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WG ACCIJNZEN  

VERSLAG   18/12/2020 

 

CONVENOR  VERHAEREN Kurt (COMEOS) & DE BORGGRAEF Pierre (AAD&A) 

NOTULIST VERHAEREN Kurt (COMEOS) & DE BORGGRAEF Pierre (AAD&A) 

AANWEZIG 

Andy Boeykens - Accijnswetgeving 
Ayten Demir - Processen & Methoden 
Bart Engels - Naforna 
Emilie Durant - Opérations - Autorisations Bruxelles 
Gert Verboven - Operaties - Afdeling Controle 2de lijn Hasselt 
Jürgen Vanhoyland – Automatisering 
Katrien Decubber - Accijnswetgeving 
Nadine Nobels - Operaties Centrale Component 
Nico Missant – Accijnswetgeving 
Rudi Lodewijks - Operaties - Regionaal Centrumdirecteur Hasselt 
Sophany Ramaen - Naforna 
Jennifer Smets - Operaties Centrale Component 
 
Bart Sonck -Comeos 
Daan De Vlieger -Vinum & Spiritus 
Diederik Bogaerts -ICC 
Filip Ackermans -Essencia 
Geert Van Lerberghe -Vinum & Spiritus 
Gunter Bastijns -Essenscia 
Harold Bertolo – CRSNP 
Jan Van Wesemael – Alfaport VOKA 
Jim Styleman -CRSNP 
Karl Van Gestel -K.B.B.S  
Katharina Bonte -Febeg 
Kristin van Kesteren-Stefan -Havenbedrijf Antwerpen 
Kristof Verbist -Unizo 
Lore Lanslots - CRSNP 
Marc Wouters -Belgische Petroleumfederatie 
Muriel Jardin -Vinum & Spiritus 
Nancy Smout -ABAS 
Philippe Heeren - ICC 
Wim Pollet -ICC 

VERONTSCHULDIGD David Marquenie - Fevia 

 
Agenda 

• E-commerce: verslag van de eerste vergadering van de subwerkgroep 

• Vereenvoudigingen via digitalisering: stand van zaken 

• Level playing field in regio's verzekeren: stand van zaken 

Agendapunt 1: E-commerce: verslag van de eerste vergadering van de subwerkgroep 
 
De convenor Kurt Verhaeren brengt verslag uit van de eerste Subwerkgroep accijnzen e -commerce. Tijdens de eerste vergadering 
werd de doelstelling van de subwerkgroep toegelicht en werd naar de verwachtingen van de deelnemers gepeild. Er wordt verwezen 
naar het verslag van de subwerkgroep accijnzen e-commerce. 
 
Agendapunt 2: Vereenvoudiging via digitalisering: stand van zaken 
 
De convenor Pierre De Borggraef doorloopt de diverse punten en verstrekt verder toelichting en informatie  waar van toepassing. 
 
1. Vereenvoudiging ingave AC4 in PLDA, mogelijkheid tot opladen van XML-file. 
 
Geen. 
 
2. Automatiseren procedure beroepsdiesel 

https://www.naforna.be/fr/system/files/20201218_swg_accijnzen.pdf
https://www.naforna.be/fr/system/files/20201218_swg_accijnzen.pdf


2 
 

 
Dit vereist een politieke oplossing vooraleer dit verder kan worden geïmplementeerd. 
 
3. Elektronisch kunnen indienen van dossiers (vergunningen, terugbetalingen) 
 
Dit wordt voorzien bij de ontwikkeling van KIS-SIC.  
Rudy Lodewijks licht toe dat de analyse van het dossier voor accijnzen start in januari 2021. 
 
4. Automatiseren VGD 
 
De convenor Pierre De Borggraef herhaalt dat dit voorzien wordt voor 2023. Dit wordt 100% elektronisch. Er wordt geen papieren 
versie meer voorzien in EMCS. 
 
De convenor ligt toe dat het document kleine wijnproducenten hier niet voorzien is. Het transportdocument maakt geen deel uit van 
EMCS.  
 
5. Verbintenis aanmelding bulkgoederen 
 
Geen. 
 
6. Kennisgeving menging ongelijksoortige energieproducten – online melding en toekenning van een refertenummer 
 
Dit hangt samen met de ontwikkeling van KIS-SIC. Er wordt verwezen naar het commentaar onder punt 3. 
 
7. Vereenvoudigd aangiftesysteem voor kleine buitenlandse operatoren 
 
De convenor Pierre De Borggraef stelt dat voor de vereenvoudiging van het aangiftesysteem voor buitenlandse operatoren een 
impuls vanuit de private sector richting politiek vereist is. 
 
8. Automatiseren arbeidsaangifte 
 
Dit hangt samen met de ontwikkeling van KIS-SIC. Er wordt verwezen naar het commentaar onder punt 3. 
 
Agendapunt 3: level playing field in de regio’s verzekeren: stand van zaken 
 
1. Berekeningswijze van verschuldigde accijns bij tekorten n.a.v. transport 
 
Opgelost. 
 
2. Te volgen procedure bij herbewerking van producten 
 
Marc Wouters licht toe dat de procedure werkt. Het probleem stelt zich dat het schriftelijk akkoord van de lokale accijnsdiensten in 
bepaalde gevallen niet wordt ontvangen. 
 
3. Uniforme toepassing van de wetgeving in alle belastingentrepot. 
 
Marc Wouters licht toe dat lokaal een andere interpretatie wordt gegeven bij invordering van tekorten en dat overtredingen in de 
verschillende regio’s anders worden toegepast. Er zijn ook verschillen inzake de controles op het terrein tussen de verschillende 
regio’s. 
 
De convenor Pierre De Borggraef stelt voor dat Marc Wouters de concrete verschillen verder toelicht aan Jennifer Smets van de 
Dienst Operations voor verdere behandeling. 
 
4. Werken met voorlopige accijnsvergunningen 
 
Geen. 
 
5. Harmonisatie van de templates inlichtingenfiches bij aanvraag accijnsvergunningen 
 
Geen. 
 
6. Toepassing wetgeving bewijzen van goed gedrag – termijn van 1 maand. 
 
De convenor Pierre De Borggraef licht toe dat vanaf februari 2020 een nieuwe procedure werd ingevoerd waarbij het voor niet-
residenten van België mogelijk is om in plaats van een buitenlands document gelijkwaardig aan het bewijs van goed gedrag een 
verklaring op eer te gebruiken. 
 
De convenor vraagt of dit voor de private sector volstaat als oplossing. 
 
7. Berekening borgstellingen 
 
Geen.  
 
8. Uniformisering controle bij wijnbeurzen 
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De convenor Pierre De Borggraef licht toe dat de voorbeelden die werden bezorgd door de private sector verder zullen worden 
bekeken. 
 
9. Verbetering website D&A - informatie 
 
Geen. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!) VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Concrete verschillen in toepassing van de wetgeving in de 
belastingentrepot doorsturen naar forumda@minfin.fed.be 

Private sector 12/02/2021 

 
VARIA 
 
Andy Boekens licht toe dat voor de Zumex-apparaten met ingang van 21 december 2020 een wet in werking treedt die de 
Zumexapparaten uit het toepassingsgebied van de accijnzen haalt. 
 
Voor Tabak wordt een verhoging van de accijnzen voorzien die tegen het einde van het jaar via programmawet zal worden 
goedgekeurd. 
 

De volgende vergadering zal op 19 februari 2021 om 10u plaatsvinden. 

mailto:forumda@minfin.fed.be

