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Agendapunt 1: Stand van zaken over codificatie accijnswetgeving
De termijn voor het opstellen van de codificatie van de accijnswetgeving is nog niet bekend. Er zal eerst bekeken worden welk gevolg de
UCC meebrengt voor de AWDA. Daarna wordt bekeken of de strafbepalingen moeten aangepast worden. De dienst Accijnswetgeving
herwerkt momenteel enkele nationale wetgevingen alvorens over te gaan tot de codificatie.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolgen stand van zaken codificatie accijnswetgeving

OEO Accijnzen

07/02/2019

Agendapunt 2: Evolutie KIS-SIC voor een databank Accijnsinrichtingen
De officiële KIS-SIC gaat van start begin 2019 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. Volledig operationeel 2019-2020.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

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

Operations/Vergunningen

07/02/2019

Agendapunt 3: 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
Er is een trage vooruitgang van de Franse zijde. Zij willen het bilateraal akkoord eerst volledig updaten alvorens de uitbrei ding met
kleinhandelsverpakking op te nemen. Voor dit laatste doen ze ook een onderzoek naar de eventuele extra werklast.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolgen van de beslissing van Frankrijk over vereenvoudiging verzending
in kleinhandelsverpakking

OEO Accijnzen

07/02/2019

Agendapunt 4: Verschil in indeling in GN-code van bepaalde energieproducten (DMA en aromatische gasoliën)
Een omzendbrief over de indeling van DMA als stookolie of gasolie (beide accijnsgoederen) werd goedgekeurd door OEO Accijnswetgeving
en kan binnenkort gepubliceerd worden.
De omzendbrief over gasolie van 2710 of aromatische gasolie van 2707 9999 (2710 accijnsgoed en 2707 9999 vrij goed) moet nog
onderhandeld worden met de BTW diensten.
De werkgroep schetst de noodzaak voor een Europese oplossing om dit probleem in te dijken.
Een lid van de werkgroep vraagt een betere controle op de gemengde producten.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolgen publicatie dienstnota omtrent DMA en aromatische gasoliën

OEO Accijnzen

07/02/2019

Agendapunt 5: 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 nog geen verdere info beschikbaar. Op het eerstvolgende accijnscomité in november 2018 is er waarschijnlijk meer nieuws.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

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

OEO Accijnzen

07/02/2019

Agendapunt 6: Afgifte vergunningen Geregistreerde afzender
Vergunningen Geregistreerde afzender worden in alle regio's verleend. De webapplicatie AAD&A geeft geen technische problemen.
Een vergunninghouder die een vergunning geregistreerde afzender werd toegekend, moet de werking met AGD-IMP stopzetten en werken
met e-AD nadat de goederen in het vrije verkeer werden gebracht.
Na 1/1/2019 zullen geen papieren AGD-IMP meer worden aanvaard bij AAD&A, behalve als de aanvraag voor een vergunning
geregistreerde afzender nog in behandeling is bij de Administratie Operaties Vergunningen.
Een softwarebedrijf meldt problemen bij de B2G-appicatie van EMCS voor de e-AD opgesteld als geregistreerde afzender. De dienst
Automatisering van Informatiemanagement van AAD&A kent de problemen. Bij het verschijnen van dit verslag werd reeds een oplos sing
gevonden.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolging werking vergunningen geregistreerde afzender

Operaties
Vergunningen/
Processen en
Methodes

07/02/2019
2

Agendapunt 7: 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.
De leden van de werkgroep melden dat er vaak geen uniforme berekeningswijze is van de borgen in de versch illende regio’s, ondanks het
feit dat de wetgeving hierover duidelijk is.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolging problematiek borgen voor niet belaste energieproducten
rechtstreeks in productie

OEO Accijnswetgeving

07/02/2019

Agendapunt 8: Bevoegdheid lidstaten bij invordering van tekorten op e-AD (Arrest C-64/15 van 28/1/2016)
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 in België. 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 afzende r en van de lidstaat van bestemming moeten
de toepassingen van het Arrest worden uitgevoerd en moet enkel in de correcte lidstaat worden betaald.
Indien dubbele betalingen werden verricht moet een terugbetalingsdossier gevraagd worden in de lidstaat die ten onrechte inde.
AAD&A kreeg berichten van economische operatoren dat NL het Arrest anders toepast. Als een Nederlandse geadresseerde in een bericht
van ontvangst tekorten noteert (zonder verdere notering van onregelmatigheden) worden deze toch nog geïnd door de Nederlandse
autoriteiten als lidstaat van bestemming. Een lid van de werkgroep deelt mee dat de Nederlandse autoriteiten zich baseren op voorgaande
jurisprudentie. Er ontstaat een probleem tussen beide lidstaten die overtuigd zijn van hun correct e toepassing van het Arrest.
Vooral voor de Belgische afzenders schept dit rechtsonzekerheid omdat zowel de lidstaat van vertrek als de lidstaat van beste mming
Nederland invordert.
Tekorten bij overbrengingen van Nederland naar België worden niet behande ld omdat België als lidstaat van bestemming overeenkomstig
het Arrest de bevoegdheid aan de lidstaat van verzending overlaat.
De economische operatoren worden verzocht hun kanalen aan te wenden opdat het Arrest door alle lidstaten correct zou uitgevoe rd
worden.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

Mogelijkheden onderzoeken voor overleg met de Nederlandse autoriteiten
over invordering van tekorten op e-AD
Resultaten economische operatoren opvolgen bij toepassing Arrest over
invordering tekorten op e-AD

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

OEO Accijnswetgeving

07/02/2019

Sector

07/02/2019

Agendapunt 9: 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 eens die percentages overschreden zijn.
Er ontstond een andere toepassing door een verschil in artikel 12, §3 van het M.B. van 14/5/2004 en de omzetting naar artikel 2 van het
K.B. van 17/3/2010.
De sector meldt dat natuurlijke verliezen bij vluchtige energieproducten of alcohol nooit uit te sluiten zijn en dat hoeveelheidspercentages
hiervoor net werden voorzien. Zij aanvaarden een betaling boven de toegelaten verliespercentages maar stellen dat natuurlijke verliezen
onvermijdelijk zijn en dus zouden moeten toegekend worden ten belope van de wettelijke toleranties.
De sector wordt geadviseerd de bezwaarprocedure te volgen en eventueel gebruik te maken van haar recht op administratief beroep.
Ondertussen wordt opgevolgd of de accijnswetgeving van 2010 kan aangepast worden in de zin dat deze in 2004 werd beoogd.
Kan in afwachting van een eventuele aanpassing van de wetgeving een tijdelijke oplossin g worden verstrekt?
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolgen standpunt Departement Geschillen en OEO Accijnswetgeving
over verliespercentages op e-AD

Geschillen/ OEO
Accijnswetgeving

07/02/2019

Agendapunt 10: 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.
Omdat vooral inloggen in de geautomatiseerde systemen door kleine operatoren als zeer moeilijk wordt ervaren, werd een mail aan de dienst
Informatiemanagement gericht om andere mogelijkheden te onderzoeken voor aangifte en betaling van accijnzen.
Deze dienst is bereid binnen een budgettair kader mee te denken aan oplossingen voor de sector. Een overleg met de betrokken diensten zal
binnenkort worden georganiseerd.
Uiteraard mag het groter geheel achter de AC4 die allerlei statistieken voeden ook niet uit het oog worden verloren.
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NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Vergadering organiseren met betrokken diensten voor vereenvoudiging
betaling accijnzen

Convenor

07/02/2019

Agendapunt 11: STAVAZA projectgroep E-commerce accijnzen:
De projectgroep e-commerce accijnzen stelde 2 brochures samen voor houders van een webshop:
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 goedgekeurd door de dienst Accijnswetgeving, en vertaald naar Nederlands, Frans en Engels. Momenteel worden ze
via de dienst Marketing en de dienst Communicatie in de voor de FOD Financiën wettelijke lay -out gezet en gepubliceerd op de website van
AAD&A.
De sector zal de brochures ook zoveel mogelijk verspreiden. Ook AAD&A zal al haar kanalen aanwenden voor verspreiding.
Er werd ook een tekst opgesteld om de particulieren te waarschuwen voor de gevaren van het aankopen van accijnsgoederen/
accijnsproducten via webshop. Een lid van de werkgroep vraagt om de particulieren te ontheffen van hun verantwoordelijkheid inzake
accijnzen bij internetaankopen.
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.
Om te onderzoeken of de controles op accijnsgoederen en accijnsproducten vanuit een andere lidstaat, gekocht via webshop, kun nen
verbeteren werd reeds contact opgenomen met Bpost en koeriersbedrijven. Ook COMEOS zet zich in voor deze medewerking om na te gaan
welke gegevens deze bedrijven kunnen en mogen verstrekken omtrent verkopen van accijnsgoederen/ accijnsproducten via webverkopen.
Een lid van de werkgroep merkte in de vorige vergadering van de werkgroep op dat ook controles in nachtwinkels noodzakelijk zijn. Deze
controles gebeuren en zijn een meetpunt bij de doelstellingen van het Nationaal Operationeel Plan. Er zijn wel praktische pro blemen bij
deze controles wegens bv. taal zaakvoerder, onbeschikbaarheid boekhouding ter plaatse, …
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Brochure aanpassen lay-out FOD Financiën en publicatie website AAD&A
en diverse kanalen
Mogelijkheid en behoefte onderzoeken om particulieren te ontheffen van
accijnsverantwoordelijkheid bij webaankopen van accijnsgoederen en
accijnsproducten

Ivan Hervent en Elena
Popirayko

Oktober/november
2018

OEO Accijnswetgeving

07/02/2019

Contacten met Bpost en koeriersbedrijven

Sabine/Antonia

07/02/2019

Agendapunt 12: Verantwoordelijkheid inzake accijnzen bij verkoop via v erkoopplatforms
COMEOS merkt op dat vanaf 2021 de verkoopplatforms verantwoordelijk zullen gesteld worden voor de BTW.
Er zal worden opgevolgd of deze verantwoordelijkheid inzake accijnzen ook zal opgelegd worden aan de verkooppl atforms.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolgen betreffende wetgeving verantwoordelijkheid verkoopplatforms
voor accijnzen

Convenors/ OEO
Accijnswetgeving

07/02/2019

Agendapunt 13: Bunkering
Op 23/10/2018 werd een toelichting gegeven aan de bunkerbedrijven in het Antwerpse Havenbedrijf.
De onderhandelingen met de Nederlandse collega’s bevinden zich in een laatste fase.
De dienst OEO Douanewetgeving schrijft momenteel een nationale procedure uit.
De modaliteiten van het nieuwe akkoord zullen zo spoedig mogelijk worden meegedeeld aan de buitendiensten van AAD&A zodat ook de
herbeoordelingen van de douanevergunningen van bunkerbedrijven ingevolge UCC niet in gedrang komen.
De beroepsfederatie BRAFCO vraagt om erkenning van de schepen als belast ingentrepot om problemen bij mengingen aan boord van
schepen te voorkomen. Er worden vaak vaststellingen gedaan in Nederland omdat de fysieke stock aan boord afwijkt van de goede ren
vermeld op e-AD.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolgen standpunt accijnswetgeving omtrent schepen als
belastingentrepot

OEO Accijnswetgeving

07/02/2019

Agendapunt 14: 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.
In een volgend supplement van de werkmethode KLAMA WMT 007 Merken van energieproducten zal dit een aandachtspunt zijn.
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NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Opvolgen publicatie supplement KLAMA WMT 0007

Convenor/ Processen
& Methodes

07/02/2019

Varia
Additieven
Een lid van de werkgroep Accijnzen merkt op dat kennisgevingen voor het mengen van ongelijksoortige energieproducten voor additieven
niet voorafgaand kunnen gebeuren en dat het steeds om een zeer kleine toevoeging van hoeveelheden gaat die vaak zelfs het vol ume van
de hoeveelheid niet vermeerderen omdat ze zich binden met de moleculen van de basisproducten. Bedrijven zijn ook vaak la st-minute in
kennis van de noodzaak tot toevoeging van additieven. Het lid vraagt om te bekijken of toevoeging van additieven kan vrijgesteld worden
van inreiking van de kennisgeving.
Vervolgens dient ook bekeken te worden of voor additieven die bestemd zijn voor toevoeging aan motor - of verwarmingsdoeleinden
accijnzen steeds betaald worden.
Het punt wordt voorgelegd op de Stuurgroep voor eventuele verdere behandeling.
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Voorstel van vrijstelling van kennisgeving voor toevoeging van additieven
bespreken op Stuurgroep

Convenors

21/11/2018

Arrest Bier
Een lid van de werkgroep Accijnzen vraagt meer informatie over het Arrest van het Europese Hof van Justitie C-30/17 van 17/5/2018
waarbij het Hof stipuleert dat bij de vaststelling van de heffingsgrondslag van gearomatiseerde bieren (zoals bv. Radler prod ucten) volgens
de Plato-schaal het droge extract van het stamwort in aanmerking moet worden genomen zonder rekening te houden met de smaakstoffen
en de suikersiroop die na afloop van de gisting zijn toegevoegd.
De convenor deelt mee dat er voorlopig geen wijzigingen komen in de berekening van accijnzen op bier.
Op de volgende vergadering wordt meer toelichting gegeven..
NIEUWE ACTIEPUNTEN

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Toelichting geven op de gevolgen van het arrest over gearomatiseerde
bieren

Convenors

07/02/2019

Ruwe Tabak
Er wordt meer verduidelijking gevraagd omtrent het EKO-Arrest C-638/15 van 6 april 2017. Hiermee worden minder goederen als ruwe
tabak beschouwd en moeten meer bewerkte tabaksproducten met e-AD vervoerd worden.
Er wordt om verduidelijking gevraagd omtrent de toepassing en de gevolgen voor de sector.
De convenor deelt mee dat BE het Arrest minder streng interpreteert dan DE en dat volgende producten overwegend als tabaksfab ricaten
worden beschouwd:
-gereconstitueerde tabak;
-ruwe tabak behandeld met glycerine, in de meeste gevallen.
In geval van twijfel moeten stalen worden genomen voor ontleding door het labo van AAD&A.
BE verkiest momenteel nog geen nationale nota te verspreiden omdat er op Europees niveau nog veel besprekingen aan de gang zijn en de
toepassing van het Arrest nog uiteenlopend is.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 7 februari 2019 om 10:00u. in NOGA
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