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Verklarende nota 
 
 
Alle bijkomende informatie in verband met het invullen van het aanvraagformulier kan 
bekomen worden bij elk van de diensten die de aanvragen behandelen (zie cijfer 3). 
 
 
Algemene opmerkingen : 
 
 
1. De aangifte dient voor : 
 
a. de registratie van sommige beroepsmensen in de sector van energieproducten en 
elektriciteit (zie cijfer 5.1); 
 
b. de registratie van de natuurlijke of rechtspersonen gevestigd in België of een lidstaat van 
de Europese Unie, genoemd in artikel 429, § 5 van de programmawet van 27 december 
2004 die de gedeeltelijke terugbetaling willen bekomen van de bijzondere accijns. 
 
De personen die de volgende activiteiten uitoefenen worden hier bedoeld: 
 
���� het bezoldigd vervoer van personen met motorvoertuigen die een nationale taxidienst 
verzekeren; 
 
���� het bezoldigd vervoer van personen met motorvoertuigen die een dienst voor het 
verhuren met chauffeur uitmaken voor zover dit gebeurt met voertuigen die aangepast zijn 
voor het vervoeren van gehandicapte personen; deze status wordt bevestigd middels het 
goedkeuringsattest betreffende de aanpassing van een auto afgeleverd door de FOD 
Mobiliteit en Vervoer. 
 
���� het vervoer van goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden met een 
motorvoertuig of een samenstel van voertuigen dat uitsluitend bestemd is voor het 
goederenvervoer over de weg en waarvan de maximaal toegelaten massa gelijk is aan of 
meer is dan 7,5 ton. Zowel de nationale als de in een andere lidstaat gevestigde vervoerders 
komen hiervoor in aanmerking; 
 
���� het vervoer van personen, geregeld of occasioneel, met een motorvoertuig van de 
categorieën M2 of M3. Zowel de nationale vervoerders als de vervoerders gevestigd in een 
andere lidstaat komen hiervoor in aanmerking; 
 
c. voor het verlenen van een vergunning voor het gebruik van energieproducten en 
elektriciteit aan een verlaagd tarief van de accijnzen of van een vrijstelling; 
 
2. Voor elke betrokken activiteit moet een afzonderlijk aanvraagformulier worden 
ingediend. Er moet slechts een enkele aanvraag gebeuren indien de persoon die zich moet 
registreren gelijktijdig een aanvraag doet tot het bekomen van een vergunning bedoeld in 
cijfer 1, c hiervoor. 
 

 



3. Correct ingevulde formulieren en de eventueel vereiste bijlage I moeten via de post naar 
een van onderstaande diensten worden verzonden. 
 
 
3.1. De aanvrager is in België gevestigd of heeft er een vaste inrichting 
 
De aanvraag moet aan de Gewestelijke directie van het gebied van de aanvrager worden 
gezonden. Om te kunnen nagaan van welke gewestelijke directie der douane en accijnzen de 
aanvrager afhankelijk is werd een repertorium van alle gemeenten met de verwijzing naar de 
bevoegde directie in bijlage III gevoegd. 
 
De adressen van deze directies zijn : 
 
- Gewestelijke Directie van Antwerpen, Ellermanstraat 21 te 2060 Antwerpen 
Tel. : 0257 756 60 – Fax: 0257 965 04 – E-mail: gew.dir.da.antwerpen@minfin.fed.be; 
- Direction régionale de Bruxelles, Centre Administratif Botanique – Finance Tower,      
Boulevard du Jardin Botanique 50 – Boîte 320 à 1000 Bruxelles 
Tél.: 0257 734 40 – Fax: 0257 961 07 – E-mail: dir.reg.da.bruxelles@minfin.fed.be; 
- Gewestelijke Directie van Brussel, Administratief Centrum Kruidtuin – Finance Tower, 
Kruidtuinlaan 50 – Bus 320 te 1000 Brussel 
Tel.: 0257 734 40 – Fax: 0257 961 07 – E-mail: gew.dir.da.brussel@minfin.fed.be; 
- Gewestelijke Directie van Gent, R.A.C. "Ter Plaeten", Sint-Lievenslaan 27 te 9000 Gent 
Tel. : 0257 731 10 – Fax: 0257 962 51 – E-mail: gew.dir.da.gent@minfin.fed.be; 
- Gewestelijke Directie van Hasselt, Voorstraat 43 – bus 70 te 3500 Hasselt 
Tel. : 0257 617 50 – Fax: 0257 979 41 – E-mail: gew.dir.da.hasselt@minfin.fed.be; 
- Direction régionale de Liège, Cité Adm. de l'Etat, rue de Fragnée 40 à 4000 Liège 
Tél. : 0257 890 10 – Fax: 0257 985 44 – E-mail: dir.reg.da.liège@minfin.fed.be; 
- Direction régionale de Mons, Centre Adm. de l'Etat, chemin de l'Inquétude, 7000 Mons 
Tél. : 0257 879 60 – Fax: 0257 986 41 – E-mail: dir.reg.da.mons@minfin.fed.be. 
 
Noot: 
 
Indien de aanvrager over meerdere exploitatiezetels zou beschikken die in het ambtsgebied van 
meerdere gewestelijke directies zijn gelegen, dan moet de aanvraag worden gericht aan de 
Centrale Administratie der douane en accijnzen, Dienst Accijnsprocedures, North Galaxy, 
Koning Albert II-laan 33 te 1030 Brussel (Tel.: 0257 631 46, 0257 662 31, 0257 655 34 of 
0257 632 66 – Fax: 0257 95129 – E-mail: accijnsprocedures.douane@minfin.fed.be). 
 
3.2. De aanvrager is in een andere lidstaat gevestigd 
 
Enkel de personen bedoeld in artikel 429, § 5 van de programmawet van 27 december 2004 
komen hiervoor in aanmerking. 
 
De aanvraag moet worden gericht aan de Gewestelijke directie Brussel, Administratief Centrum 
Kruidtuin – Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 – Bus 320 te 1000 BRUSSEL. 
Tel.: 00 32 257 734 40 – Fax: 00 32 257 961 07 
E-mail: gew.dir.da.brussel@minfin.fed.be 
 
4. De aandacht wordt erop gevestigd dat de aanvraag niet kan worden gebruikt voor het 
bekomen van het statuut belastingentrepot, geregistreerd bedrijf, niet-geregistreerd bedrijf 
of fiscaal vertegenwoordiger. Dergelijke aanvragen moeten worden ingediend 
overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16 december 
2008 houdende een algemene regeling inzake accijns en houdende intrekking van Richtlijn 
92/12/EEG, omgezet in nationaal recht met de wet van 22 december 2009 betreffende de 
algemene regeling inzake accijnzen. 



5. Onderzoek van de in te vullen vakjes 
 
 
5.1. Vakje "Aangever" 
 
- indien het een natuurlijke persoon betreft: naam en voornaam vermelden; 
- indien het een rechtspersoon betreft: firmanaam vermelden. 
 
Door wie moet de aanvraag worden ingediend ? 
 
Door de volgende natuurlijke of rechtspersonen die in België zijn gevestigd of de personen 
bedoeld in artikel 429, § 5 van de programmawet van 27 december 2004 die in een andere 
lidstaat zijn gevestigd : 
 
a) de distributeur van aardgas of elektriciteit; 
 
b) de netbeheerder van aardgas of elektriciteit; 
 
c) de producent en handelaar in kolen, cokes of bruinkool of hun fiscaal vertegenwoordiger; 
 
d) de handelaar in energieproducten (uitgezonderd aardgas, kolen, cokes of bruinkool); 
 
e) de uitbater of verantwoordelijke van een pompstation; 
 
f) de persoon die een economische activiteit uitoefent en die wil een vrijstelling of een verlaagd 
tarief van de accijnzen bekomen in de hoedanigheid van eindgebruiker. 
 
5.2. Aard van de aanvraag 
 
Een van de vakjes moet worden aangekruist. 
 
Wanneer het vakje "wijziging" of "opzegging" werd aangekruist moet het vakje "Nummer van 
de eventuele bestaande vergunning” steeds worden ingevuld. 
 
5.3. Aard van de activiteit 
 
Slechts een van de vakjes mag worden aangekruist. Indien de aanvrager meerdere van de 
geviseerde activiteiten uitoefent moet hij zoveel aanvragen indienen als bedoelde 
activiteiten hij uitoefent. 
Steeds bijlage I raadplegen of voor het aangekruiste vakje geen bijkomend document moet 
worden voorgelegd. 
 
Eindgebruiker :  elke persoon die een economische activiteit uitoefent en die wil genieten van 
een verlaagd tarief van de accijnzen of van een vrijstelling voor de door hem gebruikte 
energieproducten en elektriciteit, zoals onder meer de personen die een taximaatschappij 
uitbaten, de vervoerders van goederen en personen, de landbouwers, de personen in het bezit van 
een overeenkomst of vergunning milieudoelstelling, … 
 
Handelaar: elke persoon die handel drijft in energieproducten (uitgezonderd aardgas, kolen, 
cokes en bruinkool). 
 
Pomphouder : elke uitbater van een pompstation. Onder pompstation wordt verstaan, iedere 
privé of voor het publiek beschikbare installatie waar motorbrandstof vanuit vaste opslagtanks 
wordt overgeheveld in brandstofreservoirs van motorvoertuigen. Van deze definitie zijn 
uitgesloten de installaties die dienen voor de exclusieve bevoorrading van de motorvoertuigen 
die uitsluitend worden gebruikt door de enige exploitant van deze installaties. 
 



Distributeur van aardgas/elektriciteit : elke natuurlijke of rechtspersoon die voor zijn rekening 
of voor rekening van derden aardgas en/of elektriciteit verkoopt of afstaat. 
 
Een entiteit die voor eigen gebruik elektriciteit produceert, wordt beschouwd als distributeur. 
 
Producent van of handelaar in kolen, cokes of bruinkool of zijn fiscaal vertegenwoordiger : 
elke invoerder, producent, binnenbrenger, groothandelaar, kleinhandelaar in deze producten of 
hun fiscaal vertegenwoordiger. 
 
Andere : de landbouwer of de landbouwcoöperatieve die rechtstreeks koolzaadolie bestemd om 
te worden gebruikt als motorbrandstof wil verkopen aan een eindgebruiker. 
 
5.4. Adressen van de gebruiksplaatsen, vestigingsplaatsen, de verdeelpunten of van de productie 
 
De rubriek "productcode" dient uitsluitend ingevuld  te worden door de eindgebruikers die 
een verzoek tot het gebruik van energieproducten en elektriciteit tegen een verlaagd tarief 
of met vrijstelling van accijns indienen evenals door de landbouwer of de 
landbouwcoöperatieve, in het het kader van het accijnsvrij verhandelen van koolzaadolie. 
 
In de rubriek "productcode" elke plaats afzonderlijk aanduiden waar de energieproducten en 
elektriciteit worden gebruikt, verdeeld of geproduceerd, samen met de productcode(s) voor deze 
plaats. Voor elk productcode een nieuwe lijn gebruiken. 
 
Productcode: de codes die recht geven op een verlaagd tarief van de accijnzen worden opgesomd 
in bijlage II a en in bijlage II b worden de codes vermeld voor het gebruik met vrijstelling van de 
accijnzen. 
 
Wanneer wordt verwezen naar de bijlage II a : voor elke aanvraag voor gebruik aan een verlaagd 
tarief van de accijnzen de code bestaande uit 2 cijfers weergeven. 
 
Wanneer wordt verwezen naar de bijlage II b : de code bestaande uit 4 cijfers vermelden, de 
eerste twee cijfers verwijzen naar de toepassing waarvoor een vrijstelling mogelijk is, de twee 
laatste cijfers verwijzen naar de aard van het aangewende product. 
Als hulpmiddel werd een tabel in bijlage II b opgesteld met alle mogelijke combinaties, deze 
mogelijke combinaties zijn in de blanco vakjes terug te vinden. 
 
Indien als aanvullende code “16” wordt aangeduid, moeten de GN-code en omschrijving van het 
product vermeld worden in de aanvraag. Deze worden dan opgenomen in het vak “Bijzondere 
voorwaarden” van de vergunning energieproducten en elektriciteit. 
 
In de rubriek "geschatte verbruik" moet per productcode een op jaarbasis geschat verbruik 
worden vermeld, uitgedrukt in liter, kilogram of MWh volgens de aard van het product. Indien 
mogelijk kan deze schatting gebeuren op basis van verbruik van het voorafgaande jaar. Dit vak 
moet slechts door een eindgebruiker worden ingevuld. 
 
5.5. Speciale vermeldingen 
 
Wanneer het vak “Andere (zie cijfer 5.3) aangekruist is, het nummer van de producent 
(landbouwer) afgeleverd door de gewestelijke administratie bevoegd voor de landbouw 
vermelden. 
 
5.6. Handtekening van de vertegenwoordiger van de firma 
 
Wanneer de ondertekenaar een rechtspersoon verbindt, moet de functie, de naam en de voornaam 
van de ondertekenaar worden vermeld. 

 



6. Analyse van bijlage I 
 
 
Bijzonder geval van de bedrijven met een overeenkomst of vergunning milieudoelstelling : 
 
 - de waarden en de bedragen waarvan sprake in letter b. moeten zijn gebaseerd op de 
stukken van het laatste volledig boekhoudkundig jaar. 
Indien nodig kan een berekeningsnota worden bijgevoegd; 
 

- voor de bedrijven die minder dan 12 maanden worden uitgebaat mogen de berekeningen 
worden geëxtrapoleerd uit de bekende termen van de boekhouding of uit om even welk ander 
bewijskrachtig document (vooropgesteld zakencijfer, strategisch plan, enz.) dat opgesteld werd 
voor financiële of andere doeleinden. 



 
 

                                                                                                                                                                      BIJLAGE I 
Te verstrekken bijkomende stukken 

 
(een vertaling van deze stukken is vereist wanneer deze niet werden opgesteld in een van de officiële talen van 
België (FR – NL – D) 
 

indien de algemene boekhouding niet in België gevoerd wordt 
 
- verbintenis voorleggen dat te allen tijde en op het eerste verzoek van de administratie alle boekhoudkundige 
stukken zullen worden voorgelegd  
 

beroepsvervoerder (eindgebruiker) 
 
voor de in België ingeschreven voertuigen : 
- kopie van het inschrijvingsbewijs afgeleverd door de D.I.V. 
 
voor de voertuigen die in een andere lidstaat zijn ingeschreven: 
- kopie van het inschrijvingsbewijs 
- kopie van een officieel document waarop de maximaal toegelaten massa wordt vermeld 
- kopie van het huur- of leasingcontract 
 

taxi (eindgebruiker) 
 
- kopie van de vergunning afgeleverd door het gemeentebestuur 
 
- kopie van het inschrijvingsbewijs afgeleverd door de D.I.V. van alle betrokken voertuigen 
 
- in voorkomend geval, een kopie van het goedkeuringsattest betreffende de aanpassing van een auto afgeleverd 
door de F.O.D. Mobiliteit en Vervoer 
 

bedrijven met een overeenkomst of vergunning milieudoelstelling (eindgebruiker) 
 
- kopie van de verleende overeenkomst of vergunning milieudoelstelling, samen met: 
 
a. indien de aanvraag is ingediend voor een afdeling van het bedrijf: de elementen waaruit blijkt dat de afdeling 
beantwoordt aan de voorwaarden van artikel 420, § 5, letter a, van de programmawet van 27 december 2004; 
 
b. indien de aanvraag is ingediend voor een energie-intensief bedrijf : 
 
omschrijving van het gebruikte boekhoudkundig criterium (art. 420, § 5, letter b van de programmawet van 
27 december 2004) en  
 
 * indien het in functie is van de productiewaarde: 
 
  * de productiewaarde 
  * de waarde van de aankopen van de energieproducten en elektriciteit 
 
 * indien het in functie is van de toegevoegde waarde: 
 
  * de toegevoegde waarde 
  * het totale bedrag van de belasting op energie 

 



  
BIJLAGE I  (blz. 2) 

 
Onder "productiewaarde" moet worden verstaan, de omzet inclusief rechtstreeks aan de prijs van het product 
gekoppelde subsidies, vermeerderd of verminderd met de veranderingen in voorraden gereed product, onderhanden 
werk en goederen en diensten, ingekocht voor wederverkoop, en verminderd met de aankoop van goederen en 
diensten voor wederverkoop. 
 
Onder de "kosten van de aankoop van energieproducten en elektriciteit" wordt verstaan: de feitelijke kosten van de 
door het bedrijf aangekochte of gegenereerde energie. Hieronder vallen alleen de kosten van elektriciteit, 
verwarming en de energieproducten die worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden of voor de doeleinden 
bepaald in artikel 420, § 4, a) en b) van de programmawet van 27 december 2004. 
 
Onder "toegevoegde waarde" wordt verstaan de totale aan BTW onderworpen omzet inclusief uitvoer, verminderd 
met de totale aan BTW onderworpen inkoop inclusief invoer. 
 
Voor het berekenen van "het totale bedrag van de energiebelasting" wordt rekening gehouden met de verschillende 
tarieven van de accijnzen van artikel 419 van de programmawet van 27 december 2004 die betrekking hebben op 
elektriciteit en op de energieproducten gebruikt voor verwarming of als motorbrandstof voor commerciële en 
industriële doeleinden in de zin van artikel 420, § 4, a) en b) van de genoemde wet; wat betreft elektriciteit wordt de 
federale heffing, ingesteld bij artikel 434 van de programmawet van 24 december 2002 eveneens in aanmerking 
genomen. 
 

andere eindgebruiker 
 
- dossier bevattende de elementen die aantonen dat men voldoet aan de voorwaarden om te kunnen genieten van 
een vrijstelling 
 
In de situatie voorzien in artikel 429, § 2, n) van de programmawet van 27 december 2004, moet dit dossier 
aangevuld worden met het attest dat het op de markt brengen van koolzaadolie toestaat; dit attest wordt afgeleverd 
door de Algemene Directie Energie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en door de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 
 

handelaar, distributeur van elektriciteit, distributeur van aardgas 
 
- kopie van de eventuele borgstelling 
 

producent van of handelaar in kolen, cokes en bruinkool of zijn 
fiscaal vertegenwoordiger 

 
- lijst van leveranciers van kolen, cokes, bruinkool aan kleinhandelaar waarvoor de aangever hun verplichtingen op 
zich neemt en het attest van elke leverancier waaruit blijkt dat hij deze vervanging aanvaardt 
 

andere 
 
- het dossier moet bevatten : 
 
a) de vergunning die het op de markt brengen van koolzaadolie toestaat; deze vergunning wordt afgeleverd door de 

Algemene Directie Energie van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie en door de FOD 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; 

 
b) een verklaring opgesteld als volgt : 
 “Ondergetekende machtigt de administratie der douane en accijnzen tot kennisname van de informatie die hij 

heeft meegedeeld aan het Brussels Hoofdstedelijk-Vlaamse-Waalse Gewest (*) in het kader van zijn 
oppervlakte-aangifte” 

 
(datum en handtekening) 

 
(*) Het overbodige doorhalen. 
 
c) de vermelding van de producentnummer (landbouwer), toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het 

Vlaams of het Waals Gewest, of, wanneer het gaat om een coöperatie, de lijst van de nummers toegekend door 
de Gewesten aan de leden van  die coöperatie. 

 
 



BIJLAGE II a  

Verbruiker van energieproducten 

Verlaagd tarief 

Code Productomschrijving 

01 
kerosine gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden bedoeld in artikel 420, 
§ 4, a) en b) van de programmawet als energie-intensief bedrijf met een overeenkomst of een vergunning 
milieudoelstelling (artikel 419, d), ii) van de programmawet) 

02 
kerosine gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden bedoeld in artikel 420, 
§ 4, a) en b) van de programmawet als bedrijf met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling 
(artikel 419, d), ii) van de programmawet) 

04 kerosine gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik als energie-intensief bedrijf met een 
overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling (artikel 419, d), iii) van de programmawet) 

05 kerosine gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik als bedrijf met een overeenkomst of een 
vergunning milieudoelstelling (artikel 419, d), iii) van de programmawet) 

10 

gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg gebruikt als motorbrandstof voor industriële en 
commerciële doeleinden bedoeld in artikel 420, § 4, a) en b) van de programmawet als energie-intensief 
bedrijf met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling (artikel 419, e), ii) van de programma-
wet) 

11 
gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg gebruikt als motorbrandstof voor industriële en 
commerciële doeleinden bedoeld in artikel 420, § 4, a) en b) van de programmawet als bedrijf met een 
overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling (artikel 419, e), ii) van de programmawet) 

13 
gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk 
gebruik als energie-intensief bedrijf met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling 
(artikel 419, e), iii) van de programmawet) 

14 
gasolie met een zwavelgehalte van meer dan 10 mg/kg gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk 
gebruik als bedrijf met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling (artikel 419, e), iii) van de 
programmawet) 

16 

gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg gebruikt als motorbrandstof voor industriële en 
commerciële doeleinden bedoeld in artikel 420, § 4, a) en b) van de programmawet als energie-intensief 
bedrijf met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling (artikel 419, f), ii) van de programma-
wet) 

17 
gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg gebruikt als motorbrandstof voor industriële en 
commerciële doeleinden bedoeld in artikel 420, § 4, a) en b) van de programmawet als bedrijf met een 
overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling (artikel 419, f), ii) van de programmawet) 

19 
gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk 
gebruik als energie-intensief bedrijf met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling 
(artikel 419, f), iii) van de programmawet) 

20 
gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk 
gebruik als bedrijf met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling (artikel 419, f), iii) van de 
programmawet) 

22 gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg gebruikt als motorbrandstof door beroepsver-
voerders bedoeld bij artikel 429, § 5, 1) van de programmawet 

30 
zware stookolie voor zakelijk gebruik als energie-intensief bedrijf met een overeenkomst of vergunning 
milieudoelstelling (met uitzondering van het gebruik voor de productie van elektriciteit) (artikel 419, g) van 
de programmawet) 

31 
zware stookolie voor zakelijk gebruik als bedrijven met een overeenkomst of vergunning milieudoelstelling  
(met uitzondering van het gebruik voor de productie van elektriciteit) (artikel 419, g) van de 
programmawet) 

40 
vloeibaar petroleumgas gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden bedoeld in 
artikel 420, § 4 a) en b) van de programmawet als energie-intensief bedrijf met een overeenkomst of een 
vergunning milieudoelstelling (artikel 419, h), ii) van de programmawet) 

 



  
BIJLAGE II a  

Verbruiker van energieproducten 

Verlaagd tarief 

Code Productomschrijving 

41 
vloeibaar petroleumgas gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden bedoeld in 
artikel 420, § 4, a) en b) van de programmawet als bedrijf met een overeenkomst of een vergunning 
milieudoelstelling (artikel 419, h), ii) van de programmawet) 

42 
vloeibaar petroleumgas ander dan butaan en propaan gebruikt als verwarmingsbrandstof – zakelijk gebruik - 
(artikel  419, h), iii) van de programmawet) 

43 
butaan gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik als energie-intensief bedrijf met een 
overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling (artikel 419, h), iii) van de programmawet) 

44 
propaan gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik als energie-intensief bedrijf met een 
overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling (artikel 419, h), iii) van de programmawet) 

45 
butaan gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik als bedrijf met een overeenkomst of een 
vergunning milieudoelstelling (artikel 419, h), iii) van de programmawet) 

46 
propaan gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik als bedrijf met een overeenkomst of een 
vergunning milieudoelstelling (artikel 419, h), iii) van de programmawet) 

53 
aardgas gebruikt vanaf 1 januari 2007 als verwarmingsbrandstof zakelijk gebruik als energie-intensief 
bedrijf met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling (artikel 419, i), iii) van de 
programmawet) 

54 
aardgas gebruikt vanaf 1 januari 2007 als verwarmingsbrandstof zakelijk gebruik als bedrijf met een 
overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling (artikel 419, i), iii) van de programmawet) 

58 
elektriciteit voor zakelijk gebruik geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of verde-
lingsnetwerk waarvan de nominale spanning gelijk is aan of minder is dan 1kV als energie-intensief bedrijf 
met een overeenkomst of vergunning milieudoelstelling (artikel 419, k) van de programmawet) 

59 
elektriciteit voor zakelijk gebruik geleverd aan een eindgebruiker aangesloten op het transport- of 
verdelingsnetwerk waarvan de nominale spanning gelijk is aan of minder dan 1kV als bedrijf met een 
overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling (artikel 419, k) van de programmawet) 

60 

energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, 
gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden bedoeld in artikel 420, § 4, a) en b) 
van de programmawet als energie-intensief bedrijf met een overeenkomst of een vergunning 
milieudoelstelling (artikelen 416 en 419, f), ii) van de programmawet) (ter vervanging van gasolie) 

61 

energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld,  
gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden bedoeld in artikel 420, § 4, a) en b) 
van de programmawet als bedrijf met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling (artikelen 416 
en 419, f), ii) van de programmawet) (ter vervanging van gasolie) 

62 

energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, 
gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik als energie-intensief bedrijf met een overeenkomst 
of een vergunning milieudoelstelling (artikelen 416 en 419, f), iii) van de programmawet) (ter vervanging 
van gasolie) 

63 

energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, 
gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik als bedrijf met een overeenkomst of een 
vergunning milieudoelstelling (artikelen 416 en 419, f), iii) van de programmawet) (ter vervanging van 
gasolie) 

64 

energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, 
gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden bedoeld in artikel 420, § 4, a) en b) 
van de programmawet als energie-intensief bedrijf met een overeenkomst of een vergunning 
milieudoelstelling (artikelen 416 en 419, i), ii) van de programmawet) (ter vervanging van aardgas) 

65 

energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld,  
gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden bedoeld in artikel 420, § 4, a) en b) 
van de programmawet als bedrijf met een overeenkomst of een vergunning milieudoelstelling (artikelen 416 
en 419, i), ii) van de programmawet) (ter vervanging van aardgas) 

66 energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, 



gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik als energie-intensief bedrijf met een overeenkomst 
of een vergunning milieudoelstelling (artikelen 416 en 419, i), iii) van de programmawet) (ter vervanging 
van aardgas) 

67 

energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet geen tarief inzake accijnzen is vastgesteld, 
gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik als bedrijf met een overeenkomst of een 
vergunning milieudoelstelling (artikelen 416 en 419, i), iii) van de programmawet) (ter vervanging van 
aardgas) 

68 

energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet geen tarief inzake accijns is vastgesteld, 
voor zakelijk gebruik als energie-intensief bedrijf met een overeenkomst of vergunning milieudoelstelling 
(met uitzondering van het gebruik voor de productie van elektriciteit) (artikelen 416 en 419, g) van de 
programmawet) (ter vervanging van zware stookolie) 

69 

energieproducten waarvoor in artikel 419 van de programmawet geen tarief inzake accijns is vastgesteld, 
voor zakelijk gebruik als bedrijf met een overeenkomst of vergunning milieudoelstelling (met uitzondering 
van het gebruik voor de productie van elektriciteit) (artikelen 416 en 419, g) van de programmawet) (ter 
vervanging van zware stookolie) 

 
 
 



  
BIJLAGE II b  

Verbruiker van energieproducten + Andere 

Vrijstelling 

 aanvullende code** 

code  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 

70 art. 429, § 1, a) van de programmawet                 

71 art. 429, § 1, b) van de programmawet                 

72 art. 429, § 1, c) van de programmawet                 

73 art. 429, § 1, d) van de programmawet                 

74 art. 429, § 1, e) van de programmawet                 

75 art. 429, § 2, c) van de programmawet                 

76 art. 429, § 2, e) van de programmawet                 

77 art. 429, § 2, f) van de programmawet                 

78 art. 429, § 2, h) van de programmawet                 

79 art. 429, § 2, i) van de programmawet                 

80 art. 429, § 2, j) van de programmawet                 

81 art. 429, § 2, d) van de programmawet                 

82 art. 429, § 2, m) van de programmawet                 

83 art. 429, § 2, n) van de programmawet                 

84 art. 429, § 2, a) van de programmawet                 

85 art. 429, § 2, b) van de programmawet                 

86 art. 429, § 2, l) van de programmawet                 

** aanvullende code 

01 gelode benzine van de GN-codes 2710 11 31, 2710 11 51 en 2710 11 59 

02 ongelode benzine van de GN-code 2710 11 49 met een hoog zwavelgehalte en aromatische verbindingen 

03 ongelode benzine van de GN-code 2710 11 49 met een laag zwavelgehalte en aromatische verbindingen 

04 ongelode benzine van de GN-codes 2710 11 41 en 2710 11 45 

05 kerosine van de GN-codes 2710 19 21 en 2710 19 25 

06 
gasolie van de GN-codes 2710 19 45, 2710 19 49 en 2710 19 41 met een zwavelgehalte van meer dan 

10 mg/kg 

07 gasolie van de GN-code 2710 19 41 met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg 

08 zware stookolie van de GN-codes 2710 19 61 tot en met 2710 19 69 

09 vloeibaar petroleumgas van de GN-codes 2711 12 11 tot en met 2711 19 00 

10 aardgas van de GN-codes 2711 00 00 en 2711 21 00 

11 kolen, cokes of bruinkool van de GN-codes 2701, 2702 en 2704 

12 elektriciteit van de GN-code 2716 

13 koolzaadolie van de GN-code 1514 

14 FAME van de GN-code 3824 90 99 

15 bio-ethanol van de GN-code 2207 10 00 

16 Andere 

 

 



 

 
 

BIJLAGE III  
Directie/Direction Gemeente Commune 
Antwerpen aartselaar aartselaar 
Antwerpen antwerpen anvers 
Antwerpen berlaar berlaar 
Antwerpen beveren beveren 
Antwerpen boechout boechout 
Antwerpen bonheiden bonheiden 
Antwerpen boom boom 
Antwerpen bornem bornem 
Antwerpen borsbeek borsbeek 
Antwerpen brasschaat brasschaat 
Antwerpen brecht brecht 
Antwerpen duffel duffel 
Antwerpen edegem edegem 
Antwerpen essen essen 
Antwerpen heist-op-den-berg heist-op-den-berg 
Antwerpen hemiksem hemiksem 
Antwerpen hoogstraten hoogstraten 
Antwerpen hove hove 
Antwerpen kalmthout kalmthout 
Antwerpen kapellen kapellen 
Antwerpen kontich kontich 
Antwerpen lier lierre 
Antwerpen lint lint 
Antwerpen malle malle 
Antwerpen mechelen malines 
Antwerpen mortsel mortsel 
Antwerpen niel niel 
Antwerpen nijlen nijlen 
Antwerpen putte putte 
Antwerpen puurs puurs 
Antwerpen ranst ranst 
Antwerpen rumst rumst 
Antwerpen schelle schelle 
Antwerpen schilde schilde 
Antwerpen schoten schoten 
Antwerpen sint-amands sint-amands 
Antwerpen sint-katelijne-waver sint-katelijne-waver 
Antwerpen stabroek stabroek 
Antwerpen wijnegem wijnegem 
Antwerpen willebroek willebroek 
Antwerpen wommelgem wommelgem 
Antwerpen wuustwezel wuustwezel 



 

 
 

 
 

 

BIJLAGE III  
Antwerpen zandhoven zandhoven 
Antwerpen zoersel zoersel 
Antwerpen zwijndrecht zwijndrecht 
Brussel aarschot aarschot 
Brussel affligem affligem 
Brussel anderlecht anderlecht 
Brussel asse asse 
Brussel beersel beersel 
Brussel begijnendijk begijnendijk 
Brussel bertem bertem 
Brussel bevekom beauvechain 
Brussel bever biévène 
Brussel bierbeek bierbeek 
Brussel boortmeerbeek boortmeerbeek 
Brussel boutersem boutersem 
Brussel brussel bruxelles 
Brussel chastre chastre 
Brussel chaumont-gistoux chaumont-gistoux 
Brussel court-saint-etienne court-saint-etienne 
Brussel dilbeek dilbeek 
Brussel drogenbos drogenbos 
Brussel eigenbrakel braine-l'alleud 
Brussel elsene ixelles 
Brussel etterbeek etterbeek 
Brussel evere evere 
Brussel galmaarden gammerages 
Brussel ganshoren ganshoren 
Brussel geldenaken jodoigne 
Brussel genepien genappe 
Brussel gooik gooik 
Brussel graven grez-doiceau 
Brussel grimbergen grimbergen 
Brussel haacht haacht 
Brussel halle hal 
Brussel hélécine hélécine 
Brussel herent herent 
Brussel herne herne 
Brussel hoeilaart hoeilaart 
Brussel holsbeek holsbeek 
Brussel huldenberg huldenberg 
Brussel incourt incourt 
Brussel itter ittre 
Brussel jette jette 



 

 
 

 
 

BIJLAGE III 
Brussel kampenhout kampenhout 
Brussel kapelle-op-den-bos kapelle-op-den-bos 
Brussel kasteelbrakel braine-le-château 
Brussel keerbergen keerbergen 
Brussel koekelberg koekelberg 
Brussel kortenberg kortenberg 
Brussel kraainem kraainem 
Brussel lasne lasne 
Brussel lennik lennik 
Brussel leuven louvain 
Brussel liedekerke liedekerke 
Brussel linkebeek linkebeek 
Brussel londerzeel londerzeel 
Brussel lubbeek lubbeek 
Brussel machelen machelen 
Brussel meise meise 
Brussel merchtem merchtem 
Brussel mont-saint-guibert mont-saint-guibert 
Brussel nijvel nivelles 
Brussel opwijk opwijk 
Brussel orp-jauche orp-jauche 
Brussel ottignies-louvain-la-neuve ottignies-louvain-la-

neuve 
Brussel oudergem auderghem 
Brussel oud-heverlee oud-heverlee 
Brussel overijse overijse 
Brussel pepingen pepingen 
Brussel perwijs perwez 
Brussel ramillies ramillies 
Brussel rebecq rebecq 
Brussel rixensart rixensart 
Brussel roosdaal roosdaal 
Brussel rotselaar rotselaar 
Brussel schaarbeek schaerbeek 
Brussel sint-agatha-berchem berchem-sainte-

agathe 
Brussel sint-genesius-rode rhode-saint-genèse 
Brussel sint-gillis saint-gilles 
Brussel sint-jans-molenbeek molenbeek-saint-jean 
Brussel sint-joost-ten-node saint-josse-ten-noode 
Brussel sint-lambrechts-woluwe woluwe-saint-lambert 
Brussel sint-pieters-leeuw sint-pieters-leeuw 
Brussel sint-pieters-woluwe woluwe-saint-pierre 
Brussel steenokkerzeel steenokkerzeel 
Brussel terhulpen la hulpe 



 

 
 

 
 

BIJLAGE III 
Brussel ternat ternat 
Brussel tervuren tervuren 
Brussel tremelo tremelo 
Brussel tubeke tubize 
Brussel ukkel uccle 
Brussel villers-la-ville villers-la-ville 
Brussel vilvoorde vilvorde 
Brussel vorst forest 
Brussel walhain walhain 
Brussel waterloo waterloo 
Brussel watermaal-bosvoorde watermael-boitsfort 
Brussel waver wavre 
Brussel wemmel wemmel 
Brussel wezembeek-oppem wezembeek-oppem 
Brussel zaventem zaventem 
Brussel zemst zemst 
Gent aalst alost 
Gent aalter aalter 
Gent aarlen arlon 
Gent alken alken 
Gent alveringem alveringem 
Gent anzegem anzegem 
Gent ardooie ardooie 
Gent as as 
Gent assenede assenede 
Gent avelgem avelgem 
Gent beernem beernem 
Gent berlare berlare 
Gent beveren beveren 
Gent blankenberge blankenberge 
Gent brakel brakel 
Gent bredene bredene 
Gent brugge bruges 
Gent buggenhout buggenhout 
Gent damme damme 
Gent de haan de haan 
Gent de panne la panne 
Gent de pinte de pinte 
Gent deerlijk deerlijk 
Gent deinze deinze 
Gent denderleeuw denderleeuw 
Gent dendermonde termonde 
Gent dentergem dentergem 



 

 
 
 

 
 

BIJLAGE III 
Gent destelbergen destelbergen 
Gent diksmuide dixmude 
Gent eeklo eeklo 
Gent erpe-mere erpe-mere 
Gent evergem evergem 
Gent gavere gavere 
Gent gent gand 
Gent geraardsbergen grammont 
Gent gistel gistel 
Gent haaltert haaltert 
Gent hamme hamme 
Gent harelbeke harelbeke 
Gent herzele herzele 
Gent heuvelland heuvelland 
Gent hooglede hooglede 
Gent horebeke horebeke 
Gent houthulst houthulst 
Gent ichtegem ichtegem 
Gent ieper ypres 
Gent ingelmunster ingelmunster 
Gent izegem izegem 
Gent jabbeke jabbeke 
Gent kaprijke kaprijke 
Gent kluisbergen kluisbergen 
Gent knesselare knesselare 
Gent knokke-heist knokke-heist 
Gent koekelare koekelare 
Gent koksijde koksijde 
Gent kortemark kortemark 
Gent kortrijk courtrai 
Gent kruibeke kruibeke 
Gent kruishoutem kruishoutem 
Gent kuurne kuurne 
Gent laarne laarne 
Gent langemark-poelkapelle langemark-poelkapelle 
Gent lebbeke lebbeke 
Gent lede lede 
Gent ledegem ledegem 
Gent lendelede lendelede 
Gent lichtervelde lichtervelde 
Gent lierde lierde 
Gent lochristi lochristi 
Gent lokeren lokeren 



 

 
 
 

 
 

BIJLAGE III 
Gent lo-reninge lo-reninge 
Gent lovendegem lovendegem 
Gent maarkedal maarkedal 
Gent maldegem maldegem 
Gent melle melle 
Gent menen menin 
Gent merelbeke merelbeke 
Gent mesen messines 
Gent meulebeke meulebeke 
Gent middelkerke middelkerke 
Gent moerbeke moerbeke 
Gent moorslede moorslede 
Gent nazareth nazareth 
Gent nevele nevele 
Gent nieuwpoort nieuport 
Gent ninove ninove 
Gent oostende ostende 
Gent oosterzele oosterzele 
Gent oostkamp oostkamp 
Gent oostrozebeke oostrozebeke 
Gent oudenaarde audenarde 
Gent oudenburg oudenburg 
Gent pittem pittem 
Gent poperinge poperinge 
Gent roeselare roulers 
Gent ronse renaix 
Gent ruiselede ruiselede 
Gent sint-gillis-waas sint-gillis-waas 
Gent sint-laureins sint-laureins 
Gent sint-lievens-houtem sint-lievens-houtem 
Gent sint-martens-latem sint-martens-latem 
Gent sint-niklaas saint-nicolas 
Gent spiere-helkijn espierres-helchin 
Gent staden staden 
Gent stekene stekene 
Gent temse tamise 
Gent tielt tielt 
Gent torhout torhout 
Gent veurne furnes 
Gent vleteren vleteren 
Gent waarschoot waarschoot 
Gent waasmunster waasmunster 
Gent wachtebeke wachtebeke 



 

 
 
 

 
 

BIJLAGE III 
Gent waregem waregem 
Gent wervik wervik 
Gent wetteren wetteren 
Gent wevelgem wevelgem 
Gent wichelen wichelen 
Gent wielsbeke wielsbeke 
Gent wingene wingene 
Gent wortegem-petegem wortegem-petegem 
Gent zedelgem zedelgem 
Gent zele zele 
Gent zelzate zelzate 
Gent zingem zingem 
Gent zomergem zomergem 
Gent zonnebeke zonnebeke 
Gent zottegem zottegem 
Gent zuienkerke zuienkerke 
Gent zulte zulte 
Gent zwalm zwalm 
Gent zwevegem zwevegem 
Hasselt aarlen arlon 
Hasselt alken alken 
Hasselt arendonk arendonk 
Hasselt as as 
Hasselt baarle-hertog baerle-duc 
Hasselt balen balen 
Hasselt beerse beerse 
Hasselt bekkevoort bekkevoort 
Hasselt beringen beringen 
Hasselt bilzen bilzen 
Hasselt bocholt bocholt 
Hasselt borgloon looz 
Hasselt bree bree 
Hasselt dessel dessel 
Hasselt diepenbeek diepenbeek 
Hasselt diest diest 
Hasselt dilsen-stokkem dilsen-stokkem 
Hasselt geel geel 
Hasselt geetbets geetbets 
Hasselt genk genk 
Hasselt gingelom gingelom 
Hasselt glabbeek glabbeek 
Hasselt grobbendonk grobbendonk 
Hasselt halen halen 



 

 
 
 

 
 

BIJLAGE III 
Hasselt ham ham 
Hasselt hamont-achel hamont-achel 
Hasselt hasselt hasselt 
Hasselt hechtel-eksel hechtel-eksel 
Hasselt heers heers 
Hasselt herentals herentals 
Hasselt herenthout herenthout 
Hasselt herk-de-stad herck-la-ville 
Hasselt herselt herselt 
Hasselt herstappe herstappe 
Hasselt heusden-zolder heusden-zolder 
Hasselt hoegaarden hoegaarden 
Hasselt hoeselt hoeselt 
Hasselt hoogstraten hoogstraten 
Hasselt houthalen-helchteren houthalen-helchteren 
Hasselt hulshout hulshout 
Hasselt kasterlee kasterlee 
Hasselt kinrooi kinrooi 
Hasselt kortenaken kortenaken 
Hasselt kortessem kortessem 
Hasselt la calamine kelmis 
Hasselt laakdal laakdal 
Hasselt lanaken lanaken 
Hasselt landen landen 
Hasselt leopoldsburg bourg-léopold 
Hasselt lille  lille  
Hasselt linter linter 
Hasselt lommel lommel 
Hasselt lummen lummen 
Hasselt maaseik maaseik 
Hasselt maasmechelen maasmechelen 
Hasselt meerhout meerhout 
Hasselt meeuwen-gruitrode meeuwen-gruitrode 
Hasselt merksplas merksplas 
Hasselt mol mol 
Hasselt neerpelt neerpelt 
Hasselt nieuwerkerken nieuwerkerken 
Hasselt olen olen 
Hasselt opglabbeek opglabbeek 
Hasselt oud-turnhout oud-turnhout 
Hasselt overpelt overpelt 
Hasselt peer peer 
Hasselt ravels ravels 



 

 
 
 

 
 

BIJLAGE III 
Hasselt retie retie 
Hasselt riemst riemst 
Hasselt rijkevorsel rijkevorsel 
Hasselt scherpenheuvel-zichem montaigu-zichem 
Hasselt sint-truiden saint-trond 
Hasselt tessenderlo tessenderlo 
Hasselt tielt-winge tielt-winge 
Hasselt tienen tirlemont 
Hasselt tongeren tongres 
Hasselt turnhout turnhout 
Hasselt voeren fourons 
Hasselt vorselaar vorselaar 
Hasselt vosselaar vosselaar 
Hasselt wellen wellen 
Hasselt westerlo westerlo 
Hasselt zonhoven zonhoven 
Hasselt zoutleeuw léau 
Hasselt zutendaal zutendaal 
Liège aarlen arlon 
Liège amay amay 
Liège amblève amel 
Liège ans ans 
Liège anthisnes anthisnes 
Liège attert attert 
Liège aubange aubange 
Liège aubel aubel 
Liège awans awans 
Liège aywaille aywaille 
Liège baelen baelen 
Liège bastenaken bastogne 
Liège berloz berloz 
Liège bertogne bertogne 
Liège bertrix bertrix 
Liège beyne-heusay beyne-heusay 
Liège bitsingen bassenge 
Liège blégny blégny 
Liège borgworm waremme 
Liège bouillon bouillon 
Liège braives braives 
Liège bullange büllingen 
Liège burdinne burdinne 
Liège burg-reuland burg-reuland 
Liège butgenbach bütgenbach 



 

 
 
 

 
 

BIJLAGE III 
Liège chaudfontaine chaudfontaine 
Liège chiny chiny 
Liège clavier clavier 
Liège comblain-au-pont comblain-au-pont 
Liège crisnée crisnée 
Liège dalhem dalhem 
Liège daverdisse daverdisse 
Liège dison dison 
Liège donceel donceel 
Liège durbuy durbuy 
Liège engis engis 
Liège erezée erezée 
Liège esneux esneux 
Liège etalle etalle 
Liège eupen eupen 
Liège faimes faimes 
Liège fauvillers fauvillers 
Liège ferrières ferrières 
Liège fexhe-le-haut-clocher fexhe-le-haut-clocher 
Liège flémalle flémalle 
Liège fléron fléron 
Liège florenville florenville 
Liège geer geer 
Liège gouvy gouvy 
Liège grâce-hollogne grâce-hollogne 
Liège habay habay 
Liège hamoir hamoir 
Liège hannuit hannut 
Liège herbeumont herbeumont 
Liège héron héron 
Liège herstal herstal 
Liège herve herve 
Liège hoei huy 
Liège hotton hotton 
Liège houffalize houffalize 
Liège jalhay jalhay 
Liège juprelle juprelle 
Liège la calamine kelmis 
Liège la roche-en-ardenne la roche-en-ardenne 
Liège léglise léglise 
Liège libin libin 
Liège libramont-chevigny libramont-chevigny 
Liège lierneux lierneux 



 

 
 
 

 
 

BIJLAGE III 
Liège lijsem lincent 
Liège limburg limbourg 
Liège lontzen lontzen 
Liège luik liège 
Liège malmedy malmedy 
Liège manhay manhay 
Liège marche-en-famenne marche-en-famenne 
Liège marchin marchin 
Liège martelange martelange 
Liège meix-devant-virton meix-devant-virton 
Liège messancy messancy 
Liège modave modave 
Liège musson musson 
Liège nandrin nandrin 
Liège nassogne nassogne 
Liège neufchâteau neufchâteau 
Liège neupré neupré 
Liège oerle oreye 
Liège olne olne 
Liège ouffet ouffet 
Liège oupeye oupeye 
Liège paliseul paliseul 
Liège pepinster pepinster 
Liège plombières plombières 
Liège raeren raeren 
Liège remicourt remicourt 
Liège rendeux rendeux 
Liège rouvroy rouvroy 
Liège sainte-ode sainte-ode 
Liège saint-georges-sur-meuse saint-georges-sur-

meuse 
Liège saint-hubert saint-hubert 
Liège saint-léger saint-léger 
Liège saint-nicolas saint-nicolas 
Liège saint-vith saint-vith 
Liège seraing seraing 
Liège soumagne soumagne 
Liège spa spa 
Liège sprimont sprimont 
Liège stavelot stavelot 
Liège stoumont stoumont 
Liège tellin tellin 
Liège tenneville tenneville 
Liège theux theux 



 

 
 
 

 
 

BIJLAGE III 
Liège thimister-clermont thimister-clermont 
Liège tinlot tinlot 
Liège tintigny tintigny 
Liège tongeren tongres 
Liège trois-ponts trois-ponts 
Liège trooz trooz 
Liège vaux-sur-sûre vaux-sur-sûre 
Liège verlaine verlaine 
Liège verviers verviers 
Liège vielsalm vielsalm 
Liège villers-le-bouillet villers-le-bouillet 
Liège virton virton 
Liège wanze wanze 
Liège wasseiges wasseiges 
Liège weismes waimes 
Liège welkenraedt welkenraedt 
Liège wellin wellin 
Liège wezet visé 
Mons aat ath 
Mons aiseau-presles aiseau-presles 
Mons andenne andenne 
Mons anderlues anderlues 
Mons anhée anhée 
Mons antoing antoing 
Mons assesse assesse 
Mons beaumont beaumont 
Mons beauraing beauraing 
Mons beloeil beloeil 
Mons bergen mons 
Mons bernissart bernissart 
Mons bièvre bièvre 
Mons binche binche 
Mons boussu boussu 
Mons brugelette brugelette 
Mons brunehaut brunehaut 
Mons celles celles 
Mons cerfontaine cerfontaine 
Mons chapelle-lez-herlaimont chapelle-lez-

herlaimont 
Mons charleroi charleroi 
Mons châtelet châtelet 
Mons chièvres chièvres 
Mons chimay chimay 
Mons ciney ciney 



 

 
 
 

 
 

BIJLAGE III 
Mons colfontaine colfontaine 
Mons courcelles courcelles 
Mons couvin couvin 
Mons dinant dinant 
Mons doische doische 
Mons doornik tournai 
Mons dour dour 
Mons ecaussinnes ecaussinnes 
Mons edingen enghien 
Mons eghezée eghezée 
Mons elzele ellezelles 
Mons erquelinnes erquelinnes 
Mons estaimpuis estaimpuis 
Mons estinnes estinnes 
Mons farciennes farciennes 
Mons fernelmont fernelmont 
Mons fleurus fleurus 
Mons floreffe floreffe 
Mons florennes florennes 
Mons fontaine-l'evêque fontaine-l'evêque 
Mons fosses-la-ville fosses-la-ville 
Mons frameries frameries 
Mons frasnes-lez-anvaing frasnes-lez-anvaing 
Mons froidchapelle froidchapelle 
Mons gedinne gedinne 
Mons gembloux gembloux 
Mons gerpinnes gerpinnes 
Mons gesves gesves 
Mons hamois hamois 
Mons ham-sur-heure-nalinnes ham-sur-heure-

nalinnes 
Mons hastière hastière 
Mons havelange havelange 
Mons hensies hensies 
Mons honnelles honnelles 
Mons houffalize houffalize 
Mons houyet houyet 
Mons jemeppe-sur-sambre jemeppe-sur-sambre 
Mons jurbeke jurbise 
Mons komen-waasten comines-warneton 
Mons la bruyère la bruyère 
Mons la louvière la louvière 
Mons le roeulx le roeulx 
Mons lens lens 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

BIJLAGE III 
Mons les bons villers les bons villers 
Mons lessen lessines 
Mons leuze-en-hainaut leuze-en-hainaut 
Mons lobbes lobbes 
Mons manage manage 
Mons merbes-le-château merbes-le-château 
Mons mettet mettet 
Mons moeskroen mouscron 
Mons momignies momignies 
Mons mont-de-l'enclus mont-de-l'enclus 
Mons montigny-le-tilleul montigny-le-tilleul 
Mons morlanwelz morlanwelz 
Mons namen namur 
Mons ohey ohey 
Mons onhaye onhaye 
Mons opzullik silly 
Mons pecq pecq 
Mons péruwelz péruwelz 
Mons philippeville philippeville 
Mons pont-à-celles pont-à-celles 
Mons profondeville profondeville 
Mons quaregnon quaregnon 
Mons quévy quévy 
Mons quiévrain quiévrain 
Mons rochefort rochefort 
Mons rumes rumes 
Mons 's gravenbrakel braine-le-comte 
Mons saint-ghislain saint-ghislain 
Mons sambreville sambreville 
Mons seneffe seneffe 
Mons sivry-rance sivry-rance 
Mons sombreffe sombreffe 
Mons somme-leuze somme-leuze 
Mons thuin thuin 
Mons viroinval viroinval 
Mons vloesberg flobecq 
Mons vresse-sur-semois vresse-sur-semois 
Mons walcourt walcourt 
Mons yvoir yvoir 
Mons zinnik soignies 


