
 

Federale Overheidsdienst Financiën 
Administratie der Douane en Accijnzen 
 
Inlichtingenformulier – Terug te sturen naar:  
(zie verklarende nota) 
 
 
 
Vrijstelling van de bijdrage op de energie geheven op aardgas en elektriciteit 
uitsluitend gebruikt voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouw-
werkzaamheden (art. 429, § 2, i) van de programmawet van 27 december 2004) 
 
1. Identificatie van de vergunninghouder 
 
Nummer van de “vergunning energieproducten en elektriciteit” (1): 
 
Naam en adres van de houder van de vergunning : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tel. :                                                                            Fax : 
 
E-mail : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/5



�

�

2. Aard van het gebruik van aardgas en/of elektriciteit

 Afzonderlijke

Aard van het huishoudelijk gebruik in geval van gemengd gebruik:

Een of meerdere teller(s) waarvan één 

2.a) Aardgas

Gebruik van aardgas in uw bedrijf :
�

�

�

enkel voor zakelijk gebruik (2)

EAN-Nr :

-

- teller(s), uitsluitend voor zakelijk gebruik :

-

EAN-Nr :

- teller, uitsluitend voor huishoudelijk gebruik :

EAN-Nr :

zowel

zowel

EAN-Nr :

huishoudelijk gebruik zonder verwarming (forfait : 2.000 kWh)

EAN-Nr :

EAN-Nr :

EAN-Nr :

EAN-Nr :

EAN-Nr :

EAN-Nr :

huishoudelijk gebruik met verwarming (forfait : 22.000 kWh)

EAN-Nr :

teller(s), uitsluitend voor zakelijk gebruik :

gemengde teller :

 voor zakelijk 

 voor zakelijk 
 tellers voor elk gebruik 
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������������������

als

als

 huishoudelijk gebruik 

 huishoudelijk gebruik (2):

gemengde teller, gebruikt voor beide toepassingen

    (3)

    (3)

    (3)

    (3)

    (3)

    (3)

    (3)

    (3)

    (3)

    (3)

    (3)
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Een of meerdere teller(s) waarvan één 
�

�

Gebruik van elektriciteit in uw bedrijf :

Aard van het huishoudelijk gebruik in geval van gemengd gebruik:

 Afzonderlijke

2.b) Elektriciteit

�

�

�

enkel voor zakelijk gebruik (2)

EAN-Nr :

EAN-Nr :

EAN-Nr :

EAN-Nr :

-

EAN-Nr :

EAN-Nr :

EAN-Nr :

zowel

-

- teller(s), uitsluitend voor zakelijk gebruik :

huishoudelijk gebruik zonder verwarming (forfait : 3.500 kWh)

- teller, uitsluitend voor huishoudelijk gebruik :

EAN-Nr :

zowel

EAN-Nr :

EAN-Nr :

EAN-Nr :

huishoudelijk gebruik met verwarming (forfait : 20.000 kWh)

teller(s), uitsluitend voor zakelijk gebruik :

gemengde teller :

 voor zakelijk 

 voor zakelijk 
 tellers voor elk gebruik 
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als

als huishoudelijk gebruik 

 huishoudelijk gebruik (2):

gemengde teller, gebruikt voor beide toepassingen

    (3)

    (3)

    (3)

    (3)

    (3)

    (3)

    (3)

    (3)

    (3)

    (3)

    (3)
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Is uw situatie voor de periode van 10/01/2005 tot op heden ongewijzigd gebleven in

3.b) Elektriciteit - Situatie geldig voor de periode van ..  / ..  /20..  t/m  ..  /..  /20.. :

vergelijking met deze beschreven in punten 2.a) en 2.b) ?

�

3.a) Aardgas - Situatie geldig voor de periode van ..  /..  /20..  t/m  ..   /..   /20.. :

�

�

gevonden en de situatie die van toepassing was tijdens die periode te vermelden.

Aard van het huishoudelijk gebruik in geval van gemengd gebruik :

3. Vroegere situatie

Zo neen, gelieve bij punten 3.a) en 3.b) de datum 

Gebruik van elektriciteit  in uw bedrijf :

�

Gebruik van aardgas in uw bedrijf :
�

�

Aard van het huishoudelijk gebruik in geval van gemengd gebruik :

�

Datum van
ontvangst (4)

�

�

�

enkel voor zakelijk gebruik (2)

�

zowel

Ja          /

één of meerdere tellers waarvan één 

zowel

één of meerdere tellers waarvan één 
zowel
Afzonderlijke

zowel
Afzonderlijke

enkel voor zakelijk gebruik (2)

 voor zakelijk 

 voor zakelijk 

 voor zakelijk 

 voor zakelijk 

huishoudelijk gebruik met verwarming (forfait : 20.000 kWh)

Datum

huishoudelijk gebruik zonder verwarming (forfait : 2.000 kWh)

huishoudelijk gebruik met verwarming (forfait : 22.000 kWh)

De aanvrager verbindt zich ertoe om op verzoek van de Administratie der
Douane en Accijnzen alle bewijsstukken voor te leggen

huishoudelijk gebruik zonder verwarming (forfait : 3.500 kWh)

�

 tellers voor elk gebruik

 tellers voor elk gebruik

      Neen

als

als

als

als

 huishoudelijk gebruik (2)

 huishoudelijk gebruik (2)

 huishoudelijk gebruik (2)

 huishoudelijk gebruik (2)

Handtekening van de aanvrager

gemengde

gemengde teller gebruikt voor beide toepassingen 

 teller gebruikt voor beide toepassingen 

waarop de wijziging heeft plaats
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Verklarende Nota 
 

 Gelieve voor een bestaande vergunning, die reeds de productcodes 7910 en/of 7912 
vermeldt, het inlichtingenformulier terug te sturen naar de Dienst professionele diesel, 
Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 – Bus 3201, 1000 
Brussel.  

 
 Voor een nieuwe vergunning moet het inlichtingenformulier bij de vergunningsaanvraag 

gevoegd worden en gezonden worden naar de bevoegde Gewestelijke Directie. 
 

 De adressen van deze directies zijn  : 
 

Gewestelijke Directie der 
douane en accijnzen van 
Antwerpen 

Ellermanstraat 21 
2060 Antwerpen 

Tel.: 0257 756 60 – Fax: 0257 965 04 
E-mail: gew.dir.da.antwerpen@minfin.fed.be 
 

Gewestelijke Directie der 
douane en accijnzen van 
Brussel 
 

Administratief Centrum 
Kruidtuin – Finance Tower, 
Kruidtuinlaan 50 – Bus 320, 
1000 Brussel 

Tel.: 0257 734 40 – Fax: 0257 961 07 
E-mail: gew.dir.da.brussel@minfin.fed.be 
            dir.reg.da.bruxelles@minfin.fed.be 
 

Gewestelijke Directie der 
douane en accijnzen van 
Gent 

R.A.C. "Ter Plaeten" 
Sint-Lievenslaan 27 
9000 Gent 

Tel.: 0257 731 10 – Fax: 0257 962 51  
E-mail: gew.dir.da.gent@minfin.fed.be  
 

Gewestelijke Directie der 
douane en accijnzen van 
Hasselt 

Voorstraat 43 – bus 70 
3500 Hasselt 

Tel.: 0257 617 50 – Fax: 0257 979 41  
E-mail: gew.dir.da.hasselt@minfin.fed.be 

Direction régionale des 
douanes et accises de 
Liège 

Cité Adm. de l'Etat 
rue de Fragnée 40 
4000 Liège 

Tel.: 04 254 81 11 – Fax: 04 254 88 65  
E-mail: dir.reg.da.liege@minfin.fed.be 
 

Direction régionale des 
douanes et accises de 
Mons 

Centre Adm. de l'Etat 
chemin de l'Inquiétude,  
7000 Mons 

Tel.: 065 34 12 11 – Fax: 065 34 00 65  
E-mail: dir.reg.da.mons@minfin.fed.be 

Indien de aanvrager over meerdere exploitatiezetels zou beschikken die in het ambtsgebied van 
meerdere gewestelijke directies zijn gelegen : 

Centrale administratie  der 
douane en accijnzen, 
Dienst Accijnsprocedures 

North Galaxy,  
Koning Albert II-laan - 33, bus 
37,  1030 Brussel 

Tel.: 0257 63146 / 662 31 / 655 34 / 63266 – 
Fax: 0257 95129 
E-mail: 
proceduresaccisiennes.douane@minfin.fed.be 

 
1) Het nummer vermelden van de “vergunning energieproducten en elektriciteit” waarover u beschikt. 
 
 Indien aardgas en/of elektriciteit nog niet zijn opgenomen in uw vergunning, kan u een aanvraag tot 

aanpassing van uw vergunning, samen met het ingevulde Inlichtingenformulier, indienen bij de 
Administratie der douane en accijnzen – Dienst Professionele Diesel, Administratief centrum 
Kruidtuin – Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, bus 3201, te 1000 Brussel. 

 
2) Zakelijk gebruik in het kader van de vrijstelling voorzien in artikel 429, § 2, i) van de programmawet 

van 27 december 2004 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2004). 
 
3)  De EAN-code bestaat uit 18 cijfers : de eerste 2 cijfers betreffen het land (België = 54), de vijf 

volgende de netbeheerder, de tien volgende cijfers het toegangspunt en het laatste cijfer is een 
controlegetal. 

 
 De EAN-code is terug te vinden op de energiefacturen opgesteld door de leverancier(s).  
 
4) Vak voorbehouden voor de administratie. Datum van ontvangst van het formulier. 
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