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WERKGROEP ACCIJNZEN 

VERSLAG   20 DECEMBER 2016 

 

CONVENOR  Antonia Block (COMEOS) / Sabine De Schryver (AAD&A) 

NOTULIST 
Antonia Block (COMEOS) / Sabine De Schryver (AAD&A) / Sophany Ramaen (AAD&A Secretariaat 
National Forum) 

AANWEZIG 

Annemie Peeters Havenbedrijf Antwerpen 
Ben Daemen Essenscia (Thermofisher) 
Caroline Van De Velde CEB (I-Clearing ) 
David Marquenie FEVIA (VIWF) 
Diederik Bogaerts ICC (KPMG) 
Dirk Aerts AGORIA (C4T) 
Dirk Moons CRSNP (Stream Software) 
Els De Sagher OEO Accijnzen 
Francky Coene CABC/SBC Temse 
Geert Van Lerberghe  Vinum Et Spiritus  
Gunter Bastijns Essenscia (BASF) 
Hans de Saeger Essenscia (vestaterminals) 
Jack Nuijten ICC (Loyens & Loeff) 
Jan Van Wesemael VOKA  (Alfaport) 
Jessy van Aert Essenscia (Evonik) 
Jim Stylemans Essenscia (Styrolution) 
Johan Geerts CRSNP (Intris NV) 
Johan Mattart BRACFO 
Jurgen Vanhoyland DM 
Kristien Cartuyvels TCV - Centrale 
Lambert de Wijngaert FEVIA (Belgische brouwers) 
Luk Buelens VEA-CEB (Belfruco) 
Maaike Vandenbergh KB Hasselt 
Marc Wouters Petroleumfederatie (Total) 
Muriel Jardin  Vinum Et Spiritus  
Olivier Clausse Klama Brussel 
Sofie Schiepers ABC Hasselt 
Tim Verdijck ICC (PwC) 

 
Agendapunt 1: INLEIDING 
 
-welkomstwoord 
-voorstelling leden Werkgroep Accijnzen 

De bedoeling is dat alle sectoren aanwezig zijn met max. 2 vertegenwoordigers per federatie, behalve indien een specifiek 
agendapunt een grotere aanwezigheid toestaat (wordt bepaald door de convenors). 

-situeren van de werkgroep binnen het Nationaal Forum 
-context van de agendapunten 

De leden van de werkgroep kunnen bijkomende punten op de agenda zetten. Voor een efficiënte vergadering worden die 
agendapunten ten laatste 5 dagen voor de vergadering verwacht (te versturen naar forumda@minfin.fed.be). 

 
Agendapunt 2: overlopen actiepunten 
 
De actiepunten komen voornamelijk uit de beleidsnota van de Minister van Financiën Van Overtveldt.  
 
Actiepunt 1: Codificatie accijnswetgeving 
 
Mw. De Sagher van de dienst OEO Accijnzen deelt mee dat de codificatie inzake accijnzen zal worden uitgeschreven zodra het UCC 
volledig werd omgezet. Daarna zal de Algemene Wet inzake Douane en Accijnzen en het boekwerk Accijnsbewegingen herschreven 
worden. 
De eerste vergaderingen werden hiervoor opgestart. 
Ook de economische operatoren en de academische wereld zullen betrokken worden bij het uitschrijven van de codificatie.  
 

 
ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

1. 
Stand van zaken over codificatie accijnswetgeving geven OEO Accijnzen 18/04/2017 

 

mailto:forumda@minfin.fed.be
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Actiepunt 2: Database accijnsinrichtingen 
 
Voor de communautaire accijnsgoederen bestaat een Europese databank SEED die voor de economische operatoren raadpleegbaar 
is op de website van de EU en in EMCS. Hier kunnen bedrijven nagaan of hun klant bevoegd is om onder de 
accijnsschorsingsregeling te werken met aanduiding van de toegelaten accijnsgoederen.  
 
Voor een vergunning accijnsinrichting bestaat momenteel geen databank die de economische operatoren kunnen raadplegen, zodat 
niet kan worden nagegaan wie onder accijnsschorsingsregeling mag handelen met koffie en/of alcoholvrije dranken.  
Er is behoefte voor dergelijke databank. 
De Administratie KLAMA wordt gevraagd een databank te ontwikkelen van de vergunningen accijnsinrichting die door de private 
sector raadpleegbaar is. Momenteel moet KLAMA echter prioriteit geven aan de wijzigingen nav de UCC. 
 

 
ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

2. 
Stand van zaken database accijnsinrichtingen geven KLAMA 18/04/2017 

 
Actiepunt 3: Professionele diesel 
 
Om de dossierlast te verlagen van de terugbetalingen inzake professionele diesel werd door de dienst OEO Accijnzen, de dienst 
Automatisering, de dienst Klama en het Enig Kantoor (dienst Professionele Diesel) een elektronisch systeem ontwikkeld voor 
terugbetaling aan Belgische gebruikers van professionele diesel. 
Deze applicatie is in werking sinds maart 2016. Het externe gedeelte is in werking vanaf april 2016 . De applicatie werkt correct en 
moet enkel nog geoptimaliseerd worden door de volledige input van de koppeling met de vergunningen “Energieproducten en 
Elektriciteit, andere dan onder schorsing van accijnzen” – eindgebruikers- productcode 22 (professioneel gebruik). 
Naast het “oude” systeem van teruggavedossiers zal de verlaging van de bijzondere accijns verleend aan professionele gebruikers 
ook gekoppeld worden aan tankkaarten. Zodat de begunstigden van het accijnstarief voor professioneel gebruik dit voo rdeel 
rechtstreeks krijgen bij de tankbeurten via de tankkaart. Streefdoel hiervoor: 1/1/2018. 
 
Dhr. Mattart, BRAFCO, stelt dat dit nadelig en concurrentieverstorend is voor zijn leden. Bovendien is hij van mening dat AAD&A 
geen rekening hield met de opmerkingen van BRAFCO. Hij vraagt om gezien de nefaste gevolgen voor een overgrote meerderheid 
van de operatoren in de sector, het project van de koppeling van het accijnsvoordeel aan een tankkaart te stoppen. Deze 
problematiek zal naar de betrokken dienst worden doorverwezen.  
 
De private sector verzoekt ook om specificaties omtrent het gebruik van tankkaarten zo spoedig mogelijk kenbaar te maken zoda t 
een goede organisatie mogelijk is. 
 

 
ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

 
Specificaties omtrent het gebruik van tankkaarten OEO Accijnzen 

Een datum wordt eind februari 
bepaald 

 
Actiepunt 4: Landbouwtractoren 
 
Mw. Cartuyvels van de Administratie TCV licht toe dat er een werkmethode werd opgesteld voor de controles op landbouwtractoren. 
Er moet vooral nagegaan worden of de tractor voor de activiteiten die hij uitvoert met de correcte motorbrandstof wordt 
aangedreven en of betrokkene alle formaliteiten naleeft voor gemengd gebruik (bv. landbouw en grondwerken). 
Op basis van de werkmethodes werden weekcontroles georganiseerd op de openbare weg. Met de feedback zullen de controles 
intenser worden of worden geoptimaliseerd. 
 
Dit agendapunt moet niet verder door de werkgroep worden opgevolgd. 
 
Actiepunt 5: EMCS - koppeling PLDA met EMCS bij uitvoer 
 
Dhr. Van Hoyland van de dienst Automatisering licht toe dat de koppeling tussen PLDA en EMCS sinds 26/9/2016 operationeel is.  De 
automatische cross-check tussen de uitvoeraangiften en het e-AD werkt. Er stellen zich weinig problemen. 
 
Op Europees niveau zijn hieromtrent nog besprekingen aan de gang die moeten opgevolgd worden.  
 
Actiepunt 6: EMCS - koppeling PLDA met EMCS bij invoer 
 
Er wordt voorzien om vanaf het tweede kwartaal 2017 een handmatige cross -check uit te voeren tussen de invoeraangifte, 
opgesteld in PLDA en het e-AD opgesteld in EMCS voor goederen die nadat ze op het kantoor van invoer in het vrije verkeer werden 
gebracht te verzenden onder accijnsschorsingsregeling naar een geadresseerde in België of een andere lidstaat van de EU.  
Na deze actualisatie zal niet meer gewerkt worden met de Belgische toepassing AGD-IMP. 
Het statuut van Geregistreerde Afzender zoals voorzien in de Wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake 
accijnzen zal worden verleend, na akkoord van de dienst OEO Accijnzen en de Administratie KLAMA. Toestemming hiervoor zal 
worden gevraagd. 
De technische aflevering van de vergunningen in het geautomatiseerde systeem EMCS in SEED is reeds mogelijk. 
 
Indien reeds aanvraagformulieren voor het statuut Geregistreerde Afzender op de diensten klantenbeheer van KLAMA werden 
ingediend en behouden, mogen deze nog worden gebruikt voor afgifte van de vergunning Geregistreerde Afzender. In Regio 
Antwerpen moet de private sector die reeds een aanvraag indiende in het verleden, die aanvraag niet opnieuw indienen. In Regi o 
Brussel en Regio Hasselt moeten de aanvragen opnieuw worden gedaan. In deze Regio’s  wordt er geen rekening gehouden met 
reeds ingediende aanvragen. 
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De private sector verzoekt de aanvraagformulieren te publiceren op de website van de AAD&A. 
De medewerkers van KLAMA verzoeken de aanvraagformulieren te publiceren op de intranetsite van KLAMA. 
 
Op Europees niveau zijn hieromtrent nog besprekingen aan de gang die moeten opgevolgd worden.  
 

 
ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

6. Navragen aan KLAMA of de vergunningen Geregistreerde Afzender 
kunnen worden afgegeven 

OEO Accijnzen 31/01/2017 

 
Formulieren ter beschikking stellen op intranet en internet KLAMA 31/01/2017 

 
Nota of omzendbrief voorbereiden OEO Accijnzen 01/06/2017 

 
Actiepunt 7: Rechtstreekse aflevering van nationale accijnsproducten 
 
Rechtstreekse aflevering van nationale accijnsproducten werd mogelijk gemaakt met artikel 81 van de Wet van 18 december 2015 
houdende fiscale en diverse bepalingen.  
Het Koninklijk Besluit van 9 november 2016 tot wijziging van het KB van 18 april 2010 betreffende het accijnsstelsel van alcoholvrije 
dranken en koffie, wat betreft de voorwaarden voor de rechtstreekse aflevering , verscheen in het Belgisch Staatsblad van 9 
december 2016. 
Het Ministerieel  Besluit van 23 november 2016 tot wijziging van het MB van 19 april 2010 betreffende het accijnsstelsel van 
alcoholvrije dranken en koffie tot vaststelling van het aanvraagformulier voor de vergunning rechtstreekse aflevering versche en in 
het Belgisch Staatsblad van 12 december 2016. 
Het KB en MB treden in werking op 1 januari 2017. 
De aanvragen voor rechtstreekse aflevering voor accijnsinrichtingen kunnen ingediend worden bij de diensten klantenbeheer van  de 
Administratie KLAMA. 
 
Dit agendapunt is afgehandeld.  
 
Actiepunt 8: Erkende entrepothouders - Aangepast controleplan voor "betrouwbare" bedrijven vergelijkbaar met 
AEO-statuut 
 
Reeds eerder werd besproken dat inzake accijnsvergunningen geen systeem naar analogie met AEO voor douanevergunningen zal 
worden opgezet, noch zijn de voordelen die gekoppeld worden aan een AEO-certificaat van toepassing voor accijnsvergunningen. 
 
Aangezien de accijnswetgeving voorziet dat de borgstelling inzake verzending voor erkend entrepothouders en geregistreerde 
afzenders kan worden gereduceerd voor bedrijven die veelvuldige verzendingen hebben, geen ernstige of herhaalde overtredingen 
hebben en financieel gezond zijn, zullen bedrijven die inzake douane beschikken over een AEO-certificaat kunnen genieten van de 
verlaging van de verzendingsborg. Dit houdt in dat borg 30% van de in het spel zijnde accijnzen bedraagt over 1 week normale 
activiteit inzake verzendingen en niet 100% over 2 weken normale activiteit. 
De criteria die opgelegd worden aan AEO-bedrijven voldoen immers  voor de verlaging van de borgstelling inzake verzending . 
De teams klantenbeheer van de Administratie KLAMA zullen gevraagd worden dit uniform toe te passen in België.  
De wetgeving voorziet geen mogelijkheid voor verlaging van de opslagborg voor erkend entrepothouders.  
 
Dhr. Olivier Clausse merkt op dat in de wettelijke bepalingen de Administratie BUEK nog steeds bevoegd is voor het bepalen van de 
borgen. BUEK zal daarom om haar akkoord gevraagd worden bij deze afspraken. 
 
Dhr. Marc Wouters merkt op dat houders van een AEO-statuut op accijnsgebied in aanmerking zouden kunnen komen voor een 
borgstelling berekend op slechts 30% van de leveringen onder schorsing gedurende 1 week i.p.v. op 100% van de leveringen onde r 
schorsing gedurende 2 weken. 
 
Omgekeerd zou ook dezelfde benaderwijze moeten worden toegepast: 
- Het statuut van “erkend entrepothouder” kan vergeleken worden met het AEO -statuut. Immers om één van de statuten te 
bekomen moet men in beide gevallen voldoen aan een reeks criteria waaruit blijkt dat de betrokken firma als “betrouwbaar” kan  
worden beschouwd. 
- Een erkend entrepothouder, niet AEO, moet ten gevolge van UCC evenwel: 
a. 100% borgen i.p.v. 10% voor zijn douanetransacties 
b. voldoen aan de AEO-criteria om douanevergunningen aan te vragen of om bestaande vergunningen te laten verlengen 
- Dit betekent m.a.w. dat binnen dezelfde Administratie van Douane & Accijnzen een bedrijf als “betrouwbaar” wordt 
aanzien (met soms toekennen van afwijkingen) en tegelijkertijd als “onbetrouwbaar” inzake douane (met negatieve gevolgen).  
- De private sector vraagt daarom dat de AAD&A de erkend entrepothouders inzake douane en inzake accijnzen uniform zou 
behandelen (zoals dit blijkbaar ook mogelijk is voor AEO-bedrijven), en dat deze erkend entrepothouders voor hun (sporadische) 
douane-activiteiten niet worden “bestraft” enkel en alleen omdat ze geen AEO-statuut hebben. 
 
Via de Stuurgroep van het Nationaal Forum zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde werkgroep.  
 

 
ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

8. Aan KLAMA Centraal vragen om een communicatie aan de teams 
Klantenbeheer om de verlaging van verzendingsborg voor AEO’s 
uniform toe te passen 

Sabine De Schryver 31/01/2017 

 
Douanevoordelen voor erkend entrepothouders voorleggen aan Convenors 12/01/2017 
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Stuurgroep om in de juiste werkgroep te bespreken 

 Vragen aan KLAMA Centraal om de vragenlijst voorafgaande audit 
te updaten 

Sabine De Schryver 31/01/2017 

 Aan BUEK akkoord vragen voor verlaagde verzendingsborg voor 
AEO’s 

Sabine De Schryver 31/01/2017 

 
Actiepunt 9: Werkmethode D&A "Toevoegen van herkenningsmiddelen en denatureren van benzine” 
 
Deze werkmethode WMT 0002 van de Administratie KLAMA zal vanaf 1 februari 2017 in werking treden met een overgangsperiode 
tot 1 mei 2017. De werkmethode regelt nationaal de voorafgaande toestemming voor het mogen kleuren van energieproducten en 
denatureren van benzine door middel van een vergunning verleend door de dienst klantenbeheer van KLAMA en regelt het toezicht  
op deze operaties door middel van een manipulatieaanvraag. 
De economische operatoren met vergunningen inzake energieproducten zullen voor 1 februari 2017 in kennis worden gesteld met 
een brief van de regionale teams klantenbeheer dat de werkmethode raadpleegbaar is op de website van AAD&A.  
De diensten van AAD&A worden per mail in kennis gesteld. De werkmethode wordt gepubliceerd op de intranetsite van KLAMA. 
 
Vergunningen die reeds in Antwerpen werden verleend op basis van de Antwerpse dienstnota A/13/0002 van 13 december 2013 
blijven geldig. Deze procedure werkte reeds in Antwerpen omdat daar voor de reorganisatie van de diensten van AAD&A werd 
gestart met de pilootprojecten CABC/SBC en mobiele teams 
 
De private sector meldt dat slechts 1 tussenkomst van de mobiele teams bij kleuringen van toepassing zou zijn. Dit is in strijd met 
de werkmethode en wordt verder nagekeken. 
 
De private sector meldt ook dat bezitters van een automatisch injectiesysteem problemen hebben bij het aanvragen van manuele 
kleuringen ondanks dat deze voorzien zijn in hun vergunning. TCV zal bij het bevoegde mobie le team nagaan welke problemen zich 
stellen. 
 

 
ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

9. Feedback geven op de nieuwe werkmethode “Toevoegen van 
herkenningsmiddelen en denatureren van benzine” 

Leden van de 
werkgroep 

18/04/2017 

 Communicatie naar Mobiele Teams rond manueel kleuren 
(vergunning moet geraadpleegd worden) 

Kristien Cartuyvels 
TCV 

15/01/2017 

 
Actiepunt 10: Werkmethode D&A "Mengen van energieproducten" 
 
Deze werkmethode WMT 0007 van de Administratie KLAMA zal vanaf 1 februari 2017 in werking treden met een overgangsperiode 
tot 1 mei 2017. De werkmethode regelt nationaal de voorafgaande toestemming voor het mogen mengen van energieproducten 
door middel van een vergunning verleend door de dienst klantenbeheer van KLAMA en regelt de mogelijkheid tot het toezicht op 
deze operaties door middel van een kennisgeving. 
De economische operatoren met vergunningen inzake energieproducten zullen voor 1 februari 2017 in kennis worden gesteld met 
een brief van de regionale teams klantenbeheer dat de werkmethode raadpleegbaar is op de website van AAD&A. 
De diensten van AAD&A worden per mail in kennis gesteld. De werkmethode wordt gepubliceerd op de intranetsite van KLAMA.  
 
Vergunningen die reeds in Antwerpen werden verleend op basis van de Antwerpse dienstnota A/13/0002 van 13 december 2013 
blijven geldig. Deze procedure werkte reeds in Antwerpen omdat daar voor de reorganisatie van de diensten van AAD&A werd 
gestart met de pilootprojecten CABC/SBC en mobiele teams. 
 
De private sector meldt reeds praktische problemen in verband met de werkmethode, voornamelijk met het insturen van 
kennisgevingen per transactie. Deze problemen zullen bekeken worden wanneer ze zich stellen. 
 

 
ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

10. Feedback geven op de nieuwe werkmethode “Mengen van 
energieproducten” 

Leden van de 
werkgroep 

18/04/2017 

 
Actiepunt 11: Systeem van jaarlijkse indexering accijnzen: methode van uitvoering 
 
De dienst OEO Accijnzen meldt dat er op 1/1/2017 enkel een indexering van de accijnstarieven komt voor benzine en gasolie 
motorbrandstof. 
Bij deze indexering moet door de betrokken economische operatoren een voorraadaangifte worden ingediend bij de Administratie 
BUEK. 
De private sector stelt zich de vraag of de indexering niet moet gebeuren aan de hand van een monitoring met de buurlanden. 
Gebeurt deze monitoring en is betrokkenheid van de private sector hier mogelijk?  
De vraag zal voorgelegd worden aan het Kabinet van Financiën. 
 
Met betrekking tot de inwerkingtreding van de indexering wijst de sector op het feit dat bij de inwerkingtreding er momenteel geen 
rekening gehouden wordt met de datum waarop deze indexering ook effectief in de berekening van de maximumprijs kan worden 
opgenomen. 
De berekening van de maximumprijs van diesel en benzine wordt immers niet uitgevoerd op zater-, zon- en feestdagen. Dit 
betekent dat indien de indexering in werking treedt op een zondag, maandag of een dag na een feestdag dat de verhoging van de 
accijnzen niet opgenomen is in de maximumprijs en dat deze dus gedragen moet worden door de leveranciers zonder dat een 
doorrekening naar de eindgebruiker mogelijk is. 
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ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

11. Vragen aan kabinet van Financiën of de indexering van 
accijnstarieven niet moet gebeuren via een monitoring van de 
buurlanden + is de info publiek? + kan de private sector hierin 
betrokken worden? 

OEO Accijnzen 18/04/2017 

 Afspraken maken tussen FOD Financiën en FOD Economie over 
de accijnsverhoging (zodat de verhoging van accijns gekend is 
vóór het weekend of feestdag) 

OEO Accijnzen 18/04/2017 

 
Actiepunt 12: Vergunning als accijnsinrichting (bv. Vers appelsiensap) 
 
Overeenkomstig de wettelijke bepalingen moet productie van accijnsproducten gebeuren in een accijnsinrichting. Hieruit volgt dat 
vruchten die in winkels of horeca worden geperst tot vruchtensappen bv. door middel van ZUMEX-toestellen onderworpen zijn aan 
accijnsformaliteiten en moeten beschikken over een accijnsinrichting. Het accijnstarief voor vruchtensappen bedraagt  momenteel 
€0. Indien de vruchtensappen verpakt worden in flessen, is drankverpakkingsheffing verschuldigd. 
 
De private sector vindt de accijnsverplichtingen niet in verhouding met de beperkte accijnshandelingen. OEO Accijnzen zal nagaan 
of er een politieke bereidheid is om de wetgeving aan te passen. 
 
Verder werd de vraag gesteld hoe moet worden omgegaan met mobiele fruitpersen. Dit zal worden onderzocht.  
 

 
ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

12. Vragen aan kabinet van Financiën om wetgeving rond 
accijnsinrichtingen (uitzondering voor vers appelsiensap) aan te 
passen 

OEO Accijnzen 01/02/2017 

 
Actiepunt 13: Administratieve vereenvoudiging m.b.t. Administratief Akkoord inzake controlemaatregelen bepaalde 
minerale oliën (in kleinhandelsverpakkingen) (Artikel 2bis, lid 3 richtlijn 92/81/EG dd 19/10/1992 betreffende de 
harmonisatie van de structuur van de accijns op minerale oliën) 
 
Dhr. Daemen, Essenscia (Thermofisher), vermeldt dat het administratief akkoord inzake controlemaatregelen van bepaalde 
energieproducten (Artikel 2bis, lid 3 richtlijn 92/81/EG dd 19/10/1992 betreffende de harmonisatie van de structuu r van de accijns 
op minerale oliën) dat werd gesloten tussen België en Nederland, Groothertogdom Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en het 
Verenigd Koninkrijk voor de vereenvoudiging bij verzendingen ook kan toegepast worden voor kleinhandelsverpakkingen.  
 
Een gelijkaardig administratief akkoord (artikel 20, paragraaf 3 van de Richtlijn 03/96/EG van de Raad van 27/10/2003) dat werd 
afgesloten tussen België en Frankrijk voorziet geen mogelijkheid tot een vereenvoudiging bij verzendingen in 
kleinhandelsverpakking. 
 
Dhr. Daemen verzoekt deze ongelijkheid op te lossen.  
OEO Accijnzen is bereid dit administratief akkoord opnieuw te onderhandelen met Frankrijk.  
 
De private sector vraag ook de mogelijkheid te onderzoeken om het administratie f akkoord uit te breiden tot alle lidstaten. Er wordt 
verder onderzocht of er bereidheid is. 
 

 
ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

13. Administratief akkoord met Frankrijk opnieuw onderhandelen 
zodat de vereenvoudiging ook geldig is bij verzendingen in 
kleinhandelsverpakking  

OEO Accijnzen 18/04/2017 

 Mogelijkheid onderzoeken om het administratief akkoord uit te 
breiden tot (alle) andere lidstaten 

OEO Accijnzen 18/04/2017 

 
Actiepunt 14: Toepassing van een wettelijk voorziene gunstmaatregel ivm zekerheidsstellingen inzake accijnzen 
(Vraag Dhr. Van Lerberghe, Directeur-generaal Vinum & Spiritus) 
 
De vraag van Dhr. Van Lerberghe werd reeds behandeld in agendapunt 9. Er zal nationaal gestree fd worden naar een uniforme 
toepassing van de hoogte van de borgstellingen inzake verzending voor AEO-bedrijven door het beperken van de verzendingsborg 
naar het bedrag inzake accijnzen van 30% over 1 week normale activiteit inzake verzendingen, zoals voorzien in artikel 11, §  
3 van het KB van 17 maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen. 
 
Actiepunt 15: Mogelijkheid tot bekomen versoepeling van het tijdstip van indienen AC4 bij kleine accijnshandelaren 
 
De private sector meldt dat het wekelijks indienen van een AC4 voor vaak kleine bedragen een zware last is voor kleine handelaren 
inzake communautaire accijnsgoederen of nationale accijnsproducten naast hun commerciële activiteiten. 
Bestaat er een bereidheid om de wettelijke bepalingen in die zin te versoepelen? OEO Accijnzen volgt dit verder op in overleg  met 
de Administratie BUEK. 
 

 
ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 
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14. In overleg met BUEK de mogelijkheid onderzoeken voor een 
vereenvoudiging van het indienen van AC4 

OEO Accijnzen 01/02/2017 

 
Actiepunt 16: Gezamenlijke opslag van uniegoederen met vrije goederen in belastingentrepot 
 
Dit agendapunt werd reeds in eerdere vergaderingen behandeld. Goederen in verbruik (accijnzen betaald) of niet-accijnsgoederen 
mogen niet in een belastingentrepot worden opgeslagen, tenzij ze worden gemengd met energieproducten onder 
accijnsschorsingsregeling. 
Door een recente vaststelling van de NL-douane rijst dit probleem opnieuw omdat bepaalde gasoliën die een hoger gehalte aan 
aromaten bevatten, worden ingedeeld in de GN-code 2707 999 en niet als een accijnsgoed van de GN-code 2710. 
 
Er is dringend noodzaak om duidelijk te stellen hoe te handelen met deze vrije goederen/niet -accijnsgoederen. 
Toch opnemen in belastingentrepot ondanks het feit dat deze niet zijn opgenomen in artikel 418 van de Programmawet van 27 
december 2004?  
 
OEO Accijnzen meldt dat o.a. deze problematiek in januari 2017 overlegd zal worden met de NL -douane. 
 

 
ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

16. Stand van zaken met betrekking tot het verschil in indeling van 
bepaalde gasoliën. 

OEO Accijnzen 18/04/2017 

 
Agendapunt 3: varia 
 
Op internet van D&A werden 2 brochures gepubliceerd: bier brouwen en verhandelen van accijnsgoederen. Te raadplegen via deze 
link: http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/accijnzen/index.htm 
 
Tabak: AC4 elektronisch => de analyse is uitgevoerd. Timing van uitvoering is najaar 2017.  
 
OEO Accijnzen is niet op de hoogte van voorziene taks shifts op accijnsproducten. 
 

ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opsommen van gewenste administratieve vereenvoudigingen 
inzake accijnzen 

Leden van de 
werkgroep 

10/04/2017 

Agendapunten meedelen 
Leden van de 
werkgroep 

10/04/2017 

 
De volgende vergadering zal op dinsdag 18 april 2017 om 10u plaatsvinden. 

https://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/accijnzen/index.htm

