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Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

Ad hoc werkgroep - Vereenvoudigingen Convenor in behandeling Stavaza meeting 8/11

Stand van zaken over codificatie accijnswetgeving 
geven

OEO Accijnzen in behandeling

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

Operations/ 
Vergunningen

in behandeling
Vanaf ongeveer september 2019 zal de officiele versie van KIS/SIC worden 
getest door de projectmanager en de buitendiensten. Accijnsvergunningen 
zullen rond einde 2020 geimplemeteerd worden

Opvolgen van de gesprekken met Frankrijk 
verzendingen in kleinhandelsverpakking

OEO Accijnzen in behandeling Momenteel geen nieuws/voortgang in dit dossier,

Opvolgen publicatie dienstnota omtrent DMA en 
aromatische gasoliën

OEO Accijnzen in behandeling

De nota "DMA" werd door de dienst Accijnswetgeving reeds intern 
verstuurd en gepubliceerd. Zeer binnenkort zal ook een aangepaste tekst 
beschikbaar zijn voor de privé-sector;
De nota "Aromatische oliën" ligt momenteel ter ondertekening op de 
dienst Accijnswetgeving. Ook wat deze nota betreft zal zeer binnenkort 
een aangepaste tekst beschikbaar zijn voor de privé-sector;

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

OEO Accijnzen

Er is momenteel geen nieuws vanwege de Commissie. Dit punt komt in 
november terug op de agenda. Eind dit jaar of ten laatste in het voorjaar 
wenst de Commissie een beslissing hieromtrent. De inwerkingtreding is 
voorzien op 01/01/2022.

Opvolging problematiek borgen voor niet belaste 
energieproducten rechtstreeks in productie

OEO Accijnswetgeving in behandeling Nota zal tegen het einde van dit jaar verstuurd worden.

Mogelijkheden onderzoeken voor overleg met de 
Nederlandse autoriteiten over invordering van 
tekorten op e-AD

OEO Accijnswetgeving
De Administratie kan hieromtrent geen bijkomende initiatieven meer 
nemen. De federaties kunnen de Commissie evenwel steeds contacteren 
via de gebruikelijke kanalen.

Resultaten economische operatoren opvolgen bij 
toepassing Arrest over invordering tekorten op e-
AD

Privésector

Opvolgen standpunt Departement Geschillen en 
OEO Accijnswetgeving over verliespercentages op 
e-AD

Geschillen / OEO 
Accijnswetgeving

AF
Nota D.C.6253-003 van 1/4/2019 van de dienst Geschillen is verschenen en 
meegedeeld aan de Administateur-generaal, de centrumdirecteurs en alle 
betrokken diensten
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Samenwerking met Informatiemanagement 
omtrent vereenvoudiging AC4

Convenor in behandeling

Controlemogelijkheden e-commerce onderzoeken Convenor in behandeling

Ondertussen plant de afdeling Operaties centrale diensten verschillende 
controleopdrachten bij bedrijven die betrekking hebben op verkopen via 
internet. Nadere info kan hier uiteraard in het kader van de onderzoeken 
niet over worden vrijgegeven.

Wijzigen/ schrappen verantwoordelijkheid 
particulieren e-commerce

OEO Accijnswetgeving
Gezien de huidige "lopende zaken" kan er geen antwoord gegeven worden 
op de vraag aangaande de timing hieromtrent (voorontwerp van wet).

Opvolgen betreffende wetgeving 
verantwoordelijkheid inzake accijnzen bij verkoop 
via verkoopplatforms

Convenors/ OEO 
Accijnswetgeving

in behandeling Zal op Europees niveau moeten gebeuren

Opvolgen publicatie supplement KLAMA WMT 
0007 

Convenor/ Processen & 
Methodes

in behandeling

Er was een richtdatum van 1/4/2019 beloofd voor de publicatie van het 
supplement maar deze is door andere prioriteiten van de bevoegde 
medewerker niet gehaald. Betrokkene zal nog trachten voor 
bevallingsverlof de publicatie rond te krijgen of delegeert naar een andere 
medewerker

Opvolgen wetgeving aangaande gearomatiseerde 
bieren

OEO Accijnswetgeving in behandeling

De terugbetalingsdossiers worden centraal behandeld. Dit gebeurt geval 
per geval en op uniforme wijze. 
Voor de dossiers uit het verleden kunnen terugbetalingsdossiers worden 
ingediend die centraal zullen behandeld worden in het kader van een 
uniforme behandeling. Voor de accijnsbehandeling van gearomatiseerde 
bieren in de toekomst zal een communicatie worden rondgezonden na 
politiek akkoord
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