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Algemene administratie van de 
DOUANE en ACCIJNZEN 

Administratie "Kiantenmanagement & 
Marketing" 

Regio Brussel 

uw bericht van uw kenmerk 

Afz. : Douane & Accijnzen- Dienst Kfantenbeheer- Brussel 
Finance Tower- KruidlUfn/aan 50 bus 320- 1000 Brussel 

AANGETEKEND 

NV Koninlijk Belgisch lnstituut voor 
Natuurwetenschappen 
Vautierstraat 29 
1000 BRUSSEL 

ons kenmerk bijlage(n) 

17/ACC/58.055 B 

In trekking machtiging Erkend entrepothouder BE1B000055899 

Mijnheer, Mevrouw, 

Ingevolge uw verzoek wordt de machtiging Erkend entrepothouder BEIB000055899 vanafheden 
ingetrokken. 

Deze intrekking heeft tot gevolg dat geen enkel verkeer met dit accijnsnummer onder de 
schorsingsregeling nog toegelaten is. 
U dient zelf, zonder onze tussenkomst, uw leveranciers te verwittigen dat u niet langer 
accijnsproducten onder de schorsingsregeling mag ontvangen. 
Worden u desondanks toch nog producten onder deze regeling toegezonden, dan dienen deze 
onmiddellijk in verbruik te worden gesteld, onafgezien van de straffen wegens het ongeoorloofd 
ontvangen van accijnsproducten. 

Tegen deze beschikking kan op basis van hoofdstuk XXIII van de algemene wet inzake douane en 
accijnzen binnen een termijn een administratief beroep worden ingesteld. Het verzoekschrift tot 
administratief beroep moet worden gemotiveerd en op straffe van verval worden ingediend bij ter 
post aangetekende brief binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van de aangevochten beschikking 

Christa Eeckhaut 
Dienst Kfantenbeheer 
Tel: 0257155.871 

Aanvullende informatie betreffende deze briefwisseling kan verkregen worden bij: 

E-mail: christa.eeckhaut@minfin.fed.be 

E-mail: da.klama.kb.brussel@minfin.fed.be 
Tel. : 0257/83 170 
Openingsuren na afspraak .be 



Dit moet gebeuren door middel van een gemotiveerd bezwaarschrift dat bij ter post aangetekende brief 
mo et worden verzonden. Het bezwaarschrift mo et worden gericht aan: 

Mijnheer de Adviseur generaal- Departementshoofd Administratie geschillen 
Douane en Accijnzen 
North Galaxy- Toren A-9 (NGA 9) 
Koning Albert II laan 3 3 - bus 3 7 
103 0 Brussel 

Hoogachtend 

Voorde Adviseur-generaal- Gewestelijk directeur, 

Emilie Durant~ 
Wnd Adviseur 


