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WERKGROEP accijnzen   

VERSLAG   11/06/2021 

 

CONVENOR  Kurt Verhaeren (Comeos) & Pierre De Borggraef (AAD&A) 

NOTULIST Kurt Verhaeren (Comeos) 

AANWEZIG 

Andy Boeykens – Accijnswetgeving 
Ayten Demir - Processen & Methoden 
Bart Engels - Naforna 
Els De Sagher - Accijnswetgeving 
Emilie Durant - Opérations - Autorisations Bruxelles 
Frank Coene - Operaties -Team ABC Gent 
Gert Verboven - Operaties - Afdeling Controle 2de lijn Hasselt 
Jennifer Smets - Operaties Centrale Component 
Jürgen Vanhoyland - Automatisering 
Koba Tuts - Vergunningen - Regio Brussel 
Myriam Godart - Accijnswetgeving 
Nico Missant - Accijnswetgeving 
Rudi Lodewijks - Operaties - Regionaal Centrumdirecteur Hasselt 
Sophany Ramaen – Naforna 
Daan De Vlieger - Vinum & Spiritus 
David Marquenie - VIWF en Fevia 
Elke De Jonghe - CRSNP 
Frederik Cappelle - ICC 
Jessy van Aert - Essenscia 
Jim Styleman - CRSNP 
Johan Geerts - CRSNP 
Kristof Verbist - Unizo 
Nancy Smout - ABAS 
Philippe Lesage - Unizo 
Serge De Wolf - BATO / Essenscia 
Wim Pollet - ICC 

VERONTSCHULDIGD 

Pierre De Borggraef - AAD&A 
Marc Wouters - Belgische Petroleumfederatie 
Geert Van Lerberghe – Vinum & Spiritus 
Muriel Jardin – Vinum & Spiritus 

 
Agenda 

• Toelichting wijziging in de berekeningswijze van de nalatigheidsinteresten 

• Eerste terugkoppeling over de ontvangen input over de herziening van de AC4 

Agendapunt 1: Toelichting wijziging in de berekeningswijze van de nalatigheidsinteresten 

Tijdens het regionaal overleg in Antwerpen (Trade Facilitation) kwam de gewijzigde berekeningswijze van de nalatigheidsinteresten 

bij accijnzen ter sprake. Ook Essenscia heeft dit punt aangehaald.  

De nalatigheidsinteresten worden berekend vanaf het tijdstip van het ontstaan van de schuld, dus vanaf de inverbruikstelling. Dit is 

wettelijk verankerd in communautaire wetgeving. 

In feite betreft het een correcte toepassing van iets wat heel lang bestaat. Als een e-AD niet of niet correct gezuiverd is, dan start de 
AAD&A een nasporingsprocedure op, te vergelijken met de transit. De operator heeft 4 maanden om uitleg te geven over het tekort . 
Als de AAD&A het bewijs aanvaardt, dan is er geen reden tot invordering. Als de operator geen of onvoldoende antwoord geeft, dan 
gaat de AAD&A over op invordering van de accijnzen en de nalatigheidsinteresten. 

Deze werkwijze is vervat in een nieuwe werkmethode, die de AAD&A nog intern moet valideren. Eens ze de werkmethode intern 

publiceert, zal ze hierover een externe communicatie verspreiden. 
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Agendapunt 2: Eerste terugkoppeling over de ontvangen input over de herziening van de AC4 

De bedoeling van de vergadering is een eerste terugkoppeling te bezorgen aan de deelnemers over de voorstellen van de federat ies 
en diverse afdelingen van de Douane inzake de herziening van de AC4 aangiftemodule. De softwareproviders, Vinum & Spiritus, d e 
Petroleumfederatie, Comeos, Brafco, een aantal economische operatoren en de AAD&A Antwerpen hebben voorstellen verstuurd.  
De gedetailleerde terugkoppeling wordt voorzien na de zomer.  
 
Jurgen Vanhoyland van het departement Informatiemanagement en projectverantwoordelijke geeft de context en toelichting bij de 
procedure en de bijhorende timing van het project.   
 
PLDA beantwoordt niet meer aan de behoeftes van vandaag. Diverse nieuwe applicaties hebben intussen het levenslicht gezien zoals 
bv. Tarbel2, en er is de invloed van de verdere digitalisatie met alsmaar meer gegevensuitwisselingen. Het lijkt dan ook een 
uitstekende opportuniteit om de bestaande AC4 aangiftemodule grondig te herbekijken.   
 
Op dit ogenblik bereidt hij een businesscase voor die begin juli zal worden ingediend ter validatie. Na de validatie en vrijmaking van 
de budgettaire middelen kan het project dan van start gaan. Intussen heeft overleg plaatsgevonden met de dienst OCC en de die nst 
IT voor het verder concretiseren van de businesscase op basis van de ontvangen voorstellen.  
 
De krachtlijnen van de businesscase die zal voorgelegd worden, kunnen als volgt worden samengevat:  
1. Het uitgangspunt is een webapplicatie met 2 interfaces. Allereerst zal een webapplicatie voorzien worden. Daarnaas t wordt er 

gekeken naar een B2B oplossing waarbij gegevens uit het eigen systeem van de aangever kunnen worden ingestuurd met een 
technisch bericht.  

2. Een ander uitgangspunt is het maximaal hergebruiken van gegevens van andere applicaties zoals bijvoorbeeld  de gegevens uit 
de vergunningen en uit EMCS.  

3. Vervolgens wenst men de dataset af te stemmen op de specifieke gegevens vereist in een AC4 aangifte. Er zal ook een evaluatie  
gemaakt worden van de lijst met complementaire accijnscodes.  

4. Het is de bedoeling om de betaling te vergemakkelijken en af te stemmen op het type gebruiker. Een wens is om een online 
betaalmogelijkheid voor kleinere gebruikers via het MyMinfin Portaal te integreren.  

 
Zoals aangehaald zal er na de zomer een opvolgvergadering plaatsvinden waarop de stand van zaken van dit project zal toegelicht 
worden. De leden zullen hiervoor een uitnodiging ontvangen. 
 


