ISCC-zelfverklaring betreffende punt van oorsprong van gebruikte kookolie (UCO)

Informatie betreffende het punt van oorsprong (bv. restaurant, cateringbedrijf enz.)
Naam
Adres
Postcode, plaats
Land
Telefoonnummer
De hoeveelheid door het punt van oorsprong geproduceerde UCO bedraagt tien (10) of meer
metrische ton per maand1
De door het punt van oorsprong geproduceerde UCO is geheel of gedeeltelijk van dierlijke
oorsprong2
Ontvanger van de
UCO (inzamelpunt)
Door ondertekening van deze zelfverklaring bevestigt de ondergetekende het volgende:
1. UCO verwijst naar olie en vet van plantaardige of dierlijke oorsprong, dat gebruikt is om voedsel
voor menselijke consumptie te koken. Leveringen van UCO die door deze zelfverklaring gedekt
worden, bestaan algeheel uit UCO en zijn niet met andere oliën of vetten vermengd die niet aan de
definitie van UCO beantwoorden.
2. UCO dat door deze zelfverklaring gedekt wordt, beantwoordt aan de definitie van afval. Dit betekent
dat de UCO een materiaal is dat het punt van oorsprong afvoert, beoogt af te voeren of moet
afvoeren en dat de UCO niet opzettelijk werd aangepast of verontreinigd om aan deze definitie te
beantwoorden.
3. Er is documentatie beschikbaar van de geleverde hoeveelheden UCO.
4. Er wordt voldaan aan de toepasselijke nationale wetgeving betreffende afvalpreventie en -beheer
(bv. voor transport, toezicht, enz.).
5. Auditeurs van certificeringsorganen of van ISCC (die vergezeld kunnen worden door een
vertegenwoordiger van het inzamelpunt) mogen ter plaatse of middels contact met de
ondergetekende (bv. telefonisch) onderzoeken of de in deze zelfverklaring gedane uitspraken
correct zijn.
6. De informatie in deze zelfverklaring mag worden doorgestuurd naar en geëvalueerd door het
certificeringsorgaan van het inzamelpunt en door ISCC. Opmerking: het certificeringsorgaan en
ISCC houden alle in deze zelfverklaring verstrekte informatie vertrouwelijk.

Plaats, datum

Handtekening

1

10 (tien) metrische ton UCO, gelijk aan ongeveer 11,1 (elf komma één) kubieke meter / 11.100 (elfduizend honderd) liter
/ 2932 (tweeduizend negenhonderd tweeëndertig) gallons

2

Indien dit veld is aangevinkt, wordt aangenomen dat de door het punt van oorsprong geproduceerde UCO (ten minste
ten dele) van dierlijke origine is (bv. uit het gebruik van smout, boter, talg enz.) en dat het inzamelpunt de van dit punt
van oorsprong afkomstige UCO niet kan verkopen als ‘van geheel plantaardige oorsprong’. Indien dit veld niet is
aangevinkt, betekent dit dat het punt van oorsprong exclusief plantaardige olie gebruikt (bv. koolzaadolie of
zonnebloemolie) en geen olie of vet van dierlijke origine om te bakken of braden.
Opmerking: plantaardige olie die voor het bakken of braden van vlees werd gebruikt en bijgevolg onvermijdelijk ten
dele van dierlijke oorsprong is, kan nog steeds beschouwd worden als ‘UCO van geheel plantaardige oorsprong’.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelstalige versie en de vertaalde versie van dit document is de Engelstalige versie van toepassing en bindend
voor de bij deze zelfverklaring betrokken partijen.
In the event of any conflict between the English language version and the translated version of this document, the English language version shall apply and
be binding upon the parties involved in this self-declaration.
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