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Werkgroep Accijnzen 
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Agenda: 
-Overlopen actiepunten 
-Feedback Vergadering Projectgroep Vereenvoudigingen inzake accijnzen 
-Toelichting producten op basis van cannabis 
 

Actiepunten 
 
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. 
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NIEUWE ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opvolgen stand van zaken codificatie accijnswetgeving OEO Accijnzen 14/10/2019 

 
Agendapunt 2: Evolutie KIS-SIC voor een databank Accijnsinrichtingen 
 
Ongeveer september 2019 zal de officiële versie van KIS/SIC worden getest door de projectmanager en de buitendiensten. Accijnsvergunningen 
zullen rond einde 2020 geïmplementeerd worden. De accijnsvergunningen voor accijnsgoederen kunnen geraadpleegd worden in SEED. Voor 
vergunningen “accijnsinrichting” en vergunningen “Energieproducten en elektriciteit, andere dan onder schorsing van accijnzen“ bestaat momenteel 
geen databank die door bedrijven kan worden geraadpleegd om de geldigheid en de betrokken producten of vrijstellingen te kunnen nagaan. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opvolgen van de evolutie van KIS/SIC, in het bijzonder voor de 
accijnsvergunningen en energieproducten en elektriciteit, andere dan 
onder schorsing van accijnzen 

Operations/Vergunningen 14/10/2019 

Navragen bij Dhr. Rudi Lodewijks of de vergunningen energieproducten 
en elektriciteit, andere dan onder schorsing van accijnzen geïmplementeerd 
zullen worden in KIS/SIC en extern raadpleegbaar zullen zijn 

Convenor 14/10/2019 

 
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 deden ook een onderzoek of deze uitbreiding zal leiden tot een extra werklast in verband 

met het bilateraal akkoord. Er werd geprobeerd om het dossier te 'reactiveren' d.m.v. een herinnering, maar er kwam nog geen reactie vanuit 
Frankrijk. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opvolgen van de beslissing van Frankrijk OEO Accijnzen 14/10/2019 

 
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) werd 
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 omzendbrief zal binnenkort verschijnen 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opvolgen publicatie dienstnota omtrent DMA en aromatische gasoliën OEO Accijnzen 14/10/2019 

 
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. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

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

OEO Accijnzen 14/10/2019 

 
Agendapunt 6: 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. De nota verschijnt binnenkort 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opvolging problematiek borgen voor niet belaste energieproducten 
rechtstreeks in productie 

OEO Accijnswetgeving 14/10/2019 

 
Agendapunt 7: Bevoegdheid lidstaten bij invordering van tekorten op e-AD (Arrest C-64/15 van 28/1/2016) 
 
Er is een verschillende interpretatie bij het toepassen van Arrest C-64/15 van 28/1/2016 tussen BE en NL en sommige andere lidstaten. Het 
betreft de toepassing van artikel 10, lid 2 en artikel 10, lid 4 van de Richtlijn 2008/118/EG.  
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Voorbeeld: Een Nederlandse geadresseerde noteert in een bericht van ontvangst tekorten (zonder verdere notering van onregelmatigheden) 
op een Belgisch e-AD, de tekorten zouden moeten geïnd worden door de lidstaat van verzending maar worden toch nog geïnd door de 
Nederlandse autoriteiten als lidstaat van bestemming.   
Er ontstaat een probleem tussen beide lidstaten die overtuigd zijn van hun correcte toepassing van het Arrest.  België houdt vast aan haar 
standpunt. 
 
Vooral voor de Belgische afzenders schept dit rechtsonzekerheid omdat zowel de lidstaat van vertrek als de lidstaat van bestemming 
(Nederland) invordert.  
Tekorten bij overbrengingen vanuit bv. Nederland naar België worden niet behandeld omdat België als lidstaat van bestemming 
overeenkomstig 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 stellen zich de vraag of AAD&A een nota zou steunen aan de Europese Commissie of Europese Ombudsman om 
dit probleem op te lossen. Het lijkt nuttig de Europese Commissie te vragen het Arrest te verduidelijken aan de hand van praktische cases. 
 
Dit punt zal ook vermeld worden in de volgende vergadering van de Stuurgroep van het Nationaal forum.  
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Navragen mogelijkheid tot ondersteuning van AAD&A van nota van de 
sector aan Europese Commissie of Europese Ombudsman 

OEO Accijnswetgeving 14/10/2019 

Probleem voorleggen Stuurgroep Nationaal forum 24/5/2019 Convenors 14/10/2019 

 
Agendapunt 8: Verliespercentages tekorten e-AD 

 
Verliespercentages die in het K.B. van 17 maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen voorzien worden, werden door het 
hulpkantoor Antwerpen niet verleend.  
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  liggen aan de basis. 
Nota D.C.6253-003 van 1/4/2019 van de dienst Geschillen verduidelijkt de te volgen werkwijze en is meegedeeld aan de Administrateur-
generaal, de centrumdirecteurs en alle betrokken diensten. 
 
Wanneer geen vermoeden van fraude aanwezig is, moet worden ingevorderd voor de ontbrekende hoeveelheid die het percentage van de 
verliespercentages te boven gaat. Wanneer wel een vermoeden van fraude aanwezig is, dat wordt gestaafd door de nodige vaststellingen, 
moet er gevorderd worden voor het volledige vastgestelde verschil. 
 
Het actiepunt is verduidelijkt en wordt hiermee als afgehandeld beschouwd. 
 
Agendapunt 9: Het betalen van accijnzen in België is moeilijk voor accijnsoperatoren  
 
Dit actiepunt wordt verder behandeld in de projectgroep Vereenvoudigingen accijnzen. Feedback zie bijgevoegd verslag. 
 
Agendapunt 10: Controlemogelijkheden e-commerce onderzoeken 
 
De convenor meldt dat er door de controlerende diensten van AAD&A meer acties gebeuren op de controle van zendingen  besteld via 
webshops. 
De sector vraagt of er over de resultaten van deze controles kan gecommuniceerd worden zodat deze een afschrikkend effect kun nen 
hebben. 
 
De sector meldt dat de problematiek omtrent “parallelle” verkoop van dranken in verkooppunten zeer groot is. De convenor meldt dat de 
controle op verkooppunten van dranken een meetpunt is in het Nationaal operationeel plan van AAD&A.  
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Mogelijkheden tot communicatie over vaststellingen controles 
onderzoeken 

Convenor 14/10/2019 

Controles op webverkopen naar BE blijven opvolgen Afdeling Operaties 14/10/2019 

 
Agendapunt 11: 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 een schrapping van de aansprakelijkheid van de particulier in een voorontwerp van de Wet werd 
opgenomen. 
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Wijzigen/ schrappen verantwoordelijkheid particulieren e-commerce. 
Timing nagaan 

OEO Accijnswetgeving 14/10/2019 

 
Agendapunt 12: Verantwoordelijkheid inzake accijnzen bij verkoop via verkoopplatforms 
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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.   Dit agendapunt wordt bijgevolg voorlopig 
als afgehandeld beschouwd. 
 
Vanuit de sector wordt er momenteel gewerkt aan een studie die eind deze zomer moet opgeleverd worden.  
 
Agendapunt 13: 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.  
In een volgend supplement van de werkmethode KLAMA WMT 007 Merken van energieproducten zal dit worden vereenvoudigd. 
Eveneens zal de kennisgeving worden geschrapt voor mengingen van energieproducten met additieven. 
 
Door afwezigheid van een bevoegde medewerker bij de afdeling Processen en Methodes zal het supplement bij de werkmethode KLAM A 
WMT 0007 pas in het najaar 2019 verschijnen. Ondertussen zullen de belangrijkste wijzigingen van het geplande supplement in een aparte 
nota worden gepubliceerd zodat deze reeds van kracht kunnen worden.  
 

NIEUWE ACTIEPUNTEN  VERANTWOORDELIJKE EINDDATUM 

Opvolgen publicatie supplement KLAMA WMT 0007  
Convenor/ Processen 
& Methodes 

14/10/2019 

Opstellen nota wijzigingen supplement KLAMA WMT 0007 
Convenor/ Processen 
& Methodes 

14/10/2019 

 
Agendapunt 14: Gevolgen van het Arrest C-30/17 van 17 mei 2018 voor gearomatiseerde bieren 
 
Het Arrest heeft gestipuleerd dat voor de vaststelling van de heffingsgrondslag 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 14/10/2019 

 

VARIA 
 
Antwoorden varia vergadering van 7/2/2019 
 
1. Zal de webapplicatie van beroepsdiesel ook voor buitenlandse gebruikers van professionele diesel worden ingevoerd?  

Neen. 
 

2. Komt synthetische diesel ook in aanmerking voor beroepsdiesel? 
Ja, indien de GN-code dezelfde is (deze staat gespecifieerd in het betrokken wetartikel) 

 
Varia vergadering van 10/5/2019 
 
1. De sector van de energieproducten meldt dat er momenteel veel vraag is naar vrijstellingen in de visserij , zelfs voor verbruik van 

benzine. De sector stelt zich de vraag of een vergunning “Energieproducten en Elektriciteit, andere dan onder schorsing van accijnzen 
wel kan afgeleverd worden voor niet-professionele visserij bij toepassing van artikel 429, §2,i van de Programmawet van 27/12/2004. 
Volgens dit artikel is de vrijstelling enkel van toepassing op gasolie, kerosine, zware stookolie, LPG, aardgas, elektriciteit, kolen, cokes 
en bruinkool voor landbouw, tuinbouw, visteelt en bosbouwwerkzaamheden. Geen visserij! 
De vrijstelling van artikel 429,§1,g) is van toepassing op energieproducten die worden geleverd als motorbrandstof of 
verwarmingsbrandstof voor de vaart op communautaire wateren (met inbegrip van visserij) en niet voor gebruik aan boord van 
particuliere pleziervaartuigen. Particuliere vissers komen niet in aanmerking en worden beschouwd als pleziervaart waarvoor geen 
vrijstelling van accijnzen is voorzien.  
 

2. Naar aanleiding van een artikel in HLN van 9/5/2019 meldt COMEOS dat het kabinet De Croo momenteel een ‘circulaire’ voorbereidt 
aangaande deze toestellen, die een aantal “vereenvoudigingen” zal bevatten.  

 

TOELICHTING VERKOOP PRODUCTEN OP BASIS VAN CANNABIS 
Nota D.A.010.667 werd toegelicht. Deze nota werd ook gepubliceerd op internet AAD&A. 
 

FEEDBACK PROJECTGROEP VEREENVOUDIGINGEN INZAKE ACCIJNZEN 
 
Zie bijgevoegd verslag vergadering projectgroep van 6/5/2019 
 

De volgende vergadering zal plaatsvinden op 14 oktober 2019 om 13:00u. in NOGA – Vergaderzaal S2. 

https://financien.belgium.be/nl/Actueel/producten-op-basis-van-cannabis-andere-soorten-rooktabak
https://financien.belgium.be/nl/Actueel/producten-op-basis-van-cannabis-andere-soorten-rooktabak

