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FAQ - WIJZIGING VAN DE STRUCTUUR EN ACCIJNZEN VOOR AARDGAS 
EN ELEKTRICITEIT 
 
Handige Links 
 

• Aanvraagformulier + Verklarende nota 
 
Officiële Communicatie Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen 
 

• Wijziging accijns inzake elektriciteit en gemengd gebruik (link toe te voegen) 

 
Ontvangen Vragen 

 
1. Te gebruiken codes: 

• 8512 - voor elektriciteit die is vrijgesteld omwille van "groene" productie 

• 8112 - voor elektriciteit die is vrijgesteld omwille van productie door WKK 

• 7510 - voor aardgas richting WKK 

• 7310 – voor aardgas gebruikt voor mineralogische procedés 

• 7312 – voor elektriciteit gebruikt voor mineralogische procedés 
De volledige lijsten zijn terug te vinden in Circulaire 2020/C/120 Betreffende Energieproducten En 
Elektriciteit. Deze is te raadplegen via FISCONET. 

  
2. In welke vorm moet de vergunning voor energie en elektriciteit worden aangevraagd indien de 

installatie voor de productie van elektriciteit (hernieuwbaar of WKK) in handen is van de industrie 
(eindverbruiker of distributeur)? 

• De persoon die een "eindgebruikers"-vergunning wenst te hebben, hetzij als "producent van 
hernieuwbare elektriciteit" (vrijstelling voor de geproduceerde elektriciteit), hetzij als "producent 
van warmtekrachtkoppeling van elektriciteit" (vrijstelling voor de geproduceerde elektriciteit), 
dient een aanvraag in met behulp van het aanvraagformulier . Het betreft hier  de persoon die 
elektriciteit / elektriciteit en warmte produceert. 

• De persoon die elektriciteit voor eigen gebruik produceert (en/of deze levert/afstaat aan iemand 
anders), moet ook een vergunning "elektriciteitsdistributeur" aanvragen - aanvraagformulier + 
bijlagen. 

 
3. Hoe zit het met elektriciteitsproductie-installaties via derden-investeerders? Voorbeeld: 

zonnepanelen op een dak? 
De persoon die de elektriciteit opwekt, vraagt de vergunningen aan indien hij voor de vrijstelling in 
aanmerking wenst te komen, ongeacht de hoedanigheid waarin hij de installatie bezit die hem in 
staat stelt elektriciteit op te wekken (eigenaar, houder op grond van een lease- of huurovereenkomst, 
of andere).  
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de licentie van de distributeur. 
 

4. In het geval van derden-investeerders, wie moet het verzoek doen? De industrieel die de elektriciteit 
verbruikt of de derde investeerder?  
De persoon die de elektriciteit opwekt, vraagt de vergunningen aan indien hij voor de vrijstelling in 
aanmerking wenst te komen, ongeacht de hoedanigheid waarin hij de installatie bezit die hem in 
staat stelt elektriciteit op te wekken (eigenaar, houder op grond van een lease- of huurovereenkomst, 
of andere).  
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de licentie van de distributeur. 

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/accijnzen/aanvraagformulieren#q2
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet
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5. Wat met de elektriciteit die bedrijven zelf opwekken via zonne-energie maar niet zelf gebruiken 
(bijvoorbeeld in het weekend als er geen productie is). Zal deze onderworpen worden aan de 
bijzonder accijns. De vrijstelling zoals vermeld in artikel 429 §2 b spreekt immers over “elektriciteit 
geproduceerd door een gebruiker voor zijn eigen gebruik”.   Hetzelfde geldt ook elektriciteit 
opgewekt door een WKK. Of dient er in dit geval een vergunning van het type “distributeur” 
aangevraagd te worden. 
De vrijstellingen opgenomen in artikel 429, § 2, b) (productie van elektriciteit voor eigen gebruik adhv 
o.a. wind- en zonne-energie) en d) (productie van elektriciteit voor eigen gebruik adhv een 
warmtekrachtkoppelingsinstallatie) van de programmawet worden vanaf 01/01/2022 uitgebreid. 
. 
Het “eigen verbruik” voorzien voor deze vrijstellingen wordt vervangen door een nieuwe voorwaarde: 
de geproduceerde elektriciteit is vrijgesteld indien deze niet van het transmissie- of distributienet 
wordt afgenomen. 
 
Concreet betekent dit dat de voorwaarde voor het zelf verbruiken van de "groen" geproduceerde 
elektriciteit komt te vervallen, de nieuwe voorwaarde is dat deze "groen" geproduceerde elektriciteit 
niet op het net mag gezet worden. 
 
Praktisch gezien is dit bijvoorbeeld de situatie van een joint venture met een WKK die de elektriciteit 
levert aan de leden van de joint venture op voorwaarde dat de geproduceerde elektriciteit niet van 
het transmissie- of distributienet wordt afgenomen. 
 
Wat de vergunningen betreft: er moet eveneens een vergunning van het type “distributeur” 
aangevraagd worden. 
 
De verklarende nota werd in deze zin aangepast.  
 

6. Wat met betrekking tot het doorverkopen van bv. elektriciteit na afnamepunt op gesloten 
distributienet? Bv. bedrijf X neemt elektriciteit af van energieleverancier. Bedrijf X beschikt zelf over 
vergunning distributeur. Bedrijf X factureert elektriciteit door aan bedrijf Y dat deel uitmaakt van 
het gesloten distributienet en recht heeft op 100% vrijstelling conform art. 429 PW. Hoe kan 
energieleverancier weten hoe het correct moet factureren aan bedrijf X vermits een deel geleverd 
wordt aan een eindverbruiker en een deel aan een distributeur voor doorfacturatie en uiteindelijk 
vrijgesteld verbruik? 
In deze specifieke situatie zullen de leveringen door leverancier A aan bedrijf X rekening houden met 
de "verbruikslocatie". Dit is dezelfde definitie zoals momenteel voorzien in de elektriciteitswetgeving. 
Bedrijf X zal dus kunnen doorleveren aan bedrijf Y zonder hiervoor zelf een aangifte ten verbruik te 
moeten indienen aangezien deze formaliteiten (en eventuele betaling van accijnzen) zullen vervuld 
worden door leverancier A.  
 

7. Kan een bedrijf dat (hernieuwbare) elektriciteit afneemt van een naburige biomassacentrale 
genieten van de vrijstelling van de bijzonder accijns op elektriciteit. Het gaat het m.a.w. om twee 
aparte juridische entiteiten, waarbij de biomassacentrale dus elektriciteit levert (factureert) aan het 
naburig bedrijf. Wie moete welke vergunningen aanvragen opdat de levering van de hernieuwbare 
energie kan gebeuren met vrijstelling van de bijzonder accijns op elektriciteit.  Vraagt dit een 
gelijkaardige aanpak vergt als het geval waarbij bedrijven hun daken verhuren aan derden om er 
zonnepanelen op te plaatsen, waarbij de derde dan de zonne-energie “levert” aan het bedrijf in 
kwestie. Wie moet in dit geval over welke vergunningen beschikken? 
Diegene die de elektriciteit produceert moet beschikken over 2 vergunningen. 
1 vergunning als "distributeur" en 1 vergunning als “eindgebruiker” om de vrijstelling voorzien in het 
nieuw artikel 429, § 2, b) van de programmawet van 27 december 2004 te verkrijgen.  
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Let wel: er moet voldaan zijn aan de voorwaarde dat deze elektriciteit niet van het transmissie- of 
distributienet wordt afgenomen. In het kader van de vergunning distributeur moet de 
biomassacentrale voldoen aan de formaliteiten zoals voorzien voor distributeur “voor eigen 
gebruik”. 
 
Het bedrijf dat de elektriciteit afneemt van de biomassacentrale moet niet over een vergunning 
beschikken aangezien de geproduceerde elektriciteit vrijgesteld kan worden van accijnzen op basis 
van artikel 429, § 2, b) PW 27/12/2004 (indien aan alle voorwaarden voldaan is).   

 
8. Eén bedrijf heeft een milieuvriendelijke WKK en neemt de elektriciteit af van deze milieuvriendelijke 

WKK (geen andere afnemers): Dit bedrijf vraagt sowieso een vergunning "energieproducten en 
elektriciteit" van het type "distributeur van elektriciteit" aan waarin ook de hoeveelheid productie 
wordt vermeld. Dient ditzelfde bedrijf ook een vergunning "energieproducten en elektriciteit" van 
het type ‘eindgebruiker’ aan te vragen (met dus hetzelfde getal) of volstaat de vergunning 
“distributeur”? 

• Bedrijven die alle of een deel van de elektriciteit die zij verbruiken zelf produceren, moeten een 
vergunning ‘elektriciteitsdistributeur’ aanvragen (uitzondering: generatoren die worden 
aangedreven door belaste industriële rode diesel). Het volume geproduceerde elektriciteit moet 
niet vermeld worden op de vergunningsaanvraag distributeur. 

• Deze bedrijven kunnen ook een vrijstelling aanvragen voor de energieproducten en de 
elektriciteit die zij verbruiken om deze elektriciteit te produceren (bv. aardgas gebruikt als “input” 
voor een WKK) - en hiervoor een vergunning ‘eindgebruiker’  aanvragen. 

• Tenslotte kunnen deze ondernemingen, indien zij aan de voorwaarden voldoen, om vrijstelling 
van accijns. Het geschatte verbruik (wat overeenstemt met het geproduceerde volume) wordt 
hier wel opgenomen op de vergunningsaanvraag. 

 
9. Eén bedrijf heeft milieuvriendelijke WKK die elektriciteit levert aan het bedrijf zelf en andere 

bedrijven op de verbruikslocatie. Moeten al deze bedrijven die elektriciteit afnemen van de 
milieuvriendelijke WKK een vergunning "energieproducten en elektriciteit" van het type 
‘eindgebruiker’ aanvragen? 

• In deze situatie moet de producent van de elektriciteit een vergunning "distributeur" aanvragen. 
Het volume geproduceerde elektriciteit moet niet vermeld worden op de vergunningsaanvraag 
distributeur. 

• Deze bedrijven kunnen ook een vrijstelling aanvragen voor de energieproducten en de 
elektriciteit die zij verbruiken om deze elektriciteit te produceren (bv. aardgas gebruikt als 
“input” voor een WKK)- en hiervoor een vergunning ‘eindgebruiker’  aanvragen. 

 

• Tenslotte kunnen deze ondernemingen, indien zij aan de voorwaarden voldoen mbt "groene" 
installaties, om vrijstelling van accijns verzoeken voor de elektriciteit die zij produceren - en 
daarvoor hebben zij een vergunning ‘eindgebruiker’  nodig voor deze elektriciteit. Het geschatte 
verbruik (wat overeenstemt met het geproduceerde volume) wordt hier wel opgenomen op de 
vergunningsaanvraag. Het is enkel de producent van de elektriciteit die een vergunning 
"eindgebruiker" moet aanvragen in deze situatie. De andere afnemers moeten niet beschikken 
over een vergunning "eindgebruiker" voor deze situatie. 
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10. Er doen zich gevallen voor waarbij een bedrijf zijn dak verhuurt aan een derde om er zonnepanelen 
op te plaatsen. Het bedrijf kan vervolgens de opgewekte zonne-energie  tegen een afgesproken prijs 
afnemen van deze derde partij. De vraag die zich hierbij stelt is wie dient er in dit geval een 
vergunning aan te vragen. Het bedrijf of de derde, of eventueel beide? Bijkomende vraag hierbij, 
welke type vergunning dient er in dit geval aangevraagd te worden.  
De persoon die de elektriciteit opwekt, vraagt de vergunningen “eindgebruiker” aan indien hij voor 
de vrijstelling in aanmerking wenst te komen, ongeacht de hoedanigheid waarin hij de installatie 
bezit die hem in staat stelt elektriciteit op te wekken (eigenaar, houder op grond van een lease- of 
huurovereenkomst, of andere).  
Hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de licentie van de distributeur. 
 

11. Voorzien jullie nog een actualisatie van handleiding voor het invullen van de aangifte i.f.v. de nieuwe 
programmawet. 
Dit is momenteel niet voorzien. De wijze waarop een aangifte ten verbruik moet ingediend worden 
werd niet gewijzigd. 

 
12. Bepaalde bedrijven hebben reeds een vergunning “energieproducten en elektriciteit” om te 

genieten van verlaagde accijns op aardgas (cfr. vrijstelling 99 bedrijven met een 
energiebeleidsovereenkomst).  Als deze bedrijven nu ook een vergunning vragen voor de 
vrijstelling van de bijzonder accijns op elektriciteit,  wordt dit gezien als een wijziging van de 
bestaande vergunning of moet hier een nieuwe vergunning aangevraagd worden (cfr. rubriek 
“aard aanvraag”). 
Een wijziging van de bestaande vergunning. 
 

13. Sommige bedrijven geven aan dat hun vergunning al tien jaar oud is. Is er een beperkte geldigheid 
van een vergunning? 
Neen, maar relevante wijzigingen moeten gemeld worden. Mogelijk dienen de gegevens nagekeken 
te worden. 
 

14. In de vergunningen staan inschattingen van de hoeveelheid verbruik van elektriciteit en gas 
gepreciseerd. Gezien deze vergunningen vaak al enkele jaren oud zijn, stemt dit niet altijd overeen 
met de actualiteit. Dienen deze bedrijven een nieuwe vergunning aan te vragen? 
Een nieuwe vergunning is in principe niet nodig. Indien er sprake is van gemengd gebruik is dit 
mogelijk wel noodzakelijk: 

• Dit zal zo zijn voor bedrijven met "gemengd gebruik" (b.v. 1 EAN vrijgesteld en niet-vrijgesteld 
gebruik), die ons derhalve op de hoogte moeten brengen van de verandering in het percentage 
vrijgesteld en niet-vrijgesteld gebruik voor dezelfde meter.  

• Voor andere bedrijven is, voor een eenvoudige wijziging in hun verbruik, geen wijziging van de 
vergunning nodig. 

15. Bij toevoeging van code 7312 voor elektriciteit (indien reeds aardgas) dient enkel deze code 
aangevraagd te worden of dient voor alle producten (ook aardgas) een nieuwe vergunning 
aangevraagd te worden? 
Enkel productcodes waarvoor u nog geen vergunning heeft moeten aangevraagd worden. 
In sommige gevallen zal eventueel wel een aanpassing nodig zijn van de bestaande vergunning (bv. 
per EAN, percentage van vrijgesteld volume en belastbaar volume bij gemengd gebruik). 

 
16. Wordt het mengen van Fame in gasolie / ethanol in motorbenzine / yellow in energieproducten enz. 

in een belastingentrepot aanzien als “productie van energieproducten”, en zo ja, is dat 
belastingentrepot dan vrijgesteld van accijnzen op elektriciteit/aardgas ? 
Neen, zoals opgenomen in §71 van de Circulaire 2020/C/120 betreffende energieproducten en 
elektriciteit. 
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17. Indien zo: is dat dan een volledige vrijstelling of wordt dit dan aanzien als “gemengd gebruik” ? 

Zoals te lezen valt in § 71 valt van de Circulaire 2020/C/120 betreffende energieproducten en 
elektriciteit is het verbruik voor doeleinden die geen verband houden met de productie van 
energieproducten een belastbaar feit waarvoor de accijnzen verschuldigd zijn. Er zal dus inderdaad 
sprake zijn van "gemengd gebruik". 

 
18. In de circulaire 2020/C/120 staat:  “Bovendien wordt elke entiteit die voor eigen gebruik elektriciteit 

produceert, beschouwd als "distributeur" (art. 424, § 2, W. 1). Bijgevolg moet deze gebruiker tevens 
beschikken over een specifieke vergunning "energieproducten en elektriciteit" van het type 
"distributeur van elektriciteit", afgeleverd door de Administrateur-generaal (art. 14, K.B. 1).” In het 
wetsontwerp is dit artikel lichtelijk gewijzigd (“elektriciteit opgewekt uit warmtekrachtkoppeling, op 
voorwaarde dat de installaties voor warmtekrachtkoppeling milieuvriendelijk zijn en op voorwaarde 
dat de geproduceerde elektriciteit niet van het transmissie- of distributienet wordt afgenomen”), 
vraag is of deze specifieke vergunning type distributeur een noodzaak is? Geldt deze verplichting 
tot het aanvragen van een vergunning type distributeur ook voor de productie van hernieuwbare 
energie? 
Ja, er is een vergunning distributeur noodzakelijk. 

 
19. In de circulaire 2020/C/120 staat verder: “§ 67. Waterstof (eigenlijk di-waterstof (H2)), van de GN 

code 2804 10, die niet beantwoordt aan de definitie van "energieproducten" van artikel 415, § 1, 
W.1, wordt, conform artikel 417, § 1, W. 1, enkel belast, indien dat product bestemd is voor gebruik, 
wordt aangeboden voor verkoop of wordt gebruikt als motorbrandstof, als additief of als vulstof in 
motorbrandstoffen (zie § 65).” Betekent dit dat waterstof niet wordt beschouwd als een 
energieproduct? 
Klopt, waterstof is niet opgenomen in artikel 415, § 1 van de programmawet waar de 
energieproducten gedefinieerd staan en is dus geen “energieproduct” voor de accijnswetgeving. 

 
20. I.v.m. het type eindgebruiker: Welke elementen moet het dossier concreet bevatten, opdat dit door 

uw diensten als ‘volledig’ zou worden beschouwd, zijn er hiervoor geen duidelijke instructies? 
De informatie kan gevonden worden in: 

• Enerzijds in de artikelen 14 en 31 en volgende van het koninklijk besluit van 28 juni 2015 
betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit, en 

• Voor een meer gedetailleerde uitleg van de bovenvermelde bepalingen, de relevante 
administratieve commentaar in §§ 197/1 en volgende van de circulaire 2020/C/120 betreffende 
de energieproducten- en elektriciteitscode, beschikbaar op Fisconet plus, met dien verstande dat 
voor elke vrijstelling specifieke informatie over de vrijstelling vereist zal zijn. 

Met andere woorden, alle elementen die toelaten om het dossier te behandelen en aan te tonen dat 
de firma in aanmerking komt voor de gevraagde vrijstelling. 

21. Welke verplichtingen rusten er dan op iemand die een vergunning type distributeur heeft. Of is 
aanvraag/vergunning louter een formaliteit. 

• Het accijnstarief vermelden op zijn facturen voor de levering van aardgas / elektriciteit / ad hoc 
vermeldingen in geval van levering onder vrijstelling (art. 13 van het ministerieel besluit van 18 
maart 2010 houdende het algemeen stelsel van accijnzen, in het bijzonder) Opmerking: Dit MB 
wordt nog aangepast aan de wetgeving mbt de vereenvoudigde energiefactuur (Koninklijk 
besluit van 9 december 2021 tot bepaling van de minimumvereisten waaraan de facturen en 
factureringsinformatie voor gas en elektriciteit moeten voldoen, gepubliceerd op 20 december 
2021 in het Belgisch Staatsblad). Van zodra hier meer info over is zal dit meegedeeld worden. 
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• Aardgas / elektriciteit vrijgesteld van accijnzen enkel leveren aan de persoon die hem een geldige 
"eindgebruikersvergunning" heeft voorgelegd (voormeld koninklijk besluit van 28/06/2015, art. 
17, in het bijzonder) 

• Een voorraadboekhouding bijhouden (details zie het bovenvermelde koninklijk besluit van 
28/06/2015, art. 14, § 9, en art. 18, in het bijzonder) 

• Periodiek aangifte doen van zijn leveringen (eventueel aan zichzelf) - AC4-aangifte via PLDA AC4 
- zowel voor accijnsplichtige hoeveelheden, inclusief deze betaling, als voor vrijgestelde 
hoeveelheden (art. 424, § 1, Programmawet van 27/12/2004, art. 44 L 22/12/2009 betreffende 
de algemene regeling inzake accijnzen, art. 26, § 2, van het koninklijk besluit van 10/03/2010 
betreffende de algemene regeling inzake accijnzen, en art. 16 van het ministerieel besluit van 18 
maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen) 

• De administratie op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen, enz. (voornoemd koninklijk 
besluit van 28/06/2015, art. 14, § 6, o.m.) 

• Zich aan inspectie onderwerpen (onder meer de artikelen 193, 205 en 207 van de algemene wet 
inzake douane en accijnzen) 

 
De verplichtingen van een distributeur “productie van elektriciteit via groene installaties” (art. 429, § 2, 
b) en d) PW 27/12/2004) zijn dezelfde als hierboven, maar: – geen vermelding van accijnzen op de 
facturatie – geen betaling – volledig geproduceerde volume wordt vrijgesteld op basis van de 
vergunning “eindgebruiker (art. 429, § 2, b) of d)) van de producent. 
 

22. Hoe de code of het geschatte verbruik invullen het aanvraagformulier als "elektriciteitsdistributeur"? 
Een distributeur "verbruikt" in principe geen elektriciteit. Hij verkoopt het of draagt het over aan anderen. 
De gegevens over het "verbruik" zijn derhalve niet relevant voor een distributeur. Productcodes zijn 
derhalve niet van toepassing op een aanvraag voor een distributeurslicentie. 
 
 

23. Moet het verzoek om vrijstelling van accijns bovendien per locatie of per juridische entiteit worden 
ingediend?  
Per juridische entiteit is er een manier om de verschillende locaties op het formulier aan te geven. Voor 
gemengd gebruik moet het percentage vrijgesteld en belastbaar volume voor elke EAN beschikbaar zijn. 
 

24. Hoe wordt degressiviteit tarieven toegepast in functie van een eventuele vrijstelling? I.e. telt het 
vrijgesteld verbruik mee in de opbouw van de verschillende degressieve “verbruiksschijven”? 
Er wordt voorzien dat de vrijgestelde leveringen niet meetellen in de opbouw van de verschillende 
degressieve verbruiksschijven. 
 


