
 

Hoe vult u het online rapportageformulier in?  

Handleiding voor leveranciers van mazout/propaan of pellet 
in bulk 

 
Deze handleiding betreft de gegevens die de leveranciers van mazout, propaan of pellets moeten 
verstrekken bij de toekenning van de verwarmingstoelage van 300 euro voor mazout of propaan 
in bulk en de toelage van 250 euro voor pellets in bulk.   
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Vooruitgangstraat 50 

1210 Brussel 

Ondernemingsnr: 0314.595.348 

 

 0800 120 33 (gratis nummer) 

 

 facebook.com/FODEconomie 

 

 @FODEconomie 

 

 linkedin.com/company/fod-economie  (tweetalige pagina) 

 

 instagram.com/fodeconomie 

 

 youtube.com/user/FODEconomie 

 

 https://economie.fgov.be 

 

Verantwoordelijke uitgever: 

Séverine Waterbley 

Voorzitter van het Directiecomité 

Vooruitgangstraat 50 

1210 Brussel 

 

Internetversie 

 

 

https://www.facebook.com/FODEconomie
https://twitter.com/fodeconomie
https://linkedin.com/company/fod-economie
https://www.instagram.com/fodeconomie/
file://///mineco2000/dfs-eco/S4/0443-Impr-Druk/Projets/004-18%20Charte%20graphique%20SPF/brochure_word/youtube.com/user/FODEconomie
https://economie.fgov.be/
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Deze handleiding begeleidt u stap voor stap om uw leveringsgegevens te melden 

1. Voor u het formulier invult  
Neem uw identiteitskaart of uw smartphone bij de hand. 

Bewaar het Excel-bestand op uw PC. 

2. Open het online rapportageplatform 
Typ de URL https://www.fuelpremium.be/ in uw webbrowser. 

Het onderstaande scherm verschijnt:  

 

Selecteer uw voorkeurstaal en klik op de knop “klik hier om te authentificeren”. 

3. Meld u aan 
Het onderstaande scherm verschijnt.  

 

Meld u aan: 

• met uw identiteitskaart aan de hand van een eID‐lezer   

• of via de Itsme-applicatie 

https://www.fuelpremium.be/


4 

 

4. Maak een nieuw account aan 
Het onderstaande scherm verschijnt.  

 

Klik op de knop “Nieuwe account”. 

4.1. Scherm “Aanmaken van een nieuwe account” 
Duid "Ja” aan zodat deze knop blauw oplicht en klik op de knop “Volgende”. 

 

4.2. Scherm “Aanmaken van een nieuwe account aanmaken” 
waarin u uw gegevens moet aanvullen 

Vul alle velden in:  

• Informatie van de leverancier 

• KBO-nummer (het unieke nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen) 

• Naam leverancier (naam van uw onderneming) 

• User information (Informatie van de gebruiker) 

• Voornaam (firstname) en achternaam (lastname) 

• Telefoonnummer (2 maal)  

• E-mailadres 

• Wachtwoord (2 maal) 
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Beëindig door op de knop "Toevoegen" te klikken. 

4.3.Scherm met bericht voor de activatie van uw account 
Op het scherm verschijnt het bericht dat u uw account moet activeren. Verifieer of u de 
activatiemail kan terugvinden in uw mailbox. Vindt u niets? Verifieer ook steeds uw ongewenste 
e-mails of spamfolder. 

 

4.4. Bevestigingsmail in uw mailbox 
In de activatiemail die u hebt ontvangen, leest u het volgende bericht. 

 

Klik op de knop "Activate" of kopieer en plak de link in uw internetbrowser. 
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4.5. Bevestigingsscherm geactiveerde account 
De URL brengt u terug naar de Fuel Premium applicatie: https://www.fuelpremium.be/. Het 
onderstaande scherm verschijnt.  

Klik op de knop “Terug naar de inlogpagina” 

 

5. Log in op uw account 
Op de pagina https://www.fuelpremium.be/ verschijnt het onderstaande scherm. 

Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik op de knop “Login”. 

 

6. Voeg uw leveringsbestand toe 
Selecteer het type product waarvoor u een levering wilt opladen. U heeft de keuze tussen:  

• Mazout -Propaan  

of  

• Pellet. 

Klik op “Volgende”. 
  

https://www.fuelpremium.be/
https://www.fuelpremium.be/
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Voor Mazout/Propaan 

 

Voor Pellet 

 

Klik in het scherm “Leveringsbestand importeren” op “Choose file” (Kies het bestand) en kies uw 
Excel-bestand uit uw documenten.   

Klik op “Toevoegen”. 

Voor Mazout/propaan 
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Voor Pellet 

 

7. Bekijk uw leveringsbestanden 
Ga naar uw account op https://www.fuelpremium.be/.  

Klik op de knop “Lijst leveranciersbestand” links van het scherm.  

Om alle bestanden te bekijken die u hebt ingevoerd, klikt u op de knop “Zoeken”. 

 

8. Download een Excel-bestand 
U kan het in te vullen Excel-bestand downloaden via de knop “Bestanden templates”.  

Klik op de knop van uw keuze: Mazout/propaan of Pellet. 

De template voor de leveringen van huisbrandolie (mazout) en propaan in bulk verschilt van de 
template voor leveringen van pellets. In de template voor de pellets moet het gewicht van de 
levering worden toegevoegd. 

 

https://www.fuelpremium.be/
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