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TransporTaanvraag voor goederen meT een humaniTair karakTer

Bestemming:

AAnvrAger:

• Naam van de vereniging:

• Type vereniging – gelieve het corresponderende vakje aan te vinken:

Humanitaire organisatie - partner van het DGD;

Humanitaire organisatie - geen partner van het DGD;

Erkende NGO (actoren van de niet-gouvernementele samenwerking - ACNG)

Erkend als hulpinstelling voor ontwikkelingslanden 

(op grond van: artikel 14533, eerste lid, 2 - van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992); 

NGO die deel uitmaakt van het «People’s International Solidarity Initiative» of 4e Pijler initiatief (BRU/WALL); 

Lokale NGO.

• Naam van de verantwoordelijke:

• Voornaam van de verantwoordelijke:

• Adres (van hoofdkantoor of verantwoordelijke):

• Telefoonnummer:

• E-mail :

• Website:

voldoet de zending AAn een lokAle vrAAg? motiveer kort:
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dringendheid vAn het project (gelieve het vakje aan te vinken dat overeenkomt met uw aanvraag)

ZEER DRINGEND - “Live Saving Assistance”

Dringend - Structurele steun

Niet dringend

doel vAn het project :

Gebrek aan voedselzekerheid, motiveer:

Gebrek aan toegang tot water-/hygiënevoorzieningen, motiveer:

Toegang tot basisdiensten (onderwijs, gezondheid, enz.), motiveer:

Heropbouw van infrastructuur vernietigd door conflict/ramp (klimaat), motiveer:

Voorbereiden/versterken van de lokale bevolking in geval van conflict/ramp (klimaat), motiveer:

Economische moeilijkheden, motiveer:

Andere, motiveer:
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Begunstigden vAn het project:

•	 Naam van de vereniging:

•	 Naam en voornaam van de verantwoordelijke:

•	 Adres:

•	 GSM Nr:

goederen :

(1) Levering: 

De aanvrager verklaart dat de goederen worden geleverd op de meegedeelde datum, tijd en plaats,  
overeenkomstig de daartoe gegeven instructies van het Ministerie van Defensie.

(2) Staat van de goederen: 

Nieuw

In goede staat (bij gebreke daarvan wordt deze niet geaccepteerd tijdens de levering).

De aanvrager verklaart dat de verzonden goederen niet in strijd zijn met de internationale wetgeving 
inzake vervaldatums en gevaarlijke producten.

(3) Verpakking:

De aanvrager verklaart dat de goederen in onberispelijke, solide en volledig gesloten geleverd worden 
en met duidelijke markeringen ten aanzien van de afzender en ontvanger.

(4) Douane:

Uitvoer: Indien de restwaarde van de goederen groter is dan EUR 1.000 en/of het gewicht groter 
is dan 1.000 kg, moet ook een EX1-formulier met betrekking tot de internationale handel worden 
verstrekt wanneer de pakketten op de militaire luchthaven worden afgeleverd.

Invoer: De aanvrager verklaart dat hij verantwoordelijk is voor de douaneprocedures voor invoer in 
het land van bestemming en voor het dragen van de daaraan verbonden kosten. 

de Taak van defensie is beperkT ToT heT vervoer Tussen belgië en heT land van besTemming.
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(5) Ontvangst van de goederen:

De aanvrager verklaart dat zijn lokale vertegenwoordiger verantwoordelijk is voor de snelle ontvangst 
van de pakketten in overeenstemming met de instructies van de vertegenwoordiger van Defensie en 
dat hij zijn instructies strikt zal opvolgen.

NB: Het niet naleven van een of meer van deze bepalingen kan leiden tot een weigering bij levering van de 
goederen aan Melsbroek of tot uitsluiting van een latere verzending.

verklAring:

«Ik verklaar dat de vervoerde humanitaire goederen op een geheel gratis manier of in het kader van een 
(duidelijk omschreven) ontwikkelingsproject ter beschikking zullen worden gesteld van de hierboven 
beschreven doelgroep en dat deze goederen geen deel zullen uitmaken van een commerciële transactie en 
niet gebruikt zullen worden voor politieke doeleinden.»

Voor gelezen en goedgekeurd (aan te vinken)

Handtekening

Gelieve dit formulier, ingevuld in te dienen via: MOD-SAT4-AIR@mil.be.

Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de dienst SAT4-Air op het volgende nummer: 
+32 2 44 15161.

“Defensie garandeert niet dat er een plaats beschikbaar zal zijn en behoudt zich het exclusieve 
recht voor om de aanvraag al dan niet te aanvaarden”.
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