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Stopzetting vergunning ,Ethylalcohol en alcoholhoudende dranken" met 
· nr 9000000022BAL6 en vervangen door vergunning 03530704968AL6 

Geachte heer Swalus, 

Hierbij gevoegd zenden wij u de door u aangevraagde vergunning "Ethylalcohol en 
alcoholhoudende dranken" - Gebruiker- wetenschappelijk onderzoek met nummer 
0353070496BAL6. 
Deze vergunning vervangt de oude vergunning met nummer 9000000022BAL6 van 16 mei 2012. 
Mag ik u vragen de originale vergunning 9000000022BAL6 naar mijn diensten terug te sturen. 
U moet zelf, zonder onze tussenkomst, uw leveranciers verwittigen dat u een nieuwe vergunning 
heeft en hen uw nieuw nummer doorgeven. 

Er dien! opgemerkt te worden dat eike wijziging van de elementen en/of wettelijke bepalingen die 
hebben geleid tot hel verlenen van de hierbij gevoegde vergunning zal aanleiding geven tot 
herziening of intrekking ervan. Daarom ben! u verplicht elk feil dat de vergunning kan beïnvloeden 
onmiddellijk aan ons mee te delen. Deze mededeling gebeurt met hetzelfde formulier ais voor de 
aanvraag van een vergunning. 

Deze vergunning of een kopie ervan moet op elk verzoek van een ambtenaar van douane en 
accijnzen worden vertoond. ln geval van misbruik of onregelmatigheden of wanneer een opgelegde 
voorwaarde of voorgeschreven formaliteit niel stipt wordt nageleefd, zal deze vergunning 
onmiddellijk worden ingetrokken, onverminderd de betaling van de in hel spel zijnde belastingen en 
hel opleggen van de wettelijk voorziene straffen. 

Hilde De Patter 
Te/:0257183.503 
E-mail: hifde.depotter@minfin.fed.be 

Dienst Klantenbeheer 

Voor meer informatie over uw dossier kunt u terecht bij: 

E-mail: da.kfama.kb.brusse/@minfin.fed.be 
Openingsuren na afspraak 

.be 



Tegen deze beschikking van de administratie kan op basis van hoofdstuk XXIII van de algemene 
wei inzake douane en accijnzen binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde 
werkdag volgend op de vermelde datum van verzending in deze beschikking, administratief beroep 
worden ingesteld. 

Dit mael gebeuren door middel van een gemotiveerd bezwaarschrift dai bij ter post aangetekende 
brief moet worden verzonden. Hel bezwaarschrift mael worden gericht aan: 

De Administrateur-generaal van de Administratie der Douane en Accijnzen 
North Galaxy 
Koning Albert lllaan 33- bus 37 
1 030 Brussel 

Met de meeste hoogachting, 

Hoogachtend, 

Voor de Adviseur-generaal - Regiomanager, 

EmmoDornot ~ 
Wnd Adviseur 

Hilde De Poiler 
Te/:0257183.503 
E-mail: hilde.depotter@minfin.fed.be 

DienSt Klantenbeheer 

Voor meer informatie over uw dossier ku nt u te recht bij: 

E-mail: da.klama.kb.brussel@minfin.fed.be 
Openingsuren na aftpraak 

.be 



ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN 

VERGUNNING ETHYLALCOHOL EN ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN nr. 0353070496BAL6 

Datumvan hetverlenen: 11-10-2017 

Hou der: 
KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN- VAUTIERSTRAAT 29 - 1000 
BRUSSEL 

BTW-nr. (KBO): 0353070496 

Adres waar de algemene boekhouding kan geraadpleegd worden: 
KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN- VAUTIERSTRAAT 29 - 1000 
BRUSSEL 

Aard van de activiteit: AL6. Gebruiker-wetenschappelijk onderzoek 

Toegekend nummer per gebruiksplaats, vestigingsplaats of verdeelpunt: 

0353070496BAL6001 KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR NATUURWETENSCHAPPEN 
VAUTIERSTRAAT 29 1000 BRUSSEL 

Ethanol (ethylalcohol) gedenatureerd met 3% diëthylether (zwavelether) (Geschat verbruik: 600 liter) 

Speciale vermeldingen: Toelating voor het gebruik van ethanol (ethylalcohol) gedenatureerd met 3% 
diethylether (zwavelether) voor de 
preventieve bewaring van historische natuurwetenschappelijke collecties. Geschat gebruik : 600 liter 

Bijlagen: 

Autoriteit van afgifte: Controleautoriteit: 

REGIONALE AFDELING KLANTENMANAGEMENT- CONTROLE A. BRUSSEL 1 

BRUSSEL 

DIENST KLANTENBEHEER KRUIDTUINLAAN 50- Bus 3280 

Administratief centrum Kruidtuin- Finance Tower FINANCE TOWER (kant Pacheco)- 2rverdieping 

Kruidtuinlaan 50 - bus 320 1000 BRUSSEL 

1000 BRUSSEL 
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