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Welkom 
 
Voorstelling 2 nieuwe leden: 
Dhr. Filip Ackermans – Essenscia (Chevron Philips International) Verontschuldigd 
Dhr. Daniel Lenie ABC/SBC Mechelen Regio Hasselt 
 
Overlopen afgehandelde dossiers: 
 
-Geregistreerde Afzender 
De procedures voor het verlenen van de vergunningen geregistreerd afzender werden in regio’s Antwerpen en Hasselt, die aanwezig waren 
op de vergadering van de werkgroep, opgestart. Voor de daadwerkelijke afgifte van de vergunning geregistreerde afzender blijv en enkel 
nog interne vragen die moeten uitgeklaard worden bv. Moeten de bewoordingen van de borgakten worden aangepast voor een 
geregistreerde afzender die ook beschikt over een vergunning erkend entrepothouder in de situatie waar de borg toereikend is om ook de 
risico’s van de verzendingen van de geregistreerde afzender te dekken. De Administratie van Geschillen behandelt dit momenteel.  
 
-Toepassen van de verlaagde verzendingsborg voor AEO  
Om de verlaagde verzendingsborg toe te passen (30% over 1 week normale activiteit) voor erkend entrepothouders die beschikken over 
een AEO inzake douane werd op 3 mei 2017 een brief aan alle centrumdirecteurs van AAD&A gericht.  
 
-Lijsten met contactgegevens van de beroepsfederaties 
Deze lijsten werden bezorgd aan de Afdeling Operations voor omdeling van werkmethodes 
 
 
Dossiers nog in behandeling: 
 
 
Agendapunt 1: Stand van zaken over codificatie accijnswetgeving  
 
De termijn voor het opstellen van de codificatie van de accijnswetgeving is nog niet bekend. UCC blijft voorlopig prioritair.  Zeker omdat 
sommige accijnsformaliteiten gekoppeld zijn aan douanewetgeving moet er eerst duidelijkheid zijn over de toepassing van de 
douaneformaliteiten na UCC vooraleer met accijnzen kan worden gestart.  
Momenteel zijn er wel reeds besprekingen met Luxemburg over de aanpassing van de AWDA en bijhorende accijnscodificatie. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opvolgen stand van zaken codificatie accijnswetgeving OEO Accijnzen 25/1/2018 

 
 
 
Agendapunt 2: Evolutie KIS-SIC voor een databank Accijnsinrichtingen 
 
Aangezien AAD&A momenteel werkt aan het project KIS-SIC waarin alle Belgische douane- en accijnsvergunningen zullen opgenomen 
worden, zal geen aparte databank meer opgericht worden voor de accijnsinrichtingen.  
De contractant voor de ontwikkeling van KIS-SIC is bekend en er is gestart met de ontwikkeling. 
Mw. Jessy Van Aert van de WG Bijzondere regelingen meldt dat waarschijnlijk 1/1/2018 zal gestart worden met de douanevergunningen in 
KIS-SIC. In een later stadium zullen de accijnsvergunningen worden ingevoerd. 
Meer informatie hierover kan u vinden in de presentatie CDMS_KIS-SIC op de website van het Nationaal forum, Nationale werkgroepen, WG 
Bijzondere regelingen. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opvolgen van de evolutie van KIS/SIC, in het bijzonder voor de 
vergunningen accijnsinrichting 

Operations/Vergunningen 25/1/2018 

 
 
Agendapunt 3: Dubbele laadarm voor automatische injectiesystemen 
 
Essenscia, het Antwerpse Havenbedrijf en de Petroleumfederatie vermelden in de vergadering van 26/4/2017 de problematiek van de 
dubbele laadarm bij automatische injectiesystemen. Deze problematiek wordt verder behandeld op de dienst OEO Accijnswetgeving. 
Dhr. Wouters van Petroleumfederatie meldt dat er op 23/10/2017 een bezoek wordt gebracht door de betrokken diensten van AAD&A  aan 
een plaats in Frankrijk waar een door de Franse autoriteiten automatisch injectiesysteem met dubbele laadarm werd goedgekeurd. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opvolgen problematiek dubbele laadarm automatisch injectiesysteem OEO Accijnswetgeving 30/11/2017 

 
 
 
Agendapunt 4: Verzoek aanpassing accijnswetgeving voor fruitpersen in winkels, horeca en mobiele fruitpersen 
 
FAVV beschikt niet over lijsten van verkopers die vruchtensappen verkopen via fruitpersen.  
AAD&A zoekt andere kanalen om de houders van fruitpersen te kennen. Elk voorstel of medewerking van de sector is wenselijk. 
 

http://www.naforna.be/nl/system/files/2017%2009%2006%20Bijlage%20presentatie%20CDMS_KIS-SIC.pdf
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Met het fruitpersen gebeurt een productie van accijnsproducten en moet een vergunning accijnsinrichting vergund zijn. Accijnzen op 
vruchtensappen zijn momenteel €0 maar drankverpakkingsheffing is verschuldigd wanneer de dranken geperst en verkocht worden om door 
de klant te worden meegenomen. 
 
De leden van de werkgroep van de sector en de controlerende diensten van AAD&A vragen een vereenvoudiging zowel inzake de 
vergunning als inzake de aangifte ten verbruik.  
Kan gedacht worden aan een vorm van registratie in plaats van de procedure voor het verkrijgen van een vergunning accijnsinri chting? 
Een andere optie is om een minimumhoeveelheid in te voeren voor een accijnsinrichting zoals dat ook voor de vergunning erkend 
entrepothouder voor accijnsgoederen van toepassing is? 
Kan een vereenvoudiging van de aangifte ten verbruik in aanmerking worden genomen? De AC4 van houders van fruitpersen vermelden 
steeds zeer kleine bedragen van enkele centen of euro’s. 
 
De controlerende diensten van AAD&A melden dat vergunningen accijnsinrichting voor fruitpersen soms als hoge prioriteit in 
controleprogramma’s naar voor komen en melden dat er beter prioriteit wordt gegeven aan controles waar meer accijnzen in het spel zijn. 
 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Onderzoek voor een eventuele registratie van fruitpersen in plaats van een 
vergunning accijnsinrichting 
Eventueel invoeren van een minimumhoeveelheid voor het verkrijgen van 
een vergunning accijnsinrichting 

OEO Accijnzen 25/1/2017 

 
 
Agendapunt 5: De mogelijkheid onderzoeken voor een vereenvoudiging van het indienen van een AC4.  
 
Zoals gevraagd in de vorige vergadering van de werkgroep maakte Dhr. Vandenhoute van Finances een overzicht van de AC4 met kl eine 
bedragen. 
Samengevat: Tijdens de periode van januari tem. augustus 2017 werden 90.192 AC4 ingereikt waarvan er 15.013 AC4 een bedrag <50€ 
vermelden. 
Van de 15.013 AC4 zijn er 1.516 AC4 met een bedrag < 2€, 1.693 AC4 < 5€, 3.974 AC4 < 10€ en 8.748 AC4 < 25€.  
 
Vooral door kleine handelaren blijft het opmaken van AC4 voor kleine bedragen lastig. Vooral het inloggen via de RSZ en PLDA schept 
problemen voor kleine handelaren.  
In tegenstelling tot operatoren die actief zijn inzake douanewetgeving zijn accijnsoperatoren vaak kleinere bedrijven . Directe of indirecte 
vertegenwoordiging is niet van toepassing inzake accijnswetgeving. Kleine handelaren kunnen zich dus niet laten bijstaan door een 
douanevertegenwoordiger.  
 
Het Kabinet meldde reeds eerder dat het globaliseren over een ruimere periode in de plaats van een wekelijkse aangifte AC4  een 
budgettaire impact kan hebben en schept een precedent voor andere sectoren of inningen met hogere bedragen.  
 
Kan voor kleine accijnshandelaren of voor AC4 met bedragen < 50€ aanvaard worden dat manuele aangiften worden ingereikt op het 
hulpkantoor? De accijnswetgeving voorziet nog inreiking van manuele aangiften.   
 
Over het algemeen kan worden gesteld dat het betalen van accijnzen eenvoudiger zou moeten zijn.  
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Onderzoeken van het aanvaarden van manuele aangifte AC4 <50€  Walter Vandenhoute 25/1/2018 

 
 
Agendapunt 6: Administratief akkoord op basis van artikel 20, paragraaf 3 van de Richtlijn 03/06/EG van de Raad van 27 
oktober 2003 met Frankrijk onderhandelen zodat vereenvoudiging ook geldig is bij verzendingen in 
kleinhandelsverpakkingen 
 
De gesprekken tussen de Belgische en Franse autoriteiten vonden plaats. Een aanpassing van het bilateraal akkoord vond nog ni et plaats 
maar mogelijk lijkt er een gunstig aanpassing te komen.    
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opvolgen van de gesprekken met Frankrijk OEO Accijnzen 25/1/2018 

 
 
Agendapunt 7: Administratieve akkoorden op basis van artikel 2 bis, lid 3 van Richtlijn 92/81/EG van de Raad van 19 
oktober 1992 voor vereenvoudiging bij verkeer uitbreiden naar (alle) andere lidstaten  
 
De economische operatoren wensen dat het bilateraal akkoord dat werd afgesloten tussen BE, VK, LUX, AT, DE en NL wordt uitgebreid naar 
andere lidstaten. 
De contacten werden gelegd met de andere lidstaten. 
Litouwen, Portugal, Estland, Letland en Ierland lieten reeds weten geen interesse te tonen voor de uitbreiding. Andere lidstaten gaven geen 
reactie. Dit onderwerp zal als afgehandeld worden beschouwd. 
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Agendapunt 8: Verschil in indeling in GN-code van bepaalde gasoliën 
 
Momenteel wordt een omzendbrief door OEO Accijnswetgeving ontworpen om een regeling te treffen voor de problematiek van DMA e n 
deze van gasolie en stookolie van de GN-code 2707 9999.  
DMA wordt immers afhankelijk van het distillatietraject ingedeeld als gasolie of stookolie.  
Gasolie of stookolie die >50% aromaten bevatten, worden ingedeeld in de GN-code 2707 9999 en niet als een accijnsgoed van de GN-code 
2710. 
 
Er is dringend noodzaak om duidelijk te stellen hoe te handelen met vrije goederen/niet-accijnsgoederen die nog toekomen in 
belastingentrepot of verzonden worden uit belastingentrepot. 
 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Eventuele resultaten Europese werkgroep nagaan OEO Accijnzen 25/1/2018 

Praktische regeling opstellen, in afwachting Europees standpunt OEO Accijnzen 25/1/2018 

 
 
 
Varia:  
 

1. E-commerce  
Aan de leden van de werkgroep wordt gevraagd of er interesse is om te brainstormen over de problematiek van e-commerce inzake 
accijnzen. Een oplijsting van deze problemen kan gebruikt worden om de dienst OEO Accijnswetgeving input te geven voor haar d eelname 
aan diverse werkgroepen over e-commerce op nationaal, BENELUX of Europees niveau.  
De geïnteresseerde leden kunnen hun deelname meedelen aan de convenors van de werkgroep Accijnzen.  
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Interesse deelname aan brainstorming over problematiek e-commerce 
inzake accijnzen meedelen aan convenors 

Leden WG Accijnzen 31/10/2017 

 
2. BREXIT inzake accijnzen 

De leden van de werkgroep wordt gevraagd input te geven voor de manier waarop een vlotte communicatie over BREXIT inzake accijnzen 
aan de accijnsoperatoren kan worden gegeven. De werkgroep stelt dat het nog niet volledige duidelijk wordt welke richting het uit zal gaan 
bij verlaten van het V.K. uit de EU. We volgen dit voortaan verder op in de WG Accijnzen. Ook de dienst Communicatie van Dhr. Rens 
bereidt zich voor op communicatie rond BREXIT. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Input geven voor de manier waarop een vlotte communicatie over BREXIT 
inzake accijnzen aan de accijnsoperatoren kan worden gegeven 

Leden WG Accijnzen 25/1/2018 

 
3. Feedback werkmethode “Mengen van energieproducten” 

 
Er wordt nagevraagd of er nog feedback is over de werkmethode KLAMA WMT 0007 die sinds 1 februari 2017 nationaal operationeel is. 
Op 9 oktober 2017 wordt een infosessie gegeven voor de betrokken diensten van AAD&A. Hier zullen ook enkele aanpassingen aan de 
werkmethode worden voorgesteld nl.  
-mengingen van diesel/FAME en benzine/ethanol die gebeuren om aan de bio-verplichtingen te voldoen die opgelegd zijn door FOD 
Economie zullen ontheffing kunnen vragen aan de diensten klantenbeheer voor toepassing van WMT 0007; 
-Raffinaderijen moeten voor mengingen in tanks verbonden met de productie-unit geen kennisgeving doen; 
-blending in de leidingen wordt voorzien; 
-de definities van gelijksoortige en ongelijksoortige energieproducten worden verfijnd zodat ook bepaalde industrieën minder t oepassing 
zullen moeten maken van de WMT 0007. 
Er werden geen andere opmerkingen vermeld. 
 

4. Landbouwattesten 
Dhr. Wouters van de Petroleumfederatie merkt op dat sommige controlerende diensten landbouwattesten opmaken in een lay-out die niet 
wettelijk is voorzien en waarop bepaalde gegevens omtrent de handelaar of klant ontbreken. Aan de dienst OEO Accijnzen wordt gevraagd 
een nota op te stellen om de controlediensten te wijzen op het verplicht gebruik van het wettelijk voorgeschr even model van een 
landbouwattest zoals voorzien in bijlage V van het KB van 28 juni 2015 betreffende de belasting op energieproducten en elektriciteit. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Een nota opstellen om de controlediensten te wijzen op het verplicht 
gebruik van het wettelijk voorgeschreven model van een landbouwattest 

OEO Accijnzen 25/1/2018 

 
5. Stand van zaken voor de vervanging van de euromerker Solvent Yellow 124 

Dhr. Mattart van BRAFCO vraagt inlichtingen omtrent de vervanging van een nieuwe merker voor energieproducten.  
De dienst OEO Accijnzen meldt dat dit momenteel in behandeling is en dat er vooral nog technische zaken worden onderzocht bv. invloed 
van een nieuwe merker of volksgezondheid, … 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 
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Stand van zaken voor de vervanging van de euromerker Solvent Yellow 
124 

OEO Accijnzen 25/1/2018 

 
6. Drankverpakkingsheffing 

Mw. Antonia Block meldt dat er wijzigingen zijn inzake drankverpakkingsheffing. COMEOS vroeg hierover verduidelijking aan de dienst OEO 
Accijnswetgeving 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Wijzigingen inzake drankverpakkingsheffing verduidelijken OEO Accijnzen 25/1/2018 

 
7. VGD in Frankrijk 

Er wordt gemeld dat Frankrijk geen zendingen meer wil aanvaarden die aankomen met een VGD. Dit document wordt nochtans 
voorgeschreven bij overbrengingen in verbruik op basis van Verordening nr. 3649/92 van de Europese Commissie van 17/12/1992. OEO 
Accijnswetgeving zal nagaan op basis waarvan Frankrijk dit weigert. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Nagaan op basis waarvan Frankrijk zendingen weigert die aankomen met 
een VGD 

OEO Accijnzen 25/1/2018 

 
 
 
 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 25 januari 2018 om 10u. onder voorbehoud dat een grote vergaderzaal ter beschikking is in 
NOGA. 


