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Actiepunt Verantwoordelijke Status Stavaza

Stand van zaken over codificatie 

accijnswetgeving geven
OEO Accijnzen in behandeling Er is verder geen update.

Opvolgen van de evolutie van KIS/SIC, in het 

bijzonder voor de vergunningen 

accijnsinrichting

Operations/Vergunning

en
in behandeling

Eerst zullen de laad-en losplaatsen worden ingevoerd, daarna de EORI-

nummers en daarna worden douanevergunningen per soort toegevoegd in 

KIS-SIC. Dan worden accijnsvergunningen geïmplemeteerd waaronder ook 

accijnsinrichtingen. Tegen einde 2019 zou KIS-SIC volledige operationeel 

moeten zijn binnen AAD&A.

Opvolgen problematiek dubbele laadarm 

automatisch injectiesysteem
OEO / OPS in behandeling

Er werd beslist dat automatische injectiesystemen met dubbele laadarm 

toegestaan worden. Momenteel bereidt de dienst OEO Accijnswetgeving 

een nota voor. De afdeling Operations zal controlemaatregelen 

voorbereiden.

Opvolgen van de gesprekken met Frankrijk 

verzendingen in kleinhandelsverpakking
OEO Accijnzen in behandeling

Frankrijk vroeg nog meer gegevens aan België hieromtrent. Deze werden 

verzameld en zullen overgemaakt worden aan de Franse autoriteiten.

Eventuele resultaten Europese werkgroep 

nagaan verschil in GN-code van bepaalde 

gasoliën

OEO Accijnzen AF
OEO Accijnswetgeving bereidt zelf een nota voor. Er zijn geen contacten 

hieromtrent.

Praktische regeling opstellen, in afwachting 

Europees standpunt verschil in GN-code van 

bepaalde gasoliën

OEO Accijnzen in behandeling
Een dienstnota van de dienst OEO Accijnswetgeving is in een finale fase en 

wordt binnenkort meegedeeld. 

Stand van zaken voor de vervanging van de 

euromerker Solvent Yellow 124
OEO Accijnzen in behandeling

Er werd een studie uitgevoerd over deze materie en de resultaten worden 

momenteel nog besproken. Verder nog geen nieuws bekend.

Verstrekken van bijkomende informatie 

voor de Franse autoriteiten (Frankrijk 

weigert zendingen die aankomen met een 

VGD)

Verzoekende lid van de 

werkgroep Accijnzen
in behandeling

ABC/SBC Roeselare contacteert een bedrijf dat met deze problematiek 

geconfronteerd werd en vraagt bijkomende gegevens.

Afgifte vergunningen geregistreerde 

afzender
Enig Kantoor in behandeling

Er werd navraag gedaan omtrent de afgifte van de vergunningen 

geregistreerde afzender momenteel werd er nog geen enkele verleend. 

Wat is de reden?

Borgen voor te volgen energieproducten 

waarvoor geen accijnstarief is voorzien en 

die rechtsreeks in de productie gaan

OEO Accijnswetgeving in behandeling Probleem van de hoge borgen werd aangekaart en wordt bekeken
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Invordering van tekorten op e-AD OEO Accijnswetgeving in behandeling

Over de bevoegdheid van de invorderende lidstaat werd op 2/5/2018 een 

nota rondgestuurd door OEO Accijnswetgeving aan de bevoegde diensten. 

Over de interpretatie van de hoeveelheidsverschillen werd Geschillen 

Antwerpen om meer informatie gevraagd door OEO Accijnswetgeving.


