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Controle van de definitieve aangifte in het kader van vzw Informazout 
 

1.  INLEIDING 
 
1.1.  Voorafgaande opmerking/definitie 
 
“In verbruik gestelde gasolie verwarming”: hieronder wordt verstaan alle gedenatureerde 
gasolie verwarming en gedenatureerde gasolie extra gedurende het referentiejaar op de 
Belgische markt gebracht. 
 
1.2. Achtergrondinformatie 
 
Informazout is een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht, met als doelstelling 
een informatiecentrum te zijn voor de verbruikers voor het aanmoedigen van een rationele 
aanwending en besparing van gasolieverwarming.  
 
De kosten voor het opzetten en functioneren van dit informatie- en promotiesysteem worden 
verzekerd door de Effectieve leden van de Vereniging door middel van een variabele bijdrage 
per liter in verbruik gestelde gasolie verwarming voor de Effectieve leden die geen 
Beroepsvereniging of Federatie zijn of, voor de Beroepsverenigingen en Federaties, door een 
jaarlijkse forfaitaire bijdrage. 
 
Overeenkomstig artikel 12 van de Statuten van de vzw Informazout heeft haar Raad van 
Bestuur beslist dat de Effectieve leden van de vzw Informazout die geen Beroepsvereniging 
zijn of Federatie zijn, een variabele bijdrage betalen die wordt vastgesteld op basis van het 
aantal liter gedenatureerde gasolie (met een zwavelgehalte van 0,2 % - NBN T52-716 - en 
0,005 % - NBN EN 590) die zij leveren voor het verbruik op de Belgische markt, evenwel 
met uitsluiting van motorbrandstof geleverd aan de N.M.B.S., de binnenscheepvaart, de 
lokale bunkering en de zeevisserij en met uitsluiting van de gasolie verwarming die zij 
leveren aan de andere Effectieve leden van de vzw Informazout. Deze bijdrage bedraagt 
0,60 EUR per m³. 
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1.3.  Lijst van Effectieve leden van vzw Informazout met een variabele bijdrage per 

1 januari 2005 
 

 

Algemene Vergadering Informazout     
Naam Firma Naam  Voornaam Adres 

B.O.M.                                             Engelen                  Filip               D'Herbouvillekaai 100                                      2020 Antwerpen                      

Becquevort sa                                 Van Coppenolle     Thierry           Schaarbeeklei 600                                          1800 Vilvoorde                        

Belgomazout Liège                         Gilops                     Gert               Rue Dossay 3                                                  4020 Wandre                           

Belgomine nv                                  Blommaert              Geert             Wilfordkaai 41                                                  9140 Temse                            

Bouts nv                                          Bouts                      Luc                Scheepvaartkaai Industriepark                        3500 Hasselt                           

BRAFCO                                         Mattart                    Johan  Rue Leon Lepagestraat 4                               1000 Bruxellles - Brussel  

Brouw/Octa + nv                             Van Coppenolle     Thierry           Schaarbeeklei 600                                           1800 Vilvoorde                        

Calpam Belgium sa - nv                  De directie                                    Avenue de Vilvorde 310 Vilvoordselaan          1130 Bruxelles - Brussel  

De Boever's Brandstoffen bvba      Mys                        Christiaan Deinzestraat 63                                                9700 Oudenaarde                   

De Vos Energie nv                          De Vos                   Marc              Sluis 2                                                              9810 Eke-Nazareth                 

ExxonMobil Petr. & Chem bvba      Vermeulen              Danny            Postbus 100 2060 Antwerpen                      

FBP/BPF                                         Vandenbergh         Jacques         Avenue des Arts 39 B.2 Kunstlaan                  1040 Bruxelles - Brussel         

Gabriels & Co nv                             Gabriels                  Kristof  Hekkestraat 41                                                9308 Hofstade (Aalst)             

Gemini Petroleum                           Schoofs                  Joris              Aarschotseweg 26                                           2200 Herentals                        

I.M.O.B. - I.H.M.B.                          de Hemptinne         Dominique     Square Marie Louise Square 49                      1000 Bruxelles - Brussel         

Interoil nv                                        Boulogne                Rik                 Kanaalstraat 9                                                  3560 Lummen                         

Joassin R. Ets sprl                          Joassin                   Jean-Pol        Rue F Marchand 1                                           5020 Flawinne                         

Kortrijks Petroleumbedrijf                Van Biervliet           Philippe         Bossuitstraat 9                                                8583 Avelgem-Bossuit            

Kuwait Petroleum Belgium              Van Zeebroeck       Tony              Brusselstraat 59                                               2018 Antwerpen                      

Orion Petroleum nv                         Van Den Bril           Bart                Aarschotseweg 26                                           2200 Herentals                        

Petrobel nv                                      Goedkoop              Philippe         Veldkant 35 B King Square                              2550 Kontich                           

Shell Brandstoffen Pynaerts Patrick Lierseweg 310                                                  2200 Herentals                        

Sirius Petroleum - Petrobru n.v.      Schoofs                  Joris              Aarschotseweg 26                                           2200 Herentals                        

Storme Ets. & Cie snc                     Storme                   Paul               Boulevard Industriel 100                                  7700 Mouscron                      

Texaco Belgium sa - nv                  Hurbin                    Jean-Pierre    Avenue Arnaud Fraiteurlaan 25                       1050 Bruxelles - Brussel  

Total Belgium sa - nv                      Dubois                    Didier             Rue du Commerce 93 Handelsstraat               1040 Bruxelles - Brussel         

Union Pétrolière Belge a.s.b.l.        Storme                   Paul               Boulevard Industriel 100                                  7700 Mouscron                       

Van Der Sluijs                                 Nohlmans               Peter              Wiedauwkaai 75                                              9000 Gent                               

Van Raak Distributie nv                  Van Raak               Peter              Toekomststraat 1                                             2381 Weelde                           

Wiljo Group                                     Verdonck                Constant        Amsterdamstraat 30                                         2000 Antwerpen                      
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1.4.  Voorbeelddocument van maandelijkse aangifte van de variabele bijdrage voor 
Effectieve leden 

 
AANGEVER:  MAAND:  

    
   Eenheid 0,60 EUR/M³ 
    

In verbruik stelling op de    M³ 
Belgische markt   

    
Leveringen van gedenatureerde gasolie verwarming met 0,2 % 
zwavelgehalte 

  

   
Leveringen van gedenatureerde gasolie verwarming met 0,005 % 
zwavelgehalte 

  

   
     
   TOTAAL   
     

AFTREK     
     

* Verkopen aan de ondernemingen die    
 Effectief lid zijn van de vzw Informazout   

   
* Verkopen aan de N.M.B.S.   

    
* Verkopen aan de binnenscheepvaart   

     
* Verkopen aan de lokale bunkering   

     
* Verkopen aan de zeevisserij   

     
   TOTAAL AFTREK  
     
     

Totaal van de in verbruik stelling voor de   0 
berekening van de bijdrage   

     
Bijdrage:    0 m³ x 0,60 EUR   

   (excl. B.T.W.) =  0,00 
     
   B.T.W. 21 %  0,00 
     
     
   TOTAAL BIJDRAGE 0,00 
     

Voor echt verklaard, 200X  
Handtekening van het Hoofd van de onderneming:  
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1.5.  Voorwerp van controle 
 
Ieder Effectief lid met variabele bijdrage ontvangt binnen de 90 dagen na 31 december van 
elk jaar een overzicht van zijn maandelijkse aangiften. Dit document vormt, samen met de 
eventuele aan te brengen regularisaties, de definitieve aangifte. Deze definitieve aangifte dient 
conform verklaard te worden door het lid en door een bedrijfsrevisor tegen uiterlijk 30 juni 
van het jaar volgend op het referentiejaar (kalenderjaar).  
 
1.5.1.  Controleopdracht 
 
De controleopdracht van de bedrijfsrevisor bestaat erin de juistheid en de volledigheid  van de 
definitieve aangifte te controleren. 
 
Op basis van de maandelijkse aangiften worden door vzw Informazout de maandelijkse 
tussentijdse facturen van de Informazout-bijdrage opgemaakt.  De definitieve aangifte heeft 
tot doel de reeds ontvangen tussentijdse facturen eventueel te regulariseren door middel van 
een nog te ontvangen regularisatiefactuur of een creditnota. De administratieve verwerking 
van de maandelijkse aangiften gebeurt door het door de vzw Informazout aangestelde 
accountantskantoor Vermuyten & C°. 
 
1.5.2.  Opdrachtgever 
 
De Effectieve leden met variabele bijdrage dienen zelf de opdracht te geven aan een 
bedrijfsrevisor om de definitieve aangifte te controleren. 
 
 
2.  DOELSTELLING EN VOORWERP VAN DE CONTROLE 
 
2.1.  Doelstelling 
 
Volgens artikel 2 van de Aansluitingsovereenkomst dient de definitieve aangifte juist 
verklaard te worden door het lid en te worden gecertificeerd door een bedrijfsrevisor. Het 
hoofddoel van de controle van de definitieve aangifte betreft de zekerheid die 
vzw Informazout wenst te verkrijgen omtrent de juistheid en volledigheid van de aangegeven 
hoeveelheden die aan de basis liggen van de Informazout bijdragen. 
 

2.2.  Voorwerp 
 
Het voorwerp van controle zijn de maandelijkse en de definitieve aangiften die door de 
Effectieve leden met variabele bijdrage worden ingevuld en die dienen als basis voor de 
berekening van de Informazout bijdrage.  
 
De definitieve aangifte bevat de hoeveelheden van de in verbruik gebrachte gasolie 
verwarming met een opsplitsing per type gedenatureerde gasolie (NBN T52-716) en 
gedenatureerde gasolie extra (NBN EN 590). 
 
De bedrijfsrevisor dient te bepalen of alle in verbruik gebrachte gasolie verwarming in de 
definitieve aangifte werden opgenomen. 
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Daarnaast dient hij er zich van te vergewissen dat de in de maandelijkse aangiften opgenomen 
uitsluitingen voor motorbrandstof geleverd aan de N.M.B.S., de binnenscheepvaart, de lokale 
bunkering en de zeevisserij en de gasolie verwarming die zij leveren aan de andere Effectieve 
leden van de vzw Informazout terecht zijn. 
 
 
3.  CONTROLE DOOR DE BEDRIJFSREVISOR 
 
3.1.  Controle door commissaris of bedrijfsrevisor 
 
3.1.1.  Onderneming met een commissaris 
 
Indien bij het lid reeds een commissaris is benoemd, zal – in overeenstemming met het 
principe van “eenheid van controle” – de controle van de Informazout aangiften aan die 
commissaris worden toevertrouwd. 
 
Het betreft hier een bijkomende opdracht waarvan, zoals vermeld in artikel 134, § 2, van het 
Wetboek van vennootschappen, het voorwerp en de bezoldiging in het jaarverslag dienen 
verantwoord te worden. 
 
3.1.2. Onderneming zonder commissaris 
 
In die gevallen dient een onderscheid te worden gemaakt naargelang er eventueel in de 
onderneming een bedrijfsrevisor is aangesteld ter certificering van de economische en 
financiële informatie aan de ondernemingsraad. 
 
Indien dit het geval is, dient het principe van “eenheid van controle” ook hier te worden 
toegepast en wordt de controleopdracht van de Informazout-aangiften aan deze bedrijfsrevisor 
toevertrouwd. 
 
Indien in een onderneming noch een commissaris, noch een bedrijfsrevisor is benoemd, kan 
de controleopdracht aan om het even welke bedrijfsrevisor worden toevertrouwd. 
 
3.1.3. Aard van de controle 
 
A. Beperkt nazicht 
 
De aan de aard en de opdracht aangepaste controlewerkzaamheden zullen de vorm aannemen 
van een “beperkt nazicht”, waarbij het accent dient te worden gelegd op het systeem van 
administratieve organisatie en interne controle en meer bepaald op de operationele aspecten 
ervan. Bij het uitvoeren van zijn controlewerkzaamheden zal de bedrijfsrevisor dan ook 
starten met een grondige documentatie en beschrijving van de systemen die door het Effectief 
lid met variabele bijdrage werden opgezet om de maandelijkse en definitieve aangiften in te 
vullen. 
 
Voorts zal de controle voornamelijk gebeuren op basis van steekproeven. 
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B. Controle van de juistheid en volledigheid van de aantallen 
 
De bedrijfsrevisor zal de definitieve verklaring controleren vanuit de controleobjectieven 
juistheid en volledigheid van de opgegeven hoeveelheden.  
 
Aangezien de gedeclareerde aantallen als basis dienen voor de facturatie van de 
vzw Informazout bijdrage, spreekt het voor zich dat de aandacht voornamelijk zal uitgaan 
naar de volledigheid van de aangegeven hoeveelheden. In de controlebenadering zal hiermee 
rekening moeten worden gehouden door te vertrekken van documenten zoals 
leveringsbonnen, uitgaande facturen enz. om vervolgens te verifiëren dat de in België in 
verbruik gestelde hoeveelheden ook daadwerkelijk zijn opgenomen in de aangifte. Voor wat 
betreft de controle van de juistheid van de gedeclareerde hoeveelheden zal de bedrijfsrevisor, 
op steekproefbasis en vertrekkende van de aangifte, nagaan dat deze hoeveelheden 
overeenstemmen met de effectief geleverde of gefactureerde hoeveelheden. 
 
Opmerking : Maak eveneens de aansluiting tussen de van vzw Informazout ontvangen 
facturen en creditnota’s en de betreffende kostenrekening van het Effectief lid. 
 
C. Controle van de juistheid van de individuele omschrijving van de in verbruik 

gestelde en in mindering gebrachte hoeveelheden 
 
De aangifte van de in verbruik gebrachte hoeveelheden dient te gebeuren per type 
gedenatureerde gasolie en de in mindering gebrachte hoeveelheden per type uitsluiting, met 
name:  
 
- Volgende types van de gasolie worden onderscheiden: 

 
- gedenatureerde gasolie verwarming NBN  T52-716; 
- gedenatureerde gasolie extra NBN EN 590. 

 
- Volgende types uitsluitingen worden onderscheiden: 

 
- verkopen aan N.M.B.S.; 
- verkopen aan de binnenscheepvaart; 
- verkopen aan de bunkering; 
- verkopen aan de zeevisserij; 
- verkopen aan andere Effectieve leden van de vzw Informazout (volgens de lijst 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur). 
 
3.2.  Specifieke controleproblematiek 
 
Het aantal in verbruik gestelde liter gasolie verwarming zal moeten worden gecontroleerd op 
basis van gegevens die verifieerbaar zijn aan de hand van boekhoudkundige documenten. Om 
het verband te leggen tussen financiële gegevens (omzet, enz.) en hoeveelheden zal bij 
voorkeur gebruik worden gemaakt van verkoopstatistieken die zowel aantallen als monetaire 
gegevens bevatten en die in de mate van het mogelijke worden aangesloten met de omzet in 
de boekhouding om een algemene redelijkheidscontrole uit te voeren. Indien dergelijke 
verkoopstatistieken niet beschikbaar zijn, kan de controle uitgevoerd worden op basis van een 
verbandscontrole of goederenbeweging. De verbandscontrole kan eveneens worden 
uitgevoerd als alternatieve controle voor de bevestiging van de gegevens uit de 
verkoopstatistieken.  

OC/BDK/acs/Versie 2 december 2005 
7/16 



Bij de uitvoering van de controles dient rekening gehouden te worden met volgend specifiek 
element: 
 
Leveringen aan Belgische klanten die op hun beurt exporteren zijn vrijgesteld van aangifte, 
maar deze vrijstellingen moeten wel gestaafd worden door de nodige officiële documenten. 
 
3.3.  Verslaggeving door de commissaris/bedrijfsrevisor 
 
Artikel 2 van de Aansluitingsovereenkomst tot de vzw Informazout stelt dat de definitieve 
aangifte juist moet worden verklaard door het Effectieve lid met variabele bijdrage en door 
een bedrijfsrevisor moet worden gecertificeerd. De bedrijfsrevisor dient een bijzonder verslag 
op te stellen waarin melding wordt gemaakt van de controle van de definitieve aangifte. De 
bedrijfsrevisor zal daarbij verwijzen naar de toepassing van de onderhavige technische nota. 
 
Aangezien de controle zal bestaan uit een beperkt nazicht moet dit duidelijk in het verslag 
worden vermeld. De conclusie van het verslag zal in de negatieve vorm worden gesteld.  
 
Indien de administratieve organisatie van de onderneming belangrijke leemten vertoont 
waardoor een correcte invulling van de aangiften niet kan gewaarborgd worden, zal de 
bedrijfsrevisor in zijn verslag moeten melden welke invloed dit op de gegevens zal hebben. In 
dergelijk geval zal hij een onthouding formuleren in zijn verslag. 
 
Indien de bedrijfsrevisor zich niet akkoord kan verklaren met de definitieve aangifte, zal de 
bedrijfsrevisor een voorbehoud formuleren in zijn verslag met een duidelijke omschrijving 
van het voorbehoud. 
 
Inzake de individuele omschrijving van de hoeveelheden zal de controle worden toegespitst 
op de types gasolie verwarming en de types in mindering gebrachte hoeveelheden. De overige 
technische aspecten dienen door de bedrijfsrevisor niet te worden gecertificeerd. 
 
Inzake de definitieve aangifte hebben de controle en certificering betrekking op: 
 
- de volledigheid van de hoeveelheid in verbruik gestelde gasolie verwarming in België; 
- de juistheid van de in mindering gebrachte hoeveelheden. 
 
Een ontwerp van verslag in een voldoende gecontroleerde omgeving is opgenomen in bijlage. 
 
Bijlagen : 
 
1. Voorbeeldverslag bij een voldoende gecontroleerde omgeving; 
2. Voorstel van controleprogramma Informazout aangiften; 
3. Bevestigingsbrief; 
4. Aansluitingscontract. 
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Bijlage 1 

Voorbeeldverslag van de commissaris/bedrijfsrevisor  
over de definitieve aangifte in het kader van Informazout voor het jaar 

 
In overeenstemming met de opdracht die ons werd verstrekt door naam van de vennootschap, 
en overeenkomstig de Aansluitingsovereenkomst, brengen wij verslag uit over onze controle 
van de definitieve aangifte van de in België in verbruik gestelde hoeveelheid gasolie 
verwarming in het kader van de vzw Informazout. 
 
Onze controle van de betreffende informatie werd uitgevoerd in overeenstemming met de 
Technische Nota Controle van de definitieve aangifte in het kader van de vzw Informazout 
van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (versie 2 december 2005).  
 
Onze controle bestond uit een beperkt nazicht, uitgevoerd op basis van steekproeven en 
omvatte alle procedures die nodig werden geacht in de gegeven omstandigheden. De 
boekhoudkundige en administratieve organisatie van de vennootschap, evenals de procedures 
van interne controle werden als voldoende beoordeeld voor de uitoefening van onze opdracht. 
 
Inzake de definitieve aangifte van de totale hoeveelheid gasolie bestemd voor de Belgische 
markt en de hoeveelheden die in mindering werden gebracht, hebben de controle en de 
certificering betrekking op de juistheid en volledigheid van de hoeveelheden in hun totaliteit 
en de hoeveelheden in mindering gebracht per type bestemming.  
 
Tot besluit bevestigen wij aan bovengenoemd Effectief lid met variabele bijdrage van de 
vzw Informazout en uitsluitend ten behoeve van de vzw Informazout, dat wij, op basis van 
onze controlewerkzaamheden en de informatie die aan ons werd verstrekt, geen elementen 
hebben onderkend die van aard zijn om op betekenisvolle wijze de voorgestelde informatie te 
beïnvloeden.  
 
 
 
Datum    Handtekening 
 
 
 
 
Commissaris/Bedrijfsrevisor 
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Bijlage 2 

Voorstel van controleprogramma Informazout-aangiften 
 
1. Voorafgaande opmerking/definitie 
 
“In verbruik gestelde hoeveelheid gasolie verwarming”: hieronder wordt verstaan alle 
gedenatureerde gasolie verwarming en gedenatureerde gasolie extra gedurende het 
referentiejaar op de Belgische markt gebracht. 
 
2. Doelstelling en voorwerp van de controle 
 
De controle door de bedrijfsrevisor heeft betrekking op de definitieve aangifte, op basis van 
het overzicht van de maandelijkse aangiften, dat elk lid binnen de 90 dagen na 31 december 
van elk jaar van de vzw Informazout ontvangt.  
 
De doelstelling van de controle is: controleren van de juistheid en de volledigheid van de in 
de aangifte vermelde hoeveelheden van de in verbruik gebrachte hoeveelheden in België 
verminderd met de voorziene uitsluitingen. De facturatie door de vzw Informazout aan de 
Effectieve leden met variabele bijdrage gebeurt op basis van de aantallen en een onvolledige 
aangifte zou dus leiden tot een onvolledige facturatie. 
 
3. Algemene gegevens 
 
Vraag de meest recente versie van de Aansluitingsovereenkomst tussen de Effectieve leden en 
de vzw Informazout en overloop de correspondentie tussen beide partijen. 
 
4. Beoordeling van de administratieve organisatie 
 
Maak of bekom een beschrijving/documentatie van het systeem dat door het lid werd opgezet 
om de maandelijkse en jaarlijkse Informazout-rapportering in te vullen (aandachtspunten 
hierbij zullen zijn : gebruik van aanwezige computergegevens, automatische link met 
boekhoudkundige gegevens of verkoopstatistieken, specifieke lijsten of bestanden, 
documentatie van uitzonderingen, enz.). 
 
Indien mogelijk, maak gebruik van informatie die reeds werd bekomen bij het vastleggen van 
bestaande administratieve processen zoals de verkoopcyclus, voorraadcyclus 
(goederenbeweging), aankoopcyclus, enz. 
 
Test de betrouwbaarheid van de gedocumenteerde systemen op basis van steekproeven. 
 
Beoordeel in welke mate de kwaliteit van de administratieve organisatie van aard is om te 
resulteren in een betrouwbare aangifte, of desgevallend, in welke mate de afwezigheid van 
een adequate organisatie een probleem zou zijn voor de controle van de aangifte. 
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Bijlage 2 

5. Controle van de juistheid van de codering 
 
De controledoelstelling op het niveau van de codering heeft voornamelijk betrekking op de 
codering van de types gasolie verwarming en de types uitsluitingen. 
 
- Selecteer de meest representatieve gasolie verwarmingtypes die door het lid in verbruik 

worden gebracht en de corresponderende uitsluitingen en controleer op steekproefbasis of  
de werkelijke volumes overeenkomen met de gedeclareerde volumes. 

- Controleer voor de meest representatieve gasolie verwarmingtypes en de 
corresponderende uitsluitingen de correcte classificatie per type. 

- Documenteer de resultaten van deze controle in het permanent dossier, waarbij op 
rotatiebasis de voornaamste types aan bod kunnen komen. 

 
6. Controle van de volledigheid en de juistheid van de gedeclareerde hoeveelheden 
 
Rekening houdend met de beoordeling van de administratieve organisatie zal bepaald dienen 
te worden welke bijkomende controles nodig zijn om een redelijke zekerheid te krijgen over 
de volledigheid en de juistheid van de aangifte. 
 
Vooraf : maak een aansluiting tussen de facturen en creditnota’s van vzw Informazout en de 
betreffende kostenrekening van het lid. 
 
- Indien mogelijk, tracht de totaliteit van de aangifte te controleren door een aansluiting te 

maken tussen de maandelijkse omzet in de boekhouding (monetaire gegevens), de 
verkoopstatistieken (monetair en aantallen) en de Informazout-aangifte  (hoeveelheden). 

 
- Test de volledigheid van de aangifte door op detailniveau te controleren dat 

steekproefselecties van geleverde/gefactureerde hoeveelheden (leveringsnota, 
verkoopfactuur) zijn opgenomen in de aangifte. De grootte van de steekproef dient te 
worden bepaald in functie van de zekerheid die reeds werd bekomen uit de voorgaande 
controles. 

 
- Test de juistheid van de aangifte door op detailniveau te controleren dat 

steekproefselecties van gedeclareerde hoeveelheden overeenstemmen met facturen, 
leveringsdocumenten of andere documenten die aan de basis liggen van een uitgaande 
goederenbeweging. Ook hier dient de grootte van de steekproef te worden bepaald in 
functie van de zekerheid die reeds werd bekomen uit voorgaande controles. Tevens dient 
men  er rekening mee te houden dat het risico van te veel gedeclareerde hoeveelheden 
eerder beperkt is. 

 
- Bekom voldoeninggevende zekerheid dat de uitsluitingen en specifieke gevallen correct 

werden behandeld : 
 

- leveringen aan Belgische klanten die op hun beurt exporteren zijn vrijgesteld van 
aangifte maar deze vrijstellingen moeten wel gestaafd worden door de nodige officiële 
documenten; 

- gasolie verwarming verkocht aan andere Effectieve leden, de N.M.B.S., 
binnenscheepvaart, zeevisserij en lokale bunkering  zijn vrijgesteld van aangifte.  
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7. Rapportering 
 
- Documenteer de bevindingen van de controle in een memorandum. 
- Bekom een verklaring van de directie (“bevestigngsbrief”). 
- Bereid het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor voor. 
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Bevestigingsbrief 
 
Betreft : Controle betreffende de juiste en volledige verklaring m.b.t. de in België in 

verbruik gebrachte hoeveelheid gasolie verwarming  
 
Kalenderjaar : ................................... 
 
Wij bevestigen aan de bedrijfsrevisor belast met de controle van de juistheid en de 
volledigheid van de in België in verbruik gestelde hoeveelheid gasolie verwarming : 
 
(a) Inlichtingen 
 
De inlichtingen waarom u ons heeft verzocht met betrekking tot de controleopdracht, 
overeenkomstig de door ons met de vzw Informazout gesloten Aansluitingsovereenkomst, 
hebben wij naar best vermogen en te goeder trouw aan u verstrekt. 
 
(b) Documenten 
 
Wij hebben ervoor gezorgd dat alle informatie die relevant is voor de bovenvermelde 
controleopdracht volledig te uwer beschikking staat.  Daartoe behoort in het bijzonder : 
 
- de Aansluitingsovereenkomst tot de vzw Informazout, de wijzigingen en aanhangsels die 

erop betrekking hebben, de bijlagen, eventuele aanvullende akkoorden, aanbevelingen en 
voorstellen van de vzw Informazout; 

 
- de individuele omschrijvingen van de types gasolie verwarming; 
 
- de aangifte van de in verbruik gebrachte hoeveelheden gasolie verwarming voor het 

kalenderjaar; 
 
- de facturen van de vzw Informazout; 
 
- alle briefwisseling met de vzw Informazout; 
 
- de opbrengstenrekeningen en andere documenten om de aard en hoeveelheid na te gaan 

van de gasolie verwarming die in België in verbruik werd gesteld, tijdens het kalenderjaar 
(productlijsten, verkoopstatistieken, productielijsten, voorraadlijsten, omzetstatistieken, 
enz.); 

 
- andere (specifieer) .................................................................................................... 
 
(c) Berekeningen 
 
In de opbrengstenrekeningen die u werden voorgelegd, werd de omzet tijdens het kalenderjaar 
op juiste en volledige wijze opgenomen.  Hetzelfde geldt voor de gegevens die u werden 
voorgelegd in de statistieken en andere documenten over de aard en hoeveelheid van de in 
verbruik gebrachte gasolie verwarming tijdens het kalenderjaar. 
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De hoeveelheid gasolie verwarming die aan een bijdrage onderworpen zijn en tijdens de te 
controleren periode door de onderneming in verbruik werd gesteld in België, is op juiste en 
volledige wijze opgenomen in de verklaringen, die te uwer beschikking werden gesteld. 
 
Ten slotte bevestigen wij, dat het onze verantwoordelijkheid is dat de definitieve Informazout 
aangifte  juist en volledig is. 
 
 
 
 
 
 
 
   ....................................................... 
   Handtekening(en) 
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Aansluitingscontract 
 
Tussen enerzijds: 
 
De vzw Informazout, met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel, Dauwstraat 12, 
ondernemingsnummer (BTW BE indien van toepassing) ..................………………………..... 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Voorzitter ………………………………………..... 
hierna genaamd “Informazout” 
 
En anderzijds: 
 
De vennootschap ………………………………………………………………………….......... 
met maatschappelijke zetel te …………………………………………………………….......... 
BTW BE ……………...........................…....., RPR...................................................................., 
Bankrekeningnummer...........................…………………………………………………............ 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………………………………….................... 
hierna genaamd “het Effectief lid”,  
 
Wordt overeengekomen  
 
Dat het Effectief lid zich bij Informazout aansluit overeenkomstig de Statuten, en in het 
bijzonder doch niet uitsluitend artikel 12 van deze Statuten, de bepalingen van het Reglement 
van Inwendige Orde, en onder de hierna bepaalde voorwaarden. 
 
ARTIKEL 1 
 
Het Effectief lid verbindt zich ertoe aan Informazout een maandelijkse variabele bijdrage te 
betalen, zoals vastgesteld door de Raad van Bestuur van Informazout conform de statutaire 
bepalingen en het Reglement van Inwendige Orde, overeenkomstig het aantal liters 
gedenatureerde gasolie  (NBN T52-716 en NBN EN590) die hij levert voor het verbruik op de 
Belgische markt, met uitsluiting van motorgasolie geleverd aan de N.M.B.S., de 
binnenscheepvaart, de lokale bunkering en de zeevisserij en de gedenatureerde gasolie (NBN 
T52-716 en NBN EN590) die hij levert aan de andere Effectieve leden van Informazout. 
 
ARTIKEL 2 
 
Het Effectief lid verbindt er zich toe maandelijks een officiële aangifte van de te betalen 
bijdrage aan het accountantskantoor aangeduid door vzw Informazout over te maken op basis 
van het aangiftedocument zoals voorzien in bijlage aan het Reglement van inwendige orde. 
Eventuele rechtzettingen zullen door het Effectief lid verrekend worden in zijn eerstvolgende 
aangifte.   
 
Het Effectief lid zal jaarlijks de aangiften laten certificeren op hun correctheid volgens de 
auditprocedure voor Effectieve leden met variabele bijdrage, vastgelegd in het Reglement van 
inwendige orde. 
 
Rechtzettingen worden alleen met een terugwerkende kracht op het voorbije boekjaar 
toegepast.  
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Het accountantskantoor en de Mandataris dienen conform artikel 12 van de Statuten, de 
vertrouwelijkheid ten aanzien van de hun medegedeelde inlichtingen strikt te eerbiedigen. 
 
ARTIKEL 3 
 
Het Effectief lid heeft het recht huidige overeenkomst, conform artikel 9 der Statuten, op 
ieder ogenblik te beëindigen volgens de procedure van “vrijwillig ontslag van de Effectieve 
leden” bepaald in het Reglement van inwendige orde. 
 
Informazout kan de overeenkomst te allen tijde opzeggen volgens de procedure van 
“Aansluiting en uitsluiting van leden” bepaald in het Reglement van inwendige orde. 
 
 
Deze overeenkomst wordt aangegaan met ingang van………………………………………..  
 
Gedaan te………………………………………….., op………………………..2……….. 
 
 
Voor Informazout vzw Voor het lid 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter ……………………………………………….. 

  .………………………………………………. 
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