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Werkgroep Accijnzen 

VERSLAG    07/02/2019 

CONVENORS Sabine De Schryver (AAD&A), Antonia Block (Comeos) 

NOTULIST Sabine De Schryver (AAD&A) 

AANWEZIG 

Anne-Sophie Dandois, AAD&A (Regio Brussel)  
Antonia Block, Comeos  
Benoit Willimes, AAD&A (Processen en Methodes)  
David Marquenie, FEVIA (VIWF)  
Diederik Bogaerts, ICC (KPMG)  
Dirk Aerts, AGORIA ( C4T)  
Elke De Jonghe, Essenscia (Vopak)  
Emilie Durant, Regio Brussel – Vergunningen  
Filip Ackermans, Essenscia (Chevron Philips Chemicals International NV)  
Geert Van Lerberghe, Vinum Et Spiritus  
Hans De Saeger, Essenscia (Vestaterminals)  
Harold Bertolo, CRSNP (Stream Software)  
Jan Van Wesemael, Voka (Alfaport)  
Johan Matttart, BRAFCO  
Johan Palsterman, CRSNP (Stream Software)  
Marc Wouters, Petroleumfederatie (Total)  
Nancy Smout, Katoennatie  
Rudi Lodewijks, Regio Hasselt  
Rudy Raes, Comeos (Ahold Delhaize)  
Sabine De Schrijver, AAD&A (Regio Antwerpen  
Sophany Ramaen, Secretariaat Nationaal Forum  
Vicky Coremans, AAD&A (Operations Centraal)  
Walter Vandenhoute, AAD&A (Finances)  
Wesley De Visscher, VBO  
Liesbeth Vermeire, Ancham (P&C Legal)  
Andy Boeykens, AAD&A (OEO Accijnswetgeving)  
Myriam Godart, AGD&A (EOS Legislation Accises)  
Philippe Lesage, UNIZO (EY)  
Liesbeth Luts, Regio Hasselt  
Michel Kurowski, AGD&A (Opérations Autorisations) 

VERONTSCHULDIGD 

Annemie Peeters, Havenbedrijf Antwerpen  
Bart De Rybel, VEA-CEB (Sea-Invest)  
Bart Engels, Secretariaat Nationaal Forum  
Daan De Vlieger, Vinum Et Spiritus (Deloitte)  
Daniel Lenie, Regio Hasselt (ABC Mechelen)  
Elena Popirayko, AAD&A (Marketing & Facilitation)  
Els De Sagher, Accijnswetgeving  
Fiaz Darshan, BECI (SKF)  
Francky Coene, Regio Gent-Temse  
Gunter Bastijns, Essenscia (BASF)  
Hilde Bruggeman, ASV/NAVES  
Jean Baeten, VBO  
Jessy van Aert, Essenscia (EVONIK)  
Jim Styleman, Essenscia (Styrolution)  
Johan Geerts, CRSNP (Intris NV)  
Johan Peeters, CEB (Herfurth)  
Jurgen Vanhoyland, Dienst Automatisering  
Karl Van Gestel, KBBS (Overseas)  
Kristin van Kesteren-Stephan, Havenbedrijf Antwerpen  
Laurent Moyersoen, Alfaport-Voka (NxtPort)  
Nick Toremans, Belgische Brouwers (ABInbev)  
Patrick Bataillie, Voka – West-Vlaanderen (Cortes)  
Rik Uyttersprot, FEVIA (Unilever Belgium)  
Sophie Verberckmoes, Werkgeversfederatie voor de internationale handel, het vervoer en de 
logistiek  
Tim Verdijck, ICC (PwC)  
Wesley De Visscher, VBO 

 

Accijnscertificering 
 
De meeting start met een toelichting over de vergadering van 3 december 2018 die werd georganiseerd door het departement Mark eting 
over accijnscertificering. 
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Er werd besloten dat er weinig draagvlak is voor een accijnscertificering naar analogie met een AEO inzake douane.  Er is wel een behoefte 
om te komen tot: 

- Efficiëntere controles 
- Administratieve vereenvoudigingen. 

De werkgroep besluit dat hiervoor een ad-hoc werkgroep zal opgericht worden met beperkt aantal leden (max. 10) om op die twee punten 
te werken.  
 
Het secretariaat van het Nationaal Forum zal een oproep tot deelname versturen naar de leden. Daarna zal een datum worden bepaald voor 
een eerste vergadering. De geïnteresseerde leden dienen de vergadering voor te bereiden en actief deel te nemen aan de ad -hoc 
werkgroep. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Lijst met vereenvoudigingen om te behandelen in ad hoc werkgroep 
meedelen aan convenors Sabine L.F. De Schrijver (MINFIN) 
sabine.deschrijver@minfin.fed.be et Antonia Block (Comeos) 
antonia.block@comeos.be 

Leden WG Accijnzen 10/05/2019 

 

Overlopen van agendapunten 
 
Agendapunt 1: Stand van zaken over codificatie accijnswetgeving  
 
De dienst Accijnswetgeving herwerkt momenteel enkele nationale wetgevingen alvorens implementatie in de codificatie. Dit is een lopend 
agendapunt dat steeds verder wordt opgevolgd. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opvolgen stand van zaken codificatie accijnswetgeving OEO Accijnzen 10/05/2019 

 
Agendapunt 2: Evolutie KIS-SIC voor een databank Accijnsinrichtingen 
 
De start van de nationale KIS-SIC applicatie werd 3 maanden uitgesteld omwille van technische mankementen die eerst moeten uitgeklaard 
worden. De applicatie zal starten met EORI en Laad- en Losplaatsen. Daarna kunnen de andere douanevergunningen geïmplementeerd worden. 
Voor de accijnsvergunningen wordt gepland dat deze rond september 2019 worden ingevoerd. Momenteel wordt nog bekeken of de databanken 
van de vergunningen ook extern raadpleegbaar zullen zijn, hierbij moet rekening worden gehouden met privacy voorschriften. Vergunningen zullen 
in de toekomst online kunnen aangevraagd worden via KIS/SIC. Hiervoor is het nodig dat de lay-out van de vergunningen uit de wettelijke 
bepalingen worden gehaald. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

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

Operations/Vergunningen 10/05/2019 

 
Agendapunt 3: Administratief akkoord op basis van artikel 20, paragraaf 3 van de Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 
oktober 2003 met Frankrijk onderhandelen zodat vereenvoudiging ook geldig is bij verzendingen in 
kleinhandelsverpakkingen 
 
De Franse autoriteiten willen het huidige bilateraal akkoord eerst actualiseren alvorens uit te breiden met verzendingen in 
kleinhandelsverpakking. De Franse autoriteiten doen ook een onderzoek of deze uitbreiding zal leiden tot een extra  werklast in verband 
met het bilateraal akkoord.  
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opvolgen van de beslissing van Frankrijk OEO Accijnzen 10/05/2019 

 
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 principieel goedgekeurd door OEO 
Accijnswetgeving en zal binnenkort worden gepubliceerd. 
De omzendbrief over gasolie van 2710 of aromatische gasolie van 2707 9999 (2710 accijnsgoed en 2707 9999 vrij goed) wordt nog 
onderhandeld met de btw-diensten. Hier gaat het immers om gasolie van GN-code 2710 die door zijn opslag in belastingentrepot 
automatisch wordt beschouwd als zijnde in btw-entrepot of om vrije goederen van de GN-code 2707 9999 die niet onder dezelfde regeling 
vallen inzake accijnzen en btw. 
 
De werkgroep schetst opnieuw 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 10/05/2019 

 
Agendapunt 5: Stand van zaken voor de vervanging van de euromerker Solvent Yellow 124 
 
Er werd een studie uitgevoerd over deze materie. De resultaten zouden bekend zijn maar er is nog geen info. Dit wordt verder opgevolgd. 

mailto:sabine.deschrijver@minfin.fed.be
mailto:antonia.block@comeos.be
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NIEUWE ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

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

OEO Accijnzen 10/05/2019 

 
Agendapunt 6: Opvolgen werking vergunningen Geregistreerde afzender 
 
Behoudens enkele kleine opmerkingen omtrent vervanging door een nieuw e-AD bij foutmeldingen worden geen structurele problemen 
vermeld bij de werking met vergunningen Geregistreerde afzender. 
 
Vanaf 1 maart 2019 zal in geen enkel hulpkantoor nog een papieren AGD-IMP worden gevalideerd.  
 
Voor de cross check dient nog een aparte mail verstuurd te worden. De cross check gebeurt nog niet automatisch. 
 
Dit punt kan als afgehandeld worden beschouwd. Indien er nieuwe agendapunten zouden vermeld worden omtrent vergunningen 
geregistreerde afzender zullen deze opnieuw worden opgenomen. 
 
Agendapunt 7: Hoge borgen voor energieproducten waarvoor geen accijnstarief is voorzien bij producerende erkend 
entrepothouders 
 
De dienst OEO Accijnswetgeving zal een nota publiceren waarmee voor energieproducten waarvoor geen accijnstarief is voorzien, die 
worden aangeleverd via pijpleidingen en rechtstreeks, zonder tussenopslag, in de productie gaan voor verwerking tot een niet-accijnsgoed 
of een gering bijkomend energieproduct geen opslagborg moet worden berekend.  

 

NIEUWE ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opvolging problematiek borgen voor niet belaste energieproducten 
rechtstreeks in productie 

OEO Accijnswetgeving 10/05/2019 

 
Agendapunt 8: Bevoegdheid lidstaten bij invordering van tekorten op e-AD (Arrest C-64/15 van 28/1/2016) 
 
Economische operatoren melden nog steeds 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 correcte toepassing van het Arrest.  
 
Vooral voor de Belgische afzenders schept dit rechtsonzekerheid omdat zowel de lidstaat van vertrek als de lidstaat van bestemming 
(Nederland) invordert.  
Tekorten bij overbrengingen van Nederland naar België worden niet behandeld omdat België als lidstaat van bestemming overeenkomsti g 
het Arrest de bevoegdheid aan de lidstaat van verzending overlaat. 
 
De dienst OEO Accijnswetgeving trachtte dit agendapunt opnieuw te bespreken op Europees niveau maar hieraan werd geen gevolg 
gegeven.  
 
De economische operatoren worden verzocht hun kanalen aan te wenden opdat het Arrest door alle lidstaten correct zou uitgevoerd 
worden. Mogelijk zal dit agendapunt worden besproken in een vergadering van de Europese petroleumfederaties. 
 
Dit punt zal ook vermeld worden in de volgende vergadering van de Stuurgroep van het Nationaal forum.  

 

NIEUWE ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Resultaten economische operatoren opvolgen bij toepassing Arrest Sector 07/02/2019 

Bevoegdheid lidstaten bij invordering van tekorten op e-AD voorleggen 
Stuurgroep Nationaal forum 

Convenors 14/03/2019 

 
Agendapunt 9: Verliespercentages tekorten e-AD 

 
Verliespercentages die in het K.B. van 17 maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen voorzien worden, worden op het 
hulpkantoor Antwerpen niet verleend.  
Dit komt door verschillende bewoordingen in artikel 12, §3 van het M.B. van 14/5/2004 en artikel 2 van het K.B. van 17/3/2010.  
 
De sector wordt geadviseerd de bezwaarprocedure te volgen en eventueel gebruik te maken van haar recht op administratief beroep. 
 
De problematiek wordt ondertussen door de dienst Geschillen bekeken. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opvolgen standpunt Departement Geschillen en OEO Accijnswetgeving 
Geschillen/ OEO 
Accijnswetgeving 

10/05/2019 

 
Agendapunt 10: Het betalen van accijnzen in België is moeilijk voor accijnsoperatoren  

 
Hieromtrent vond intern overleg plaats met het departement Informatiemanagement van AAD&A.  
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De inlogproblemen zijn opgelost omdat er nu niet meer via het portaal van de Sociale zekerheid moet worden gewerkt maar via CSAM dat ook van 
toepassing is voor toegang tot Tax-on-web of andere verrichtingen met de Overheid. 
 
Voor het ondertekenen van documenten zijn er nog enkele problemen die bekeken worden door Informatiemanagement. 
 
Voor verdere vereenvoudigingen van een aangifte AC4 blijft behouden dat de huidige wetgeving dient te worden gevolgd maar wel eventueel kan 
worden vereenvoudigd m.b.t. het invullen van de AC4. 
Voor het in verbruik stellen van accijnsgoederen of accijnsproducten is er een aangifteplicht en betalingsaspect. Er zal verder met de dienst 
Informatiemanagement worden bekeken in welke gevallen eventueel een vereenvoudiging kan worden toegepast onder de vorm van bv. een app. 
 
De sector verstrekt de modaliteiten van aangifte voor accijnsgoederen die in andere lidstaten van toepassing zijn. De Deense werkwijze werd 
ondertussen reeds ontvangen. 

 

NIEUWE ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Samewerking met Informatiemanagement omtrent vereenvoudiging AC4 Convenor 10/05//2019 

 
Agendapunt 11: STAVAZA projectgroep E-commerce accijnzen: 
 
De brochures “Webverkopen vanuit België” en “Webverkopen vanuit een andere lidstaat naar België”  werden gepubliceerd en opgenomen 
op de internetsite van AAD&A. De sector en AAD&A zorgden voor bekendmaking van de brochures.  
 
Er werd ook een tekst opgesteld om de particulieren te waarschuwen voor de gevaren van het aankopen van accijnsgoederen/ 
accijnsproducten via webshop. Ook deze is gepubliceerd op de internetsite van AAD&A. 
 
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 convenor merkt op dat er weinig feedback is. Er wordt opgemerkt dat een lijst met 
opmerkingen over e-commerce tijdens de WG E-Commerce was gemaakt:  

- onmogelijkheid voor een buitenlandse e-shop om zich in België te registreren 
- onmogelijkheid voor een buitenlandse e-shop om accijnzen te betalen in België 
- gebrek aan verantwoordelijkheid van de platforms voor de betaling van accijnzen 
- gebrek aan controle over buitenlandse e-shops die in België verkopen. 
 

De convenors vragen aan de leden om andere opmerkingen inzake de brochures mee te delen. Comeos heeft zijn leden geïnformeerd over 
de publicatie van de brochures (https://www.comeos.be/actumessage/243654/Vendre-alcool-soda-the-et-cafe-par-internet-oui-mais-pas-
sans-les-accises). Ook de andere federaties dienen de brochures de promoten. 
 
Een lid wijst op het belang om deze brochures ook in het buitenland te communiceren, ten aanzien van buitenlandse websh ops, via de 
kamers van koophandel of de buitenlandse fiscale administraties.  
 
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 maar hier is met uitzondering van 1 bedrijf weinig respons.  
De convenor bekijkt verder wat de mogelijkheden zijn om de controles te verbeteren en zal hiervoor contact opneme n met de dienst 
Risicomanagement. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Controlemogelijkheden e-commerce onderzoeken Convenor 10/05/2019 

 
Agendapunt 12: Verantwoordelijkheid particulieren bij e-commerce 
 
De sector meldt dat het feit dat een particuliere koper wettelijk aansprakelijk gesteld kan worden voor de betaling van de accijnzen als de 
verkoper hieraan verzaakt, de aanleiding voor verkopers kan zijn om hun verplichtingen niet te voldoen.  Het zou beter zijn de wettelijke 
verplichting voor de accijnzen steeds bij de verkoper te leggen. 
 
De dienst OEO Accijnswetgeving meldt dat dit zal opgelost worden door de invoering van de nieuwe horizontale richtlijn die tegen 2020 
wordt verwacht. 
 
Er zal met de dienst OEO Accijnswetgeving nagegaan worden wat de mogelijkheden zijn om dit in de huidige wetgeving alsnog te wijzigen/ 
schrappen 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Wijzigen/ schrappen verantwoordelijkheid particulieren e-commerce OEO Accijnswetgeving 10/05/2019 

 
Agendapunt 13: Verantwoordelijkheid inzake accijnzen bij verkoop via verkoopplatforms 
 
De dienst OEO Accijnswetgeving deelt mee dat de bepaling voor de verantwoordelijkheid inzake accijnzen bij verkoop via verkoo pplatforms, 
net zoals dat zal gebeuren voor btw vanaf 2021, op Europees niveau moet worden behandeld. Een lidstaat alleen kan dit niet veranderen. 
 
Mogelijk kan dit ook bekeken worden in de werkgroep Distance Selling 
 
 

https://www.comeos.be/actumessage/243654/Vendre-alcool-soda-the-et-cafe-par-internet-oui-mais-pas-sans-les-accises
https://www.comeos.be/actumessage/243654/Vendre-alcool-soda-the-et-cafe-par-internet-oui-mais-pas-sans-les-accises
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NIEUWE ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opvolgen betreffende wetgeving verantwoordelijkheid inzake accijnzen bij 
verkoop via verkoopplatforms 

Convenors/ OEO 
Accijnswetgeving 

10/05/2019 

 
Agendapunt 13: Drijvend belastingentrepot voor bunkerbedrijven 
 
De dienst Accijnswetgeving deelt mee dat een drijvend belastingentrepot voor bunkerbedrijven niet zal worden toegestaan. Dit zal immers 
geen enkele oplossing bieden bij het overschrijden van de landsgrenzen waar een Belgisch belastingentrepot niet wordt erkend. 
 
Op 23/10/2018 werd reeds een toelichting gegeven aan de bunkerbedrijven in het Antwerpse Havenbedrijf  omtrent de nieuwe 
zeevaartbunkerprocedure 2019. Deze wijziging was noodzakelijk omwille van het nieuwe douanewetboek van de Unie. 
De onderhandelingen met de Nederlandse collega’s bevinden zich in een finale fase en binnenkort wordt het bilateraal akkoord ondertekend 
door de Administrateur-generaal van de Belgische AAD&A en zijn Nederlandse collega. 
  
De dienst OEO Douanewetgeving schrijft momenteel een nationale procedure uit. De convenor van AAD&A schrijft een werkmethode uit 
voor de diensten. Er zal in Antwerpen nog een infosessie worden gegeven voor de bunkersector.  
 
De modaliteiten van de nieuwe zeevaartbunkerprocedure 2019 worden kort toegelicht: 

- Invoering vanaf 1 maart 2019 maar met overgangsperiode 
- De invoering van een nieuwe vergunning erkend bunkeraar voor wie de vereenvoudigde zeevaartbunkerprocedure 2019 wil 

toepassen 
- Inschrijving in de administratie (EiDR) zal niet meer mogelijk zijn voor unie-accijnsgoederen, wel een standaard uitvoeraangifte. 
- invoering van een bunkergeleidedocument in de plaats van het huidige transportbescheid  
- Een e-AD uitvoer moet niet meer worden opgesteld bij de uitvoeraangifte voor bunkeringen. 

 
Dit punt over de erkenning van een vaartuig als belastingentrepot wordt in de werkgroep Accijnzen als afgehandeld beschouwd. 
 
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 gegeven. 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 dat gepland wordt tegen 1/4/2019 zal 
bekeken worden of mengingen van energieproducten met additieven kunnen vereenvoudigd worden door ontheffing van kennisgeving.  
 
Het probleem stelt zich ook met mengingen van energieproducten van artikel 418 van de Programmawet van 27/12/2004 en producten van 
de GN-code 2707 9999. Mogelijk zal een omzendbrief omtrent aromatische gasoliën hier een oplossing brengen.  
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opvolgen publicatie supplement KLAMA WMT 0007  
Convenor/ Processen 
& Methodes 

10/05/2019 

 
Agendapunt 15: Gevolgen van het Arrest C-30/17 van 17 mei 2018 voor gearomatiseerde bieren 
 
Het Arrest heeft gestipuleerd dat voor de vaststelling van de heff ingsgrondslag van gearomatiseerde bieren (type Radlerbieren) de Plato-
schaal van het droge extract van het stamwort in aanmerking moet worden genomen zonder rekening te houden met de smaakstoffen  en 
de suikersiroop die na de gisting zijn toegevoegd.  
Deze uitspraak geeft aanleiding tot discussie tussen de lidstaten maar ook zelfs bij de Europese Commissie. 
 
AAD&A heeft daarom beslist de berekeningswijze van deze gearomatiseerde bieren niet te wijzigen. De berekening van het aantal  graden 
Plato blijft momenteel behouden op alle ingrediënten van het eindproduct.  
 
Indien na de discussie van de lidstaten en een definitief standpunt van de EC een andere berekening dan deze die momenteel in  België 
wordt toegepast, zou blijken, kan dit leiden tot terugbetalingsdossiers voor gearomatiseerde bieren. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opvolgen wetgeving aangaande gearomatiseerde bieren OEO Accijnswetgeving 10/05/2019 

 
Varia 
 
1. Zal nagevraagd worden bij de dienst OEO Accijnswetgeving: 

- Zal de webapplicatie van beroepsdiesel ook voor buitenlandse gebruikers van professionele diesel worden ingevoerd?  
- Komt synthetische diesel ook in aanmerking voor beroepsdiesel? 

 
2. Een lid van de werkgroep meldt dat op het hulpkantoor Antwerpen geen permanente borg wordt aanvaa rd voor overbrengingen in 

verbruik met een VGD. De convenor zal dit navragen. 
 
 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 10 mei 2019 om 10:00u. in NOGA – Vergaderzaal S2 


