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Inleiding 
De Europese richtlijn “2006/117/Euratom betreffende toezicht en controle op overbrenging 
van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstof” werd op 5 december 2006 gepubliceerd 
in het Europese publicatieblad, met de verplichting tot omzetting in de nationale 
reglementering voor 25 december 2008. Deze richtlijn vervangt de richtlijn 92/3/Euratom die 
in de Belgische regelgeving werd omgezet in hoofdstuk IV van het Koninklijk Besluit van 20 
juli 2001 houdende, algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, de 
werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen (ARBIS) dat 
handelt over invoer, uitvoer, doorvoer en distributie van radioactieve stoffen. 
Van de verplichting tot omzetting van de nieuwe richtlijn en dus het wijzigen van hoofdstuk 
IV werd gebruik gemaakt om ook de regels betreffende de invoer, doorvoer en uitvoer van 
andere radioactieve stoffen te herzien.  
 
Het nieuwe Koninklijke besluit (KB) van 24 maart 2009 werd gepubliceerd in het Belgisch 
staatsblad op 17 april 2009 en treedt 10 dagen later, op 27 april 2009, in werking. 
Dit nieuwe KB maakt geen integraal deel meer uit van het ARBIS, maar is er toch nauw mee 
verbonden. U kan de tekst van dit nieuwe KB terugvinden in de juridische databank JURION  
op de website van het FANC. (www.jurion.fanc.fgov.be)  
Dit rondschrijven heeft als doel de nieuwe bepalingen en de 
toepassingsmodaliteiten voor wat betreft de invoer, doorvoer en uitvoer van 
radioactieve stoffen toe te lichten. 
 
Het algemene principe is dat de invoer enkel mag gebeuren door een geregistreerde 
invoerder, tenzij hij hiervan werd vrijgesteld, en dat voor een aantal categorieën van invoer 
een voorafgaandelijke vergunning vereist is. Van de gerealiseerde invoeren moet het 
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) achteraf ingelicht worden (meldings- of 
rapporteringsplicht). Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van reeds bestaande 
reglementeringen, o.a. de Europese Verordening 1493/931 betreffende de overbrenging van 
radioactieve stoffen tussen lidstaten. 
Hoofdstuk VII van het ARBIS betreffende het vervoer van radioactieve stoffen blijft van 
toepassing. 

Toepassingsgebied van het KB 
Het nieuw KB van 24 maart 2009 is van toepassing op de invoer van alle radioactieve 
stoffen met een totale activiteit, of een activiteitsconcentratie, boven de vrijstellingsniveaus 
vastgesteld in bijlage IA van het ARBIS. Het is eveneens van toepassing op de doorvoer en 
uitvoer van radioactief afval en bestraalde kernbrandstof waarvan de totale activiteit, of de 
activiteitsconcentratie, de vrijstellingsniveaus overschrijdt en op de uitvoer van geactiveerde 
of met radioactieve stoffen besmette materialen voor ontsmetting of behandeling. 
Het KB is niet van toepassing op natuurlijke nucliden, die niet gebruikt worden omwille van 
hun radioactieve eigenschappen, en waarvan de activiteit of de activiteitsconcentratie het 
tienvoudige van de vrijstellingsniveaus niet overschrijdt.  
Het is ook niet van toepassing op de invoer van radioactieve stoffen, in het kader van 
werkzaamheden, die vergund werden volgens de bepalingen van artikel 5.72 van het ARBIS, 
voor zover de stoffen niet overgedragen worden aan een andere gebruiker. 
De doorvoer van radioactieve stoffen, andere dan het radioactieve afval en de bestraalde 
kernbrandstof maakt niet langer het voorwerp uit van deze nieuwe regels. Ook in geval van 

                                           
1
 Gepubliceerd in het Europese publicatieblad L148 van 19 juni 1993. 

2
 Artikel 5.7 betreft mobiele installaties en tijdelijke of bij gelegenheid uitgevoerde werkzaamheden met 

ioniserende stralingen. 
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doorvoer door België blijven uiteraard de bepalingen voor het vervoer3 van toepassing op de 
vervoerder. 

Registratie van de invoerder 
De invoer van radioactieve stoffen mag enkel gebeuren door personen, natuurlijke of 
rechtspersonen, die bij het FANC geregistreerd zijn.  
Een exploitant van een inrichting, die vergund werd volgens de bepalingen van hoofdstuk II 
van het ARBIS, en enkel ingekapselde bronnen voor eigen gebruik invoert, is vrijgesteld van 
deze registratie (niet vrijgesteld van de vergunningsplicht). 
Om als invoerder geregistreerd te worden, moet er een registratiedossier ingediend worden 
bij het FANC. Hiervoor werd een formulier ontwikkeld dat u op de FANC website 
www.fanc.fgov.be kan downloaden. Dit document dient volledig ingevuld (inclusief de van 
toepassing zijnde bijlagen) en ondertekend aan het FANC toegestuurd te worden. Het KB 
legt geen termijn vast voor het indienen van deze aanvraag tot registratie, maar rekening 
houdend met het feit dat de registratie voltooid moet zijn alvorens een vergunning kan 
verleend worden, moet deze aanvraag ten laatste gelijktijdig met de eerste 
vergunningsaanvraag ingediend worden. Indien er geen vergunning vereist is, verzoeken wij 
toch de registratieaanvraag ten minste 20 werkdagen voor de voorziene eerste invoer in te 
dienen. Gelieve er rekening mee te houden dat er geen invoer mag plaatsvinden voordat de 
registratie voltooid is en u ter bevestiging een registratienummer ontvangen heeft. 
 
Indien de registratie betrekking heeft op invoeren vanuit andere EU-Lidstaten, kan er bij de 
registratie geopteerd worden om een lijst van afzenders van deze ingevoerde stoffen mede 
te delen en up-to-date te houden. Dit heeft dan als voordeel dat voor wat betreft de 
rapporteringen, er gebruik kan gemaakt worden van het systeem dat reeds bestaat in het 
kader van de verordening 1493/93 waarbij elke afzender, gesitueerd in een andere EU- 
Lidstaat, die radioactieve stoffen verstuurt naar een bestemmeling in België, elke trimester 
aan het FANC (de Belgische bevoegde overheid) een rapport moet sturen betreffende deze 
verzendingen. De trimesters eindigen op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december. 
De rapportering dient te gebeuren ten laatste 21 kalenderdagen na het einde van elke 
trimester. 

Vergunningen en rapporteringen 

Niet ingekapselde bronnen4. 

Vergunning 

Voor de invoer van niet-ingekapselde radioactieve bronnen is er geen voorafgaandelijke 
vergunning vereist eender vanwaar deze stoffen afkomstig zijn. Voor de invoer van deze 
stoffen is er na de registratie van de invoerder enkel een trimestriële rapportering 
noodzakelijk. 

Rapportering 

Radioactieve stoffen afkomstig uit een andere EU-Lidstaat 

Indien de geregistreerde invoerder bij de registratie een lijst met afzenders heeft 
gevoegd, en deze up-to-date houdt, wordt er gebruik gemaakt van de rapporteringen die 

                                           
3
 Zie hoofdstuk VII van het ARBIS. 

4
 niet ingekapselde bronnen zijn alle radioactieve stoffen die niet onder de definitie van ingekapselde bron (zie 

verder) vallen. 
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het FANC ontvangt van de afzenders van radioactieve stoffen in het buitenland. Het is 
echter aan de geregistreerde invoerder om aan het FANC te laten weten van welke 
afzenders zij, tijdens een specifiek trimester, geen radioactieve stoffen hebben 
ontvangen. Indien het FANC van een welbepaalde afzender geen rapporteringen 
ontvangt, zal dit aan de geregistreerde invoerder gemeld worden, die dan zal worden 
aangemaand om zelf in te staan voor de ontbrekende rapportering. 
Indien er bij de registratie geen lijst van afzenders werd toegevoegd is het de 
geregistreerde invoerder die verantwoordelijk is voor de trimestriële rapporteringen. 
Op de FANC website kan een formulier voor deze rapporteringen gedownload worden. 

Radioactieve stoffen afkomstig van buiten de Europese Unie 

De geregistreerde invoerder moet ten laatse 21 dagen na het einde van elke trimester 
aan het FANC een overzicht sturen van de invoeren, die tijdens dat trimester 
plaatsvonden. Voor deze rapportering moet gebruik gemaakt worden van het formulier, 
te downloaden op de FANC website. 

Ingekapselde bronnen5 afkomstig uit een andere EU-Lidstaat 

Vergunning 

Voor de invoer van ingekapselde bronnen vanuit andere EU-Lidstaten zijn er al 
voorzieningen getroffen in de Europese Verordening 1493/93. Het nieuwe KB bevestigt 
deze voorzieningen. De vergunning voor de invoer van ingekapselde bronnen afkomstig 
van een andere EU-Lidstaat, wordt dan ook verleend door middel van het uniforme 
document, zoals voorzien in deze Verordening.  
Een aanvraag om zulk een vergunning te bekomen bestaat dan ook uit dit uniforme 
document, aangevuld met een voorblad dat enkele bijkomende inlichtingen bevat. Het 
volledige aanvraagformulier kan u downloaden van de FANC website. Deze aanvraag 
moet door de geregistreerde invoerder (of in geval van vrijstelling van registratie, door 
de exploitant/eindgebruiker) ten minste 20 werkdagen voor de voorziene datum van 
invoer ingediend zijn. Na aflevering van deze vergunning dient, het door het FANC 
gevalideerd uniforme document aan de verzender toegestuurd te worden, die dan de 
ingekapselde bronnen mag versturen. 

Rapportering 

Indien de geregistreerde invoerder bij de registratie een lijst met afzenders heeft 
gevoegd, en deze up-to-date houdt, wordt er gebruik gemaakt van de rapporteringen die 
het FANC ontvangt van de afzenders van radioactieve stoffen in het buitenland. Het is 
echter aan de geregistreerde invoerder om aan het FANC te laten weten van welke 
afzenders zij, tijdens een specifiek trimester, geen radioactieve stoffen hebben 
ontvangen. Indien het FANC van een welbepaalde afzender geen rapporteringen 
ontvangt, zal dit aan de geregistreerde invoerder gemeld worden, die dan zal worden 
aangemaand om zelf in te staan voor de ontbrekende rapportering. 
Indien er bij de registratie geen lijst van afzenders werd toegevoegd is het de 
geregistreerde invoerder die verantwoordelijk is voor de trimestriële rapporteringen. 
Voor de invoer door een niet geregistreerde invoerder dient de trimestriële rapportering 
te gebeuren door de afzender zoals voorzien in de Verordening 1493/93. 

 

                                           
5
 Een ingekapselde bron is een bron, welke wordt gevormd door radioactieve stoffen die op hechte wijze in vaste, 

niet-actieve stoffen zijn opgenomen, of welke is ingekapseld in een niet-actief omhulsel, dat voldoende weerstand 
biedt om onder normale gebruiksomstandigheden iedere verspreiding van radioactieve stoffen te voorkomen. 
(ARBIS, art.2) 
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Ingekapselde bronnen afkomstig van buiten de Europese Unie 

Vergunning 

Indien de ingekapselde bronnen afkomstig zijn van buiten de EU, moet een volledige 
aanvraag ingediend worden door de geregistreerde invoerder (of in geval van vrijstelling 
van registratie, door de exploitant/eindgebruiker), door middel van het formulier dat u 
kan downloaden van de FANC website. Dit formulier is geïnspireerd op het uniforme 
document, te gebruiken bij overbrenging tussen Lidstaten. De aanvraag moet ingediend 
worden ten minste 20 werkdagen voor de voorziene datum van invoer.  
Deze ingekapselde bronnen mogen slechts ingevoerd worden langs douanekantoren die 
erkend zijn voor de invoer van radioactieve stoffen, zie FANC-besluit van 12 januari 
2007. Dit besluit met de lijst van de douanekantoren vindt u op de FANC website in de 
juridische databank JURION6. 

Rapportering 

Het is de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder om, ten laatste 10 dagen na 
een eenmalige invoer of, aan het einde van elke trimester in het geval van een 
vergunning voor meerdere invoeren, aan het FANC een melding of trimestrieel rapport te 
sturen. Deze melding of rapportering dient te gebeuren aan de hand van de formulieren 
beschikbaar op de FANC website. 

Splijtstoffen (geen afval, geen bestraalde kernbrandstof) 

Vergunning 

Alle invoeren van splijtstof waarvan de totale activiteit, of de activiteitsconcentratie, de 
vrijstellingsniveaus overschrijdt zijn onderworpen aan een voorafgaandelijke vergunning. 
Bronnen die gebruikt worden voor het testen en ijken van meettoestellen waarvan de 
massa van de splijtstoffen niet hoger is dan 10 milligram, zijn vrijgesteld van deze 
vergunning. Deze vergunning moet door de registreerde invoerder ten minste 20 
werkdagen voor de voorziene invoer worden aangevraagd door middel van het formulier 
op de FANC website. Indien de splijtstoffen van buiten de EU komen, kunnen ze enkel 
ingevoerd worden via een van de erkende douanekantoren.  

Rapportering 

Wanneer de vergunning die werd afgeleverd een eenmalige invoer betreft, moet ten 
laatste 10 dagen na die invoer een melding gestuurd worden aan het FANC. 
Indien de vergunning meerdere invoeren dekt, moet er ten laatste 21 dagen na het 
einde van elke trimester een rapport toegestuurd te worden. Dit rapport bevat de 
gegevens van alle invoeren die gedurende het trimester hebben plaatsgevonden. 
De formulieren hiervoor vindt u op de FANC website. 

Uitvoer (geen afval, geen bestraalde kernbrandstof) 

Vergunning 

Een uitvoervergunning is, wanneer het niet gaat over radioactief afval of bestraalde 
kernbrandstof, enkel vereist voor geactiveerde of met radioactieve stoffen besmette 
materialen of uitrustingen, die met het oog op een fysische of chemische behandeling 
naar het buitenland worden vervoerd, en er als gevolg van de behandeling radioactief 

                                           
6 http://www.jurion.fanc.fgov.be/jurdb-consult/consultatieLink?wettekstId=7269&appLang=nl&wettekstLang=nl 
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afval ontstaat, dat terug naar België moet gebracht worden. Deze vergunning wordt 
aangevraagd via het formulier op de FANC website.  

Rapportering 

Ten laatste 10 dagen na elke uitvoer, moet een melding ervan gemaakt worden aan het 
FANC met een formulier dat u kan downloaden van de FANC website. In geval van 
meerdere uitvoeren onder dezelfde uitvoervergunning, worden niet enkel de gegevens 
van de gemelde uitvoer gevraagd, maar ook de gecumuleerde uitgevoerde hoeveelheden 
samen met het volgnummer van de betrokken uitvoer in de reeks. 

Radioactief afval en bestraalde kernbrandstof 
De invoer, doorvoer en uitvoer van radioactief afval en bestraalde kernbrandstof wordt 
behandeld in hoofdstuk V van het KB. Deze bepalingen maken geen voorwerp uit van dit 
rondschrijven. 

Wijzigingen ARBIS hoofdstuk VII, vervoer, tengevolge van 
dit nieuw KB 
Artikel 23 van het nieuwe KB betreft een aantal wijzigingen van hoofdstuk VII van het ARBIS 
betreffende het vervoer. 
De voornaamste wijziging betreft het aanvullen van artikel 58.1 en heeft te maken met de 
vervoerder die radioactieve stoffen uit de kernbrandstofcyclus België binnenbrengt, en 
waarvoor er een verandering van vervoermiddel op Belgisch grondgebied voorzien is. Deze 
vervoerder dient zich ervan te vergewissen dat het aansluitende vervoer op Belgisch 
grondgebied (inclusief lucht- of maritiem vervoer) vergund werd door het FANC. Ook de 
organisatie van het onmiddellijk aansluiten van beide transportmiddelen en, in voorkomend 
geval het toepassen van de opgelegde veiligheids- en beveiligingsmaatregelen, vallen onder 
de verantwoordelijkheid van deze vervoerder. Uiteraard dient de wijze waarop dit zal 
verzekerd worden in de aanvraag tot het bekomen van een vervoervergunning opgenomen 
te worden. 

Overgangsmaatregelen 
Voor diegenen die reeds in het bezit zijn van een geldige vergunning voor de invoer van 
radioactieve stoffen worden er overgangsmaatregelen voorzien. Deze overgangsperiode start 
op het ogenblik van de inwerkingtreding van het KB, dus op 27 april 2009 en eindigt op 31 
december 2009. Tijdens deze periode zullen de volgende acties moeten ondernomen 
worden: 
 
1. Doorvoervergunningen worden niet meer vereist in het nieuwe reglement. De op 27 april 

2009 bestaande doorvoervergunningen worden dan ook opgeheven. Dit geldt ook voor 
de invoervergunningen die werden verleend met toepassing van het BENELUX-akkoord, 
en waarbij de stoffen bestemd zijn voor Nederland of het Groothertogdom Luxemburg.  
Houders van zulk een vergunning zullen enkele weken na 27 april 2009 een schrijven van 
het FANC ontvangen, waarin de opheffing bevestigd wordt. In de bevestigingsbrief van 
de opheffing van doorvoervergunningen van radioactieve stoffen uit de 
kernbrandstofcyclus zal gevraagd worden hoe aan de nieuwe bepalingen van artikel 58.1 
van het ARBIS zal voldaan worden. 

 
2. Invoervergunningen verleend in het kader van de toepassing van art. 5.7 van het ARBIS, 

zijn niet meer vereist in het nieuwe reglement. De bestaande invoervergunningen 
worden op datum van 27 april 2009 opgeheven. Houders van zulk een vergunning zullen 
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enkele weken na 27 april een schrijven van het FANC ontvangen, waarin de opheffing 
bevestigd wordt. Uiteraard blijft de invoer van nieuw aangekochte bronnen, of toestellen 
met nieuwe bronnen, wel aan de vereisten van het nieuwe reglement onderworpen  
(registratievereiste of als exploitant/eindgebruiker zonder registratie, in het geval van 
ingekapselde bronnen en de bijhorende meldingen en rapporteringen)  

 
3. Alle andere invoervergunningen (zowel algemene als bijzondere) die geldig zijn op 27 

april 2009 blijven geldig tot ten laatste 31 december 2009 of, indien de vergunning 
eerder vervalt, tot de einddatum van de vergunning. 

 
4. Houders van een geldige algemene invoervergunning op 27 april 2009 worden 

daarenboven ambtshalve geregistreerd.  
a. Deze ambtshalve registratie is geldig tot 31 december 2009 en is inhoudelijk 

beperkt tot de stoffen die opgenomen zijn in de algemene vergunning(en) voor 
invoer. 2 à 3 maanden na de inwerkingtreding van het nieuwe reglement zullen 
alle houders van een algemene invoervergunning een schrijven ontvangen waarin 
de ambtshalve registratie bevestigd wordt. Een wijziging van deze ambtshalve 
registratie vereist de indiening van het volledige registratiedossier. 

b. Indien er na 31 december 2009 nog ingevoerd wordt, moet u vóór 31 augustus 
2009 een registratiedossier indienen door middel van het formulier dat u kan 
downloaden van de FANC website. 

 
5. Nieuwe vergunningen: 

a. in het geval uw algemene invoervergunning vervalt vóór 31 december 2009, en 
de inhoud van deze vergunning is zodanig dat er volgens het nieuwe reglement 
ook een vergunning vereist is, moet een nieuwe aanvraag tot vergunning, 
volgens de nieuwe procedure, ingediend worden ten minste 20 werkdagen vóór 
de voorziene invoer. Indien dit voor 31 augustus 2009 is, kan van deze 
gelegenheid eventueel gebruik gemaakt worden om het registratiedossier ook 
reeds in te dienen. 

b. In het geval uw algemene invoervergunning vervalt na 31 december 2009 
(volgens punt 3 worden deze vergunningen beperkt tot 31 december 2009) en de 
inhoud van de vergunning zodanig is dat er volgens het nieuwe reglement ook 
een vergunning vereist is, moet een nieuwe aanvraag tot vergunning, volgens de 
nieuwe procedure, ingediend worden ten minste 20 werkdagen vóór de eerste 
invoer voorzien na 1 januari 2010. Deze aanvragen kunnen ingediend worden 
vanaf 1 oktober 2009. 
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Samengevat: 
 

 Algemene vergunning geldig 
tot na 31 december 2009 

Algemene vergunning vervalt 
voor 31 december 2009 

Ambtshalve registratie Geldig tot 31 december 2009 Geldig tot 31 december 2009 
(tenzij bij vervallen van de 
vergunning ook het 
registratiedossier wordt 
ingediend) 

Indiening registratiedossier vóór 31 augustus 2009 vóór 31 augustus 2009 (of 1 
maand voor het vervallen 
van de algemene 
vergunning) 

Indiening aanvraag nieuwe 
vergunning 

vanaf 01 oktober 2009 Ten minste 20 werkdagen 
voor einddatum vergunning 

 
6. Uniforme documenten afgeleverd met toepassing van de Europese Verordening 1493/93 

blijven geldig tot einddatum voorzien in het document. Nieuwe uniforme documenten 
kunnen gevalideerd worden vanaf 27 april 2009. Voor deze vergunningen geldt dan de 
trimestriële rapporteringsplicht. Indien er nog een algemene vergunning bestaat (tot ten 
laatste 31 december 2009) waar er een verplichting bestaat tot maandopgaven kan er 
volledig overgeschakeld worden naar een trimestriële rapportering mits de opheffing van 
deze vergunning gevraagd wordt en een volledig registratiedossier wordt ingediend. 

 
7. Indien tussen 27 april 2009 en de einddatum van de bestaande vergunning (of 31 

december 2009) wijzigingen aan deze vergunning moeten aangebracht worden, dienen 
de nieuwe bepalingen gerespecteerd te worden (registratiedossier + nieuwe 
vergunningsprocedure). 

 
8. Indien tussen 27 april 2009 en de einddatum van de bestaande vergunning (of 31 

december 2009) wijzigingen aan deze vergunning moeten aangebracht worden, 
waarvoor volgens de nieuwe reglementering geen vergunning meer vereist is, dienen 
enkel de nieuwe bepalingen met betrekking tot de registratie gerespecteerd te worden  

 
9. Vergunningsaanvragen ingediend vóór 27 april 2009 (postdatum) worden nog behandeld 

volgens de bepalingen van hoofdstuk IV van het ARBIS. Voor algemene vergunningen 
wordt ook de ambtshalve registratie toegekend. 

 
10. Voor nieuwe aanvragen zijn vanaf 27 april 2009 (postdatum) de nieuwe procedures van 

toepassing. Indien er een invoer voorzien wordt in de maanden mei/juni waarvoor nog 
geen vergunning werd afgeleverd, moet het registratiedossier zo snel mogelijk na 27 
april ingediend worden. De vergunningsaanvragen kunnen dan ten minste 20 werkdagen 
voor invoer ingediend worden. 



rondschrijven__nieuwe_regeling_tot_de_invoer.def 

10/11. 

Heffingen en retributies verbonden aan nieuwe 
reglementering 

Heffingen 

 
Vastgelegde tarieven voor wat betreft jaarlijkse heffingen met betrekking tot het nieuwe KB 
tot regeling van de invoer, de doorvoer en de uitvoer van radioactieve stoffen zijn: 
 
 bedrag 2010 
Jaarlijkse heffing voor een geregistreerde invoerder 
die radioactieve stoffen invoert bestemd voor 
verdere verdeling 

979 € 

Jaarlijkse heffing voor een geregistreerde invoerder 
die enkel radioactieve stoffen invoert voor eigen 
gebruik 

490 € 

 
Deze zullen met ingang van 1 januari 2010 geheven worden voor elke invoerder die op 1 
januari van het referentiejaar geregistreerd is. Hiervoor zullen deze geregistreerde 
invoerders een factuur ontvangen tijdens de eerste maanden van elk jaar. 

Retributies 

 
Het nieuwe KB dat de retributies vastlegt zal later dit jaar gepubliceerd worden in het 
Belgische Staatsblad. Wij houden u daarvan op de hoogte. 

In praktijk 
 
Alle aanvragen moeten ingediend worden door middel van de formulieren op de FANC 
website. Alle aanvragen moeten ondertekend per post aan het FANC toegestuurd worden.  
 
Voor de meldingen en rapporteringen moet eveneens gebruik gemaakt worden van de 
formulieren op de FANC website (behalve voor deze die van buitenlandse afzenders komen, 
die van een ander model mogen zijn).  
Deze formulieren worden bij voorkeur elektronisch toegestuurd op het E-mail adres: 
trimp@fanc.fgov.be (dit E-mail adres mag NIET gebruikt worden voor aanvragen voor 
vergunningen of registratie, noch voor om het even welke andere correspondentie met het 
FANC). 
De houders van een algemene vergunning, die ambtshalve geregistreerd worden, dienen 
nog maandopgaven te sturen tot de einddatum van de vergunning of tot einde 2009. De 
nieuwe meldingen en trimestriële rapporteringen worden pas vanaf toekenning van de 
registratie op basis van een door de invoerder ingediend registratiedossier en/of bij nieuwe 
vergunningen vereist. 
De trimestriële rapporten dienen ten laatste 21 dagen na het einde van elke trimester (31 
maart, 30 juni, 30 september, 31 december) toegestuurd te worden. De meldingen ten 
laatste 10 dagen na de invoer of uitvoer. 
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Deze informatie alsook alle formulieren vindt u op de FANC website: www.fanc.fgov.be . 
Voor eventuele vragen kan u gebruik maken van het meldpunt voorzien op de website of kan 
u telefonisch contact nemen met de dienst invoer en vervoer op het nummer 02/289.21.81 
of per fax: 02/289.21.82. 

R. Dresselaers, 
Directeur Beveiliging en Vervoer. 


