
 

(1) De leveringen aan het personeel worden beschouwd als verkoop aan het publiek. 
 
Opmerking: De gegevens die op dit formulier worden verzameld, worden door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en 

Energie, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel met het oog op de registratie van economische operatoren in het register van de aardoliesector. De 

rechtsgrond voor de verwerking is artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 april 1977 betreffende de mededeling van inlichtingen in verband met 

de bevoorrading van het land en van de verbruikers in aardolie en aardolieprodukten. De verzamelde gegevens zullen alleen aan de volgende 

ontvangers worden meegedeeld: de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel.  

De gegevens worden bewaard tot maximaal 2 jaar vanaf de stopzetting van de activiteiten van de persoon onderworpen aan de 

inschrijvingsverplichting.   

U kunt toegang krijgen tot uw gegevens, deze corrigeren of de verwijdering ervan vragen of uw recht uitoefenen op de beperking van de 

verwerking van uw gegevens. Om deze rechten uit te oefenen of als u een vraag heeft over de verwerking van uw gegevens in dit systeem, kunt u 

contact opnemen met onze Data Protection Officer: dpo@economie.fgov.be of per post op het volgende adres: Federale Overheidsdienst 

Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Data Protection Officer - Bureau van de Voorzitter, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel. Indien u, 

nadat u contact met ons heeft opgenomen, van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de 

Gegevensbeschermingsautoriteit contact@apd-gba.be of per post op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. 

 

Formulier betreffende de aanvraag tot inschrijving van de personen die optreden in de 

bevoorradingsketen van het land en van de verbruikers in aardolie, aardolieproducten en hun 

vervangende producten van biologische oorsprong 

 

Gelieve het ingevulde formulier te versturen per post naar FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, 

Algemene Directie Energie, Koning Albert II-laan 16 te 1000 Brussel of per mail naar petrole-

fapetro@economie.fgov.be. De gegevens hieronder weergegeven met een sterretje moeten verplicht worden 

ingevuld. Bij gebrek daaraan wordt het formulier als niet-gevalideerd beschouwd en de verplichting tot 

registratie als niet nagekomen. 

 

Naam van de aanvrager* : …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Bedrijfsnaam* : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres van de maatschappelijke zetel :  

 

Straat ………………………………………………………………………………………………………………………… Nr. …………………. 

 

Postcode …………………….. Gemeente .…………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoonnummer* : ……………………………………  

 

Zakelijke e-mail* : ………………………………………………………………………………… 

 

Activiteit(en) onderneming : ………………………………………………………………………………………………………………… 

      ………………………………………………………………………………………………………………… 

         …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Indien enkel leveringen van motorbrandstoffen : 

- Verkoop aan het publiek  

- Enkel eigen gebruik    (1)

mailto:petrole-fapetro@economie.fgov.be
mailto:petrole-fapetro@economie.fgov.be


 

Ondernemingsnummer* : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Btw :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  

 

Accijnsnummer (indien reeds toegekend) : ……………………………………………………………………………………………. 

 

Opgemaakt te …………………………………………. op ……………………… 

    

Handtekening :  

 

 

 


