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Eigen Verklaring ten aanzien van afvalstoffen of restproducten voor de productie van bio-
brandstoffen overeenkomstig EU Richtlijn 2009/28/EC

Herkomstlocatie: ____________________________________________________________________

Straat en adres: ____________________________________________________________________

Postcode, locatie: ____________________________________________________________________

Land: ____________________________________________________________________

Ontvanger: ____________________________________________________________________

(Vinkt u a.u.b. de vakjes aan die van toepassing zĳn)

1. De geleverde afvalstoffen of restproducten bestaan uitsluitend uit biomassa conform de defini-
tie van biologisch afbreekbare delen van producten, afvalstoffen en restproducten met een
biologische herkomst uit de landbouw (inclusief plantaardige en dierlijke stoffen), uit de bos-
bouw en aanverwante industrietakken waaronder tevens de visserĳ en uit de aquacultuur, dit
inclusief biologisch afbreekbare bestanddelen van industrieel en huishoudelĳk afval.

2. De geleverde afvalstoffen of restproducten zĳn afkomstig uit de landbouw, bosbouw, visserĳ of
aquacultuur (vinkt u a.u.b. het vakje aan voor bĳvoorbeeld stro, maar niet voor ongeraffineerde
glycerine of gebruikte spĳsolie/slaolie).

Indien u bovenstaand vakje heeft aangekruist (voor bĳvoorbeeld stro):
De afvalstoffen of restproducten voldoen aan de landelĳk van toepassing zĳnde normen ten
aanzien van duurzaamheid en milieu, zoals uiteengezet in artikel 17 (3) tot (6) van de EU-
Richtlĳn 2009/28/EC.

3. De levering bestaat uit de volgende afvalstoffen of restproducten*:

Used cooked oil, plantaardige vetten en oliën
_____________________________________________________________________________

Vermeldt u alle geleverde afvalstoffen en restproducten. Zet u al deze materialen nauwkeurig uiteen,
en vermeldt u daarbĳ de afvalcodes (indien van toepassing) in overeenstemming met de desbetref-
fende nationale wet- en regelgeving ten aanzien van de afvalstoffenverwĳdering - indien u hiertoe
gemachtigd bent. In het geval van dierlĳke restproducten moeten de categorieën waartoe de afval-
stoffen behoren, worden gespecificeerd in overeenstemming met de Dierlĳke Bĳproductenverorde-
ning (EC) nummer 1774/2002 en nummer 1069/2009.

4. Er is voldaan aan de verordeningen voor wat betreft markeringen en transport, inclusief de
commerciële documenten. Indien er veterinaire certificaten zĳn, dienen deze te zĳn aangehecht
aan de commerciële documenten.

5. De betreffende afvalstoffen of restproducten mogen niet zĳn vermengd met biomassa/afval van
een andere herkomst.

6. De leveringsdocumenten en de facturen waarop de geleverde hoeveelheden staan vermeld, en
(in het geval van opnamepunten waar geen omzetting plaats heeft) de leveringsdocumenten en
facturen voor de opgenomen hoeveelheden zĳn aanwezig.

Opmerking: Door deze Eigen Verklaring te ondertekenen, verklaart ondergetekende zich ermee akkoord
dat toezichthouders van certificerende instanties, medewerkers van certificatieprogramma's en inspecteurs
van nationale organen (indien van toepassing) kunnen onderzoeken of er is voldaan aan de vereisten zoals
uiteengezet in deze Eigen Verklaring.

___________________________ ___________________________

Plaats, datum Handtekening

*Indien er gebruikte spĳsolie/slaolie (Used Cooking Oil) is geleverd, bent u ertoe verplicht om nader aan te
geven of deze UCO afkomstig is van dierlijke vetten dan wel plantaardige oliën.


