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Rudi Lodewijks Operations Hasselt
Sofie Schiepers Operations Hasselt
Sophany Ramaen Secretariaat Nationaal Forum
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Wesley De Visscher VBO
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Agendapunt 1: Stand van zaken over codificatie accijnswetgeving
De termijn voor de het opstellen van de codificatie van de accijnswetgeving is nog niet bekend. UCC blijft voorlopig priorita ir. 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

28/9

1

Agendapunt 2: Oprichten van een databank Accijnsinrichtingen
Aanvankelijk was gevraagd aan de cel vergunningen van de centrale component KLAMA om een databank te ontwikkelen die door
economische operatoren kan worden geraadpleegd zodat kan nagegaan worden wie in België bevoegd is om nationale
accijnsproducten onder accijnsschorsingsregeling te verhandelen. Een gelijkaardige databank bestaat reeds onder de naam “SEED”
voor de communautaire accijnsgoederen.
Aangezien AAD&A momenteel het project KIS/SIC plant waarin alle Belgische douane - en accijnsvergunningen zullen opgenomen
worden, zal geen aparte databank meer opgericht worden voor de accijnsinr ichtingen.
De contractant voor de ontwikkeling van KIS/SIC is bekend en rond ongeveer juni 2017 zal gestart worden met de ontwikkeling.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

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

Operations/Vergunningen

28/9

Agendapunt 3: Specificaties omtrent het gebruik van tankkaarten bij professionele diesel
Afwachten beslissingen die op het niveau van het Kabinet van Financiën worden besproken. BRAFCO herinnert dat ze gekant zijn
tegen dit systeem.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Eventuele gebruik van tankkaarten op te volgen. In voorkomend geval,
specificaties tijdig (een jaar op voorhand, wordt gevraagd door de private
sector) meedelen aan private sector.

OEO Accijnzen

28/9

Agendapunten 4,5 en 6: Koppeling EMCS en PLDA bij invoer (Geregistreerde afzender)
Er wordt een handmatige cross-check voorzien 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.
De technische aflevering van de vergunningen in het geautomatiseerde systeem EMCS in SEED is reeds mogelijk en zal door ICT
geïnstalleerd worden na toestemming van de dienst OEO Accijnzen.
Mevrouw De Sagher deelt mee dat verwacht wordt dat de vergunningen geregistreerde afzender zullen kunnen verleend worden
door de diensten klantenbeheer van KLAMA met begindatum 1 juni 2017.
Alvorens te starten met het statuut van geregistreerde afzender moet nog gewacht worden op een nota van de dienst OEO
Accijnzen waarin, bij voorkeur, ook andere modaliteiten zullen opgenomen zijn bv. :
-borgstelling. Wat indien betrokken reeds een borg heeft voor andere vergunningen inzake accijnsprocedures?
-iemand voert in via diverse kantoren van invoer, 1 vergunning of vergunning per kantoor van invoer?
-overgangsperiode voor het gebruik van AGD IMP naar vergunning geregistreerde afzender?
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

Opvolgen datum toestemming tot afgifte vergunningen geregistreerde
afzender
Aanvraagformulieren voor een vergunning geregistreerde afzender
publiceren op internet (my minfinpro – formulieren)
Nota of omzendbrief “Geregistreerde Afzender” opstellen voor Centrale
diensten en Centrumdirecteurs

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Operations/Vergunningen

15/5

Operations/Vergunningen

15/5

OEO Accijnzen

15/5

Agendapunt 7: Communicatie omtrent de uniforme toepassing van een verlaagde verzendingsborg inzake accijnzen
voor AEO-bedrijven
In accijnswetgeving zijn er geen voordelen voor een houder van een AEO-certificaat inzake douanewetgeving.
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 de 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, na de
voorafgaande audit of de opvolgaudit van de vergunning erkend entrepothouder.
De dienst Operations zal een hiervoor een nota maken aan de vergunningverlenende diensten.
Dit vormt geen aanpassing van de accijnswetgeving, enkel een afspraak tot uniforme toepassing van de verlaagde
zekerheidsstelling die wettelijke voorzien kan worden op basis van de accijnswetgevin g.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

2

Publicatie nota aan vergunningverlenende diensten

Operations

1/7

Agendapunt 8: Voordelen inzake borgstellingen van douanevergunningen voor erkend entrepothouders
De dienst OEO douanewetgeving deelt, na overleg met OEO Accijnswetgeving, mee dat de douanewetgeving geen bepalingen
voorziet voor een mogelijke verlaging van zekerheid voor een douaneschuld voor niet -AEO bedrijven op basis van een vergunning
erkend entrepothouder.
De criteria voor vermindering van het bedrag van de doorlopende zekerheid en ontheffing van zekerheidsstelling voor AEO -bedrijven
zijn opgenomen in art.95, lid 2 UCC en art. 84 van DA.
Wat wel tot de mogelijkheden zou kunnen behoren, is dat de elementen uit de audit inzake erkend entrepothouder in aanmerking
worden genomen bij de audit inzake aanvragen AEO.
Dit agendapunt wordt hiermee afgesloten en zal niet verder behandeld worden in de werkgroep Algemene Bepalingen.
Agendapunt 9: Updaten van de vragenlijst voorafgaande audit voor vergunningen inzake accijnsprocedures
De diensten CABC/SBC delen mee dat de vragenlijst die bij de aanvrager moet behandeld worden alvorens een vergunning inzake
accijnsprocedures te kunnen verlenen hopeloos verouderd is en niet efficiënt.
Dhr. Coene van CABC/SBC Temse zal, na ontvangst van meer informatie terzake van Dhr. Lodewijks, diensthoofd van KLAMA
Hasselt, samen met de afdeling Operations actie ondernemen om een nuttigere en bruikbare vragenlijst op te stellen.
Dit agendapunt wordt verder intern binnen AAD&A opgevolgd.
Agendapunt 10: Feedback werkmethode “Toevoegen van herkenningsmiddelen aan energieproducten en
denatureren van benzine”
De werkmethode KLAMA WMT 0002 is sinds 1 februari 2017 operation eel.
Inhoudelijk over de werkmethode worden geen opmerkingen geformuleerd door de private sector.
Dhr. Mattart van BRAFCO verzoekt om de werkmethodes voortaan ook mee te delen aan de betrokken beroepsfederaties. Bij de
publicatie van de werkmethode werden deze nu enkel gepubliceerd op myminfinpro.
Esscenscia, het Antwerpse Havenbedrijf en de Petroleumfederatie vermelden de problematiek van de dubbele laadarm bij
automatische injectiesystemen. Deze problematiek wordt verder behandeld op de dienst OEO Accijnswetgeving.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolgen problematiek dubbele laadarm automatisch injectiesysteem

OEO Accijnswetgeving

28/9

Operations vraagt adressen van beroepsfederaties aan OEO

Operations/ PR &
Communicatie

28/9

Agendapunten 11 en 12: Feedback werkmethode “Mengen van energieproducten”
De werkmethode KLAMA WMT 0007 is sinds 1 februari 2017 operationeel.
Inhoudelijk over de werkmethode worden geen opmerkingen geformuleerd door de private sector.
Dhr. Mattart van BRAFCO verzoekt om de werkmethodes voortaan ook mee te delen aan de betrokken beroepsfederaties. Bij de
publicatie van de werkmethode werden deze nu enkel gepubliceerd op myminfinpro.
Enkel het geven van de kennisgeving aan de Regiekamer bij elke menging kan nog worden verfijnd. Er zal nog een vergadering
worden georganiseerd door Operations.
In een volgend supplement van de werkmethode zal reeds opgenomen worden dat mengingen van diesel/FAME en benzine/ethanol
die gebeuren om aan de bio-verplichtingen te voldoen die opgelegd zijn door FOD Economie ontheffing kunnen vragen aan de
diensten klantenbeheer. Deze ontheffing wordt dan opgenomen in de vergunning “Mengen van ongelijksoortige energieproducten”.
Raffinaderijen, met tanks verbonden met productie-unit moeten geen kennisgeving doen.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Publicatie supplement op werkmethode KLAMA WMT 0007 op intranet en
internet en aan beroepsfederaties

Operations

28/9

Agendapunt 13: Indexering van accijnstarieven
Zal de indexering gebeuren via een monitoring van de buurlanden? Zal deze info publiekelijk beschikbaar zijn? Wordt de privat e
sector hierbij betrokken?
Door de dienst OEO Accijnzen werden deze vragen voor beslissing voorgelegd aan het Kabinet. Het Kabinet heeft gevraagd dat als
er vragen omtrent deze procedure zijn dat er rechtstreeks contact met hen wordt opgenomen.
Dit agendapunt wordt hiermee afgesloten.

3

Agendapunt 14: Afspraken tussen FOD Financiën en FOD Economie over datum bekendmaking accijnsverhoging voor
weekend of feestdag
Bij het niet tijdig in kennis zijn van de juiste bedragen van een accijnsverhoging (bv. voor weekend, feestdag) kunnen de
economische operatoren deze accijnsverhoging niet doorrekenen aan hun klanten en lijden zij financiële schade.
Deze vraag werd voor beslissing door OEO Accijnzen voorgelegd aan het Kabinet. Het Kabinet heeft besloten dat de datum van
bekendmaking blijft behouden.
Dit agendapunt wordt verder in behandeling genomen door de Belgische Petr oleumfederatie, gesteund door BRAFCO.
Het agendapunt wordt als afgehandeld beschouwd in de werkgroep Accijnzen .
Agendapunt 15: Verzoek aanpassing accijnswetgeving voor fruitpersen in winkels, horeca en mobiele fruitpersen
COMEOS heeft overleg gehad met het Kabinet. De discussies zijn nog lopende.
De huidige wetgeving inzake accijnzen voorziet momenteel in de volgende twee zaken:
elke productie van vruchten- en groentesappen moet gebeuren met een vergunning accijnsinrichting met alle formaliteiten
die daarvoor gelden (borgstelling, voorraadadministratie, wekelijks AC4 inreiken voor drankverpakkingsheffing, controle
toelaten).
Een verpakkingsheffing moet aangegeven en betaald worden op de gebruikte flessen.
Ook het bestaan van mobiele fruitpersen wordt vermeld. Aangezien het moeilijk is om d eze op te sporen zal contact worden
opgenomen met het Federaal Voedselagentschap om na te gaan of zij meer gegevens hebben over de operatoren die vruchten - en
groetensappen produceren, al dan niet via mobiele fruitpersen.
De diensten belast met de controles geven aan dat de werklast van die controles groter is dan de opbrengst van accijnzen.
De contacten met het Kabinet worden vervolgd.
Er zal ook contact worden opgenomen met de diensten voor de Administratieve Vereenvoudiging.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Contact opnemen met FAVV en Administratieve Vereenvoudiging

Operations

28/9

Agendapunt 16: Administratief akkoord met Frankrijk onderhandelen zodat vereenvoudiging ook geldig is bij
verzendingen in kleinhandelsverpakkingen
De eerste contacten werden gelegd met Frankrijk om het administratief akkoord te heronderhandelen zodat dit zou kunnen leiden
tot een vereenvoudig bij verzendingen van kleinhandelsverpakkingen.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolgen van de gesprekken met Frankrijk

OEO Accijnzen

28/9

Agendapunt 17: Administratieve akkoorden voor vereenvoudiging bij verkeer uitbreiden naar (alle) andere lidstaten
De eerste contacten werden gelegd met de andere lidstaten om het administratief akkoord inzake vereenvoudiging bij verzendingen
dat nu slechts met enkele lidstaten werd gesloten mogelijk uit te breiden naar (alle) andere lidstaten.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolgen van gesprekken met lidstaten

OEO Accijnzen

28/9

Agendapunt 18: De mogelijkheid onderzoeken voor een vereenvoudiging van het indienen van een AC4.
De private sector meldde in de vorige vergadering dat het wekelijks indienen van een AC4 voor vaak kleine bedragen een zware last
is voor kleine handelaren inzake communautaire accijnsgoederen of nationale accijnsproducten.
De vraag werd gesteld aan het Kabinet of er een bereidheid is om de termijn voor het indienen van een AC4 te herbekijken.
Het verzoek werd afgewezen door het Kabinet omdat dit een budgettaire impact kan hebben en schept een precedent voor andere
sectoren of inningen met hogere bedragen.
Bovendien worden “kleine” bedragen ook niet gedefinieerd.
Verder is het ook niet duidelijk aan het Kabinet wat de exacte problemen zijn die de private sector ondervindt bij de betalin g van
kleine bedragen (inlogproblemen, gebruik PLDA, …?).
De private sector werd gevraagd de exacte problemen tegen de volgende vergadering nauwkeurig te specifiëren
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Specifiëren van problemen bij de indiening van AC4

Private sector

28/9
4

Analyse van de aangiftes < €50

Walter Vandenhoute

28/9

Agendapunt 19: Verschil in indeling in GN-code van bepaalde gasoliën
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 hogere gehalte aan
aromaten bevatten, worden ingedeeld in de GN-code 2707 999 en niet als een accijnsgoed van de GN-code 2710.
Momenteel zijn er nog werkgroepen op Europees niveau die deze problematiek onderzoeken. De resultaten hiervan zijn nog niet
bekend. Er zal nagegaan worden of er reeds afspraken werden gemaakt op Europees niveau.
Er is dringend noodzaak om duidelijk te stellen hoe te handelen met deze 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

28/9

Praktische regeling opstellen, in afwachting Europees standpunt

OEO Accijnzen

28/9

Agendapunt 20: Gewenste administratieve vereenvoudigingen inzake accijnzen
Er worden 3 punten vermeld waarvoor een administratieve vereenvoudiging wenselijk is:
Cliquetverhogingen en cliquetverlagingen
accijnswetgeving vruchten- en groentesappen
frequentie inreiken A4 voor kleine bedragen
AC4 voor tabaksfabrikaten nog op papier?
Van OEO Accijnzen werd reeds vernomen dat gestreefd wordt om tegen einde 2017 de elektronische AC4 voor
tabaksfabrikaten operationeel te maken, net zoals het elektronisch bestellen van fiscale kentekens. Dit zal
gebeuren via een aparte applicatie (GestTab) die nu in ontwikkelingsfase is en die gelinkt zal zijn aan PLDA –
AC4. De tabaksfederaties werden hiervan reeds in kennis gesteld.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Contact opnemen met de diensten van Administratieve vereenvoudiging

Private sector
(Diederik Bogaerts)

28/9

De volgende vergadering zal op 28 september 2017 om 10u plaatsvinden.
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