
samen met andere organisaties ontwikkeld of in de voorontwikkeling van een nieuw proces  

Ontwikkeld

Nieuwe arbeidsvoorwaarden
Update folder houdbaarheid van dieselolie
Samen met UPEI gewerkt aan uniforme labels in laten 
voeren in de EU die de consument wijzen op de correcte 
brandstof die zij tanken voor hun voertuig
Standaard bezwaarbrieven teruggaaf dampretour
Voorbeeldbrief levering niet-wegverkeer inzake 
biobrandstoffen
Ontwikkeling van uniforme Hernieuwbare Brandstof 
Eenheden
Zwarte lijst met stoffen die niet in zeevaart bunkerolie 
mogen komen
NOVE sprak samen met Functioneel Parket over de 
mogelijkheden tegen fraude en illegale bijmenging met 
stookolie

Toekomstvisie Zelfstandige Brandstofhandelaar incl tool 
Opzoek naar een werkbare oplossing voor de 
behandeling van DMA ism UPEI en VNPI
Transparantie over liters bij de veiling van de 
rijkswegstations
Voor de officiële publicatie met toestemming van 
Ministerie van Financiën de nieuwe accijnstarieven aan 
de leden bekend gemaakt
PGS 29 gepubliceerd met inbreng van NOVE
Nieuwe Besluit Activiteiten Leefomgeving in de nieuwe 
Omgevingswet
Standaard labeling voor de binnenvaart bunkerslangen 
ism Stichting VOS 

Opgericht
mede-opgericht of ondertekend

Platform Duurzame 
Biobrandstoffen NOVE-
sectie Gas Safety Deal LPG

Leden komen bijeen
‣ 17 NOVE-cursussen gevolgd door 91 cursisten
‣ FKB keerde €10.000,- aan subsidies uit verzorgd 

door NOVE 
‣ 2 Algemene Ledenvergaderingen in een nieuw 

jasje
‣ 6 Regionale ledenbijeenkomsten met de thema’s 

Toekomstvisie Zelfstandige Brandstofhandelaren 
en Nieuwe Arbeidsvoorwaarden

Bezocht door ca. 200 NOVE-leden

Jaaroverzicht 2016

Ingediend
Insturen van de zwarte lijst bij de IMO voor wereld wijde 
adoptie 

Gep le i t voo r mond ia le i nvoer ing zwave lno rm 
scheepvaartbrandstof per 2020

NOVE actief bij
PGS 19, PGS 28, PGS 29, PGS 30, PGS 33

“NOVE bepleit bij Douane intensievere controles om 
import illegale rode diesel uit België tegen te gaan”

“NOVE pleit voor gelijke behandeling van de verschillende energievormen voor mobiliteit en een beoordeling van bron tot uitlaat”

Nieuwe businesspartners
‣ Raetsheren van Orden
‣ Logic Vision 
‣ Asselbergs & Klinkhamer

267 Facebook berichten  

304 Twitter berichten

57 Nieuwsbrieven met 220 berichten naar  

gemiddeld 514 (medewerkers van) leden 
per week verstuurd 

Top 3 nieuwsitems:  
- Accijns in België 2016, 2017, 2018 

- Nieuwe salaristabel voor het 
brandstoffenbedrijf 

- Einde daling verkoop brandstoffen

4 uitgaves met 144 pagina’s aan informatie

Ruim 12.000 website bezoekers

stand feb’17


