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Geachte heer Bastiaansen, 

U heeft voor de vereniging 'Energiecodperatie gemeente Amersfoort U.A.' 
een aanvraag ingediend in het kader van het Besluit experimenten decentrale 
duurzame elektriciteitsopwekking (hierna: het Besluit). 

U vraagt ontheffing aan voor het project Shared energy-mobility community 
Amersfoort'. Het betreft een groot experiment als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 
onderdeel a, van het Besluit. 

Beslissing 
Ik heb besloten 'Energiecodperatie gemeente Amersfoort U.A.' (hierna: de 
vereniging) voor het project ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 16 
derde lid, artikel 16a in samenhang met artikel 16 eerste lid (uitgezonderd h, j en 
m) in samenhang met artikel 93 van de Elektriciteitswet. 

De ontheffing heeft mede betrekking op de toepassing krachtens artikel 10 van 
het Besluit van de artikelen 26b, 28, eerste en tweede lid, 29, 30a, 36, eerste lid, 
53 tot en met 59, 86d, 951b, en 951c van de Elektriciteitswet 1998. 

De ontheffing is beperkt tot aansluitingen op het openbare elektriciteitsnet binnen 
de gemeente Amersfoort, voor zover aangesloten op één middenspanningsnet. 
Dat betekent dat er geen hoogspanningsnet nodig is om de elektriciteit te 
transporteren van de ene naar een andere deelnemende afnemer of eigen 
productie-eenheid. 

De ontheffing gaat in op de operationele startdatum. Dit is de dag waarop met de 
operationele activiteiten wordt begonnen. Onder deze activiteiten vallen in ieder 
geval de activiteiten waarvoor deze ontheffing vereist is, zoals het leveren van 
elektriciteit aan leden. De ontheffing geldt voor een periode van 10 jaar. 
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Voorschriften 
Aan de ontheffing verbind ik de volgende voorschriften: 

1. U voert het project uit overeenkomstig hetgeen is beschreven in het bij de 
ontheffingsaanvraag gevoegde projectplan en de bij de aanvraag nader 
verstrekte documenten en correspondentie. Als u desondanks het project op 
niet-ondergeschikte onderdelen wil wijzigen of als een substantiële vertraging 
dreigt op te treden, vraagt u daarvoor van tevoren mijn toestemming. 

2. Als ondergeschikte wijzigingen in het project optreden, meldt u mij dat 
onverwijld met gebruikmaking van het format 'Wijziging project experiment 
DDE'. 

3. U mag niet leveren aan afnemers die beschikken over een aansluiting met een 
hogere doorlaatwaarde dan bedoeld in art.95a E-wet (grootverbruiker), met 
uitzondering van een afnemer die beschikt over een installatie die voor het 
project duurzame elektriciteit opwekt met een maximale capaciteit van 5MW. 

4. Alle afnemers van het experiment moeten zijn aangesloten op één en 
hetzelfde midden- of laagspanningsnet van Liander of binnen een half jaar na 
verlening van de ontheffing daarop worden aangesloten. Het is dus niet 
toegestaan om via het hoogspanningsnet te leveren. 

5. Minimaal 4 weken vóór de operationele startdatum zendt u aan RVO.nl 
kopieën van de met derden gesloten overeenkomsten over de uitvoering van 
taken waarop deze ontheffing ziet, zoals overeenkomsten met een 
programmaverantwoordelijke voor de aangesloten leden respectievelijk 
afnemers (indien de vereniging zelf als zodanig optreedt, de erkenning 
daarvan door Tennet), een energieleverancier (voor het opvangen van 
tekorten en overschotten van de vereniging), een facturatiebedrijf en een 
netbeheerder. Dit betreft ook afspraken voor het ter beschikking krijgen van 
het handelsplatform en afspraken met de belastingdienst over de afdracht van 
de energiebelasting 

6. Ik wil u erop wijzen dat het leveren van de decentraal opgewekte duurzame 
elektriciteit onder de verantwoordelijkheid moet vallen van de vereniging. Er 
mag dus geen directe levering plaatsvinden tussen deelnemers. De vereniging 
is de leverancier en is als dusdanig belastingplichtig voor de energiebelasting. 

7. In uw projectplan geeft u aan dat een woningcorporatie investeert in de 
duurzame elektriciteitsopwekking op de huurwoningen. U mag andere 
woningcorporaties in uw plan opnemen, maar de vereniging mag de 
genoemde investering niet op zich nemen. Afspraken hierover horen bij de 
aan RVO.nl toe te zenden overeenkomsten. 

8. Indien na de operationele startdatum overeenkomsten met derden worden 
gesloten of inhoudelijk gewijzigd, meldt u mij dat uiterlijk na een maand. 

9. Indien de operationele startdatum later ligt dan het vierde kwartaal van 2019, 
dan dient u voorafgaande aan deze datum een nieuwe planning aan mij door 
te geven. 
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10. U heeft vóór de operationele startdatum van het project van de Autoriteit 
Consument & Markt goedkeuring verkregen voor de berekeningsmethoden 
van de tarieven. 

11. Voorafgaand aan de realisering van de levering, het transport en de 
aansluitingen maakt u de tarieven en de leveringsvoorwaarden schriftelijk 
bekend aan de afnemers in het net; u stuurt daarvan een kopie aan RVO.nl. 
De afnemers moeten te allen tijde transparante informatie kunnen verkrijgen 
over de tarieven en de leveringsvoorwaarden. 

U verstrekt de afnemers jaarlijks een begrijpelijk en gespecificeerd overzicht 
van de tarieven die het komend jaar zullen gelden. Hierbij wordt in elk geval 
onderscheid gemaakt in de tarieven voor de aansluiting, voor het 
elektriciteitstransport en systeemdiensten. 

12. U verricht binnen twee maanden nadat een afnemer u schriftelijk heeft 
gemeld over te stappen naar een andere leverancier alle handelingen die 
nodig zijn om de overstap mogelijk te maken. Deze termijn mag langer zijn 
voor zover dat schriftelijk is overeengekomen met de betrokken afnemer. U 
moet minimaal 4 weken voor de operationele startdatum aan RVO.nl  
aangeven hoe u omgaat met de informatiecode zodanig dat deze 
derdentoegang mogelijk wordt. 

13. Vóór de operationele startdatum stelt u de volgende documenten op: 
a. een klachtenreglement; 
b. het huishoudelijk reglement van de vereniging. 
Van deze documenten zendt u vóór de operationele startdatum een 
kopie aan RVO.nl. 

14. U mag geen overstapkosten of -boete in rekening brengen aan afnemers die 
overstappen naar een andere leverancier. 

15. U rapporteert over het project als volgt: 
a. Indien de operationele startdatum verder ligt dan een half jaar na 

de datum van deze verlening: in de maand na dat halfjaar een 
rapport over de stand van zaken tot dan toe. U gebruikt hiervoor 
het formulier "Voortgangsrapportage experiment DDE". 

b. Melding van de operationele startdatum: binnen een maand 
daarna met het formulier "Operationele Startdatum experiment 
DDE"; 

c. Een voortgangsrapportage: jaarlijks in januari met het formulier 
"Voortgangsrapportage experiment DDE". Indien de operationele 
startdatum na 1 juli ligt, kunt u het eerste 
voortgangsrapportagemoment van januari daaraan volgend 
overslaan; 

d. Beëindiging van het gebruik van het net: binnen een maand na de 
beëindiging met het formulier "Projectbeëindiging experiment 
DDE" 

e. Binnen vier jaar en drie maanden en bij de beëindiging van de 
ontheffing een verslag van het project als bedoeld in artikel 16 
van het Besluit. Dit verslag bevat een openbare samenvatting van 
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de niet bedrijfsgevoelige kennis en informatie, die met het project 
is opgedaan. 

16. 	Om te controleren of de activiteiten worden uitgevoerd volgens de 
voorschriften kan ik besluiten tot een nader onderzoek. Dit kan een verzoek 
om nadere informatie en/of een bezoek omvatten. U dient daaraan dan uw 
medewerking te verlenen. 

Als u zich niet aan de voorschriften houdt, kan ik de ontheffing geheel of 
gedeeltelijk intrekken. 

Bezwaar 
Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit besluit. U kunt dan binnen zes weken 
na de bovenvermelde verzenddatum van deze brief bezwaar aantekenen bij: 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, Postbus 
40219, 8004 DE Zwolle, onder vermelding van "bezwaar" op de enveloppe en op 
het bezwaarschrift. 

Meer informatie 
Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website mijn.rvo.nl. Of bel ons: 
088 042 42 42 (lokaal tarief). 

Met vriendelijke groet, 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens d ze: ft 

Arjan Wierda 
teammanager Vergunningen Natuur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

Bijlagen: 

1. Formulier "Wijziging project experiment DDE" 

2. Formulier "Operationele startdatum experiment DDE" 

3. Formulier "Voortgangsrapportage experiment DDE" 
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4. Formulier "Projectbeëindiging experiment DDE" 

5. Formulier "Wijziging ontheffingshouder experiment DDE" 
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Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland 

Besluit experimenten decentrale duurzame 
elektriciteitsopwekking 

voortgangsrapportage experiment DDE 

Inleiding 
U bent een Vereniging van Eigenaars (VvE) of een cooperatie en u wilt een experiment met decentrale 
duurzame elektriciteitsopwekking doen. Hiertoe heeft u een aanvraag ingediend en een beslissing van de 
Minister ontvangen. In de voorschriften van deze beslissing is aangegeven: 

U rapporteert over het project als volgt: 
a. Indien de operationele startdatum verder ligt dan een half jaar na de datum van deze verlening: in de 
maand na dat halfjaar een rapport over de stand van zaken tot dan toe. U gebruikt hiervoor het formulier 
"Voortgangsrapportage experiment DDE". 

c. Een voortgangsrapportage: jaarlijks in januari met het formulier "Voortgangsrapportage experiment DDE". 
Indien de operationele startdatum na 1 juli ligt, kunt u het eerste voortgangsrapportagemoment van januari 
daaraan volgend overslaan. 

Inhoud en opbouw van de Voortgangsrapportage experiment DDE 
Sommige vragen kunt u rechtstreeks beantwoorden of afvinken, andere moet u beantwoorden met een 
omschrijving of een bijlage. 
Sla geen vragen over, tenzij expliciet bij een vraag blijkt dat die niet op uw experiment van toepassing is. 

1. Titel 
Naam van het project zoals ook opgegeven in de beslissing: 

2. Algemene voortgangsbeschrijving van het project (max. 1/2  A4). 
Welke stappen heeft u voor het project genomen sinds de verlening van de ontheffing danwel de 
laatste voortgangsrapportage. Denk hierbij aan afspraken met of opdrachtverleningen aan derden, 
realisatie van onderdelen, zoals netten of productie-installaties, opzetten van 
organisatiestructuren, goedkeuring van de ACM. 

3. Zijn er wijzigingen in het ledental van de vereniging? 
EJ ja of El nee 
Zo ja, wat is het huidige aantal leden? 

4. Wat is de datum dat u verwacht te starten of gestart bent met de productie van duurzame 
elektriciteit respectievelijk levering aan uw leden? 
verwachtte datum productie 	, of startdatum productie in deze verslagperiode: 
verwachtte datum levering 	, of startdatum levering in deze verslagperiode: 

5. Zijn er wijzigingen ten opzichte van de aanvraag danwel eerdere correspondentie met RVO? 
Dit kan technisch of organisatorisch zijn en ook de financiële situatie van de vereniging en 
verkregen subsidies betreffen. Ook wijzigingen in de planning kunt u hier aangeven. 
❑ ja of ❑  nee 
Indien dit ondergeschikte wijzigingen zijn, geef dat hier aan of gebruik het formulier 
"Wijzigingsformulier DDE", zoals dat onder "Publicaties" te vinden is op 
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https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/experimenten-elektriciteitswet. Bij niet-ondergeschikte 
wijzigingen dient u eerst RVO toestemming te vragen. Dit zijn in ieder geval zaken, die de 
leveringszekerheid, transportzekerheid of consumentenbescherming betreffen. 

6. Welke knelpunten zijn opgetreden en indien van toepassing hoe zijn die opgelost? 

7. Heeft u met derden overeenkomsten gesloten over uitvoering door hen van taken waarop de 
ontheffingsverlening ziet, zoals overeenkomsten met een programmaverantwoordelijke voor de 
aangesloten leden respectievelijk afnemers (indien de vereniging zelf als zodanig optreedt, de 
erkenning daarvan door Tennet), een energieleverancier, een facturatiebedrijf, netbeheerders of een 
bedrijf dat het net aanlegt of onderhoudt? 
❑ ja of ❑  nee 
Zo ja, stuur kopieën van de met derden gesloten aan RVO indien U dit niet eerder heeft gedaan. 

8: Heeft u besloten en geregeld hoe u de taken van de systems operator en leveringszekerheid gaat 
invullen? 
❑ ja of ❑  nee 
Zo ja, Dan kunt u dat hier aangeven indien U dit niet eerder aan RVO heeft aangegeven.. 

9. Heeft u reeds: 
a. een onderhoudsplan met bijbehorende onderhoudsdienst; 
b. een storingsplan met bijbehorende storingsdienst; 
c. een calamiteitenplan waarbij is voorzien in instructies aan de afnemers; 
d. een investeringsplan waarvan een vervangingsplan onderdeel is; 
e. een bedrijfsmiddelenregister dat een beschrijving bevat van alle verbindingen, leidingen en 
hulpmiddelen van het elektriciteitsnet, aangeduid naar locatie, aard, type en overige relevante 
gegevens; 
f. een klachtenreglement. 
❑ ja of ❑  nee 
Zo ja, stuur kopieën van deze documenten aan RVO indien U dit nog niet eerder heeft gedaan. 

10. Heeft u al de tarieven en de leveringsvoorwaarden schriftelijk bekend gemaakt aan de afnemers in 
het net? 
❑ ja of ❑  nee 
Zo ja, stuur daarvan een kopie aan RVO.nl indien U dit nog niet eerder heeft gedaan.. 
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De volgende vragen dient U alleen in te vullen indien de productie en levering van duurzame 
elektriciteit aan uw leden al is gestart: 

Opwekkingscapaciteit van de vereniging en haar leden, van elk toegepast type duurzame 
P roductie-installatie en de jaarlijkse productie daarvan: 
Type duurzame productie-installaties en opslag 

Aardgasgestookte warmte/krachtinstallatie(s) 
(elektrisch en warmte) 
Zonnepanelen 
Windturbine(s) (geef merk, type, ashoogte en 
rotordiameter 

Nominaal 
vermogen 

kWw 
kWe 
kWe 
kWe 

Jaarlijkse productie *) 

kWhw/jr 
kWhe/jr  
kWhe/jr 
kWhe/jr 

kWe 
kWw 

Biomassa-installatie(s) (met omschrijving) kWhe/jr 
kWhw/jr 

kWe 
kWh 

kWhe/jr (levering 
uit opslag)  

Opslagcapaciteit 

*) Aangeven welke periode (data) dit betreft: 

11. Overzicht elektriciteitsgebruik van de leden: 
Periode: van 	tot 	(data invullen) 
Elektriciteitsgebruik van de leden/ afnemers: 	kWhe 
Hiervan is 	kWhe opgewekt door de vereniging, waarvan 	kWhe met een 
aardgasgestookte WKK 
Hiervan is 	kWhe (extern) ingekocht. 
Tevens is er 	kWhe (extern) verkocht aan derden. 
In geval van een aardgasgestookte WKK: 
- Hoeveelheid warmte van de WKK geleverd aan de leden: 	kWhw. 
- Hoe groot is het rendement van de totale gebruikte energie door de afnemers? Onderbouw dit 
met een berekening. 

12. Wat is in kW de maximale netbelasting geweest? 	kWe 
Wat was dit geweest indien het experiment niet was toegepast? 	kWe 
Onderbouw dit laatste. 

13. Wat heeft u gedaan om — teneinde de netbelasting te verlagen — vraag en aanbod van elektriciteit te 
synchroniseren en te sturen? 

14. Welke bijdrage heeft het experiment geleverd aan de ontwikkelingen op gebied van de productie, 
het transport en de levering van decentraal opgewekte (duurzame) elektriciteit? 

15. Hoe heeft u uw leden betrokken bij het experiment? 
Zijn er klachten opgetreden? 
Zijn er storingen opgetreden in de levering aan de leden? 

U kunt dit ingevulde formulier en de gevraagde bijlagen sturen naar: dde@rvo.nl  
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Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland 

Besluit experimenten decentrale duurzame 
elektriciteitsopwekking 

operationele startdatum experiment DDE 

Inleiding 
U bent een Vereniging van Eigenaars (VvE) of een cooperatie en u wilt een experiment met decentrale 
duurzame elektriciteitsopwekking doen. Hiertoe heeft u een aanvraag ingediend en een beslissing van de 
Minister ontvangen. In de voorschriften van deze beslissing is aangegeven: 
U rap.porteert over het project als volgt: 

b. Melding van de operationele startdatum: binnen een maand daarna met het formulier "Operationele 
Startdatum project DDE"; 

1. Titel 
Naam van het project zoals ook opgegeven in de beslissing: 

2. Startdatum project: 

3. Bent U begonnen met: 
A. Decentrale opwekking van duurzame elektriciteit? D ja of I3 nee 
B. Levering aan uw leden? El ja of El nee 
C. Iets anders: [1] ja of El nee 
Zo ja omschrijf dit. 

U kunt dit ingevulde formulier en de gevraagde bijlagen sturen naar: dde@rvo.nl  
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Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland 

Besluit experimenten decentrale duurzame 
elektriciteitsopwekking 

projectbeëindiging experiment DDE 

Inleiding 
U bent een Vereniging van Eigenaars (VvE) of een cooperatie en u wilt een experiment met decentrale 
duurzame elektriciteitsopwekking doen. Hiertoe heeft u een aanvraag ingediend en een beslissing van de 
Minister ontvangen. In de voorschriften van deze beslissing is aangegeven: 
U rapporteert over het project als volgt: 
- Beëindiging van het gebruik van het net: binnen een maand na de beëindiging met het formulier 
"Projectbeëindiging experiment". 
Met dit formulier geeft u aan dat u de ontheffingen in het kader van de elektriciteitswet niet verder wil 
gebruiken. 

1. Titel 
Naam van het project zoals ook opgegeven in de beslissing: 

2. Met ingang van welke datum wilt u uw project beëindigen en verzoeken uw ontheffing in te trekken? 

3. Wat is de reden dat u tot dit verzoek komt? 

4. Op welke wijze krijgen de leden een nieuwe energieleverancier? 

5. Indien uw project bestaat uit een projectnet: op welke wijze wordt voorzien in de transport 
zekerheid? 

6. Op welke wijze zijn de leden over deze beëindiging en de consequenties voor hen geïnformeerd? 

Een intrekking van uw ontheffing ontslaat u niet van uw eerdere verplichtingen jegens uw leden of derden. 

U kunt dit ingevulde formulier en de gevraagde bijlagen sturen naar: dde@rvo.nl  
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Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland 

Besluit experimenten decentrale duurzame 
elektriciteitsopwekking 

Model "Wijzigingsformulier experimenten DDE" 
(1 maart 2018) 

Inleiding 
U bent een Vereniging van Eigenaars (VvE) of een cooperatie en u wilt een experiment met decentrale 
duurzame elektriciteitsopwekking doen. Hiertoe heeft u een aanvraag ingediend en een beslissing van de 
Minister ontvangen. In de voorschriften van deze beslissing is aangegeven: 
- U voert het project uit overeenkomstig hetgeen is beschreven in het bij de ontheffingsaanvraag gevoegde 
projectplan en de bij de aanvraag nader verstrekte documenten en correspondentie. Als u desondanks het 
project op niet-ondergeschikte onderdelen wil wijzigen of als een substantiële vertraging dreigt op te 
treden, vraagt u daarvoor van tevoren mijn toestemming. 
Als ondergeschikte wijzigingen in het project optreden meldt u mij dat onverwijld met gebruikmaking van 
het format "Wijzigingsformulier experimenten DDE" 

Voor substantiële wijzigingen (waaronder substantiële vertragingen) heeft u mijn voorafgaande 
toestemming nodig. Zorgt u dan ook voor een tijdige melding van dergelijke wijzigingen, liefst tenminste 
twee weken tevoren. 
Ondergeschikte wijzigingen (waaronder kleine vertragingen) kunt u achteraf melden. Doet u dat wel meteen 
nadat deze wijzigingen zijn opgetreden. 
Voor beide soorten wijzigingen kunt u dit formulier gebruiken om mij te informeren. 

1. Titel 
Naam van het project zoals ook opgegeven in de beslissing: 

2. Welke wijzigingen zijn er opgetreden ten opzichte van de aanvraag danwel eerdere 
correspondentie met RVO? 
A. Technisch 

B. Organisatorisch 

C. Financiële situatie van de vereniging of verkregen subsidies 

D Planning 

E Overige wijzigingen 

U kunt dit ingevulde formulier en de gevraagde bijlagen sturen naar: dde@rvo.nl  
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Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland 

Besluit experimenten decentrale duurzame 
elektriciteitsopwekking 

Wijziging ontheffingshouder experiment DDE 

Inleiding 
U bent een Vereniging van Eigenaars (VvE) of een cooperatie en u wilt een experiment met decentrale 
duurzame elektriciteitsopwekking doen. Hiertoe heeft u een aanvraag ingediend en een beslissing van de 
Minister ontvangen. 
Met dit formulier kunt u verzoeken de verkregen ontheffing over te dragen aan een andere juridische 
rechtspersoon. 
Hierbij geldt dat het verzoek met de nieuwe rechtspersoon moet blijven voldoen aan de voorschriften van 
de experimenteerregeling en dat indien in eerste instantie door deze nieuwe rechtspersoon een aanvraag 
zou zijn ingediend er ook een ontheffing zou zijn verleend. 
In principe worden de rechten en plichten van de nieuwe ontheffingshouder gelijk aan die van de oude 
ontheffingshouder, tenzij anders door de minister wordt beslist. 

1. Titel 
Naam van het project zoals ook opgegeven in de beslissing: 

2. Datum beslissing: 

3. Huidige ontheffingshouder: 
Naam van de huidige ontheffingshouder zoals ook opgegeven in de beslissing: 
Contactpersoon van de huidige ontheffingshouder: 
Beslissingsbevoegde van de huidige ontheffingshouder: 

4. Nieuwe beoogde ontheffingshouder: 
Naam van de beoogde houder voor de nieuwe ontheffing: 
Contactpersoon van de nieuwe beoogde ontheffingshouder: 
Adres: 
Postcode +Woonplaats: 
telefoonnummer: 
e-mail adres: 

Beslissingsbevoegde van de aanvrager: 

De aanvrager/ nieuwe beoogde ontheffingshouder is een: 
❑ Vereniging van Eigenaren (VVE) of ❑  cooperatie. 

Inschrijfnummer kamer van Koophandel aanvrager (indien reeds aanwezig): 

5. U dient als een bijlage de oprichtingsacte met statuten en regelement van de aanvrager/ nieuwe 
beoogde ontheffingshouder mee te sturen. 

6. Wat is de reden van het verzoek tot wijziging van de ontheffingshouder?: 

7. Financiële positie aanvrager/ nieuwe beoogde ontheffingshouder: 
Een korte beschrijving van de financiële positie van de vereniging. 
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Voeg in elk geval de volgende stukken bij: 
- Indien de vereniging vorig jaar of eerder is opgericht een jaarrekening en toelichting over vorig 

jaar, onder vermelding van nadien opgetreden belangrijke wijzigingen in de financiële positie 
van de vereniging. 

- De door de algemene ledenvergadering goedgekeurde verenigingsbegroting voor het komende 
jaar, 

- Een financiële meerjarenraming (incl. reserve van de vereniging) over de komende 10 jaar of 
zoveel langer als het project duurt. 

8. Treden er door de wijziging in de tenaamstelling wijzigingen op in de antwoorden zoals 
aangegeven in het projectplan en overige correspondentie bij de originele aanvraag? 
❑ Ja of ❑  Nee. Zo ja: een specificatie meesturen. 

9. Gewenste ingangsdatum wijziging ontheffingshouder: 

10. Ondertekening 
Hierbij verklaar ik op de hierboven gespecificeerde ingangsdatum afstand te willen doen van alle 
rechten en plichten verbonden aan de ontheffingsbeslissing van 	(datum) ten gunste 
van de nieuwe beoogde ontheffingshouder: 

Huidige ontheffingshouder: 

Handtekening: 
Naam: 
Functie in huidige ontheffingshouder: 
Datum: 

Hierbij verklaar ik alle rechten en plichten op de hierboven gespecificeerde ingangsdatum 
verbonden aan het ontheffingsbeslissing van <datum) over te nemen van de huidige 
ontheffingshouder : 

Nieuwe beoogde ontheffingshouder: 

Handtekening: 
Naam: 
Functie in beoogde ontheffingshouder: 
Datum: 

U kunt dit ingevulde formulier en de gevraagde bijlagen sturen naar: dde@rvo.nl  

BIJLAGE: 
SVP ten minste meesturen: 
- Oprichtingsacte met statuten en regelement van de nieuwe beoogde ontheffingshouder 
- Stukken financiële positie nieuwe beoogde ontheffingshouder 
- Evt. specificatie wijzigingen door andere tenaamstelling 
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