol waarin specimens van beschermde soorten geweekt worden, zoals 
slangen, hagedissen. Vraag duidelijk na welke soort zich in de fles bevindt!

Bepaalde souvenirs mag u meebrengen zonder vergunning op voorwaarde dat de hoeveel-
heid binnen de aangegeven beperking valt: 

 rainsticks van cactaceae tot maximum 3 per persoon

 bepaalde schelpen:  

-  maximaal 3 karkoschelpen (Strombus gigas) per persoon

-  maximaal 3 doopvontschelpen (Tridacnidae) per persoon, in totaal niet meer dan 
3 kg, waarbij een specimen één intacte schelp of twee bij elkaar passende helften 
kan omvatten

 kaviaar van steursoorten tot maximaal 125 g per persoon in recipiënten die individueel 
zijn gemerkt: verzegelde CITES-etiketten. Indien meer: dan is een vergunning nodig 

 producten gemaakt van krokodillenleder (tas, riem … met uitzondering van vlees en 
jachttrofeeën): maximum 4 per persoon 

 dode, gedroogde zeepaardjes (Hippocampus spp.): maximum 4 per persoon. 
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 specimens van agarhout (Aquilaria spp. en Gyrinops): ten hoogste 1 kg houtspaanders, 24 
ml olie en twee reeksen kralen of gebedskettingen (of twee halskettingen of armbanden) 
per persoon

Meer informatie over zeldzame dieren en planten (CITES-wetgeving)?

Consulteer dan de internetsite van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu: http://health.belgium.be/eportal/AnimalsandPlants/EndangeredSpecies. 

of neem contact op via:
E-mail: cites@milieu.belgie.be
Tel.: +32 252 497 97
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HOOFDSTUK 4
MEEBRENGEN VAN 
NAMAAKGOEDEREN
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WAT ZIJN NAMAAKGOEDEREN EN DOOR PIRATERIJ VERKREGEN 
GOEDEREN?

Namaakgoederen zijn imitaties of reproducties van merkproducten. Door piraterij verkregen 
goederen zijn kopieën of een verzameling van kopieën gemaakt zonder toestemming van 
de titularis van het auteursrecht.

Namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen maken inbreuk op het intellectuele 
eigendomsrecht. 

Concreet kan het gaan om:

 namaakgoederen (valse merkkledij)

 door piraterij verkregen goederen (kopieën van cd’s, dvd’s, enzovoort)

 goederen die inbreuk maken op een octrooi (medicijnen) of op een oorsprongsbenaming 
(wijnen)

 handelsbenamingen voor zover die zijn beschermd als exclusieve eigendomsrechten 
krachtens nationaal recht

 topografieën van halfgeleiderproducten

 gebruiksmodellen en apparaten die in de eerste plaats zijn ontworpen, geproduceerd of 
aangepast om het ontwijken van technologische maatregelen mogelijk te maken of te 
vergemakkelijken

ZIJN NAMAAKGOEDEREN GEVAARLIJK?

Namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen brengen 
uw gezondheid en uw dagelijkse leven in gevaar.

Stel u even voor dat:

 u medicijnen zou innemen zonder of met verkeerd werkzame 
bestanddelen of slechte dosering 

 u vreselijk allergisch reageert nadat u een cosmetische gezichtscrème heeft gebruikt
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 u betrokken raakt bij een ongeval omdat uw remschijven het laten afweten

 u met een vliegtuig reist waarvan de raampjes drie keer minder resistent zijn dan de 
opgelegde norm

 uw gsm ontploft tijdens het opladen van de batterij

 u tijdens het roken twee tot drie keer meer nicotine en teer opneemt dan wat vermeld 
staat op het pakje

Bovendien zijn namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen een echte plaag voor 
de nationale economie en een reële bedreiging voor de werkzekerheid in de Europese Unie.

WELKE SECTOREN WORDEN HET ERGST GETROFFEN DOOR 
NAMAAKGOEDEREN EN DOOR PIRATERIJ VERKREGEN GOEDEREN?

Alle sectoren worden er door getroffen. Toch springen er een aantal tussenuit: 

 medicijnen
 cosmetica
 sigaretten
 speelgoed
 dranken
 voeding
 mechanica- en elektronicaonderdelen
 cd’s
 software
 gsm’s
 kleding
 ...
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HOE KAN MEN NAMAAKGOEDEREN EN DOOR PIRATERIJ VERKREGEN 
GOEDEREN HERKENNEN?

Hierna geven wij u enkele tips en tricks die het opsporen en herkennen van namaakgoederen 
en door piraterij verkregen goederen gemakkelijker maken: 

 De prijs is abnormaal laag.
 De  kwaliteit en de afwerking zijn slecht.
 Ze zijn te koop op ongewone verkooppunten, meestal in het zwart.
 Er staan spelfouten op de verpakking en op de handleiding.

WELKE ROL SPEELT DE DOUANE IN DE BESTRIJDING VAN DEZE 
GOEDEREN?

De Douane speelt een belangrijke rol in de strijd tegen namaak en piraterij op grond van een 
Europese verordening die van toepassing is voor alle lidstaten van de Europese Unie. De 
Douane is bevoegd om in te grijpen wanneer namaakgoederen en door piraterij verkregen 
goederen worden ingevoerd, uitgevoerd of wederuitgevoerd, en is ook gemachtigd om op 
het nationale grondgebied op te treden.

WAT ZIJN DE MOGELIJKE GEVOLGEN EN STRAFFEN?

Elke inbreuk met betrekking tot namaakgoederen en door piraterij verkregen goederen kan 
bestraft worden met: 

 de verbeurdverklaring en vernietiging van de in beslag genomen goederen alsook de 
daaraan verbonden kosten van afhandeling en vernietiging 

 een eis tot schadevergoeding door de merkrechthouder, al dan niet via een gerechtelijke 
procedure

 in bepaalde gevallen zelfs
 - een gevangenisstraf
 - een geldboete

Eén goede raad: koop goederen altijd 
via de officiële verkoopskanalen!
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HOOFDSTUK 5
REIZEN MET UW 
GEZELSCHAPSDIER
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De Belgische Douane wenst u een goede reis!

Regels rond reizen met uw hond, kat of fret 
zijn eenvormig in de gehele Europese Unie.

Voor bepaalde lidstaten moet u extra regels 
respecteren.

Voor landen buiten de Europese Unie zijn 
de regels afhankelijk van het land van be-
stemming.

Welke reis u ook wilt ondernemen, als u uw 
gezelschapsdier wilt meenemen, heeft u er 
alle belang bij om alle nodige informatie te 
raadplegen op de site van de Federale Over-
heidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu: http://
www.health.belgium.be/eportal/Ani-
malsandPlants/travellingwithyourpets/
Animauxdomestiques/index.htm

De Douane kan altijd het paspoort en de 
inentingen van uw gezelschapsdier con-
troleren.
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N.B.: Deze informatie geldt als aanwijzing. De verordeningen, wetten, besluiten en andere 
bepalingen die kracht van wet hebben, primeren op de tekst in deze informatiebro-
chure en deze kan niet tegen de administratie worden ingeroepen.

Deze folder kan worden gedownload of besteld via de website:

www.financien.belgium.be > Publicaties

of op het volgende adres:

Federale Overheidsdienst Financiën 
Dienst Strategische Coördinatie en Communicatie - North Galaxy 

Koning Albert II-laan 33 - bus 70 - 1030 Brussel
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