Formulier voor toelating om pure koolzaadolie als motorbrandstof op de
markt te brengen overeenkomstig het KB van 22/11/2006
Defiscalisatie : Voor meer inlichtingen kunt U terecht bij de Federale Overheidsdienst
Financiën – Belastingen en Invordering – Centrale administratie Douane en Accijnzen –
Dienst Accijnsprocedures - Tel: 02/ 576 31 53 of 02/ 576 32 61
1. Geldigheidsvoorwaarde :
Dit toelatingsformulier is alleen geldig als het vergezeld is van het kwaliteitscertificaat.
Beide documenten moeten in twee exemplaren en behoorlijk ingevuld en ondertekend
worden ingediend bij de Algemene Directie Energie.
2. Gegevens van de aanvrager :
Naam van de firma :
Adres : straat, nr.
Postnummer/ Gemeente
Contactpersoon
Adres E-Mail
Telefoon / Fax

3. Technische specificaties van de pure koolzaadolie: moet beantwoorden aan de eisen
bepaald in de technische bijlage
4. Beschrijving van het project :

5. Looptijd van het project :

6. De verkoop wordt bepaald tussen volgende personen (distributeur en gebruikers) :
Naam van de firma

Adres: Straat, nr.

PN/Gemeente

Contactpersoon/
E-mail

Telefoon

7. Plaats van verkoop van de pure koolzaadolie
Naam van de firma

Adres : Straat, nr

PN/Gemeente

Contactpersoon/
E-mail

Telefoon

De aanvrager verklaart dat :
•

de pure koolzaadolie in het raam van het project als motorbrandstof zal worden gebruikt voor
een beperkt aantal voertuigen die aan deze brandstof zijn aangepast;

•

de pure koolzaadolie in geen enkel geval zal geleverd worden in een punt dat toegankelijk is
voor andere eindgebruikers dan diegene die expliciet bij het specifiek project betrokken zijn.

Datum en handtekening van de aanvrager

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toelating voor het op de markt brengen vanwege de bevoegde federale
overheden :
Deze toelating is geldig voor een periode van drie jaar met ingang van
Toelating van de Algemene Directie
Leefmilieu van de FOD
Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu

Toelating van de Algemene Directie
Energie van de FOD Economie, KMO,
Middenstand en Energie

