Regionaal Forum regio Brussel
Accijnzen

VERSLAG

12.11.2018

CONVENOR

Jean-Philippe Mergen (BECI) – Els De Pril (AAD&A)

NOTULIST

Eveline Van Riet (AAD&A) – Jean-Michel Demeuse (AAD&A)

AANWEZIG

Alexandre Dumont (Brasseur Amateurs)
Alexis Bley (BECI)
Anne-Sophie Dandois (AAD&A)
Antoine Lavis (J’irai brasser chez vous)
Christophe Semaille (Brewspot)
Christian Neufkens (AAD&A)
Daniel Steylemans (AAD&A)
Dominka Deschoemaeker (AAD&A)
Emilie Durant (AAD&A)
Fabiene Pierre (Arever)
Fabio De Amicis (AAD&A)
Gauthier Hannecard (Beer&You)
Grégoire Berthon (L’annexe)
Gwen Van Driessche (AAD&A)
Hans Van der Biest (AAD&A)
Hilde De Potter (AAD&A)
Jan De Can (AAD&A)
Jean-Christophe Larsimon (Brewspot)
Katia Van Overstraeten (AAD&A)
Maxim Lagrillière (L’annexe)
Sophany Ramaen (AAD&A)
Sybille Motte (BECI)
William Sluys (AAD&A)
Xavier Sottiaux (AAD&A)
Yorick Keymeulen (AAD&A)

Opening vergadering
De aanwezigen worden verwelkomd door de convenors en de agendapunten worden overlopen.
Agendapunt 1: Presentatie Productie van bier: Uitzonderlijke gevallen
Zie presentatie Mevr. Durant en Dhr. Keymeulen.
Agendapunt 2: Presentatie Beer&You ambulante brouwer
Agendapunt 3: Overlegmoment
In het kader van de gegeven presentaties worden een aantal vragen gesteld door de aanwezigen:
1)

Ingeval de klant een ruimte huurt (zoals een theaterzaal), wordt dit dan ook beschouwd als een locatie van
de klant, in het kader van een brouwworkshop van een ambulante brouwer?
Inderdaad, een ambulante brouwer mag een brouwworkshop geven buiten zijn belastingentrepot en zich naar de locatie
van de klant begeven, hetzij bij de klant thuis, hetzij op een locatie die de klant huurt.

2)

Wat dient er te gebeuren ingeval een klant tijdens een brouwworkshop vraagt om het recept aan te passen?
Gezien de verplichting om een brouwaangifte in te dienen bij een brouwworkshop moeilijk toepasbaar is, dient de brouwer
minstens 72u op voorhand de bevoegde controlediensten enkel in te lichten over de voorziene plaats en de voorziene
datum van brouwen. Het recept dient dus niet op voorhand doorgegeven te worden en kan bijgevolg aangepast worden.

3)

Is het mogelijk om de nota online te publiceren?
De nota is online raadpleegbaar via Fisconet. Zie onderstaande link.
https://gcloudbelgium.sharepoint.com/sites/minfin-fisconet_public/fiscal-discipline/excise/administrative-directives/alcohol-and-alcoholic-beverages/7d921d91-fcc7-4647-8f3e-d8f1835b6ec8
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4)

Indien de brouwworkshop zeer laat op de avond zou eindigen, mag er dan gewacht worden met het
terugbrengen van de bieren naar het entrepot? Welke termijn is er voorzien hiervoor?
Een specifieke termijn wordt niet gepreciseerd in de nota. C. Neufkens haalt aan dat het in dat geval aangewezen is om
de bevoegde controlediensten hiervan op de hoogte te brengen en de goederen in overleg met de controlerende
ambtenaren zo spoedig mogelijk over te brengen naar het entrepot.

5)

Waarom dienen er accijnzen betaald te worden door opleidingscentra en dergelijke wanneer er wordt
gebrouwen voor pedagogische doeleinden?
De beslissing omtrent de verplichting voor opleidingscentra om over een vergunning Erkend Entrepothouder te beschikken
bij het geven van brouwcursussen en te voldoen aan alle formaliteiten en betalinge n die daarbij horen, werd genomen
door onze collega’s van de centrale component. We kunnen steeds de vraag stellen waarom deze beslissing werd
genomen.

ACTIEPUNT

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Navragen waarom opleidingscentra over een vergunning Erkend
entrepothouder dienen te beschikken en alle daarbij horende formaliteiten
en betalingen dienen te voldoen.
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6)

Wie is de wettelijke verantwoordelijke voor het betalen van de accijnzen bij opleidingscentra? De directeur,
de leerkracht, andere?
De houder van de vergunning Erkend Entrepothouder is gehouden de accijnsbetalingen te voldoen. Bij de aanvraag van
een dergelijke vergunning dient een lijst met de gegevens van de bestuurders en een lijst met de gegevens van de
natuurlijke personen gemachtigd inzake accijnzen te worden aangeleverd. Deze personen zijn dus gemachtigd om de
formaliteiten en betalingen inzake accijnzen te vervullen.

7)

Er is sprake van grote verliezen bij brouwworkshops en brouwcursussen. Wat dienen we juist aan te geven,
het basisbrouwsel of wat er effectief op fles wordt gezet?
Enkel het eindproduct is belastbaar en dit op het ogenblik dat de goederen in verbruik worden gesteld, d.w.z. wanneer
deze het belastingentrepot van de erkend entrepothouder verlaten (art.6 van de wet van 22 december 2009 betreffende
de algemene regeling inzake accijnzen). Teneinde de administratieve formaliteiten ten aanzien van onze Administratie te
beperken is het mogelijk dat een erkend entrepothouder een volledige productie in één keer ten verbruik aangeeft. Deze
goederen dienen dan apart opgeslagen te worden buiten de ruimte van het belastingentrepot. Dit kan echter gaan om een
ruimte die niet wordt aangemerkt als belastingentrepot binnen zijn instelling. Bij de telling (opneming) of controle dienen
onze collega’s namelijk een onderscheid te kunnen maken tussen de goederen die nog onder schorsing zijn en de
goederen die reeds ten verbruik werden aangegeven.

8)

Gezien de kleine volumes en de beperkte accijnzen bij de brouwworkshops en de brouwcursussen, is er dan
geen sprake van veel administratieve lasten voor relatief weinig opbrengsten voor de Staat? Zouden de
agenten niet nuttiger kunnen worden ingezet?
Ingeval de administratieve formaliteiten een onevenredige economische inspanning vereisen van de economische
operatoren, kunnen we steeds de vraag stelen aan onze hiërarchie.

ACTIEPUNT

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Navragen of er sprake is van een onevenredige economische inspanning
voor de economische operatoren en of de huidige werklast voor de
ambtenaren dient aangehouden te worden
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9)

Kan een particulier een tijdelijke vergunning verkrijgen of een uitbreiding van het entrepot om de bieren die
werden gebrouwen tijdens een brouwworkshop op zijn locatie bij te houden?
Wanneer een ambulante brouwer een brouwworkshop heeft gehouden buiten zijn entrepot, dient de brouwer steeds de
geproduceerde brouwsels mee te nemen naar zijn entrepot om het brouwproces te vervolledigen. De bieren kunnen dus
niet bij de klant blijven.

10) Ingeval meerdere onafhankelijke medewerkers werken voor een centrale brouwer, maar die zelfstandige
medewerkers wel brouwen in hun regio, moeten zij zelf instaan voor de formaliteiten of kunnen zijn een
tijdelijke uitbreiding krijgen van de vergunning van de centrale brouwer?
Het is zo dat elke onafhankelijke professionele brouwer een vergunning Erkend Entrepothouder dient aan te vragen bij de
bevoegde regio. Heel specifieke gevallen of constructies dienen van naderbij bekeken te worden met de bevoegde regio.
Hiervoor kunt u een afspraak maken met de regionale aanspreekpunten.
11) Wanneer een brouwer zou verhuizen van bijvoorbeeld de regio Brussel naar de Regio Bergen, wat moet de
brouwer doen ingeval hij zich zou bevinden in een juridisch vacuüm tussen 2 vergunningen?
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Wanneer u niet in het bezit bent van een geldige vergunning Erkend Entrepothouder, is het niet toegelaten om uw
brouwactiviteit verder te zetten. Om een dergelijke situatie te vermijden is het van cruciaal belang om concrete afspraken
inzake timing te maken met de bevoegde regio’s. Mocht u zich reeds in een dergelijke situatie bevinden, kunt u ervoor
opteren om te wachten op uw nieuw accijnsnummer of een samenwerking aan te gaan met een firma die in het bezit is
van het nodige accijnsnummer.
12) Is er een limiet op de hoeveelheid bier die mag geproduceerd worden?
Voor professionele brouwers in het bezit van de nodige vergunning is er geen limiet bepaald. Wat betreft een vereniging
van particuliere brouwers die sporadisch niet aan de voorwaarden zoals beschreven in de nota voldoet, is er een
maximumhoeveelheid bepaald van 40 liter per deelnemer.
13) Mag men als particuliere brouwer deelnemen aan evenementen georganiseerd door derden?
Neen, in dat geval wordt men aanzien als professionele brouwer en gelden de gewone regels, zoals beschreven in de nota.
14) Wat wordt er gedefinieerd als een belastbaar bier? Vanaf welk stadium in het brouwproces is men een bier
aan het brouwen dat belastbaar is?
Bier wordt gedefinieerd als elk product van de GN-code 2203 met een alcoholgehalte > 0,5% vol en elk product dat een
mengsel is van bier en van niet-alcoholische dranken van de GN-code 2206, met een alcoholgehalte van meer dan 0,5%
vol. Enkel het eindproduct is belastbaar op het ogenblik dat de goederen in verbruik worden gesteld, d.w.z. wanneer deze
het belastingentrepot van de erkend entrepothouder verlaten (art.6 van de wet van 22 december 2009 betreffende de
algemene regeling inzake accijnzen).
15) Wij, als ondernemers, vinden dat er heel erg veel controles (Douane en Accijnzen, RSZ, FAVV, …)
plaatsvinden. Kan hier iets aan gedaan worden?
Er is momenteel een project lopende om de controles van de verschillende overheidsinstanties op elkaar af te stemmen
om de ondernemer zo min mogelijk te hinderen bij zijn economische activiteit. Dit is echt er een project dat nog in de
beginfase staat en dus op korte termijn geen ingrijpende veranderingen zal o pleveren.
16) Is het verplicht om als vergunninghouder een aangifte te doen wanneer er wordt gebrouwen voor de eigen
consumptie of voor de eigen familie op zijn thuisadres?
Om een correct en uniform antwoord te kunnen geven, zullen we de vraag stellen aan onze centrale diensten.
ACTIEPUNT

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Navragen indien het verplicht is om als vergunninghouder een aangifte te
doen wanneer er wordt gebrouwen voor de eigen consumptie of voor de
eigen familie op zijn thuisadres.
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17) Hoeveel stalen om het aantal graden Plato te bewijzen dienen er te worden gehouden na het brouwproces?
En hoelang?
Om een correct en uniform antwoord te kunnen geven, zullen we de vraag stellen aan onze centrale diensten.
ACTIEPUNT

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Hoeveel stalen om het aantal graden Plato te bewijzen dienen er te
worden gehouden na het brouwproces? En hoelang?

AAD&A Brussel

Regionaal Forum
Brussel 2019

18) Wanneer men actief is in verschillende regio’s, in welke regio dient er dan een uitbreiding gevraagd te
worden voor het entrepot?
U kunt een dergelijke uitbreiding vragen aan de regio die uw vergunning verleend h eeft.
19) Ingeval een ambulante brouwer wenst te brouwen in het buitenland, waar dienen de accijnzen dan betaald
te worden?
Om accijnsgoederen te verkopen in het buitenland dient de brouwer de procedure te volgen die in de brochure voor ecommerce wordt uiteengezet. Deze brochure zal binnenkort terug te vinden zijn op de website van FOD Financiën.
Concreet zal de brouwer, om te kunnen verkopen aan particulieren in het buitenland, de accijnzen dienen te betalen in de
lidstaat van bestemming. Hiervoor zal de brouwer, onder andere, een borg dienen te stellen in de lidstaat van bestemming
voor elke overbrenging van goederen.
20) Ingeval men nog niet beschikt over een vergunning, kan men in afwachting reeds brouwdemonstraties
geven en achteraf het totale brouwsel vernietigen?
Om te mogen brouwen heeft u te allen tijde een vergunning nodig.
21) Mag men gebruik maken van een video-conferentie om een vernietiging te bewijzen?
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Het is zo dat volgens de bestaande procedures een vernietiging dient te gebeuren onder ambtelijk toezicht in de fysieke
aanwezigheid van de bevoegde ambtenaren van de AAD&A. Daarnaast werken onze collega’s momenteel met Skype en is
het mogelijk om gesprekken te voeren via video. Wat betreft het gebruiken van deze technologie om offi ciële bewijzen te
leveren, blijft na te vragen bij onze wetgevende diensten. Verder is het ook zo dat de ambtenaren in functie niet 24/24 en
7/7 beschikbaar zijn om een video-conferentie in real-time bij te kunnen wonen.
ACTIEPUNT

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Kan een video-conferentie via Skype gebruikt worden om officiële bewijzen
te leveren, vaststellingen te doen en dergelijke?
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De volgende vergadering zal over 6 of 12 maanden doorgaan. Hieromtrent wordt overleg gepleegd met BECI.
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