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Anti-forestalling
maatregelen

1. Wat?
Ingrijpen in commercieel circuit bij wijziging van 
fiscaliteit, van minimumfiscaliteit of bij verdwijnen van 
prijsklassen (enkel van toepassing voor sigaretten en 
rooktabak)
• tegengaan van het overmatig stockeren van ‘oude’ 

fiscale kentekens of tabaksfabricaten met ‘oude’ 
fiscaliteit

• vermijden dat tabaksfabricaten met oude fiscaliteit zich 
nog lange tijd op de markt bevinden
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3. Inhoud van maatregelen

A. Marktdeelnemer mag tabaksfabricaten met ‘oude’ 
fiscaliteit niet meer verkopen en leveren aan 
afnemer na laatste dag van de maand volgend op 
wijziging

B. Afnemer moet tabaksfabricaten met ‘oude’ 
fiscaliteit uiterlijk laatste dag van de maand volgend 
op wijziging verkopen en leveren aan kleinhandel
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4. Inhoud van maatregelen

Afnemer moet voorraadinventaris opmaken van 
tabaksfabricaten met ‘oude’ fiscaliteit die niet 
werden verkocht en geleverd:

- per marktdeelnemer (leverancier)

- per soort tabaksfabricaat (sigaretten/rooktabak)

Afnemer moet betrokken tabaksfabricaten apart 
opslaan in opslagplaats 
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4. Inhoud van maatregelen

Inventaris(sen) worden toegezonden aan de 
bevoegde controledienst (CABC/SBC-team vermeld in 
de vergunning)

Fysieke controle door bevoegde Mobiel Team 
(aangestuurd door CABC/SBC-team via Regiekamer)
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4. Inhoud van maatregelen

Ook marktdeelnemers moeten (indien nog in 
aanmerking komende tabaksfabricaten in hun bezit) 
inventarissen opstellen en deze toezenden aan de 
bevoegde controledienst (CABC/SBC-team vermeld in 
de machtiging)

Fysieke controle door bevoegd Mobiel Team 
(aangestuurd door CABC/SBC-team via Regiekamer)
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4. Inhoud van maatregelen

Afnemer moet betrokken tabaksfabricaten 
terugzenden aan de betrokken marktdeelnemer na 
fysieke controle 

Terugzenden met vervoersdocument (speciale 
vermelding)
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4. Inhoud van maatregelen

Opslag van teruggezonden tabaksfabricaten bij 
marktdeelnemer op aparte plaats buiten 
belastingentrepot (ook voor de inventarissen die de 
marktdeelnemer zelf heeft opgesteld)

Steekproefsgewijs fysieke controle.

Verplichte vernietiging onder ambtelijk toezicht.
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4. Inhoud van maatregelen

Verplichte vernietiging geeft recht op terugbetaling 
van accijnzen en BTW.

Aanvraag tot terugbetaling moet door 
marktdeelnemer worden ingediend.
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5. Beschikbare informatie

Internet D&A

- Ondernemingen

- Accijnzen

- Gefabriceerde tabak
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/accijnzen/

accijnsgoederen/gefabriceerde-tabak
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Organisatie

• 16 juni 2017 AEO-event georganiseerd door Afdeling Marketing & Facilitation C.C. 

Brussel

• Alle AEO-vergunninghouders uitgenodigd - 80 deelnemers weerhouden

• 3C Customs Competence Center : Steeds meer bedrijven bundelen ondersteunende 

diensten in een Shared Service Center (SSC). Ook douaneactiviteiten worden steeds 

vaker in zo'n SSC ondergebracht.  De douane wil Belgische AEO-bedrijven 

ondersteunen bij het in België oprichten van een ‘3C’, een ‘Customs Competence

Center’. Dit is een Shared Service Center dat aan de rest van de organisatie 

douanediensten levert van excellente kwaliteit. 

• Doel: Douane heeft getracht tijdens dit event te weten te komen wat er hieromtrent  

reeds leeft.



Breakout!
• Centralisering van douaneactiviteiten in België: kans of bedreiging? Toekomst 

of utopie?  

• Wat verwacht u dat de douane voor u betekent?

• Focus op kwaliteit: voldoende om te concurreren met SSC's in lageloonlanden?  

• Hoe kunnen douane en andere overheidsdiensten de creatie van 3C's 

stimuleren?  

• Wat zijn uw ervaringen inzake SSC’s? Heeft u Shared Services? Inzake douane 

of andere? Waarom wel of niet? Het UCC: facilitering of belemmering voor de 

creatie van 3C's? 

• Overweegt uw firma om douaneactiviteiten te centraliseren? Waarom?  

• Welke andere overheidsdiensten hebben volgens u een cruciale rol in de 

oprichting van SSC’s inzake douane? Kan een andere controleaanpak 

vanwege de douane, zoals System Based Approach (SBA), bijdragen tot de 

creatie van een 3C? Indien ja, in welke zin? 

• Is Brexit een opportuniteit of eerder een bedreiging voor het vestigen van 3C’s 

in België?



Outcome

1. 3C ja of nee?

Alle bedrijven hebben interesse in 3C, sommigen 

hebben dit reeds.  De invulling is wel verschillend 

dienstverlener  niet-dienstverlener

2. bepalende parameters 
voor locatiekeuze van 3C’s

beschikbaarheid geschoold personeel, opleiding, loonkost, 

samenwerking tussen overheidsdiensten, locatie 

hoofdzetel, stabiele IT-infrastructuur

- : Opleiding te verbeteren, gebrek aan uniformiteit AADA, België is 

duur

+ : aanwezige kennis, centrale ligging in Europa, meertaligheid van 

Belgen, Nationale en Regionale fora als overlegorgaan, BTW-verlegging

3. Score BE parameters

opleidingen, pro-actieve communicatie IT-aanpassingen, meer inzetten 

op voordelen AEO, betere samenwerking met andere 

overheidsdiensten, verscheidenheid tussen Regio’s wegwerken, 

ontwikkeling van SBA, het SA en Single Window

4. Welke rol kan D&A 
hierin spelen?



Conclusie

• Event positief onthaald door de bedrijven

• Douane kan nu aan de slag met verbeterpunten

• Volgend jaar: AEO-event “10 jaar AEO” voor alle AEO-

vergunninghouders


