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Welkom en voorstelling leden subwerkgroep 
 
Doel van de subwerkgroep: 
Er is een behoefte om te komen tot:  

- Efficiëntere controles 

- Administratieve vereenvoudigingen. 
 

Blockchain inzake accijnzen  
 
Dhr. Philippe Heeren, Advocaat bij Laga en Dhr. Daan De Vlieger van Deloitte geven een toelichting over blockchain en de mogelijkheden 
inzake accijnzen. 
Dit is een platform waarop alle deelnemers aan een transactie inzake accijnzen deelnemen, inclusief overheden en alle stappen in de 
overbrenging en correcte betaling van accijnzen kunnen volgen. De dataset van commercieel vertrouwelijke gegevens kan beperkt 
worden. 
Het systeem is reeds van toepassing in de Verenigde Arabische Emiraten en wordt ook reeds gebruikt door FAVV in de uitwisseling van 
certificaten met Nieuw-Zeeland. De Europese Commissie bestudeert momenteel deze praktische toepassing.  
 
De leden geven mee dat : 

- het systeem positief kan zijn om een legaal product te verkrijgen. 

- er nog een oplossing moet gezocht worden voor bulkgoederen (scanbaarheid?). 

- ze uniformiteit wensen tussen de lidstaten (EU harmonisatie). 

- het nadeel van de huidige werkwijze erin bestaat dat er geen koppeling is tussen EMCS en PLDA . 
 
Bedoeling van deze toelichting is om een denkpiste te creëren voor een totale nieuwe werkwijze inzake overbrenging van 
accijnsgoederen en accijnsproducten gevolgd door een correcte betaling van het juiste accijnstarief.  
 
 

Vereenvoudigen betalen van accijnzen 
 
Met de dienst ICT werd reeds besproken dat het aangewezen is om binnen het wettelijk kader een eenvoudigere manier te vinden voor 
het betalen van accijnzen bv. een app.  
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Hierbij moet rekening worden gehouden met: 

- aangifteplicht van accijnzen; 

- betaling van accijnzen; 

- koppeling met statistische gegevens.  
 

De dienst ICT verzocht de vereenvoudiging tot bepaalde specifieke aangiften te beperken. Deze werden in de werkgroep bepaald: 

- bijbetalen accijnzen voor industriële en commerciële toepassingen; 

- betaling van accijnzen voor kleine accijnsoperatoren (maximum bedrag nog te bepalen);  

- betaling van accijnzen voor nationale accijnsproducten; 

- betaling van accijnzen door een tijdelijk geregistreerde geadresseerde;  

- betaling van accijnzen door handelaars butaan/ propaan/ kolen;  

- betaling van accijnzen door kleine zelfstandige brouwerijen  

- betaling van accijnzen e-commerce verkopen.  
 
De leden maken melding van inlogproblemen in PLDA voor werknemers van bedrijven. De convenor licht toe dat de inlogproblemen 
verbeterd zijn  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. 
De sector meldt dat voor gevolmachtigde werknemers van een bedrijf nog steeds een registratie via de Sociale Zekerheid moet 
gebeuren. Bij afwezigheid van gevolmachtigden (ziekten, verloven,…) is de procedure veel te zwaar om een vervanger geregistreerd te 
krijgen. Kan de registratie voor toegang tot PLDA eventueel door het doorgeven van het rijksregisternummer voor een nieuwe 
volmachthouder?  
 
COMEOS verzoekt tot een vereenvoudiging van het aantal accijnscodes in PLDA en verdere vereenvoudiging van de prefill -toepassing. 
 

 

NIEUWE ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Samenwerking met ICT omtrent vereenvoudiging AC4 Convenor 14/10//2019 

Problemen inloggen PLDA bespreken met ICT Convenor 14/10/2019 

 
 

Algemene opmerking 
 
De leden melden de zwakke accijnskennis bij vele medewerkers van AAD&A. 
De convenor merkt op dat er inspanningen gebeuren om de opleiding inzake accijnzen te verbeteren. De dienst Processen en Methodes 
heeft reeds grote inspanningen geleverd om de werkmethodes, ook inzake accijnzen, te publiceren op haar SharePoint. De medewerkers 
van AAD&A moeten de impuls krijgen om deze te raadplegen. ter ondersteuning hiervan wordt er maandelijks een interne "update" 
verstuurd door de dienst Processen en Methodes dewelke een overzicht geeft van de wijzigingen.  
 
De leden stellen dat er een grote behoefte is aan een sectoraal gespecialiseerde klantencoördinator voor grote bedrijven. Deze moet een 
SPOC-functie vervullen.  
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Processen en Methodes vragen hun SharePoint nog meer kenbaar te 
maken, te ordenen en verder te blijven aanvullen 

Convenor 14/10//2019 

Invoeren klantencoördinator Accijnzen bespreken met afdeling Operaties 
Centrale Component of afdeling Marketing (Economic Support) 

Convenor 14/10/2019 

 
 
   

Voorstellen tot vereenvoudiging: 
 

 Uitstel tot betaling van accijnzen uitbreiden naar 1 maand zoals in de omliggende lidstaten. België zou de enige lidstaat zijn waar 
de termijn voor uitstel van betaling korter is dan 1 maand. De convenor licht toe dat dit een politiek e beslissing moet zijn. 

 

 Zelf activeren van de EMCS-noodprocedures 
 

 Het gelijkstellen van de accijnsgoederen in belastingentrepot en BTW-entrepot 

Producten die als energieproducten worden beschouwd van artikel 415 van de Programmawet van 27/12/2004 maar niet vermeld zijn  in 

artikel 418 en dus niet onder accijnscontrole vallen, zouden in theorie ge en BTW-vrijstelling genieten terwijl dit wel het geval is voor de te 

volgen energieproducten in belastingentrepot. Dit zorgt boekhoudkundig voor de bedrijven voor veel kunst - en vliegwerk om vanuit vb. de 

raffinaderij diverse handelswijzen te moeten toepassen naargelang het product.  
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 Voorbeelden van producten binnen een belastingentrepot : 

-          Bitumen 

-          Zwavel  

-          ETBE 

-          MTBE 

-          Hoog-aromatisch producten 

-          Solvent yellow 

-          Bepaalde additieven 

-          Ruwe aardolie 

-          … 

  
 

 Faciliteren bij verlenging van bestaande douane-vergunningen met toepassing van een lager borgpercentage (gezien de reeds 
bestaande hoge of maximale accijnsborg) De convenor licht toe dat de Douanewetgeving van de Unie (DWU) strikt moet 
toegepast worden en er geen afwijkingen voorzien zijn voor reeds gestelde borgen inzake ac cijnswetgeving 

 

  een soepelere procedure voorzien om een AEO-C inzake douane te bekomen op basis van uitstekende reputatie inzake 
accijnsadministratie. De convenor licht toe dat de douanewetgeving van de Unie (DWU) strikt moet toegepast worden inzake 
voorgeschreven audit voor een AEO. Audits van de Europese Commissie kijken hier nauwgezet op toe.  
 

 De resultaten van onderwerpingen van accijnsgoederen laten veel te lang op zich wachten. Het is commercieel heel belangrijk 
deze resultaten sneller te verkrijgen om goederen tegen het correcte accijnstarief op de Belgische markt te brengen. Mw. 
Godart licht toe dat stalen eerst voor analyse naar het labo gaan, de resultaten worden via de afdeling Tarief aan de dienst 
Accijnswetgeving toegezonden. Er moet onderzocht worden om de doorlooptijd in te korten.  
 

 Verzoek om ook voor een geregistreerde geadresseerde een maandaangifte AC4 toe te staan mits wekelijkse voorschotten 
 

 Soepeler omgaan met de toekenning van het verlaagde tarief voor drankverpakkingsheffing wanneer een b etrokkene reeds over 
een vergunning beschikt maar de lijst niet onmiddellijk up-to-date is tot op artikelniveau. 
 

 Het tot stand brengen van een databank voor raadpleging van de geldigheid van vergunningen “Energieproducten en elektriciteit, 
andere dan onder schorsing van accijnzen.  De erkend entrepothouder van energieproducten en leveranciers van aardgas en 
elektriciteit vinden dit een noodzaak om tegen het correcte accijnstarief te kunnen leveren en om na te gaan of de voorgelegde 
vergunning nog geldig is. 
 

 Verzoek om de regelgeving inzake CNG te verduidelijken. Er is onduidelijkheid over het feit of er een behoefte is voor een 
vergunning pomphouder of distributeur van aardgas. De convenor licht toe dat er onlangs een duidelijke toelichting werd 
gegeven op de vraag van een bepaalde operator en zal verzoeken deze algemener te verspreiden.  
 

 COMEOS meldt dat voor de levering en de voorraadadministratie van nationale accijnsproducten nog steeds veel manuele 
documenten nodig zijn. Commerciële elektronische documenten zouden moeten aanvaard worden. De convenor meldt dat de 
voorraadadministratie moet gehouden worden in de vorm die aanvaard wordt door de controle -autoriteit CABC/SBC. Wettelijk 
gezien sluit niets uit dat de voorraadadministratie elektronisch wordt gehou den. De convenor zal de dienst Accijnswetgeving of 
de afdeling Processen en Methodes verzoeken dit te verduidelijken aan de medewerkers van Operaties 2

de
 lijnscontrole.  

 

 De operatoren verzoeken om een procedure voor wederinslag van accijnsgoederen in bela stingentrepot en accijnsproducten in 
accijnsinrichting na in verbruik te zijn gesteld bv. wegens niet voldoen aan de eisen van de klant, niet verkoop op evenementen, 
… 
 

 De registratieprocedure voor handelaars in alcoholhoudende dranken in verbruik met een vergunning “Alcohol en 
alcoholhoudende dranken” wordt in vraag gesteld. Wat is het nut van deze vergunning? Noodzaak voor bevoegdheden tot 
controle? De convenor stelt dat er ook een uniforme werking moet komen voor de indiening van een beroepsaangifte 108 voor 
tabak. Bij sommige regio’s moet de aanvraag gebeuren op het hulpkantoor, bij andere bij het team Vergunningen van Operaties 
2

de
 lijnscontrole omdat dit als een vergunning wordt beschouwd.  

 

 De procedure in verband met de brouwaangifte actualiseren en aanpassen aan de nieuwe organisatie van AAD&A. 
 

 Het maandelijks inreiken van de gegevens omtrent de gemiddelde voorraad zoals vermeld in artikel 213/2 van de administratieve 
commentaar van het boekwerk Accijnsbewegingen wordt in vraag gesteld. Het zou beter zijn een jaarlijkse evaluatie van de 
borgen voor te schrijven en de maandelijkse inreiking van de stukken af te schaffen.  
 

 De noodzaak voor het inreiken van een AC4 met vrijstelling wordt in vraag gesteld. 
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 Versoepeling van de inreiking van kennisgevingen bij mengen van energieproducten. De convenor deelt mee dat in een volgend 
supplement van de werkmethode KLAMA WMT 007 een versoepeling is voorzien voor de industrie die in een va st 
productieproces niet-accijnsgoederen produceren. 
 

 De bewijsstukken specifieren die kunnen gebruikt worden om aan te tonen dat het verbruik van kolen particuier of 
professioneel gebruik is.  
 

 De betalingsmogelijkheden voor buitenlandse webshops vereenvoudigen.  
 

 Gebruik van de regeling directe levering bij accijnsgoederen en accijnsproducten: teveel administratieve formaliteiten.  In Nederland 
moeten de leveringsplaatsen niet vermeld worden. 
 

 Het berekenen van de borgstelling inzake accijnzen gebeurt niet in alle regio’s op een uniforme manier. 

 

NIEUWE ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Alle verzoeken tot vereenvoudiging zullen besproken worden met de 
dienst Accijnswetgeving 

Accijnswetgeving 14/10/2019 

 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 14 oktober 2019 om 10u. u. in NOGA – Vergaderzaal  A12.  


