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Welkom
Overlopen dossiers nog in behandeling:
Agendapunt 1: Stand van zaken over codificatie accijnswetgeving
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De termijn voor het opstellen van de codificatie van de accijnswetgeving is nog niet bekend. Er zal eerst bekeken worden welke gevolg de
wijzigingen in het UCC meebrengen voor de AWDA. Daarna wordt bekeken of de strafbepalingen moeten aangepast worden. In een laatste
fase wordt ook de accijnswetgeving ingevoegd.
Er is verder geen update.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolgen stand van zaken codificatie accijnswetgeving

OEO Accijnzen

19/10/2018

Agendapunt 2: Evolutie KIS-SIC voor een databank Accijnsinrichtingen
In september gaat de officiële KIS-SIC van start met de eerste douanevergunningen Laad- en Losplaats. Zo zullen in een later stadium alle andere
vergunningen inzake douanewetgeving worden ingebouwd. De accijnsvergunningen worden na de douanevergunningen geïmplementeerd in KISSIC.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

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

Operations/Vergunningen

19/10/2018

Agendapunt 3: Dubbele laadarm voor automatische injectiesystemen
Door de Administrateur-generaal werd toelating verstrekt om automatische injectiesystemen met dubbele laadarm te gebruiken. De dienst OEO
Accijnswetgeving bereidt een dienstnota voor om de wettelijke bepalingen te verduidelijken met inbegrip van een dubbele laadarm.
Na deze dienstnota kunnen de mobiele teams die de goedkeuring van een automatische injectiesysteem met dubbele laadarm “on hold” zetten in
afwachting van een beslissing omtrent de toelating hieromtrent het dossier terug in behandeling nemen zodat de vergunningafgevende diensten de
vergunningen “Toevoegen van herkenningsmiddelen aan energieproducten” kunnen verlenen.
De diensten van AAD&A werken nu controlemaatregelen uit en in september 2018 wordt een bezoek gebracht aan een automatisch injectiesysteem
in Frankrijk dat door de Franse autoriteiten werd vergund.
Het dossier wordt in de WG Accijnzen als afgehandeld beschouwd en wordt verder behandeld binnen AAD&A
Agendapunt 4: 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 Franse autoriteiten vroegen meer informatie aan België om na te gaan of de uitbreiding van het Akkoord met kleinhandelsver pakking
een stijgende werkdruk bij hen zou meebrengen. De informatie wordt verstrekt en we wachten de beslissing van de Franse autoriteiten af.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolgen van de beslissing van Frankrijk

OEO Accijnzen

19/10/2018

Agendapunt 5: Verschil in indeling in GN-code van bepaalde energieproducten (DMA en aromatische gasoliën)
Er wordt nog gewacht op eventuele publicatie van het voorgelegde ontwerp van een omzendbrief over deze materie.
De werkgroep schetst de noodzaak voor een Europese oplossing om dit probleem in te dijken.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolgen publicatie dienstnota omtrent DMA en aromatische gasoliën

OEO Accijnzen

19/10/2018

Agendapunt 6: Stand van zaken voor de vervanging van de euromerker Solvent Yellow 124
Er werd een studie uitgevoerd over deze materie maar de resultaten zijn nog niet bekend. Op datum van de vergadering van de werkgroep
accijnzen is er geen nog verdere info beschikbaar. Op 12 maart 2018 vond een Accijnscomité plaats met de lidstaten. Momenteel geen bijkomende
info hierover.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

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

OEO Accijnzen

14/6/2018

Agendapunt 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.
Er werd geen bijkomende informatie verstrekt door de sector of AAD&A omtrent dit mogelijk probleem.
De WG Accijnzen beschouwt dit punt als afgesloten.
Agendapunt 8: Afgifte vergunningen Geregistreerde afzender
Er bestaat verwarring tussen de verschillende betrokken diensten van AAD&A omtrent de aflevering van de vergunningen. Vaak werden
aanvragen ten onrechte niet naar het Enig Kantoor doorgestuurd voor verdere behandeling.
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Er zijn 3 mogelijkheden:
Een aanvraag geregistreerde afzender die niet beschikt over een vergunning erkend entrepothouder (volledig nieuwe borgstelling
en opmaken borgakte)
Een aanvraag geregistreerde afzender die ook beschikt over een vergunning erkend entrepothouder en de borg voor EE is
toereikend om ook de risico’s inzake verzending van de GA te dekken (geen bijkomende borg maar aanpassing van borgakte
nodig om naast de risico’s van de EE ook die van GA te dekken)
Een aanvraag geregistreerde afzender die ook beschikt over een vergunning erkend entrepothouder en de borg v oor EE is niet
toereikend om ook de risico’s inzake verzending van de GA te dekken (bijkomende borg en aanpassing van borgakte nodig om
naast de risico’s van de EE ook die van GA te dekken)
Binnen AAD&A wordt nu gewerkt om alles afgehandeld te krijgen en de vergunningen geregistreerde afzender op korte termijn te verlenen.
Na afgifte van de vergunning geregistreerde afzender moet de werking met AGD -IMP worden stopgezet.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolging afgifte vergunningen geregistreerde afzender

Operations Cel
vergunningen/ Enig
Kantoor

19/10/2018

Agendapunt 9: Hoge borgen voor energieproducten waarvoor geen accijnstarief is voorzien bij producerende erkend
entrepothouders
Borgen voor te volgen energieproducten waarvoor geen accijnstarief is voorzien lopen vaak hoog op en zijn buiten proportie wanneer de
niet belaste energieproducten rechtstreeks, zonder tussenopslag, in de productie gaan voor verwerking tot een niet-accijnsgoed of een
gering bijkomend energieproduct. De dienst OEO Accijnswetgeving bekijkt het probleem en de mogelijke oplossingen.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolging problematiek borgen voor niet-belaste energieproducten
rechtstreeks in productie

OEO Accijnswetgeving

19/10/2018

Agendapunt 10: Bevoegdheid lidstaten bij invordering van tekorten op e -AD
De sector meldt dat het Arrest van het Hof van Justitie van 28 januari 2016 niet duidelijk is en nog voor interpretatie vatba ar is. Een
dienstnota van de dienst OEO Accijnswetgeving over deze materie werd op 2/5/2018 aan de diensten van AAD&A gestuurd.
Het Arrest wordt nationaal toegepast. De regio Antwerpen past het Arrest toe vanaf 1/1/2018.
Een Arrest is van toepassing vanaf de datum van de oorspronkelijke betrokken Richtlijn.
Indien het Arrest leidt tot een dubbele uitnodiging tot betaling van de lidstaat van de afzender en van de lidstaat van de ge adresseerde
moeten de toepassingen van het Arrest worden uitgevoerd en moet enkel in de c orrecte lidstaat worden betaald.
Indien dubbele betalingen werden verricht moet een terugbetalingsdossier gevraagd worden in de lidstaat die ten onrechte inde .
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Op Europees niveau een verduidelijking van het Arrest vragen

Sector

19/10/2018

Agendapunt 11: Verliespercentages tekorten e-AD
De sector meldt een wijziging van de toepassing van de invordering van tekorten op e -AD door het hulpkantoor Antwerpen.
Verliespercentages die in het K.B. van 17 maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen voorzien zijn, worden niet
verleend. De sector vraagt dat de dienst OEO Accijnswetgeving de tekst “… op voorwaarde dat geen vermoeden van fraude bestaat …”
specifieert. De sector beschouwt zich nu als een onbetrouwbare factor voor AAD&A in deze materie .Natuurlijke verliezen bij vluchtige
energieproducten of alcohol zijn moeilijk uit te sluiten.
De sector wordt geadviseerd de procedure te volgen en eventueel gebruik te maken van ha ar recht om bezwaar in te dienen tegen het
verzoek tot betaling bij tekorten die door hen als natuurlijk beschouwd worden .
De dienst OEO Accijnswetgeving vroeg aan het Departement Geschillen waarom de afhandeling van tekorten op e -AD wijzigden. Zij stellen
dat er wettelijk gezien geen aanpassingen zijn.
De Belgische petroleumfederatie vraagt dit probleem prioritair te willen oplossen.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolgen standpunt Departement Geschillen

OEO Accijnswetgeving

19/10/2018

Agendapunt 12: Het betalen van accijnzen in België is moeilijk voor accijnsoperatoren
Het standpunt van de dienst accijnswetgeving is dat de wetgeving dient te worden gevolgd.
Kleine accijnsoperatoren moeten wekelijks vaak zeer kleine bedragen betalen.
Navraag in de werkgroep brengt vooral de inlogproblemen in de geautomatiseerde systemen (AC4 in PLDA, EMCS, …) naar voor zowel voor
binnenlandse bedrijven maar zeker voor buitenlandse bedrijven.
Er worden voorstellen geformuleerd om het inloggen voor kleinere accijnsoperatoren te vergemakkelijken en eventueel contact op te nemen met
de dienst Administratieve Vereenvoudiging.
Misschien kan de klantvriendelijkheid binnen de AAD&A verbeteren door het invoeren van een soort mobiel team dat startende vergunninghouders
erkend entrepothouder, geregistreerde geadresseerde, accijnsinrichting en geregistreerde afzender op weg kan helpen om hun formaliteiten
wekelijks of maandelijks (vrijstelling) uit te voeren.
Kan betaling mogelijk ontwikkeld worden via een app (analogie bancontact, payconic, ….)? Kan een brief van AAD&A en betaling per overschrijving
de inlogproblemen vervangen?
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Uiteraard mag het groter geheel achter de AC4 die allerlei statistieken voeden ook niet uit het oog worden verloren.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Contact opnemen met de dienst ICT of werkgroep ICT over de
mogelijkheden tot vereenvoudiging van inlogproblemen

Convenor

19/10/2018

Contact opnemen met de dienst Administratieve Vereenvoudiging?

Convenor/ Frank
Coene/ OEO
Accijnswetgeving

19/10/2018

STAVAZA projectgroep E-commerce accijnzen:
De projectgroep e-commerce accijnzen stelde 2 brochures samen voor houders van een webshop en informatie voor particulieren :
Brochure: “Webverkopen vanuit België”. Doel: Belgische bedrijven een beter kader creëren om een webshop voor
accijnsgoederen/ accijnsproducten te starten en te informeren over accijnswetgeving.
Brochure: “Webverkopen vanuit een andere lidstaat naar België”. Doel: Een document publiceren met de in België geldende
wettelijke bepalingen voor de buitenlandse webshops die leveren in België.
Beide brochures zijn in finale fase en liggen ter goedkeuring voor bij de dienst OEO Accijnswetgeving. Ze zullen vertaald wor den in het
Frans, Duits en Engels. Daarna worden ze via de dienst Marketing & Facilitation en de dienst Communicatie in de voor de FOD Financiën
wettelijke lay-out gezet en gepubliceerd op de website van AAD&A, Ondernemingen. Streefdatum: Oktober 2018.
De sector zal de brochures ook zoveel mogelijk verspreiden.
Er werd ook een tekst opgesteld om de particulieren te waarschuwen voor de gevaren van het aankopen van accijnsgoederen/
accijnsproducten via webshop. Met de dienst Marketing wordt onderhandeld om dit visueel voor te stellen in een video of powerpoint.
Dit zal gepubliceerd worden op de website van AAD&A, Particulieren. Streefdatum: Oktober 2018.
Na publicatie van de brochures zal aan de hand van de vragen die uit de sector naar voor komen een FAQ worden opgesteld en zal gekeke n
worden waar een vereenvoudiging mogelijk is.
De dienst OEO Accijnswetgeving onderhandelt met andere lidstaten over een gemakkelijkere werkwijze inzake webverkopen.
De projectgroep e-commerce accijnzen komt niet meer samen, behoudens enige noodzaak, maar de opvolging van e-commerce accijnzen
wordt verder opgevolgd in de WG Accijnzen.
De werkgroep vraagt ook de verantwoordelijkheid van verkoopplatforms na te gaan bij webverkopen van accijnsgoederen/
accijnsproducten.
Om te onderzoeken of de controles op accijnsgoederen en accijnsproducten vanuit een andere lidstaat, gekocht via webshop, kunnen
verbeteren zal contact opgenomen worden met Bpost en koeriersbedrijven.
Een lid van de werkgroep merkt op dat ook controles in nachtwinkels noodzakelijk zijn.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

OEO Accijnswetgeving kijkt na voor goedkeuring

Koen Vandermeer

31/7/2018

Brochure vertalen in Frans, Duits en Engels
Brochure aanpassen lay-out FOD Financiën en publicatie website AAD&A
en diverse kanalen
Juridisch advies vragen verantwoordelijkheid bij verkoop via
verkoopplatforms

Vertaaldienst FOD
Financien
Ivan Hervent en Elena
Popirayko

september 2018
september 2018

Sabine De Schryver

30/6/2018

Filmpje of powerpoint voor particulieren uitwerken

Sabine/Elena/dienst
Communicatie

31/7/2018

Contacten met Bpost en koeriersbedrijven

Sabine/Antonia

19/10/2018

Navragen of controles op nachtwinkels voorzien worden door AAD&A

Sabine/Operations

19/10/2018

Varia:
Accijnscertificering
Het Managementplan 2017-2021 van de Administrateur- generaal voorziet de invoering van een accijnscertificering.
De dienst Marketing & Facilitation vraagt of er bij de sector in de WG Accijnzen interesse is om deel te nemen aan een workshop om het
concept accijnscertificering te definiëren.
De sector vraagt eerst meer informatie over de achterliggende bedoeling van de certificering, de voorwaarden, de voordelen, d e doelgroep,
…
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvragen van bijkomende informatie omtrent accijnscertificering

Sophany

31/7/2018

Bunkering
De sector wenst de stand van zaken te kennen omtrent de nieuwe regeling inzake bunkering door invoering van het UCC.
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De onderhandelingen met de Nederlandse collega’s bevinden zich in een laatste fase. Na ondertekening van het bilateraal akkoord zal door
de dienst OEO Douane- en Accijnswetgeving een nationale procedure worden uitgewerkt.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Stand van zaken geven van het bilateraal akkoord met NL over bunkering

OEO Accijnswetgeving

19/10/2018

Kennisgevingen bij mengen van ongelijksoortige energieproducten
Voor producerende en verwerkende bedrijven is de kennisgeving inzake mengen van energieproducten een zware administratieve last die
vaak niet op voorhand correct kan worden verleend. De sector verzoekt te willen bekijken of er oplossingen mogelijk zijn dit te
vereenvoudigen.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Mogelijkheden om de kennisgeving inzake mengen van energieproducten
te vereenvoudigen

OEO Accijnswetgeving

19/10/2018

Nieuwe Europese Accijnswetgeving
De sector verwijst naar de horizontale accijnsrichtlijn en het voorstel tot wijziging van de accijnsrichtlijn inzake alcohol en alcoholhoudende
dranken. De dienst OEO Accijnswetgeving volgt de wijzigingen in de wetgeving verder op. Zie:
•
Voorstel tot een nieuwe horizontale accijnsrichtlijn:https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0346&qid=1528815038049&from=NL
•
Voorstel tot wijziging van de accijnsrichtlijn inzake alcohol en alcoholhoudende
dranken: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/25_05_2018_proposal_excise_duties_alcohol.pdf
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 19 oktober 2018 om 13:30u. in NOGA S3 (Wegens onbeschikbaarheid
van een grote vergaderzaal in de voormiddag zal de WG Accijnzen in de namiddag plaatsvinden)
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