
PRODUCTIE VAN BIER: 
UITZONDERLIJKE GEVALLEN



DE BESTAANSREDEN VAN DE NOTA

• Verduidelijking toepassingsgebied vrijstelling

• Administratieve vereenvoudiging toepassing vrijstelling

• Vereenvoudigde administratieve procedure voor evenementen



VERSCHILLENDE SITUATIES

• Situaties BINNEN het toepassingsgebied van de vrijstelling
• 1. Particuliere brouwer

• 2. Vereniging van particuliere brouwers

• Situaties BUITEN het toepassingsgebied van de vrijstelling
• 3. Evenement van de vereniging met niet-leden en/of verkoop

• 4. Professionele brouwers

• 5. Brouwworkshop van een ambulante brouwer

• 6. Opleidingscentra



1. PARTICULIERE BROUWER

• Bier geproduceerd door een particulier

• Verbruikt door hemzelf, de leden van zijn gezin of zijn gasten

• Vrijsteling van accijns en bijzondere accijns verleend

• Vrijgesteld van eender welke formaliteit inzake accijnzen



2. VERENIGING VAN PARTICULIERE BROUWERS

• Particulieren die zich groeperen in een vereniging

• En die bier produceren 

• Gelijkgesteld aan particulieren

• Onder de volgende cumulatieve voorwaarden:
• Geproduceerde bier wordt niet gecommercialiseerd

• Op evenementen exclusief toegankelijk voor leden van de vereniging



3. EVENEMENT VERENIGING MET NIET-LEDEN EN/OF VERKOOP

• Gunstmaatregel voor particulieren 

• Sporadisch bier aanbieden buiten de vrijstelling

• Particuliere brouwers verliezen vrijgesteld statuut niet

• Lid van de vereniging

• Een evenement van de vereniging

• Ook niet-leden kunnen aanwezig zijn

• Geproduceerde bieren kunnen gecommercialiseerd worden

• Geen document vereist voor verzending van het bier



3. EVENEMENT VERENIGING MET NIET-LEDEN EN/OF VERKOOP

• Na te leven bepalingen:
• Beschikken over een tijdelijke vergunning “Erkend entrepothouder”

• Vereniging beschikt over btw-nummer

• Vereniging neemt formaliteiten op zich (EMCS, PLDA, …)

• Stellen van een zekerheid

• Indienen aangifte ten verbruik AC4, uiterlijk donderdag volgend op sluiting evenement

• Bijhouden van een voorraadadministratie

• Vastleggen maximumhoeveelheid bier per deelnemer

• Toegang verlenen tot de lokalen aan ambtenaren AAD&A



4. PROFESSIONELE BROUWER

• In elk ander geval dan de beschreven situaties

• Brouwer wordt aanzien als een professioneel

• Gewone regels zijn van toepassing

• Brouwworkshops in zijn belastingentrepot



5. BROUWWORKSHOP AMBULANTE BROUWER

• Brouwworkshops toegestaan buiten belastingentrepot

• Mobiele brouwinstallatie enkel voor professionelen 

• Brouwer verplaatst zich naar klanten om er te brouwen

• Voorwaarden vergunning Erkend Entrepothouder blijven gelden

• Optie “Ambulant brouwen” opnemen in vergunning

• Minstens 72 uur op voorhand controlediensten inlichten

• Meedelen voorziene plaats en voorziene datum van brouwen

• Na workshop brouwproces vervolledigen in belastingentrepot

• Inverbruikstelling op moment van uitslag uit entrepot



6. OPLEIDINGSCENTRA

• Brouwcursus gegeven door opleidingscentra

• Brouwen tijdens cursus valt niet onder vrijstelling

• Opleidingscentra beschouwd als professionele brouwer

• Vergunning Erkend Entrepothouder vereist



ZIJN ER NOG VRAGEN?

HEEFT U NOG VRAGEN?



HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT

Contact: da.klama.kb.brussel@minfin.fed.be


