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Vereenvoudigingen via digitalisering: bespreken van concrete voorstellen
E-commerce: werken aan een level playing field voor de verkoop in België van alcoholische dranken: oproep voor kandidaten
voor een subwerkgroep
Level playing field in regio's verzekeren: bespreken van concrete voorbeelden

Na voorstelling van de nieuwe convenor Pierre De Borggraef voor de Douane worden de prioriteiten toegelicht voor het komende jaar.
✓
✓

✓

Prioriteit 1: vereenvoudiging via digitalisering heeft tot doel om te kijken welke bestaande procedures, die vandaag nog
hoofdzakelijk manueel en op papier gebeuren, kunnen worden gedigitaliseerd.
Prioriteit 2: Deze zal worden geconcretiseerd via een aparte subwerkgroep en beoog t na te gaan welke oplossingen kunnen
geboden worden voor de creatie van een level playing field voor de verkoop van alcoholische dranken in België. Via een
aparte mailing zullen de deelnemers zich kunnen inschrijven.
Prioriteit 3: De creatie van een uniforme werkwijze over de diverse regio’s heen.

De intussen ontvangen voorstellen inzake de eerste en derde prioriteit worden nadien verder in detail behandeld a.d.h.v. een Excel
sheet die voor de vergadering beschikbaar werd gesteld aan de deelnemers
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Agendapunt 1: bespreking voorstellen m.b.t. vereenvoudiging via digitalisering
Er wordt eveneens verwezen naar de opvolgingstabel in de bijlage.
1. Vereenvoudiging ingave AC4 in PLDA, mogelijkheid tot opladen van XML-file
De convenor ligt toe dat voorlopig niets zal gewijzigd worden aan de huidige AC4, omdat de AAD&A een nieuw systeem zal ontwikkelen.
Hiervoor zal een werkgroep AA&DA worden opgericht. De mogelijkheid zal voorzien worde n om XML-files op te laden.
2. Automatiseren procedure beroepsdiesel
Er bestaat een voorstel waarover eerst consensus moet bekomen worden onder de deelnemers van de private sector. De consensus
ontbreekt op het vlak van de invoering van een specifieke beroepsmatige tankkaart. De convenor antwoordt dat er eerst een politieke
consensus moet zijn vooraleer dit voorstel verder kan worden uitgewerkt .
3. Elektronisch kunnen indienen van dossiers (vergunningen, terugbetalingen)
Dit wordt voorzien bij de ontwikkeling van KIS-SIC. De prioriteit wordt eerst gegeven aan de douanevergunningen en nadien aan
accijnzen.
De convenor ligt toe dat dit voor alle vergunningen mogelijk zal zijn. De projectleider van KIS-SIC, Rudi Lodewijks, ligt toe dat elke
vergunning elektronisch zal kunnen aangevraagd worden. De verplichte bijlagen zullen hier ook deel van uitmaken.
4. Automatiseren VGD
De convenor ligt toe dat dit voorzien wordt voor februari 2023. Dit voorstel zal verder worden opgevolgd binnen de werkgroep.
Een deelnemer noemt de mogelijke risico’s i.v.m. e-VGD. De convenor stelt vast dat de AAD&A zich hiervan bewust is (identificatie,
voorafgaande aangifte en borgstelling, enz.). Die risico’s bestaan reeds met de papieren versie van de VGD.
Een andere deelnemer geeft aan dat de VGD voordelen biedt inzake de snelheid van afhandeling en bij attestering.
De dienst Informatiemanagement ligt toe dat dezelfde specifieke site vergunningen en zelfde berichten zullen gebruikt worden als
van de e-AD. Dezelfde logica zal gevolgd worden als bij EMCS gebonden aan de federale werkwijze inzake rollentoekenning.
Een deelnemer stelt de vraag of de elektronische aanvraag verplicht of optioneel wordt. De dienst wetgeving - accijnzen zal dit
bekijken.
Een deelnemer stelt de vraag of het document kleine wijnproducenten wordt geautomatiseerd. De dienst wetgeving - accijnzen zal
dit bekijken.
5. Verbintenis aanmelding bulkgoederen
Dit betreft eerder een douaneaspect en zal worden overgemaakt aan de werkgroep ICT. Er zal teruggekoppeld worden naar de
werkgroep Accijnzen.
6. Kennisgeving menging ongelijksoortige energieproducten – online melding en toekenning van een refertenummer
Bij het mengen van stookolie en gas wordt dit gemeld aan de douane op basis van een papieren proces. De convenor ligt toe dat dit
ook deel zal uitmaken van de ontwikkeling van KIS-SIC.
7. Vereenvoudigd aangiftesysteem voor kleine buitenlandse operatoren
Het voorstel betreft een vereenvoudigd aangiftesysteem voor toevallige/kleine aangevers. Toegang en aangifte op basis van de
buitenlandse identificatiegegevens zonder vergunningen of vertegenwoordiging.
De convenor ligt toe de voorgestelde benadering eerst te moeten afstemmen met de dienst Wetgeving. De covenor stelt dat het
belangrijk is om een gemeenschappelijke benadering te gebruiken vanuit BTW en accijnzen. In afwachting van OSS kan gekeken
worden welke valabele oplossingen mogelijk zijn.
De projectleider van KIS-SIC ligt toe dat de mogelijkheid om rechtstreeks in te loggen voorlopig on hold staat.
8. Automatiseren arbeidsaangifte
De convenor ligt toe dat dit ook in KIS-SIC zal worden geïntegreerd. De timing hiervoor is eind 2021.
Algemene opmerking bij KIS-SIC: Sophany Ramaen stelt de deelnemers voor om in afwachting van de digitalisering van KIS -SIC,
quick wins voor te stellen.
Opmerking vanuit de private sector (Marc Wouters) dat de prioriteit in veel zaken gaat naar douane. De projectleider van KIS-SIC
antwoordt dat de oorzaak moet gezocht worden in de beperkte capaciteit.
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NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

Opvolging evolutie AC4 (punt 1), EMCS (punt 4) & KIS-SIC (punten 3, 6, 8)

Covenor AAD&A

Vraag beantwoorden – punt 4 – VGD (e-VGD al dan niet verplicht)

dienst wetgeving
accijnzen
dienst wetgeving
accijnzen

Vraag beantwoorden – punt 4 – EMCS – stavaza bewegingen voor kleine
wijnproducenten
Bespreken met dienst wetgeving – accijnzen – punt 7 – vereenvoudiging
aangiftesysteem voor kleine buitenlandse operatoren – benchmarking met
Denemarken ?
Terugkoppelen bespreking in WG ICT over vereenvoudigde aangifte

–
–

EINDDATUM

Volgende
vergadering
Volgende
vergadering
Volgende
vergadering

Covenor AAD&A

Volgende
vergadering

Sophany Ramaen

Volgende
vergadering

Agendapunt 2: E-commerce level playing field alcoholische dranken
Deze prioriteit zal gezien zijn specifieke karakter verder worden uitgewerkt binnen een subwerkgroep. Via een aparte mailing zullen
de deelnemers zich kunnen inschrijven.
NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Oproep versturen via mail

Secretariaat Naforna

30/10/2020

Agendapunt 3: Bespreking voorstellen level playing field toepassing wetgeving in de regio’s
1. Berekeningswijze van verschuldigde accijns bij tekorten n.a.v. transport
Dit werd intussen opgelost.
2. Te volgen procedure bij herbewerking van producten
Hiervoor is een oplossing in voorbereiding. Verdere communicatie volgt.
3. Uniforme toepassing van de wetgeving in alle belastingentrepot s met centraal beheer.
Een deelnemer (Marc Wouters) ligt verder toe dat de regio’s niet steeds de instructies opvolgen van het centrale controlekantoor. De
convenor vraagt aan de deelnemer concrete voorbeelden van problemen. Er zal met Operations worden gekeken welke aangepaste
oplossingen kunnen geboden worden.
4. Werken met voorlopige accijnsvergunningen
Werken met voorlopige accijnsvergunningen is niet mogelijk. De convenor vraagt hoe we via een herformuleren van het probleem de
aanvraagprocedure kunnen versnellen.
5. Harmonisatie van de templates inlichtingenfiches bij aanvraag accijnsvergunningen
Er zal met Marketing en Operations worden bekeken welke acties kunnen ondernomen worden om tot een harmonisatie te komen.
Een deelnemer (Philippe Lesage) stelt voor om op centraal niveau één document per soort vergunning te creëren.
6. Toepassing wetgeving bewijzen van goed gedrag – termijn van 1 maand.
De convenor vraagt om concrete voorbeelden.
Een deelnemer (Philippe Lesage) vraagt of het mogelijk is om aparte richtlijnen voor buitenlandse bestuurders te voorzien.
7. Berekening borgstellingen
De convenor ligt toe dat er een wettelijk kader bestaat die dit reeds voorziet (art.11 KB 17/03/2010).
8. Uniformisering controle bij wijnbeurzen
Er zal worden samengewerkt met Operations om tot een concrete oplossing te komen. Concrete voorbeelden zijn steeds welkom.
9. Verbetering website D&A - informatie
De convenor lanceert de oproep aan alle deelnemers rond suggesties tot verbetering van de website inzake informatie die de
operatoren nodig hebben.
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NIEUWE ACTIEPUNTEN (DUIDELIJK EN SPECIFIEK FORMULEREN!)

VERANTWOORDELIJKE

EINDDATUM

Aangeven van concrete voorbeelden/suggesties voor de punten 3, 6, 8 en
9.

Convenor private
sector

Intern bespreken van de punten 3, 5, 8, 9

Convenor AAD&A

Volgende
vergadering
Volgende
vergadering

VARIA
De convenor lanceert een oproep tot deelname van de sector gas en elektriciteit in de werkgroep Accijnzen. Jean Baeten (VBO) zal
de betreffende federatie contacteren met deze vraag.
De datum van de volgende vergadering zal later worden meegedeeld.
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BIJLAGE 1
Vereenvoudiging via digitalisering
1 AC4 voor alles. Vandaag aparte AC4 in te dienen per
soort product (alcoholische dranken, niet-alcoholische
dranken, koffie,...). Mogelijk om dit per operator te
organiseren?

Remarques
Question : impact (combien d'opérateurs concernés) ? Kurt:
Iedereen die betrokken is met het aangeven van accijnzen
van alcoholische dranken
Législations diférentes, autorisations diférentes, identifiants
différents
A voir avec ICT si un accès peut être donné à une personne
pour l'ensemble de ses autorisations, ou pas

Ingave AC4 via upload zoals xml-file. Vandaag ingave AC4
manueel.
Automatiseren procedure beroepsdiesel. Vandaag
procedure beroepsdiesel is semi-geautomatiseerd.

Question : Préciser ce qui est est concrètement attendu

Aanvraagdossiers voor terugbetalingen elektronisch
kunnen indienen

Opvolging

Informatiemaangement laat weten dat er aan de huidige AC4 niets gewijzigd zal worden. AC4 zal
op termijn uit PLDA gehaald worden, in het kader van de decomponentisering van PLDA. Een
interne werkgroep AAD&A zal opgericht worden om de nieuwe AC4 vorm te geven.

Zie hierboven. De nieuwe AC4 zal aangepast worden zodat operatoren ook XML-files kunnen
oploaden (input volledig manueel vandaag).
Er bestaat een procedure inzake beroepsdiesel uitgewerkt door de accijnsadministratie en
aangepast op basis van de opmerkingen van de sector. De tekst is nog voor verbetering vatbaar,
maar het struikelblok is het ontbreken van een politiek akkoord zonder welke de Centrale
Accijnsadministrtaie niet veel kan doen.
Navragen Operations

Vergunningen elektronisch kunnen aanvragen.

Voir suivi KIS SIC - autorisation

Terugkoppelen dat het elektronisch aanvragen van accijnsvergunningen in KIS-SIC is opgenomen.
Eerst worden de douanevergunningen behandeld.

VGD automatiseren (EU wijzigingen).

Prévu dans EMCS pour le 13/02/2023 (cf. directive
2020/262/UE) - en cours

Informatiemanagement bevestigt dat dit voorzien is voor EMCS in 2023.

Bij aankomst van bulkgoederen (vb. lossen van olie in de haven van Antwerpen) moet een
verbintenis aanmelden via een word document worden ingediend. Later bij ontscheping zal op
basis van de definitief gekende hoeveelheden de aangifte worden opgemaakt. De aanmelding
Question : préciser quel est l'objet (procédure, produits, etc.) van de goederen gebeurt op basis van een papieren procedure. De vraag betreft de mogelijkheid
Verbintenis aanmelding bulkgoederen (word document) - convention d'Helsinki ou autre ? Si Helsinki, nécessité
om deze procedure te vervangen door de mogelijkheid om een onvolledige aangifte in PLDA in te
verwerken in PLDA.
voeren.
d'actualiser l'accord international

Kennisgeving menging ongelijksoortige energieproducten
Question : préciser la demande
- electronische tool.
Question : Quelles simplifications ? Précision de ce qui est
Aangifte door buitenlandse operatoren - vereenvoudigd
attendu.
aangiftesysteem voor nationale accijnsproducten/
Attention : nous avons des avis motivés de la Commission UE
communautaire accijnsgoederen.
qui interdisent les formalités aux frontières
Questions : Quel scope ? Déclarations de travail ? Demandes
Digitalisering van de manuele aangifte
de destruction ? ++++ ?
"arbeidsaangiften".
A intégrer au projet DIGILEX ?
Creatie van een level playing field inzake toepassing van
Remarques PDB
de wetgeving in de verschillende regio's
? Exemples concrets de problèmes ? - les règles d'arrondis
De berekeningswijze (volume en accijnstarief) van de
pour la détermination d'une base d'imposition sont prévus
verschuldigde accijns n.a.v. tekorten bij transport van
par les lois en matière d'accises, pour chaque produit
accijnsgoederen.
Si cas particuliers, régler les cas particuliers

NB : point "douane", principalement pour des produits pétroliers -_> à reporter dans le groupe
ICT / douane
Bij het mengen van stookolie en gasolie moet dit worden gemeld aan de Douane. Dit gebeurt op
basis van een manueel/papieren proces (word document) dat wordt doorgestuurd naar de
Douane waarna een referentienummer wordt toegekend. De vraag betreft de mogelijkheid voor
de bedrijven om online deze documenten door te sturen waarbij ook automatisch een
referentienummer wordt bekomen. Nu kan dit enkel tijdens de kantooruren.
Navragen Operations
Accijnswetgeving werkt aan een nieuwe werkwijze van dergelijke aangiftes. Er zal gevraagd
worden aan Katrien Decubber om hiervan een stand van zaken te geven op termijn (groupe cible:
tous les producteurs de produits accises)

Opvolging

Dit probleem werd intussen opgelost en ook reeds in de praktijk toegepast.

Te volgen procedure bij herbewerking van producten
(bijvoorbeeld n.a.v. producten die accidenteel werden
vermengd en daarna terug worden gebracht naar een
belastingentrepot).

Problème connu et en cours de résolution
Voir
- Arrêté Royal du 28 juin 2015 - Concernant la taxation des
produits énergétiques et de l’électricité, art. 19, § 3, et
- Circulaire 2020/C/27 concernant les produits énergétiques
et l'électricité, point X.2.2., §§ 137 et suivants
Si cas particuliers, régler les cas particuliers

Uniforme toepassing van de wetgeving in alle
belastingentrepots die deel uitmaken van een
gecentraliseerde vergunning “erkend entrepothouder”.

Question : Exemples concrets de problèmes ?
Si cas particuliers, régler les cas particuliers

Voorlopige accijnsvergunningen : Kan niet tout court !
Werken met voorlopige accijnsvergunningen (kan niet in
Question : Quels exemples concrets ?
elke regio).
Si cas particuliers, régler les cas particuliers
Voir avec Marketing
Verschillen in template inlichtingenfiches bij aanvraag
Attention, AEO pour accises n'est pas possible. Donc, aligner
accijnsvergunningen. Aligneren naar AEO voorbeeld.
avec "douane", et pas avec "AEO"
Question : préciser la demande ? Concerner les extraits de
Acceptatie bewijzen van goed gedrag (= extraits casiers
casiers judiciaires pour les autorisation eentrepositaire agréé,
judiciaires, article 22 § 3 de la loi du 22 décembre 2009 +
établissement d'accise, etc. ? Ou autre chose ?
article 22 §2 de la loi du 21 décembre 2009) - sommige
Question : Quels exemples concrets ?
regio's zijn zeer strict.
Si cas particuliers, régler les cas particuliers
Question : Exemples concrets ?
Borgstellingen : regionale verschillen.
Si cas particuliers, régler les cas particuliers
Voir Art. 11 AR 17/03/2010 - quelles différences
Uniformisering van controle op de naleving van
OK - voir avec méthodes de travail + information aux
accijnsregels van toepassing bij de organisatie van
organisateurs & aux exposants (voir avec Marketing)
wijnbeurzen : regionale verschillen.
Voir avec Marketing - rediriger clairement les opérateurs
économiques vers les régions concernées / les sevices
Améliorations site Internet D&A - information aux
opérateurs économiques en matière d'accises
régionaux concernés

Vraag van het lid dat de Centrale Accijnsadministratie het nodige zou doen.
Vraagsteller op de hoogte brengen dat oplossing in voorbereiding is

De overdreven controles die een belemmerende factor kunnen zijn in de werking van een
belastingentrepot. Het gebrek aan kennis van de accijnswetgeving.
Terugkoppelen dat voorlopige vergunning niet mogelijk is

Verduidelijken procedure voor aanvraag accijnsvergunning, bespreken met Operations Centraal

De vraag betreft een pragmatische aanpak inzake de geldigheidstermijn van 1 maand die voor
buitenlandse bestuurders en vertegenwoordigers niet steeds evident is om te respecteren.

De vraag betreft faciliteiten inzake berekening van de borg voor bedrijven die over procedures
en rapportering beschikken zoals bijvoorbeeld het geval is voor AEO bedrijven onder Douane.
P&M gecontacteerd. Te bespreken met Operations Centraal

Te bespreken met dienst Communicatie

