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Accijnzen op energieproducten –
Vrijstellingen en terugbetalingen
De accijnzen op energieproducten vormen een belangrijke inkomstenbron voor de Staat. Zo vertegenwoordigden ze in 2020 een bedrag van 5,6 miljard euro aan ontvangsten.
Het fiscale accijnzenbeleid vormt een essentiële hefboom om bepaalde doelstellingen te halen op het
vlak van het milieu (minder uitstoot van broeikasgassen en andere luchtverontreinigende stoffen), de
maatschappij (steun aan bepaalde bevolkingscategorieën) en de economie (steun aan bepaalde sectoren). De keuzes die tussen deze politieke doelstellingen moeten worden gemaakt, moeten rekening houden met de budgettaire verplichtingen en leiden tot een coherent beleid op nationaal vlak.
Daarnaast moeten ook de maatregelen van de verschillende beleidsniveaus worden gecoördineerd. Het
Rekenhof stelt echter vast dat de beleidskeuzes soms in tegengestelde richting gaan. Dat is bv. het geval bij de sector van het wegvervoer, die op federaal niveau wordt gesubsidieerd via de terugbetaling
van de bijzondere accijns op professionele diesel en op gewestelijk niveau wordt onderworpen aan een
kilometerheffing.
Het fiscale beleid op het vlak van accijnzen kan onder meer de vorm aannemen van specifieke afwijkingen ten opzichte van het algemene belastingstelsel. Het Rekenhof stelt vast dat de verschillende afwijkingsstelsels van accijnzen op energieproducten nergens gedetailleerd worden verantwoord, terwijl
ze in 2020 toch een totale fiscale uitgave van 3,3 miljard euro vertegenwoordigden. Daarnaast gaat de
federale regering niet na wat de gevolgen zijn van die afwijkingen voor het milieu, de maatschappij of
de economie. Bovendien stelt het vast dat de berekening van de fiscale uitgaven in de inventaris die bij
de federale begroting is gevoegd, geen exhaustieve gegevens verstrekt over alle afwijkingen, waardoor
de overheid geen totaalbeeld heeft van al die afwijkingen. Dat is nochtans noodzakelijk om het taxatiebeleid efficiënt te kunnen aansturen.
Het Rekenhof beveelt aan duidelijke en meetbare doelstellingen op te stellen voor de afwijkende
stelsels, die coherent zijn over alle beleidsniveaus heen, en de doeltreffendheid van die afwijkende
stelsels te beoordelen op basis van gedetailleerde en volledige cijfergegevens.
De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) van de FOD Financiën moet ervoor
zorgen dat de accijnzenwetgeving en de eraan verbonden afwijkingen worden nageleefd. Ze heeft de
afgelopen jaren een internebeheersingsysteem ontwikkeld om meer grip te hebben op de uitvoering
van haar opdrachten. Het Rekenhof stelt echter vast dat er voor bepaalde opdrachten in het kader van
energieproducten nog geen monitoring bestaat, bij gebrek aan systematisch verzamelde en gecentraliseerde statistieken. De administratie kan dus onmogelijk bepaalde globale of specifieke tekortkomingen in de uitoefening van haar opdrachten identificeren en verhelpen.
Het Rekenhof beveelt de FOD Financiën aan zijn opdrachten op het vlak van energieproducten
nauwkeuriger en vollediger te monitoren op basis van voldoende en gecentraliseerde statistieken.
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Het Rekenhof stelt vast dat de controledoelstellingen van de AAD&A niet voldoende steunen op een
gecentraliseerde risicoanalyse op basis van datamining. Hoewel de dienst Risicomanagement van de
AAD&A daar onlangs mee gestart is en de eerste resultaten bemoedigend zijn, wordt er nog onvoldoende aandacht besteed aan de accijnzen op energieproducten, rekening houdende met wat daarbij
op het spel staat.
Het Rekenhof beveelt de FOD Financiën aan zijn controles op het vlak van accijnzen op energieproducten te definiëren op basis van een gecentraliseerde risicoanalyse, en daarbij meer gebruik
te maken van datamining.
Het Rekenhof stelt vast dat de terugbetaling van de bijzondere accijns op professionele diesel een
steunmaatregel is voor de vervoersector die de begroting van de Staat bezwaart en geenszins rekening houdt met het milieu. Die terugbetaling vertegenwoordigde in 2020 een kost van 914,4 miljoen
euro, een bedrag dat jaar na jaar toeneemt (stijging van ongeveer 260 % t.o.v. 2016). Bovendien is het
Belgische terugbetalingssysteem van de bijzondere accijns op professionele diesel voordeliger dan het
systeem in onze buurlanden, wat internationale transportbedrijven ertoe aanzet te tanken op Belgisch
grondgebied. Het Rekenhof stelt vast dat buitenlandse vervoerders een steeds groter aandeel van de
terugbetalingen krijgen, namelijk 62 % in 2020 t.o.v. 47 % in 2016.
Het Rekenhof stelde meerdere problemen vast bij de terugbetaling door de AAD&A van de bijzondere
accijns op professionele diesel, zoals de trage behandeling van de ingediende aanvragen en het gebrek
aan controles (onder meer van de buitenlandse vervoerders), wat fraude in de hand kan werken.
Het Rekenhof beveelt de FOD Financiën aan beter grip te houden op de procedure voor de terugbetaling van accijnzen op professionele diesel, onder meer wat de controle van buitenlandse vervoerders betreft.
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Hoofdstuk 1

Inleiding
1.1

Context

1.1.1
Accijnzen op elektriciteit en energieproducten
Accijnzen zijn indirecte belastingen op het verbruik of gebruik van energieproducten alsook van
alcohol, tabak en sommige dranken. Accijnzen op energieproducten (benzine, kerosine, gasolie,
zware stookolie, vloeibaar petroleumgas, aardgas, kolen enz.) en elektriciteit vertegenwoordigen
meer dan 60 % van de totale ontvangsten uit accijnzen en nemen voortdurend toe, met uitzondering van 2020 ingevolge de coronacrisis, zoals blijkt uit onderstaande tabel.
Tabel 1 – Totale ontvangsten uit accijnzen (in miljoen euro)
2016

2017

2018

5.406,3

5.823,9

6.268,6

6.421,7

5.591,7

892,0

884,5

877,3

875,9

840,8

2.289,7

2.249,5

2.373,3

2.373,3

2.462,4

390,4

397,7

478,6

485,4

477,8

Totaal

8.978,5

9.355,6

9.997,8

10.197,2

9.372,7

Deel EPE in de
ontvangsten uit accijnzen

60,2%

62,3%

62,7%

63,0%

59,7%

Energieproducten en
elektriciteit (EPE)
Alcoholhoudende dranken
Tabak
Alcoholvrije dranken

2019

2020

Bron: FOD Financiën
Voor energieproducten en elektriciteit (EPE) omvatten die accijnzen:
• de (gewone) accijns in de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU)1;
• de bijzondere accijns, exclusief bestemd voor de Belgische Schatkist;
• de bijdrage op energie voor energieproducten en elektriciteit 2;
• de controleretributie voor huisbrandolie (die is vrijgesteld van accijnzen).

1

2

In overeenstemming met de overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU), die in
werking trad op 1 maart 1921, zijn de accijnzen gemeenschappelijk voor België en Luxemburg voor een aantal productcategorieën, onder meer sommige energieproducten. De opbrengst van die accijnzen wordt verdeeld op basis van het verbruik
of gebruik in elk van beide landen van de goederen waarop gemeenschappelijke accijnzen worden geheven. De verdeelsleutel wordt jaarlijks vastgelegd door het comité van ministers van de BLEU; voor het jaar 2021 is die sleutel 79,2031 %
voor België en 20,7969 % voor Luxemburg.
Elektriciteit is uitsluitend onderworpen aan deze ene bijdrage op energie.
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Tabel 2 – Ontvangsten uit accijnzen volgens de verschillende heffingen (in miljoen euro)
Taksen

2016

2017

2018

Gewone accijns

2.180,5

2.162,4

2.171,0

2.177,3

1.880,7

Bijzondere accijns

2.853,2

3.290,0

3.729,5

3.875,0

3.358,5

Bijdrage op energie

340,0

339,9

336,8

339,9

320,5

Controleretributie

32,7

31,6

31,3

29,5

32,0

5.406,3

5.826,9

6.268,6

6.421,7

5.591,7

Totaal

2019

2020

Bron: FOD Financiën
Zoals blijkt uit tabel 2 vloeit de voortdurende toename van de ontvangsten uit accijnzen (+ 18,8 %
van 2016 tot 2019) voort uit de stijging van de bijzondere accijns (+ 35,8 %).
De accijnstarieven voor energieproducten kunnen variëren naargelang van:
• het product;
• het gebruik ervan (voornamelijk motor- of verwarmingsbrandstof);
• de gebruiker (al dan niet professioneel).
De belasting op energieproducten wordt bepaald door de programmawet van 27 december 20043 .
Deze wet brengt de Belgische wetgeving in overeenstemming met Richtlijn 2003/96/EG (Richtlijn
betreffende de belasting van energie (RBE)), die het kader vormt voor de belasting op energieproducten en elektriciteit binnen de Europese Unie. Ze voorziet in afwijkende stelsels die de accijnslast verlagen voor sommige producten en bepaalde types gebruik en/of gebruikers. Die afwijkende
stelsels bestaan uit hetzij een vrijstelling van betaling van de accijns hetzij uit een verlaging ervan
door toepassing van accijnzen die minder bedragen dan het referentietarief of doordat die accijnzen aanleiding geven tot een gedeeltelijke terugbetaling (in het geval van professionele diesel).
Ook de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen biedt een
kader voor de inning van accijnzen. Deze wet zorgt voor de omzetting in Belgisch recht van
Richtlijn 2008/118/EG (Richtlijn houdende een algemene regeling inzake accijns (ARA)), die de
voorwaarden wil harmoniseren waaronder accijns wordt geïnd op de goederen die daaraan zijn
onderworpen door Richtlijn 2003/96/EG. Ze preciseert voor alle lidstaten van de EU het belastbare feit waardoor accijnzen verschuldigd worden alsook de tot voldoening van de accijns gehouden persoon.

3

Hoofdstuk XVIII, De belasting van energieproducten en elektriciteit. De verlaagde tarieven en de vrijstellingen zijn opgenomen in de artikelen 419 (verlaagde tarieven) en 429 tot 431 (vrijstellingen) van de programmawet van 27 december 2004.
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Tabel 3 – Ontvangsten uit accijnzen per belast producttype (in miljoen euro)
Producten
Gasolie met een laag
zwavelgehalte

2016

2017

2018

2019

2020

4.100,3

4.386,1

4.685,7

4.685,1

4.066,2

Octaangetal < 98

1.030,1

991,8

1.093,4

1.230,4

1.030,1

Octaangetal ≥ 98

174,6

267,9

297,2

314,2

290,5

Aardgas

78,6

83,2

79,5

82,3

82,2

Elektriciteit

49,5

49,8

46,0

49,8

47,2

-26,8

45,1

66,7

59,9

75,6

Ongelode benzine

Overige
Bron: FOD Financiën

1.1.2
Diensten van de FOD Financiën belast met accijnzen
De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) van de FOD Financiën staat
in voor de toepassing van de accijnzenwetgeving en de inning van de overeenkomstig die wetgeving verschuldigde ontvangsten. Ze omvat centrale diensten en twee operationele diensten.
De centrale diensten van de AAD&A definiëren processen en methodes, analyseren de risico’s,
bepalen doelstellingen, behandelen de geschillen en staan in voor de ontwikkeling en invoering
van de IT-toepassingen. Ze zorgen voor de aansturing op basis van statistieken opgevraagd bij de
externe diensten en op basis van performantie-indicatoren.
De AAD&A omvat ook twee operationele diensten:
• de Administratie Onderzoek, belast met het identificeren en beteugelen van fraude;
• de Administratie Operaties, belast met het beheer van alle processen inzake vergunningen,
controle, inning … Deze administratie bestaat uit zeven regionale directies die uit verschillende
afdelingen bestaan, waarbij bv. de controles op het terrein (onder meer op de openbare weg)
worden gescheiden van de boekhoudkundige controles.
Naast de AAD&A is bovendien een andere algemene administratie van de FOD Financiën belast met de berekening van de fiscale uitgaven die voortvloeien uit de afwijkende accijnsstelsels
alsook met andere taken in het kader van dit belastingbeleid: de Algemene Administratie voor
Beleidsexpertise en -ondersteuning.

1.2

Onderzoek

1.2.1
Onderzoeksthema
In deze audit onderzoekt het Rekenhof of de Staat de afwijkende accijnsstelsels op het vlak van
energieproducten beheerst en gaat het onder meer na of de budgettaire en beleidsdoelstellingen
coherent zijn.
De audit dekt niet alle aspecten af van de milieufiscaliteit van de federale Staat en de gewesten.
Onder meer de volgende elementen zijn uitgesloten van de onderzoeksperimeter van deze audit:
de btw op energieproducten en de fiscale voordelen die worden toegekend aan bepaalde voertuigcategorieën (zoals bedrijfswagens).
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1.2.2
Onderzoeksvragen
De audit is gebaseerd op de volgende onderzoeksvragen:
1. Beantwoordt het overheidsbeleid inzake belasting van energieproducten aan duidelijke
doelstellingen?
2. Zijn de belastingtarieven voor energieproducten in overeenstemming met het Europese
recht?
3. Zijn de afwijkende belastingstelsels voor energieproducten in overeenstemming met de
doelstellingen van het Nationaal Energie- en Klimaatplan?
4. Worden de operationele processen op adequate wijze uitgevoerd en zorgen ze ervoor dat
de regelgeving correct wordt toegepast?
5. Zorgt de interne beheersing ervoor dat de risico’s die samenhangen met de behandeling
van de vergunningsaanvragen, het beheer van de terugbetalingen en de uitvoering van de
controles onder controle zijn?
1.2.3
Onderzoeksmethodes
Het Rekenhof heeft de volgende methodes gehanteerd:
• een grondig onderzoek van de documentatie (wetgeving, omzendbrieven, collectieve overeenkomsten, analyseverslagen, statistieken, instructies en interne documentatie bezorgd door de
gesprekspartners van de FOD Financiën);
• v ragenlijsten opgestuurd naar de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen en naar
de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -ondersteuning van de FOD Financiën
alsook gesprekken met ambtenaren van die administraties.
1.2.4

Planning van de audit

21 oktober 2020

Aankondiging van de audit aan de minister van Financiën, belast
met de Coördinatie van de Fraudebestrijding, de voorzitter van het
directiecomité van de FOD Financiën en de administrateur-generaal
van de Douane en Accijnzen

November 2020 - juli 2021

Onderzoekswerkzaamheden

8 december 2021

Verzending van het ontwerpverslag aan de minister van Financiën,
belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding, aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën, aan de administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen, en aan de
administrateur-generaal a.i. Beleidsexpertise- en ondersteuning

13 januari 2022

Antwoord van de administrateur-generaal van de Douane en
Accijnzen

1.2.5
Antwoord van de minister en de administratie
Het antwoord van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen werd opgenomen in
dit verslag en omvat de commentaar van de Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en
-ondersteuning. De voorzitter van de FOD Financiën heeft geen andere commentaar meegedeeld.
De minister van Financiën heeft geen antwoord bezorgd.
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Hoofdstuk 2

Belastingbeleid
voor energieproducten
Een belastingbeleid beoogt verschillende doelstellingen en koppelt de fundamentele noodzaak
om fiscale ontvangsten te innen aan de gelegenheid om op die manier een aantal maatschappelijke doeleinden te bereiken, bijvoorbeeld op sociaal of economisch vlak of op het vlak van het
milieu. De accijnzen op energieproducten vertegenwoordigen een belangrijke financiële bron voor
de federale begroting. Voorts gebruikt iedereen energieproducten, voornamelijk verwarmingsen motorbrandstoffen. Het consumptiegedrag kan op beslissende wijze worden beïnvloed door
de toegepaste accijnstarieven. Die tarieven, alsook de andere bepalingen over accijnzen, worden
bovendien strikt afgebakend door Europese Richtlijnen. Het nationale belastingbeleid moet rekening houden met die diverse verplichtingen en opportuniteiten.

2.1

Bepaling en opvolging van de doelstellingen

2.1.1
Budgettaire doelstellingen en beleidsdoelstellingen
De memorie van toelichting bij de programmawet van 27 december 2004 geeft geen gedetailleerde beschrijving van de specifieke doelstellingen die worden nagestreefd door de verschillende
accijnsniveaus op basis van het energieproduct en het type gebruik ervan. De keuzes van de verlaagde tarieven en vrijstellingen van accijnzen werden gemaakt rekening houdende met drie algemene doeleinden 4:
• een milieudoelstelling: bv. de vrijstelling van accijnzen voor producten die worden gebruikt in
het kader van proefprojecten met het oog op de technologische ontwikkeling van milieuvriendelijkere producten5;
• een maatschappelijke doelstelling: bv. de vrijstelling van accijnzen voor kolen, cokes en bruinkool die worden verbruikt door huishoudens6;
• een economische doelstelling: bv. het verlaagde accijnstarief op gasolie voor wegvervoerders
(professionele diesel)7.
Europese Richtlijn 2003/96/EG tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit staat differentiatie van accijnstarieven toe ten gunste van ondernemingen die zich ertoe verbinden milieudoelstellingen na te streven en ten gunste
van de sectoren van personen- en goederenvervoer8 .
Sinds 1992 heeft België verschillende internationale klimaat- en energieakkoorden onderschreven.
De Europese Unie heeft kerndoelstellingen tegen het jaar 2030 bepaald in het energieklimaatplan.

4
5
6
7
8

Parl. St. Kamer, 17 november 2004, DOC 51 1437/001, Memorie van toelichting van de Programmawet, p. 272-3,
www.dekamer.be.
Artikel 429, § 2, a, van de programmawet van 27 december 2004.
Artikel 429, § 2, k, van de programmawet van 27 december 2004.
Zie verder, hoofdstuk 5 over professionele diesel.
Artikelen 15 en 17.
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In navolging daarvan heeft België zijn Nationaal Energie-en Klimaatplan (NEKP) aangenomen
in december 2019 9 .
De voornaamste doelstellingen uit dat plan zijn:
• de broeikasgasemissies verminderen met minstens 40 % (ten opzichte van de niveaus van 1990);
• het aandeel hernieuwbare energieën in 2030 brengen op minstens 32 % van de energiemix;
• het energieverbruik verminderen met minstens 32,5 %.
Het Rekenhof merkt op dat nog geen enkele afwijking inzake accijnzen op energieproducten werd
aangepast ingevolge de goedkeuring door België van het Nationaal Energie- en Klimaatplan van
2019. Uit een recent verslag blijkt dat de belastingniveaus voor energieproducten voor veel van die
producten lager liggen in België dan in andere landen van de Europese Unie 10 .
Meer in het algemeen stelt het Rekenhof vast dat de afwijkende stelsels niet systematisch berusten op precieze, concrete en meetbare doelstellingen in samenhang met de verschillende beleidslijnen van de Staat. Bijgevolg beveelt het de regering aan die diverse afwijkende stelsels te herzien
en het behoud ervan te verantwoorden, of aanpassingen eraan voor te stellen aan de wetgever.
Bovendien benadrukt het Rekenhof dat de samenwerking tussen de beleidsniveaus moet worden
verbeterd om de coherentie tussen de getroffen maatregelen te waarborgen en te voorkomen dat
een administratieve overbelasting voortvloeit uit de toepassing van tegenstrijdig beleid. Zo wordt
de sector van het wegvervoer door de federale Staat gesubsidieerd via de terugbetaling van de professionele diesel en wordt hij op gewestelijk niveau aan een kilometerheffing onderworpen, terwijl
het om dezelfde operatoren gaat. Dat gebrek aan overleg schaadt de globale governance van België
op het vlak van fiscaal beleid en milieubeleid, en leidt tot inefficiënties.
2.1.2
Opvolging van de beleidsdoelstellingen
Het Rekenhof stelt vast dat er geen globale evaluatie werd uitgevoerd om de resultaten te meten
van het belastingbeleid inzake accijnzen op energieproducten.
De programmawet van 27 december 2004 11 stelt dat de minister van Financiën in de loop van het
tweede semester van elk jaar de economische en budgettaire gevolgen moet ramen van de vrijstelling van de verhoging van de bijzondere accijns. Het Rekenhof merkt op dat de FOD Financiën
geen enkele raming heeft opgesteld op verzoek van de minister.
Meer in het algemeen voert de FOD Financiën geen enkele evaluatie uit van de relevantie en de
doeltreffendheid (op maatschappelijk of economisch vlak of op het vlak van milieu) van de afwijkende belastingstelsels voor energieproducten.
Daarnaast stelt het Rekenhof vast dat er geen aansturing plaatsvindt voor een aantal specifieke
afwijkingsmaatregelen. Wat de proefprojecten voor de technologische ontwikkeling van milieuvriendelijkere producten 12 betreft, beschikt de administratie bijvoorbeeld niet over een lijst van

9

Geïntegreerd Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 (goedgekeurd door het overlegcomité van 18 december 2019).
Dat plan werd op 14 oktober 2020 geëvalueerd door de Europese Commissie.
10 Europese Commissie, Taxation in support of green transition: an overview and assessment of existing tax practices to reduce
greenhouse gas emissions, november 2020, p. 69-76, https://op.europa.eu.
11 Artikel 429, § 5, 5).
12 Artikel 429, § 2, a) van de programmawet van 27 december 2004.
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de lopende projecten, noch over een algemene balans van die specifieke regeling, noch over een
analyse waaruit blijkt waarom er zo weinig succes wordt geboekt (er werd geen enkele aanvraag
ingediend van 2018 tot 2020).
Het Rekenhof acht het onontbeerlijk, en zeker binnen de context van het milieubeleid van België,
dat alle afwijkende accijnsstelsels worden gemonitord opdat het parlement en het publiek op de
hoogte zouden zijn van de impact die ze hebben en die soms tegenovergesteld kan zijn (zo kan een
beleid ten gunste van een economische sector, bv. het goederenvervoer over de weg, een nadelig
effect hebben op het milieu).

2.2

Fiscale uitgaven

2.2.1
Definitie
Een fiscale uitgave wordt door de Hoge Raad van Financiën gedefinieerd als een “minderontvangst
wegens fiscale tegemoetkomingen voortvloeiend uit een afwijking van het algemeen stelsel van een
gegeven belasting ten voordele van zekere belastingplichtigen of van zekere economische, sociale,
culturele, … activiteiten en die kan worden vervangen door een rechtstreekse betoelaging”. De federale fiscale uitgaven moeten het voorwerp uitmaken van een inventaris die bij het ontwerp van
middelenbegroting wordt gevoegd 13 .
Het is van essentieel belang voor de aansturing van het belastingbeleid dat het bedrag van de fiscale uitgaven is gekend.
2.2.2

Berekeningsmethode voor de fiscale uitgaven in de inventaris bij
de federale begroting
Voor de berekening van de fiscale ontvangsten op het vlak van accijnzen, vormen de vrijstellingen
of accijnsverminderingen die worden toegekend aan bepaalde consumenten of naargelang van
het gebruik dat wordt gemaakt van het energieproduct, fiscale uitgaven, maar het tariefverschil
volgens type energieproduct maakt deel uit van het algemene belastingstelsel. De vrijstellingen
die worden opgelegd door de Europese Richtlijnen, die worden beschouwd als deel uitmakend van
het algemene belastingstelsel, zijn niet opgenomen in de inventaris van de fiscale uitgaven. De
vrijstellingen die door België worden ingevoerd daarentegen, overeenkomstig de mogelijkheden
die worden geboden door de Europese Richtlijnen, worden beschouwd als fiscale uitgaven 14 .

13 Overeenkomstig artikel 47 van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van
de federale Staat.
14 Parl. St. Kamer, 25 november 2021, DOC 55 2291/002, Inventaris 2020 van de vrijstellingen, aftrekken en verminderingen die de
ontvangsten van de Staat beïnvloeden, p. 5, www.dekamer.be.
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Tabel 4 – Fiscale uitgaven inzake accijnzen op energieproducten (in miljoen euro)
Producten en gebruik

2016

2017

2018

2019

2020

Terugbetaling van professionele
diesel

254,2

356,7

445,1

733,0

914,4

Gasolie met een laag zwavelgehalte
- gebruikt als verwarmingsbrandstof

713,9

912,6

1.082,8

1.187,8

1.320,5

Gasolie met een hoog zwavelgehalte
- gebruikt als verwarmingsbrandstof

930,4

1.020,8

823,6

689,7

673,1

Gasolie gebruikt als motorbrandstof
voor industriële en commerciële
doeleinden

244,4

321,6

321,1

362,7

334,9

42,0

43,6

42,7

39,8

37,4

2.184,9

2.655,3

2.715,3

3.013,0

3.280,3

5.406,3

5.823,9

6.268,6

6.421,7

5.591,7

28,8%

31,3%

30,2%

31,9%

37,0%

Overige(1)
Totaal
Ontvangsten uit accijnzen
Percentage verlies aan fiscale
ontvangsten uit accijnzen op
energieproducten(2)

(1) Kerosine gebruikt als verwarmingsbrandstof + kerosine gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden + vloeibaar petroleumgas gebruikt als verwarmingsbrandstof.
(2) Fiscale uitgaven / (fiscale uitgaven + ontvangsten uit accijnzen).

Bron: FOD Financiën
De fiscale uitgaven voor accijnzen op energieproducten bedroegen volgens de berekeningen van
de FOD Financiën 3.280 miljoen euro in 2020. Dat cijfer steeg met 58,8 % in de loop van de voorbije vier jaar.
Het Rekenhof stelt aanzienlijke verschillen vast tussen de diverse componenten van de fiscale
uitgaven in verband met energieproducten. Wat bv. de terugbetalingen voor professionele diesel
betreft, werd de fiscale uitgave vermenigvuldigd met 3,6 in vier jaar tijd 15 .
De fiscale uitgaven voor energieproducten worden berekend door de volumes die worden verbruikt te vermenigvuldigen met het verschil tussen het voor dat gebruik toegepaste tarief en een
referentietarief (benchmark). Er kan slechts één enkel referentietarief zijn voor elk product, namelijk het hoogste tarief dat wordt toegepast voor een gebruik van het product. In het geval van
gasolie bv., is het referentietarief het tarief dat wordt gehanteerd voor het gebruik van dat product
als motorbrandstof.
Toen de berekeningsmethode voor de fiscale uitgaven werd gefinaliseerd, was er echter geen
rechtstreekse informatie beschikbaar over de totale volumes van elke type gebruik van de verschillende producten. Die volumes werden dus onrechtstreeks berekend door de ermee overeenstemmende netto-ontvangsten te delen door het effectief toegepaste tarief. Die methode mag
echter niet worden toegepast op de energieproducten waarvoor een vrijstelling bestaat aangezien

15 Zie verder, hoofdstuk 5 over professionele diesel.
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ze geen accijnsontvangsten genereren 16 . Bijgevolg stelt het Rekenhof vast dat sommige fiscale uitgaven voor energieproducten, zoals die in verband met de vrijstelling voor gasolie gebruikt voor
de vaart op binnenwateren, niet worden berekend en dus niet worden vermeld in de inventaris die
bij de middelenbegroting wordt gevoegd.
Deze berekeningsmethode voor de fiscale uitgaven wordt momenteel nog steeds gehanteerd.
2.2.3

Alternatieve methode voor de berekening van de fiscale uitgaven
voor energieproducten
In mei 2021 publiceerden de FOD Financiën en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu een Federale Inventaris van Subsidies voor Fossiele Brandstoffen 17.
Het federale luik van het NEKP voorziet in een dergelijke inventaris, die moet worden gevolgd
door het ontmantelen van die subsidies. De desbetreffende inventaris bevat onder meer de subsidies inzake accijnzen, “het belangrijkste instrument dat wordt gebruikt om subsidies te verlenen
voor fossiele brandstoffen”.
De inventaris berekent de fiscale uitgaven, anders dan de inventaris van de fiscale uitgaven die
als bijlage bij de middelenbegroting wordt gepubliceerd, op basis van een voor alle energieproducten gemeenschappelijk referentiepunt: hij drukt de belasting uit op basis van de geleverde
energiedienst, dit is in ton of oil equivalent18 . Aldus berekend bedragen de fiscale uitgaven voor
energieproducten 10.534,6 miljoen euro voor het jaar 2019, dit is 3,5 keer het bedrag berekend in
de inventaris van de fiscale uitgaven, en vertegenwoordigen ze 79,2 % van de directe en indirecte
subsidies voor fossiele brandstoffen voor dat jaar. Volgens die berekeningswijze stijgen de fiscale
uitgaven betreffende accijnzen op energieproducten bovendien niet, maar nemen ze af (met 17 %
tussen 2015 en 2019), wat ongetwijfeld beter de inspanningen weerspiegelt die reeds werden geleverd op dat vlak. Deze alternatieve methode berustend op volumes lost het probleem op van de
vrijstellingen die niet zijn opgenomen in de inventaris van de fiscale uitgaven.
Bijgevolg acht het Rekenhof het onontbeerlijk dat de berekeningsmethode voor de fiscale uitgaven
opgenomen in de inventaris als bijlage bij de middelenbegroting wordt aangepast om beter rekenschap te geven van alle toegestane afwijkingen en de evolutie ervan. De gekozen berekeningswijze
moet worden verklaard en verantwoord (ten opzichte van alternatieve keuzes inzake methodologie), zodat de volksvertegenwoordigers beschikken over voldoende informatie om eerder gemaakte beleidskeuzes en de andere mogelijke opties te kunnen beoordelen.
De administratie benadrukt in haar antwoord de verschillende doelstellingen van de twee inventarissen. De inventaris van de fiscale uitgaven vertrekt vanuit een fiscale logica, met de definitie
van een referentiestelsel, en informeert het parlement over de fiscale uitgaven waarvoor de federale wetgever bevoegd is. De inventaris van subsidies voor fossiele brandstoffen volgt een andere
logica: hij omvat alle subsidies ten opzichte van een gekozen referentietarief.

16 De Studiedienst van de FOD Financiën overweegt een andere berekeningsmethode voor de fiscale uitgaven, onder meer
door na te gaan welke methodes in andere landen worden gehanteerd.
17 FOD Financiën, Federale Inventaris van Subsidies voor Fossiele Brandstoffen, mei 2021, 78 p., www.financien.belgium.be.
18 Het ton of oil equivalent vertegenwoordigt de hoeveelheid energie vervat in een ton ruwe aardolie, namelijk 41,868 gigajoule. Het in dat verslag van de FOD Financiën gekozen referentietarief (benchmark) is het belastingtarief voor loodvrije
benzine. Op 14 juli 2021 publiceerde de Europese Commissie een voorstel tot herziening van de Richtlijn betreffende energiebelasting (COM(2021) 563 final) waarin werd geopteerd voor een belasting gebaseerd op de geproduceerde energie en
niet langer op basis van het volume, en naargelang van de milieuperformantie van de energieproducten.
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Voorts geeft de FOD Financiën in zijn antwoord toe dat hij niet beschikt over betrouwbare statistieken wat betreft de producten die zijn vrijgesteld van accijnzen. Daarom worden bepaalde
gegevens in de inventaris van subsidies voor fossiele brandstoffen niet vermeld in de inventaris
van fiscale uitgaven: gegevens van andere bronnen werden gebruikt om het gebrek aan gegevens
uit fiscale statistieken te compenseren. Zo werden wat betreft het intermediaire verbruik van
energieproducten extrapolaties gemaakt vanaf gegevens van het Federaal Planbureau. Hoewel die
gegevens niet elk jaar worden bijgewerkt, zouden ze kunnen worden gebruikt om de inventaris
van de fiscale uitgaven aan te vullen. De administratie voegt eraan toe dat de integratie van die
gegevens geen wijziging van methodologie vereist.
Tot slot herinnert het Rekenhof eraan dat artikel 50 van de wet houdende organisatie van de
begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat bepaalt dat de verantwoording van de
algemene uitgavenbegroting moet preciseren in welke mate de fiscale uitgaven bijdragen tot het
bereiken van de doelstellingen van elk programma. Op het vlak van de accijnzen op energieproducten wordt echter geen enkele verantwoording geformuleerd.

2.3

Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof deed de volgende vaststellingen:
• De doelstellingen van de verschillende afwijkende stelsels zijn niet duidelijk gedefinieerd en de
coherentie tussen de diverse genomen maatregelen is niet gewaarborgd, onder meer tussen de
verschillende beleidsniveaus.
• De federale regering voert geen analyse uit van de impact voor het milieu of op sociaal of economisch vlak van de diverse afwijkingen inzake accijnzen op energieproducten.
• De minister van Financiën stelt geen jaarlijkse raming op van de economische en budgettaire
gevolgen die voortvloeien uit de vrijstelling van de verhoging van de bijzondere accijns, zoals
bepaald in artikel 429, § 5, 5) van de programmawet van 27 december 2004.
• In de jaarlijkse inventaris van de fiscale uitgaven verschaft de FOD Financiën geen informatie
over alle afwijkende stelsels, in het bijzonder voor de stelsels inzake vrijstelling van accijns.
Het Rekenhof besluit dat het afwijkingsbeleid betreffende accijnzen op energieproducten onvoldoende wordt verantwoord wat betreft de doelstellingen en de impact ervan. Het gebrek aan een
volledige inventaris van de fiscale uitgaven die samenhangen met de diverse afwijkingen verhindert een nauwkeurige aansturing daarvan op basis van de beoogde doelstellingen, onder meer op
het vlak van milieu.

ACCIJNZEN OP ENERGIEPRODUCTEN / 23

Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen:
Thema

Fiscaal beleid en
opvolging van de
doelstellingen

Aanbevelingen
1
Duidelijke en meetbare doelstellingen toewijzen
aan de afwijkende stelsels, die coherent zijn met
de verschillende beleidslijnen van de Staat en
van de deelentiteiten, waaronder het nationaal
energie-klimaatplan
2
Alle afwijkingen op het vlak van accijnzen op
energieproducten regelmatig evalueren
3
In het bijzonder de economische en budgettaire
gevolgen ramen die samenhangen met de
vrijstelling van de verhoging van de bijzondere
accijns, overeenkomstig artikel 429, § 5, 5, van de
programmawet van 27 december 2004

Fiscale uitgaven

4
De inventaris van de fiscale uitgaven op het vlak van
energieproducten aanvullen om rekenschap te geven
van alle toegestane afwijkingen en de evolutie ervan

Gericht aan

Wetgever

FOD Financiën

Minister van
Financiën

FOD Financiën
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Hoofdstuk 3

Omkadering van de controles
In dit hoofdstuk analyseert het Rekenhof de processen en maatregelen die de AAD&A doorvoert
om het controlebeleid te omkaderen.
Het Rekenhof ging na of er, voorafgaand aan de controles door de AAD&A, een prioriteiten
volgorde voor de doelstellingen was opgemaakt en of er, op basis van de omschrijving van die
doelstellingen, een planning was opgesteld van die controles vertrekkende vanuit een risicoanalyse. Aan de hand van die planning moeten ook de werkzaamheden van het personeel kunnen
worden omkaderd.
Het Rekenhof ging ook na of de controleacties werden opgevolgd en de gedefinieerde processen
werden nageleefd zodat, indien nodig, het controlebeleid kan worden bijgestuurd. Die controles
en bijbehorende processen moeten worden gedocumenteerd met voldoende statistieken.

3.1

Planning van de controles

De planning van de taken van de AAD&A verloopt via meerdere tools die zijn uitgewerkt volgens
diverse criteria. Sommige betreffen meer strategische doelstellingen (managementplan, definitie
van de algemene doelstellingen van het departement en procesplan), terwijl andere meer gericht
zijn op de operationele performantie van de diensten (nationaal operationeel plan en regionale
operationele plannen).
3.1.1
Processen en methodes
Bij de centrale diensten van de AAD&A werd in januari 2018 een afdeling Processen en Methodes
(P&M) opgericht om de processen te beschrijven binnen een lean management-optiek en om procedures op te stellen voor alle opdrachten van het departement op basis van de concrete expertise
van de personeelsleden op het terrein. In totaal beheert de afdeling aldus meer dan 500 werkmethodes. Wat de accijnzen op energieproducten betreft, zijn de geldende methodes deze die
bestonden voordat deze afdeling werd opgericht. Bovendien stelt het Rekenhof vast dat, voor
de procedures die via het programma KIS/SIC19 zullen verlopen, voorrang werd gegeven aan de
douanevergunningen. Een eerste methode met betrekking tot de vergunningen voor energieproducten werd in december 2021 afgerond.
De afdeling P&M vraagt feedback aan de diensten die een nieuwe werkmethode volgen. Sinds januari 2021 verloopt die feedback op een meer gestructureerde manier, aan de hand van een
opvolgingstabel.

19 Het KIS/SIC-programma (Klanten Informatie Systeem - Système d’Information Clients) is een geïntegreerde informaticatoepassing waarmee onder meer een geïntegreerd en geautomatiseerd beheer van de vergunningen die door de AAD&A
zijn behandeld mogelijk moet zijn, de gegevens op een gecentraliseerde manier moeten kunnen worden beheerd, de controles zouden worden vergemakkelijkt … Dit programma zal het de economische operatoren ook mogelijk maken hun vergunningsaanvragen digitaal te versturen via MyMinfin. Hoewel de toepassing in gebruik werd genomen in juni 2021, zijn
bepaalde functionaliteiten waarin was voorzien nog steeds in ontwikkeling.
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Na de uitwerking van de werkmethodes staat de afdeling P&M niet in voor de effectieve toepassing ervan, noch voor de controle erop. Die taak komt toe aan de diensthoofden van de operationele diensten en aan de regionale directies.
Het Rekenhof benadrukt het belang van deze nieuwe afdeling voor de omschrijving van eenvormige werkmethodes: een dergelijke harmonisering van de praktijken voor het hele land is bevorderlijk voor een gelijke behandeling. Het Rekenhof pleit ervoor de methodes op regelmatige
tijdstippen te evalueren via een periodieke opvolging, onder meer van de leidend ambtenaren op
het terrein, en indien nodig aan te passen volgens een gedefinieerde procedure.
3.1.2
Bepaling van de algemene prioriteiten van het departement
De AAD&A heeft een managementplan opgesteld in 2017 dat geldig is tot eind 2021 en een algemene strategische strekking heeft. Het beschrijft de opdracht, de visie en tien prioriteiten voor de
AAD&A. De prioriteiten worden vervolgens uitgewerkt en aangepast aan de specifieke opdrachten van haar verschillende diensten.
Sinds 2019 past de AAD&A bovendien een nieuwe methodologie toe om de diverse opdrachten
van het departement te rangschikken in volgorde van belangrijkheid. Sommige externe belanghebbenden worden geraadpleegd voor de opstelling van deze prioriteitenvolgorde, vooral voor
niet-fiscale opdrachten, die in de meerderheid zijn. Die laatste vertegenwoordigen 4/5e van de
door de AAD&A op de lijst vermelde opdrachten. Zo bevindt de controle van de accijnzen op energieproducten zich voor de jaren 2019-2021 op de eerste of de tweede plaats op een lijst van 75 tot
80 opdrachten.
3.1.3
Operationele plannen, procesplan en boordtabellen
Om de werkzaamheden van de administratie te omkaderen, werden meerdere tools ontwikkeld:
het nationaal operationeel plan (NOP), de regionale operationele plannen (ROP) en het procesplan.
Het NOP wordt elk jaar gedefinieerd. Het bepaalt een aantal doelstellingen in termen van uit te
voeren controles, in acht te nemen termijnen, uit te voeren taken enz., naargelang van de elementen die de voorzitter van het directiecomité, de administrateur-generaal, de regionale directeurs
en de diensthoofden belangrijk achten. Voor elke doelstelling worden Key Performance Indicators.
(KPI) bepaald, aan de hand waarvan de operationele activiteiten van de diensten kunnen worden
opgevolgd.
De regionale directies werken ook een eigen regionaal operationeel plan uit (ROP). Dat plan en de
indicatoren die erin worden omschreven, omkaderen specifiek de taken van die directies.
Daarnaast wordt jaarlijks een procesplan opgemaakt dat ook een aanzienlijk aantal performantieindicatoren bevat. De in dit plan gedefinieerde indicatoren dienen om de kwaliteit van de ingevoerde processen te monitoren. Elke indicator houdt verband met één van de processen van de
AAD&A. Sommige indicatoren bieden dus ook indicaties over de controles die worden uitgevoerd
door de diensten die instaan voor de controle op energieproducten.
Ondanks die talrijke opvolgingsplannen en bijbehorende KPI is er echter geen enkele gecentraliseerde en gemonitorde controle op bepaalde acties in het kader van de accijnzen op energieproducten. Een groot aantal indicatoren vereist een consequente en strikte behandeling van de
gegevens aan de hand waarvan deze indicatoren kunnen worden gevoed.
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Zo stelt het Rekenhof vast dat de werkzaamheden van de dienst belast met de terugbetalingen
van professionele diesel door geen enkele KPI in het nationaal operationeel plan van 2021 worden
opgevolgd20 . In het procesplan waren indicatoren opgenomen, maar die betreffen voornamelijk de
opvolging van de termijnen.
Ook voor de regeling die voorziet in een verlaagd tarief voor de bijdrage op energie voor sommige
bedrijven bestaat er geen enkele specifieke controlemaatregel21, terwijl de toepassing van dat verlaagd tarief heeft geleid tot een fiscale uitgave van 6,8 tot 8,5 miljoen euro voor de jaren 2016 tot
202022 .
Wel bestaan er boordtabellen waarin de resultaten van de controleacties die in het NOP en het
procesplan zijn gedefinieerd, worden voorgesteld in het licht van de KPI. Die boordtabellen maken
het mogelijk die acties te monitoren. Maandelijks wordt een opvolgingsvergadering georganiseerd
op het niveau van elke regionale directie (waaraan een personeelslid van de centrale administratie
deelneemt). Elk kwartaal vergaderen de leidend ambtenaren van de Administratie Operaties en
de regionale directeurs om onder meer de resultaten van de afgelopen maanden te analyseren en
de nodige maatregelen te treffen wanneer er problemen worden geïdentificeerd.
3.1.4
Nuttige rapporteringen voor de monitoring van de activiteiten
Het Rekenhof bevroeg de administratie over een aantal gehanteerde controles en stelde vast dat er
geen nuttige statistieken beschikbaar zijn op gecentraliseerd niveau om de activiteiten te monitoren. Bijgevolg heeft het Rekenhof die gegevens verzameld bij de verschillende regionale directies.
Het betreft onder meer de tussenkomsten voor de injectiesystemen in de belasting-entrepots23
(aantal tussenkomsten en aangewende resources).
Bovendien zijn sommige gegevens niet beschikbaar: het aantal entrepothouders dat specifiek is
erkend op het vlak van energieproducten (het gaat om een globaal cijfer dat ook de brouwerijen
omvat), het aantal operatoren voor wie een verlaagd accijnstarief voor industriële en commerciële
doeleinden geldt, of het aantal landbouwtrekkers dat het gemengd gebruik geniet 24 .
Het Rekenhof stelt vast dat de centrale diensten van de AAD&A niet beschikken over bepaalde
belangrijke gegevens aan de hand waarvan die activiteiten kunnen worden gemonitord. De feitelijke autonomie waarover de verschillende regionale directies beschikken om sommige taken uit
te voeren, houdt het risico in dat er verschillende praktijken worden gehanteerd. Ook al moeten
in theorie overal identieke methodes worden gebruikt 25 , er moet worden nagegaan of dat ook effectief het geval is.
Het Rekenhof beveelt de administratie dan ook aan alle cijfergegevens over de uitgevoerde opdrachten op het vlak van accijnzen op energieproducten te centraliseren. Die informatie moet in

20 In 2020 waren KPI vastgelegd om de achterstand op het vlak van de terugbetalingen in te halen.
21 Artikel 419, i), iii) van de programmawet van 27 december 2004 voorziet, sinds 1 januari 2016, in een verlaagd tarief voor
de bijdrage op de energie voor gas (0,54 euro in plaats van 0,9978 per MWh) voor bedrijven met een ‘energiebeleidsovereenkomst’ afgeleverd door en toegepast overeenkomstig de regelgeving van het Vlaamse Gewest, voor bedrijven met een
‘accord de branche’ afgeleverd door en toegepast overeenkomstig de regelgeving van het Waalse Gewest of een gelijkaardige overeenkomst afgeleverd door en toegepast overeenkomstig de regelgeving van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
22 Deze bedragen werden meegedeeld door de FOD Financiën.
23 Zie verder, punt 4.1.4 over de automatische injectiesystemen.
24 Zie verder, punt 4.1.4 over de landbouwtrekkers.
25 Zie punt 3.1.1.
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aanmerking worden genomen om de middelen optimaal toe te wijzen en eventuele bijkomende
behoeften te identificeren.

3.2

Conclusies en aanbevelingen

Wat de planning en de aansturing van de opdrachten betreft, stelt het Rekenhof het volgende vast:
• De administratie definieert jaarlijks doelstellingen waaraan indicatoren worden gekoppeld die
periodiek worden opgevolgd in een boordtabel. Sommige opdrachten ontsnappen echter volledig aan het toezicht of worden niet gedefinieerd als specifieke doelstellingen die worden gemonitord. Voor andere opdrachten, onder meer van controle, beschikt de administratie niet over
gecentraliseerde statistieken op basis waarvan de middelen en de behoeften kunnen worden
geanalyseerd.
• Sinds 2018 is er een afdeling die de processen beschrijft en de werkmethodes uitwerkt. De operationele diensten sturen feedback door over die werkmethodes zodat de toepasbaarheid ervan kan worden beoordeeld. Sommige methodes, onder meer wat de energieproducten betreft,
konden nog niet worden geactualiseerd.
Het Rekenhof besluit dat de AAD&A sinds enkele jaren een internebeheersingsysteem heeft ontwikkeld om de uitvoering van haar opdrachten beter te beheersen, maar dat die monitoring nog
verder moet worden uitgewerkt om alle processen rond energieproducten te kunnen opvolgen.
Het formuleert de volgende aanbevelingen:
Thema

Aanbevelingen

Gericht aan

Operationele
doelstellingen

5
Alle essentiële opdrachten van het departement die te
maken hebben met de accijnzen op energieproducten
omkaderen met doelstellingen die in het nationaal
operationeel plan (NOP) worden gedefinieerd en met
performantie-indicatoren

AAD&A

Monitoring

6
Alle controleacties opvolgen

AAD&A

Werkmethodes

7
De actualisering van de werkmethodes op punt stellen
alsook de regelmatige herziening ervan; opvolgen
hoe die werkmethodes worden toegepast om ervoor
te zorgen dat de controles op eenvormige manier
gebeuren door de regionale directies

AGDA
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Hoofdstuk 4

Controle van de accijnzen op
energieproducten
De administratie moet controles uitvoeren om na te gaan of de wettelijke bepalingen die gelden
voor de accijnzen op energieproducten worden toegepast. De selectie van de controles gebeurt op
basis van hetzij de ervaring van de operationele diensten hetzij de expertise in risicoanalyse en
datamining van de dienst Risicomanagement. De controles worden uitgevoerd door de regionale
operationele diensten. In dit hoofdstuk onderzoekt het Rekenhof de organisatie en de uitvoering
van die controles door de AAD&A.
Vervolgens behandelt het Rekenhof meer specifiek de controle op de vergunningen en op het gebruik van denaturanten en merkstoffen. De controle op professionele diesel wordt besproken in
hoofdstuk 5.

4.1

Organisatie en realisatie van de controles

4.1.1
Administratieve organisatie van de controles
De controles in het kader van energieproducten verlopen volgens prioriteiten die zijn vastgelegd
in het nationaal operationeel plan (NOP) en in de regionale operationele plannen (ROP). Over
het algemeen worden ze uitgevoerd onder invloed van de diensten Operaties van de centrale
administratie.
De controles van de economische operatoren worden grotendeels toevertrouwd aan de buitendiensten van de Administratie Operaties, die zijn verdeeld over zeven regionale directies. Elke
regionale directie beschikt over diensten die instaan voor de toekenning van de vergunningen,
de uitvoering van audits en controles a posteriori en het beheer van de aangiften. Die diensten
behandelen zowel douaneaangelegenheden als accijnzen.
De controles door deze diensten zijn ofwel eerstelijns- ofwel tweedelijnscontroles. De eerstelijnscontroles vinden vooral plaats op het terrein (bv. controle van voertuigen of goederen) en worden
georganiseerd en gepland door de controleregies26 .
De tweedelijnscontroles betreffen het beheer van de diverse vergunningen alsook administratieve
en boekhoudkundige controles van de economische operatoren. Die tweedelijnscontroles gebeuren op basis van lijsten opgesteld door de dienst Risicomanagement of op eigen initiatief. De tweedelijnsteams voeren verschillende types controles en audits uit:
• De voorafgaande audit: deze audit vindt plaats voordat een vergunning wordt toegekend of
gewijzigd. Het is de bedoeling na te gaan of de operator de voorwaarden en criteria voor de gevraagde vergunning in acht zal kunnen nemen en correcte inlichtingen zal kunnen verstrekken.
• De controle a posteriori: deze controle is gebaseerd op de transacties en gaat na of een beperkt
en gedefinieerd aantal aangiften correct is.
26 Er zijn vier controleregies: in Antwerpen, Zaventem, Bierset en Brussel.
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• D
 e opvolgingsaudit (of conformiteitsaudit): deze audit gaat na of de operator de criteria en reglementeringen die gepaard gaan met de toegekende vergunning steeds in acht neemt.
• De audit a posteriori (of controleaudit): deze audit gaat na of de operator de vergunning op een
correcte manier gebruikt (wetgeving en vereisten) en of het bedrag dat die operator is verschuldigd, correct is .
Sinds 2020 is een kwaliteitscontrole opgenomen in het NOP over de controle- en conformiteits
audits.
Onderzoeken van de Administratie Onderzoek
Bij de Administratie Onderzoek werken nagenoeg 300 personen. Haar taak bestaat erin de georganiseerde fraude op het vlak van douane en accijnzen, die meestal een internationale dimensie
heeft, te identificeren en te beteugelen. De belangrijkste fraude betreft de ontkleuring van diesel (rode diesel, die goedkoper is, wordt ontkleurd om te worden doorverkocht tegen de prijs van
niet-gemerkte diesel), onwettige vermenging (van aardolieproducten die onder verschillende accijnstarieven vallen), fraude bij de belasting-entrepots (onder meer carrouselmechanismen met
fictieve bewegingen van producten die onderworpen zijn aan accijnzen), brandstofdiefstal op grote schaal …
4.1.2
Risicoanalyse en datamining
De AAD&A beschikt over een centrale dienst Risicomanagement. Deze transversale dienst
is onderverdeeld in drie cellen: ‘Risicobeheer’, ‘SEDA 27, Analyse en datamining’28 en ‘Safety &
Security’29 . Momenteel richt het risicomanagement zich meer op douaneaangelegenheden dan op
accijnsmateries. De effectieve ontwikkeling van risicobeheersystemen voor de accijnzen is recent.
Wel wordt meer aandacht geschonken aan producten die zijn onderworpen aan accijns op tabak
en alcohol, die minder complex zijn.
Er werd een beschrijving opgesteld van het risicobeheerproces voor de hele AAD&A.
Het aandeel van de verplichte controles gevraagd door de dienst Risicomanagement is nog klein
in vergelijking met de controles uitgevoerd op initiatief van de operationele diensten. De dienst
Risicomanagement wil niettemin het aantal door hem gedefinieerde, verplichte controles geleidelijk aan optrekken.
Datamining voor energieproducten
Het Rekenhof stelt vast dat de risicoanalyse voor accijnzen grotendeels gebeurt via datamining bij
de cel ‘SEDA, Analyse en datamining’. Van de twaalf beschikbare dataminers is er slechts één die
de gegevens over de accijnzen (op alle materies) moet onderzoeken. Zijn taak bestaat erin controleacties uit te werken op basis van een datamining-model, om verrichtingen of operatoren voor te
stellen die moeten worden gecontroleerd. Het Rekenhof acht het in termen van risicobeheer niet
voldoende dat slechts één enkel personeelslid instaat voor de datamining van accijnzen.

27 Selectie en Evaluatie Douane en Accijnzen.
28 De teams SEDA en Analyse van de cel ‘SEDA, Analyse en datamining’ richten zich op douaneaangelegenheden
(import-export).
29 De cel Safety & Security is gewijd aan de douane.
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De controlemodellen en risicoprofielen worden opgesteld op basis van informatie van de operationele diensten, de onderzoeksdiensten of, wat minder vaak voorkomt, op initiatief van de
datamining.
In februari 2020 werd aan de Administratie Operaties een voorstel voorgelegd voor een dataminingactie rond energieproducten. De actie had tot doel anomalieën te controleren die waren
opgespoord in AC4-aangiften waarin uitzonderlijk grote volumes fossiele brandstof werden vermeld voor een aantal types energieproducten, aangevers of prestatieplichtigen. Het controleaanbod betrof 332 aangiften. De controles werden geïntegreerd en geglobaliseerd in de acties van de
Administratie Operaties.
De ontwikkelaars van de dataminingacties houden rekening met de lessen die worden getrokken
uit de voorgaande acties om hun model te kunnen verfijnen. Zo verbeterden de resultaten van de
selecties van operatoren met een vergunning voor professionele diesel (percentage niet-conforme
operatoren dat in de steekproef werd opgespoord) aanzienlijk in de loop van de selecties: van 15 %
in de eerste selectie tot 42 % in de derde selectie. Deze verbetering wordt meegedeeld aan de personeelsleden van de diensten die instaan voor die acties.
Het Rekenhof benadrukt dat het communiceren van de resultaten van voorgaande selecties een
goede praktijk vormt. Het versterkt de selectie die is gebeurd op basis van de datamining en vergroot het vertrouwen van de teams op het terrein in die risicoanalysetechnieken. Het Rekenhof
stelt echter vast dat de dataminer niet systematisch alle becijferde resultaten ontvangt van de
controles die de Administratie Operaties of de onderzoeksdiensten hebben uitgevoerd naar aanleiding van zijn voorstellen. Zo is het niet altijd mogelijk om te bepalen hoeveel bijkomende ontvangsten werden ingevorderd en hoeveel boetes werden opgelegd dankzij de acties gebaseerd op
datamining.
De acties die de dienst Datamining heeft uitgewerkt, leveren bemoedigende resultaten op.
Niettemin worden de meeste middelen (zowel human resources als technische middelen) bij de datamining ingezet voor douaneaangelegenheden; één enkele dataminer staat in voor alle materies
inzake accijnzen en de datamining-modellen zijn in de eerste plaats gericht op alcohol en tabak.
Het Rekenhof beveelt aan het team dataminers uit te breiden en specifieke risicoanalysemodellen
te ontwikkelen voor de energieproducten. Het stelt wel vast dat de administratie het voornemen
heeft personeelsleden aan te werven om het dataminingteam te versterken. In mei 2021 werd immers een aanwervingsprocedure opgestart. De toewijzing van de nieuwe dataminers op basis van
de materies is echter nog niet vastgelegd.
De administratie is in haar antwoord van oordeel dat de huidige personeelsaanwervingen onvoldoende zijn om te investeren in datamining accijnzen en meer specifiek energieproducten.
4.1.3
Controle van de vergunningen
Overeenkomstig de Europese ARA-Richtlijn (algemene regeling inzake accijns) moet iedereen die
energieproducten produceert, verwerkt, voorhanden heeft of verzendt onder een accijnsschorsingsregeling, zich laten registreren bij de nationale autoriteiten en houder zijn van een vergunning (erkend entrepothouder, geregistreerde geadresseerde of geregistreerde afzender) die is
opgenomen in de Europese databank SEED.
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Bovendien moet voor alle energieproducten die voor verbruik zijn bestemd een aangifte gebeuren
waarin het toe te passen accijnstarief wordt bepaald.
De nationale vergunningen ‘energieproducten en elektriciteit’ (EPE) worden afgeleverd:
• voor commercialisering van sommige energieproducten buiten de accijnsschorsingsregeling,
en van gas of elektriciteit;
• om verlaagde tarieven of vrijstellingen te genieten (eindgebruiker).
Tabel 5 – Aantal EPE-vergunningen geldend op 1 januari 2021 volgens de zes types gedefinieerd in art. 14,
§ 3, van het koninklijk besluit van 28 juni 2015
Type vergunning

2017

Aardgas- of
elektriciteitsnetbeheerder

2018

2019

2020

2021

30

31

33

33

38

Distributeur van aardgas of van
elektriciteit

334

358

371

385

408

Producent en handelaar in kolen,
cokes of bruinkool

470

607

731

768

770

Handelaar

1.167

1.163

1.143

1.143

1.134

Pomphouder

1.585

1.587

1.563

1.585

1.589

Eindgebruiker

63.197

64.874

67.240

68.945

71.257

68.800

70.638

73.100

74.879

77.217

Totaal
Bron: FOD Financiën

Er werden aparte geautomatiseerde processen ingevoerd voor de registratie van de vergunningen
onder een accijnsschorsingsregeling (via de SEED-toepassing), voor de vergunningen ‘energieproducten en elektriciteit’ (waaronder de eindgebruikers vallen30) (via de MASP-toepassing) en voor
de aangiften tot verbruik van de producten (via de PLDA-toepassing).
De vergunningsaanvragen worden verwerkt door de diensten Vergunningen van de Administratie
Operaties, ofwel van de centrale component, ofwel van de regionale directies. De centrale component komt tussen voor de operatoren die activiteiten uitoefenen in verschillende regio’s of die
gevestigd zijn in een lidstaat van de Europese Unie, behalve voor de vergunningen voor professionele diesel, waarvoor de dienst Vergunningen van de regionale directie van Brussel bevoegd is.
Om de vergunning te krijgen, moet de economische operator een voorafgaande audit ondergaan
van de diensten Vergunningen.
De afdeling Processen en Methodes (P&M) heeft een procesbeschrijving uitgewerkt voor de aflevering van de nieuwe vergunningen.
Bij economische operatoren die actief zijn op het vlak van energieproducten gaat het voornamelijk om vergunningen ‘erkende entrepothouder’ en om vergunningen ‘energieproducten en
elektriciteit’:

30 Volgens de terminologie van de AAD&A zijn de eindgebruikers niet de consumenten, maar de personen die een specifieke
vergunning hebben aangevraagd om de verlaagde accijnstarieven inzake energieproducten te genieten.
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• B
 ij de vergunningen ‘erkende entrepothouder’ vormt het statuut van erkend entrepothouder31 een voorwaarde om goederen onder accijnsschorsingsregeling te laten circuleren.
De toegekende vergunning is geldig voor onbepaalde duur. De vergunningen worden geregistreerd in de SEED-toepassing. De erkende entrepothouder moet een waarborg stellen bij de
autoriteiten en zich conformeren aan de verplichtingen die de Richtlijn hem oplegt32 . Er is een
methode voorhanden (februari 2020) die de behandeling van de nieuwe vergunningsaanvragen
en de opvolging ervan omkadert.
• De vergunningen ‘energieproducten en electriciteit’ betreffen goederen die niet onder de schorsingsregeling vallen. Met uitzondering van de vrijstelling in het kader van een proefproject of
een sectorakkoord is die vergunning geldig voor onbepaalde duur. De desbetreffende vergunningen worden geregistreerd in de MASP-toepassing.
De meeste vergunningen worden toegekend voor onbepaalde duur. Het is dus van belang om van
bij de aflevering ervan te verifiëren dat de economische operator beantwoordt aan de wettelijke
voorwaarden en criteria. Voor de vergunningsaanvragen gebeurt een voorafgaande audit door de
diensten Vergunningen. Vervolgens voeren de diensten op aselecte wijze en op ongezette tijden
een controle uit om na te gaan of de voorwaarden voor de toekenning van de vergunning nog
steeds vervuld zijn. Gezien het grote aantal geldende vergunningen kan immers geen periodieke,
bv. jaarlijkse, opvolgingsaudit worden uitgevoerd voor elke vergunning.
De nationale operationele plannen bevatten een doelstelling van opvolgingsaudit op het vlak van
geschorste accijnsrechten, voor alle accijnsaangelegenheden samen. Het Rekenhof beveelt aan die
doelstelling uit te breiden tot alle vergunningen.
4.1.4
Controle op denaturanten en merkstoffen
Om de verschillende aanwendingen ervan te onderscheiden en aldus het accijnstarief te bepalen, ondergaat diesel een chemische toevoeging aan de hand waarvan hij kan worden gemerkt of
gekleurd. In dat geval spreekt men van ‘rode’ diesel. Gemerkte diesel wordt onder meer gebruikt
voor huisbrandolie, maar ook voor een aantal andere, welbepaalde aanwendingen, bijvoorbeeld
voor landbouwmachines.
Gemerkte gasolie gebruikt als dieselolie
Het frauderisico betreffende gemerkte diesel bestaat erin dat dit vrijgestelde product wordt aangewend voor doeleinden waarin de wet niet voorziet, zoals het gebruik als dieselolie.
De controles op frauduleus gebruik van gemerkte diesel worden uitgevoerd door de gemotoriseerde brigades. Deze brigades maken deel uit van de eerstelijnscontroles en controleren de gebruikte
motorbrandstof en de documenten die bij het voertuig horen (verzekeringen, tachografen, technische controles van het voertuig (verborgen jerrycans of reservoirs enz.)). Ze controleren zowel
voertuigen van particulieren als transportvoertuigen.

31 Volgens artikel 4 van Richtlijn 2008/118/EG (ARA) wordt een erkend entrepothouder gedefinieerd als een natuurlijke of
rechtspersoon die gemachtigd is om accijnsgoederen onder een accijnsschorsingsregeling in een belasting-entrepot te
produceren, te verwerken, voorhanden te hebben, te ontvangen en te verzenden.
32 Hij moet onder meer een administratie van de voorraden en overbrengingen van accijnsgoederen bijhouden, via een geautomatiseerd systeem de belastingautoriteiten van de lidstaten informeren over de hoeveelheden verzonden of ontvangen
goederen, en controle en inventarisatie van zijn voorraden door de belastingautoriteiten toelaten.
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Het jaarverslag van de FOD Financiën en de boordtabel voor de opvolging van het nationaal operationeel plan vermelden sterk uiteenlopende cijfers over die controles op rode diesel.
Tabel 6 – Controles betreffende rode diesel op de openbare weg en vastgestelde inbreuken
2018

Gecontroleerde voertuigen

Jaarverslag

60.761

Vastgestelde inbreuken
Boordtabel

2020

2021
(7 maanden)

55.054

22.923

53.463

4.844

1.082

1.209

837

1,78 %

2,20 %

3,65 %

1.045

756

1.019

1,95 %

15,61 %

13,91 %

Boordtabel
Jaarverslag

2019

7.325

Bron: FOD Financiën
Bij de bevraging door het Rekenhof verklaarde de administratie dat de in het jaarverslag opgenomen cijfers alle controles op rode diesel bevatten, terwijl in de boordtabel enkel de verdachte en
de niet-conforme controles worden vermeld. Die uitleg verklaart niet waarom de cijfers van beide
bronnen sterk verschillen voor het jaar 2020. In het NOP wordt immers gespecificeerd dat het gaat
om het aantal controles op rode diesel dat werd uitgevoerd op de openbare weg, zonder dat wordt
verduidelijkt dat het slechts om een deel van die controles gaat. Niettemin blijkt uit beide documenten dat het jaar 2020 wordt gekenmerkt door een duidelijke daling van het aantal controles in
vergelijking met 2019, wellicht wegens de pandemie. Dit geval illustreert opnieuw de problemen
bij de rapportering over de acties van de AAD&A.
Bovendien blijken uit de details bij de cijfers in de opvolgingsboordtabel van het NOP grote verschillen tussen de regionale directies. Daar kan onder meer worden vastgesteld dat er een laag
aantal controles gebeurt bij de regionale directie Brussel33 en dat er nauwelijks nog controles gebeuren bij de regionale directie Leuven.

33 De administratie verklaarde dat het controleteam voor de openbare weg van de regionale directie Brussel met een capaciteitsprobleem kampte, maar dat het team recent werd uitgebreid. Het beperkte aantal controles voor de regionale directie
Antwerpen wordt verklaard door het feit dat deze directie voornamelijk belast is met de haven van Antwerpen.
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Tabel 7 – Controles op rode diesel op de openbare weg per regionale directie (cijfers uit de opvolgingsboordtabel van het NOP)
Regionale directie

2019

2020

2021
(7 maanden)

Antwerpen

474

64

20

Brussel

187

49

113

Gent

12.804

666

1.618

Hasselt

12.616

880

1.586

Luik

11.930

1.119

1.407

Bergen

11.397

2.003

2.581

Leuven

4.055

63

0

53.463

4.844

7.325

Totaal
Bron: FOD Financiën

De controle op het gebruik van gemerkte diesel gebeurt voornamelijk door monsterneming. In
2020 werd de verplichte monsterneming 34 geïntegreerd in de nationale doelstellingen van het
NOP: er moesten 30.000 monsters worden afgenomen35 . De coronacrisis en de Brexit hebben echter verhinderd dat die doelstellingen werden gehaald. De controleurs van de gemotoriseerde brigades werden immers toegewezen aan andere prioritaire opdrachten of konden hun controles niet
uitvoeren door de coronacrisis.
Wanneer een inbreuk wordt vastgesteld, varieert de boete van 500 tot 1.250 euro, naargelang van
het volume van de brandstoftank van het voertuig. In het geval van recidive of indien de fraude
betrekking heeft op een verborgen brandstoftank, kan de boete oplopen tot 5.000 euro 36 . Het
Rekenhof stelt vast dat het bedrag van de boetes, zowel bij een eerste inbreuk als bij recidive,
onvoldoende ontmoedigend werkt rekening houdende met de winst die potentieel kan worden
gemaakt.
Controle van de automatische injectiesystemen
De toevoeging van merkstoffen aan energieproducten kan gebeuren in een vaste tank met behulp
van een automatisch injectiesysteem of uitzonderlijk in een vervoermiddel37.
De automatische injectiesystemen worden beschermd door alarmsystemen en door verzegelingen aangebracht door de personeelsleden van de AAD&A. Er moet bijzonder toezicht worden
uitgeoefend op twee systemen: het toestel dat de hoeveelheid te injecteren gekleurde merkstof
parametriseert en het toestel dat de parameters beveiligt door te verhinderen dat ze worden gewijzigd. Er moet worden geverifieerd dat de aangebrachte verzegelingen ongeschonden zijn. Na drie

34 De monsterneming is niet verplicht indien een visuele controle positief is en een dading (onmiddellijke inning van de boete)
wordt aanvaard.
35 Het aantal uitgevoerde controles ligt hoger dan het aantal afgenomen monsters. Niet elke controle op de openbare weg
leidt immers tot een monsterneming.
36 Artikel 438 van de programmawet van 27 december 2004.
37 De aard van de denaturanten en merkstoffen alsook de methodes voor het denatureren en toevoegen van merkstoffen zijn
opgenomen in het koninklijk besluit van 28 juni 2015 (artikelen 24 tot 30).
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opeenvolgende alarmsignalen blokkeert het injectiesysteem automatisch en moeten de controlebeambten zich ter plaatse begeven om het incident vast te stellen en de toestand van de installatie
te verifiëren. Die controles moeten snel gebeuren omdat de blokkering van de installaties economische gevolgen kan hebben voor de operator.
Het Rekenhof stelt vast dat de AAD&A niet beschikt over een gecentraliseerde tool om de activiteiten in het kader van de controles op de injectiesystemen te monitoren. Elke directie houdt
immers eigen statistieken bij, die niet gestandaardiseerd zijn. Sommige directies stellen nauwkeurige statistieken op, terwijl andere geen informatie kunnen verschaffen over het type opdrachten dat betrekking heeft op de injectiesystemen en de tijd die de personeelsleden eraan besteden.
Landbouwtrekkers
De trekkers die worden gebruikt in het kader van landbouw-, tuinbouw-, visteelt- of bosbouw
activiteiten genieten een accijnsvrijstelling: ze kunnen rijden op rode diesel als ze zijn uitgerust
met een rode G-nummerplaat waarvoor de FOD Financiën een vergunning moet afleveren38 .
Onder bepaalde voorwaarden mogen die trekkers echter ook worden gebruikt voor niet-landbouwgerelateerde doeleinden. Om geen oneerlijke concurrentie te creëren ten aanzien van vervoerders die niet over een accijnsvrijstelling beschikken, moet voor die activiteiten wel accijns
worden betaald. Het betreft een stelsel voor gemengd gebruik.
Om dat stelsel te kunnen genieten, moet de gebruiker van de trekker de volgende voorwaarden
in acht nemen:
• zijn voertuig hoofdzakelijk gebruiken voor vrijgestelde activiteiten39;
• beschikken over een vergunning voor energieproducten van het type eindgebruiker40;
• per kwartaal een inlichtingenformulier en een gebruikersoverzicht bijhouden (deze documenten moeten gedurende vijf jaar worden bewaard);
• een voertuig gebruiken dat is uitgerust met een urenteller die de werkperiodes registreert.
Bij de eerste indienststelling en bij aanvang van elk jaar moet de eigenaar van een trekker voor
gemengd gebruik bepalen of hij zal beantwoorden aan de gebruiksvoorwaarden voor dit stelsel en
dit meedelen aan de administratie. Hoewel is voorzien in die mededeling, stelt het Rekenhof vast
dat de administratie niet kan aangeven hoeveel landbouwvoertuigen de procedure voor gemengd
gebruik genieten.
De controle op de goede aanwending van het gemengde stelsel valt onder de regionale eerstelijnsdepartementen van de AAD&A. Hij wordt over het algemeen uitgevoerd door de teams belast met
de controles op de openbare weg en er werd een werkfiche over opgesteld in 201641 . De controle
beperkt zich vaak tot het verifiëren van de aanwezigheid in de trekker van een correct bijgehouden overzicht van de niet-vrijgestelde activiteiten. Dat overzicht moet worden vervolledigd voordat de niet-vrijgestelde activiteit plaatsvindt. Aan de hand daarvan kan worden berekend hoeveel
accijns verschuldigd is voor de niet-landbouwgerelateerde activiteiten en kan worden nagegaan
of de voornaamste gebruiksvoorwaarde, dat wil zeggen landbouw, door het jaar heen wordt gerespecteerd. Het Rekenhof stelt vast dat het overzicht waarin is voorzien ter omkadering van

38
39
40
41

Artikel 429, § 2,i, van de programmawet van 27 december 2004.
Meer dan 50 % van de in een kalenderjaar gepresteerde uren.
Voor de productcodes 7906 of 7907.
Het nationaal operationeel plan 2021 voorziet in de uitwerking van een nieuwe werkmethode voor de controle op
landbouwtrekkers.
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het gemengd gebruik het niet mogelijk maakt na te gaan of de verschuldigde accijnzen op een
juiste manier worden geïnd. Het formulier kan immers makkelijk worden vernietigd na een nietlandbouwgerelateerde activiteit indien de trekker de dag zelf niet werd gecontroleerd, en de hoeveelheid verbruikte gemerkte diesel kan eenvoudig integraal aan de vrijgestelde activiteit worden
toegeschreven.
Het Rekenhof maakte een casestudy over het oneigenlijke gebruik van landbouwvoertuigen in het
kader van zijn audit ‘Goederenvervoer over de weg’ in 2015 42 . Het merkte daarin reeds op: “Indien
[landbouwers] hun trekker willen inzetten voor transportactiviteiten, moeten ze nu de volledige accijns bijbetalen […] Aangezien dit op hun eigen initiatief moet gebeuren, zal een efficiënte controle
hierop een grote uitdaging worden”. Het Rekenhof beveelt aan registers in te voeren aan de hand
waarvan de effectieve activiteiten van de landbouwtrekkers kunnen worden gecontroleerd. Die
registers moeten minimum bladen bevatten die door de administratie geviseerd en genummerd
zijn zodat kan worden nagegaan of het register conform is en er geen bladen ontbreken of werden
verwijderd.
Tankstations
Sommige tankstations verkopen gemerkte diesel die wordt gebruikt als motorbrandstof voor industriële en commerciële doeleinden en als verwarmingsbrandstof gebruikte kerosine. Er moet
worden nagegaan of die producten effectief worden verkocht voor de doeleinden die door de wetgeving werden beoogd.
Zo moeten die tankstations beantwoorden aan bepaalde voorwaarden. De pomp waar gemerkte
producten kunnen worden verkregen, moet onder meer apart staan en worden onderscheiden van
de andere pompen, men mag niet voltanken in afwezigheid van de uitbater of bediende van het
tankstation, en het betaalmiddel voor die producten moet worden geïnstalleerd bij de uitbater
of de bediende. Er gelden striktere voorwaarden voor geautomatiseerde tankstations die zonder
personeel werken 43 . Indien de pomphouder of de pompbediende toelaat dat een tank wordt gevuld
met gemerkte diesel, wordt hij beschouwd als medeplichtig aan die handeling.
De afdeling P&M stelde begin 2019 een werkmethode op.
De controle van de tankstations gebeurt via de eerstelijnscontroles en gaat na of de verkoopsvoorwaarden voor die producten worden nageleefd door de pomphouder of door de pompbediende
en dat de bestemming van de producten overeenstemt met de wetgeving. Inbreuken waarbij de
brandstoftank van een auto frauduleus wordt gevuld met gemerkte diesel zijn moeilijk vast te stellen. De overtreder moet op heterdaad worden betrapt.

4.2

Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof stelt het volgende vast op het vlak van de controle:
• Bij de dienst Risicomanagement worden aan de hand van datamining selecties gemaakt met
het oog op gerichte controles. In de praktijk wordt voorrang gegeven aan de douane ten opzichte van de accijnzen, en er wordt nog onvoldoende aandacht besteed aan energieproducten in

42 Rekenhof, Goederenvervoer over de weg - Handhaving van de regelgeving, verslag aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers,
Brussel, februari 2015, 92 p., www.rekenhof.be.
43 Zoals het bekomen van een vergunning van de administrateur-generaal van de douane en accijnzen, cameratoezicht, de
verplichting om een tankkaart te gebruiken, een driemaandelijkse aangifte van alle tankbeurten.
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vergelijking met wat daarbij op het spel staat. De goede resultaten voortvloeiend uit de eerste
controleacties binnen dit domein zetten de administratie er echter toe aan de eraan toegewezen resources op te trekken.
• De vergunningen ‘erkende entrepothouders’ en ‘eindgebruikers’ worden gecontroleerd op het
moment dat ze worden toegekend aan de economische operatoren. De meeste van die vergunningen worden toegekend voor onbepaalde duur. De administratie definieerde geen controlenorm (periodiciteit en inhoud) noch een precieze doelstelling voor een onderzoek op een later
tijdstip van de voorwaarden, om de vergunning te blijven genieten.
• Op het vlak van de controle op denaturanten en merkstoffen beschikt de administratie niet over
bepaalde nuttige statistieken, onder meer over de controles van de injectiesystemen en tankstations, of over het aantal landbouwtrekkers dat de procedure voor gemengd gebruik geniet.
• De controle op misbruik van landbouwtrekkers die de procedure voor gemengd gebruik genieten, kan makkelijk worden omzeild.
Het Rekenhof besluit dat sommige controles in het kader van de accijnzen op energieproducten
ontoereikend zijn, onvolledig omkaderd of gemonitord zijn en vaker zouden moeten worden uitgevoerd op basis van een gecentraliseerde risicoanalyse die gesteund is op datamining.
Het formuleert de volgende aanbevelingen:
Thema

Aanbevelingen

Gericht aan

8
De datamining met betrekking tot energieproducten verder
ontwikkelen, onder meer door er de resultaten van de
controles in op te nemen

AAD&A

9
Het team dataminers voor accijnzen op energieproducten
uitbreiden

AAD&A

Vergunningen

10
De vergunningen die voor onbepaalde duur zijn toegekend
controleren, hetzij periodiek, hetzij op basis van een
risicoanalyse

AAD&A

Landbouwtrekkers

11
Een ad-hocregister goedkeuren voor de landbouwtrekkers
voor gemengd gebruik, zodat de aanwending ervan
voor niet-vrijgestelde activiteiten duidelijk kan worden
onderscheiden, en die informatie bewaren met het oog op
eventuele controles

Minister van
Financiën

Datamining
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Hoofdstuk 5

Terugbetaling
van professionele diesel
Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 laat Europese Richtlijn 2003/96/EG tot herstructurering van de
communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit toe de accijnspercentages te differentiëren ten gunste van de sectoren personen- en goederenvervoer.
De programmawet van 27 december 2004 voorzag in een gedeeltelijke vrijstelling 44 van de verhoging van de bijzondere accijns voor gasolie45 . Die vrijstelling is onderworpen aan specifieke voorwaarden (zie verder). Sinds 1 januari 2004 kunnen houders van een vergunning die is afgeleverd
door de administratie onder bepaalde voorwaarden de terugbetaling vragen van een deel van de
bijzondere accijns die op hun dieseltankbeurt wordt toegepast: dan spreekt men van de “terugbetaling van professionele diesel”. Die terugbetaling geldt hoofdzakelijk voor vrachtwagenbestuurders
die in België of in een andere lidstaat van de EU zijn gevestigd. Het aantal terugbetalingsaanvragen is in de loop der jaren gestegen. In 2020 werden 144.727 terugbetalingsaanvragen ingediend
waarvan 66.891 door Belgische wegvervoerders en 77.836 door buitenlandse wegvervoerders.

44 Artikel 429, § 5.
45 De gasolie beoogd in artikel 419, f), i), van de programmawet van 27 december 2004, d.w.z. de gasolie met GN-code
2710 19 41 met een zwavelgehalte van niet meer dan 10mg/kg.
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Grafiek 1 – Evolutie van het aantal terugbetalingsaanvragen

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD Financiën
Bij de energieproducten verdient de professionele diesel bijzondere aandacht. Uit de inventaris
van de fiscale uitgaven blijkt immers dat de terugbetalingen van accijnzen voor professionele diesel constant stijgen (zie hoofdstuk 2). Zo werd in 2020 914,4 miljoen euro terugbetaald. De administratie verduidelijkt dat deze stijging grotendeels te wijten is aan het hogere tarief van de
terugbetalingen (terugbetalingstarief van 0,1122917 euro per liter op 1 januari 2016 en vervolgens
progressief gestegen tot 0,247615 euro per liter van 19 juli 2018 tot 31 december 2021) en een verhoging van het aantal begunstigden van de vergunningen voor professionele diesel. Bovendien is het
terugbetaalde bedrag in 2020 ook uitzonderlijk hoog omdat een inhaalbeweging werd uitgevoerd
en een groot deel van de opgebouwde achterstand werd behandeld in 202046 .

46 Op basis van de terugbetalingen van de eerste acht maanden van het jaar raamt de Studiedienst van de FOD Financiën de
totale terugbetalingen voor 2021 op 712,7 miljoen euro.
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Grafiek 2 – Evolutie van de terugbetalingen van professionele diesel (in miljoen euro)

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD Financiën
In tegenstelling tot de andere consumenten ondervinden de begunstigden van de terugbetaling
van professionele diesel geen invloed van de toepassing van het cliquetsysteem 47. De professionele diesel ontsnapt immers aan dat cliquetsysteem 48: als dat systeem leidt tot een verhoging van
de bijzondere accijns op gasolie gebruikt als motorbrandstof, wordt die verhoging terugbetaald
aan de beroepsvervoerders. Sinds 1 januari 2020 kan een bedrag van 247,6158 euro worden teruggevorderd voor 1.000 liter gasolie bij 15 °C. Aangezien de accijnzen op gasolie gebruikt als motorbrandstof 600,16 euro per 1.000 liter bedragen 49 , beloopt het nettobedrag van de accijnzen op
professionele diesel 352,54 euro per 1.000 liter.
Binnen de Europese Unie zijn er naast België nog acht andere landen van de 27 die op gasolie voor
‘commercieel gebruik’ een ander percentage toepassen dan op gasolie voor ‘privégebruik’50 . Ter
vergelijking: de accijnzen op gasolie voor ‘commercieel gebruik’ van de buurlanden van België liggen allemaal hoger:

47 Het principe van het positieve cliquet bestaat erin een daling van de gasolieprijs op de markt (en dus een daling van de btwontvangsten) te compenseren door een verhoging van de accijnzen.
48 Artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 februari 2004 houdende diverse bepalingen inzake accijnzen.
49 Zijnde 198,31 euro accijnzen + 386,97 euro bijzondere accijnzen + 14,87 euro energiebijdrage.
50 Deze acht staten zijn Frankrijk, Slovenië, Italië, Roemenië, Portugal, Kroatië, Spanje en Hongarije.
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Tabel 8 – Accijnzen op gasolie, in België en in de buurlanden (in euro)
Land

Accijnzen op gasolie gebruikt als
motorbrandstof voor professioneel
gebruik /1.000 liter

Accijnzen op gasolie gebruikt
als motorbrandstof voor
privégebruik / 1.000 liter

België

352,54

600,16

Nederland

511,60

511,60

Duitsland

470,40

470,40

Frankrijk(*)

451,90

626,40

Groothertogdom Luxemburg

355,00

355,00

(*) Bedragen op 1 januari 2021 voor de regio Île-de-France (de bedragen verschillen naargelang van de regio). Het gewogen forfaitaire bedrag van de gedeeltelijke terugbetaling van de binnenlandse taks op het verbruik van energieproducten beloopt
174,50 euro/ 1.000 liter.

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van het Comité national routier français in “Droits d’accises et mécanismes de remboursements partiels sur le gazole en Europe”, 2 maart 2020
Die verschillen in accijnzen op professionele diesel moedigen de internationale transportbedrijven aan om op Belgisch grondgebied te tanken. Daarenboven voorzien bepaalde landen die een
gedeeltelijke terugbetaling mogelijk maken (Spanje en Portugal) in een maximum voor de toegekende terugbetalingen.
Deze fiscale concurrentie ingevolge de verschillen van de nettoaccijnstarieven tussen landen zorgt
ervoor dat de nettoaccijnsontvangsten van België kunnen stijgen, zelfs als er terugbetaling is.
Daarom zou een aanzienlijke vermindering van de terugbetaling van het bijzondere accijnsrecht
kunnen leiden tot een gedragswijziging van de buitenlandse vervoerders: door minder diesel aan
te kopen in België, zouden de nettoaccijnsontvangsten van de Staat kunnen afnemen.

5.1

Toekenningsvoorwaarden

5.1.1
Vergunning ‘professionele diesel’
Enkel ondernemingen/professionals met een vergunning ‘energieproducten en elektriciteit’ van
het type ‘eindgebruiker’ voor productcode 22 51 afgeleverd door de administratie kunnen de terugbetaling van professionele diesel vragen.
Die vrijstelling wordt toegekend als de diesel wordt gebruikt voor:
• het bezoldigd vervoer van personen met motorvoertuigen die een taxidienst verzekeren52;
• het bezoldigd vervoer van personen met motorvoertuigen die een dienst voor het verhuren met
chauffeur uitmaken voor zover dit gebeurt met voertuigen die aangepast zijn voor het vervoer
van gehandicapte personen;
• het vervoer van goederen voor eigen rekening of voor rekening van derden (transportfirma’s)53;
• het vervoer van personen, geregeld of occasioneel, met een motorvoertuig van de categorieën
M2 of M3 (autobus, bus).

51 Zijnde gasolie met een zwavelgehalte van niet meer dan 10 mg/kg gebruikt als motorbrandstof door beroepsvervoerders
(artikel 429, § 5, 1), van de programmawet).
52 Enkel de nationale taxidiensten.
53 De motorvoertuigen of het samenstel van voertuigen moet uitsluitend bestemd zijn voor het goederenvervoer over de weg
en moeten een maximaal toegelaten massa hebben gelijk aan of meer dan 7,5 ton.
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De vergunningsaanvraag moet de volgende informatie vermelden en bevatten, die later kan worden gebruikt voor de controle van de terugbetalingen:
• het geschatte verbruik op jaarbasis van diesel waarvoor terugbetaling zal worden gevraagd;
• een kopie van het inschrijvingsbewijs afgegeven door de D.I.V. als de voertuigen in België zijn
ingeschreven;
• een kopie van het inschrijvingsbewijs, een kopie van het officiële document dat de maximaal
toegelaten massa vermeldt en een kopie van het huur- of leasingcontract als de voertuigen zijn
ingeschreven in een andere lidstaat;
• voor de taxi’s een kopie van de vergunning afgeleverd door de gemeentelijke of de gewestelijke
overheid, een kopie van het inschrijvingsbewijs afgeleverd door de D.I.V. van alle betrokken
voertuigen en in voorkomend geval een kopie van het goedkeuringsattest voor de aanpassing
van het voertuig afgeleverd door de FOD Mobiliteit en Vervoer.
De inlichtingen over de kentekenplaten zullen worden ingevoerd in een Excel-database.
5.1.2
Terugbetaling
Wegvervoerders kunnen de terugbetaling van accijnzen vragen voor dieseltankbeurten in tankstations maar eveneens voor tankbeurten bij eigen privétanks in België.
Voorafgaande voorwaarden voor de terugbetaling
Voor terugbetaling moet men een geldige vergunning hebben maar moet ook aan verschillende
voorwaarden voldaan zijn:
• enkel het gebruik van diesel met een laag zwavelgehalte kan in aanmerking komen voor een
terugbetaling;
• het moet om een aankoop van diesel in België gaan;
• de aanvraag tot terugbetaling mag enkel betrekking hebben op tankbeurten die maximum drie
jaar vóór de datum van ontvangst van de aanvraag bij de dienst professionele diesel werden
uitgevoerd;
• de voertuigen waarvoor de terugbetaling wordt gevraagd, moeten effectief behoren tot het
voertuigenpark van de aanvrager;
• het tanken gebeurt bij een (openbaar of privaat) tankstation of aan eigen privétanks.
Indiening van de terugbetalingsaanvraag
De terugbetalingsaanvragen voor professionele diesel worden gecentraliseerd bij de dienst
Professionele Diesel die deel uitmaakt van de gewestelijke directie van Brussel. De terugbetalingsaanvraag kan worden ingediend door de onderneming zelf of door haar mandataris. De aanvragen
kunnen jaarlijks, halfjaarlijks of maandelijks gebeuren.
Vervoerders met een vergunning om terugbetaling te vragen, kunnen hun aanvragen ofwel op papier ofwel elektronisch indienen via de online-applicatie PDIE, waarop geen documenten kunnen
worden opgeladen. Enkel Belgische vervoerders kunnen hun aanvragen elektronisch indienen.
Tot nu toe moeten de buitenlandse ondernemingen uitsluitend de papieren procedure gebruiken
en de motorbrandstoffacturen bij hun terugbetalingsaanvragen voegen, want die worden a priori
gecontroleerd, vóór de terugbetaling. De nationale operatoren van hun kant moeten die verantwoordingsstukken dus niet meesturen: ze moeten op vraag van de administratie worden voorgelegd wanneer een a posteriori controle gebeurt.
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Behandeling van de terugbetalingsaanvraag
De beambten van de dienst Professionele Diesel voeren de papieren aanvragen manueel in het
PDIE-programma in. In 2020 werden aldus 144.817 aangiften ingediend, waarvan er 108.720 (d.i.
75 %) op papier werden ingediend en dus moesten worden ingevoerd. Dat manuele invoerproces
zorgt voor vertraging bij de behandeling van de aanvragen en de terugbetalingen.
Behalve als de aangifte onvolledig of onjuist is, of aan een controle wordt onderworpen, moet de
dienst Professionele Diesel de aanvragen volgens de normen van de administratie behandelen
binnen een termijn van twintig werkdagen voor de Belgische vervoerders. Deze termijn beloopt
120 dagen voor aanvragen vanuit het buitenland. De laatste jaren kon die termijn niet altijd worden nageleefd.
Zo waren er op 31 december 2020 nog 3.131 dossiers te behandelen met buitenlandse aanvragen die
waren toegekomen vóór 1 januari 2020 54 . Van de 75.773 buitenlandse aanvragen die in 2020 waren
binnengekomen, stonden 20.807 dossiers nog open op 31 december 2020. Er werd als doel gesteld
al die achterstallen tegen eind 2021 weg te werken. Bij de achterstallige dossiers van 2020 komen
nog de dossiers die in de loop van 2021 zijn toegekomen.
De dienst Professionele Diesel heeft in 2020 versterking gekregen van andere diensten om de achterstand te proberen wegwerken. Door het aantal binnenkomende aangiften zullen de resterende
dossiers niettemin niet snel kunnen worden behandeld.
Die achterstand kan onder meer worden verklaard door personeelsgebrek en een aanzienlijk personeelsverloop, probleemdossiers en de telewerkmaatregelen die in 2020 en 2021 werden toegepast in het kader van de pandemie. Daarenboven zijn er in de eerste maanden van 2021 bijzonder
veel terugbetalingsaanvragen van het buitenland binnengekomen.
Het Rekenhof merkt ook op dat de cijfers die de dienst Professionele Diesel meedeelde, omzichtig moeten worden gehanteerd. De gegevens worden immers niet automatisch gegenereerd. De
meeste komen van een Excelbestand dat niet altijd up-to-date is en dat soms benaderende waarden geeft. De gegevens zullen betrouwbaarder zijn als alle aanvragers met de online applicatie
zullen werken.
Er is een IT-applicatie (PDIE2) in ontwikkeling die de buitenlandse wegvervoerders de mogelijkheid zal bieden hun aangifte elektronisch in te dienen. De Belgische gebruikers worden geïdentificeerd dankzij de middelen die de FOD Financiën momenteel ter beschikking stelt op basis van
de gegevens waarover de Belgische federale overheid beschikt, maar er rijzen problemen voor de
identificatie van buitenlandse gebruikers. De IT-diensten moeten een middel vinden om de buitenlandse vervoerders te herkennen en te authentificeren. Dat project om buitenlandse vervoerders te herkennen, zou kunnen steunen op een transversaal project bij de FOD Financiën op basis
van de ForReg 55 -applicatie.
Het Rekenhof stelt vast dat de procedure voor de terugbetalingsaanvraag anders verloopt naargelang men een Belgische dan wel buitenlandse vervoerder is. Het beveelt aan buitenlandse vervoerders snel een IT-toepassing ter beschikking te stellen om hun aangiften voor terugbetaling van
diesel en de bijbehorende verantwoordingsstukken te kunnen indienen. Die toepassing zou het

54 Er was aanvankelijk een achterstand van 48.457 dossiers.
55 ForReg is een e-GOV-toepassing waarmee buitenlandse gebruikers hun persoonsgegevens zullen kunnen registreren.
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werk van de beambten van de dienst Professionele Diesel vergemakkelijken en zou het mogelijk
maken betrouwbare statistieken te genereren die nuttig zijn voor de opvolging van de processen.
Bij een tankbeurt aan een tankstation moet een factuur worden opgemaakt die de datum van de
tankbeurt, het adres van het tankstation, de soort en de hoeveelheid getankte motorbrandstof, de
totaalprijs van de motorbrandstof en het inschrijvingsnummer van het voertuig vermeldt.
Voor tankbeurten aan eigen privétanks moet de firma een register van de tankbeurten van de
eigen voertuigenvloot bijhouden (datum, uur, hoeveelheid, inschrijvingsnummer en kilometerstand van het voertuig), waarvoor de wet of de regelgeving geen specifieke vorm bepaalt (vaak
geautomatiseerd; soms op papier). De eigenaar van de tank moet een boekhouding voeren van
de voorraden en van de dieselbewegingen. Als die bewijsstukken conform zijn, zal de gevraagde
terugbetaling worden uitgevoerd.
Sancties
Bij inbreuken kan de wegvervoerder zijn vergunning verliezen en een boete opgelegd krijgen,
die varieert naargelang van de inbreuk en de ernst ervan. De boetes variëren tussen 625 en
3.125 euro56; het bedrag kan hoger liggen als er sprake is van fraude. Bij een materiële vergissing of
een rekenfout57 zal enkel een geschil worden opgestart als de vergunninghouder zijn toestand niet
regulariseert binnen de toegekende termijn of als hij de dading weigert.
Het Rekenhof stelt vast dat de bedragen van de boetes ten opzichte van de bedragen die met de
terugbetalingen van professionele diesel gemoeid zijn, niet voldoende ontradend zijn.
Het Rekenhof vroeg de administratie gegevens te bezorgen over het aantal dossiers met geschillen
inzake professionele diesel, de teruggevorderde onverschuldigde bedragen en de boetes die werden opgelegd voor de periode 2016-2020. Het kon vaststellen dat er geen gecentraliseerde eenvormige database was over de geschillen met betrekking tot inbreuken met de professionele diesel.
Elke directie organiseert haar eigen opvolgingssysteem. Door deze decentralisatie van de informatie kunnen de vaststellingen van inbreuken die de beambten hebben opgesteld, niet worden
opgevolgd op nationaal niveau of geëvalueerd.

5.2

Controle

In de gewestelijke directie Brussel is er een dienst die zich specifiek bezighoudt met de terugbetaling van de professionele diesel. De dienst telt een vijftigtal beambten en staat in voor de contacten met de vervoerders, de behandeling van de terugbetalingsaanvragen en de controle ervan. Als
een grondige controle nodig blijkt, kan de dienst Professionele Diesel de gewestelijke directies om
steun vragen.
De terugbetalingen van professionele diesel kunnen in verschillende fasen van het proces worden
gecontroleerd, door verschillende diensten en aan de hand van verschillende procedures:
• controle a priori van de documenten door de dienst Professionele Diesel, bij ontvangst van de
terugbetalingsaanvraag;
• boekhoudkundige controle a priori door de operationele diensten van de gewestelijke directies
op vraag van de dienst Professionele Diesel;

56 Artikel 437 van de programmawet van 27 december 2004.
57 Bv. fouten in de datums van de cliquetperiodes.
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• c ontrole a posteriori door de dienst Risicomanagement of op initiatief van de operationele controles van de gewestelijke directies.
De meeste controles betreffen Belgische operatoren. Er zijn immers maar zeer beperkte middelen
om audits bij buitenlandse operatoren uit te voeren; een controle van de buitenlandse operatoren
blijft over het algemeen beperkt tot de controles a priori die de dienst Professionele Diesel uitvoert
bij de ontvangst van de aanvraag, op basis van de door de buitenlandse operator verstrekte inlichtingen en stukken. Zo onderzoekt de administratie de kopies van de facturen van de buitenlandse
operatoren, maar voert ze slechts weinig controles uit bij de tankstations om te bevestigen of die
facturen echt zijn, terwijl die tankstations uitsluitend Belgisch zijn.
De administratie antwoordt dat de dienst Professionele Diesel in 2018 en 2019 de dieselleveranciers op willekeurige wijze heeft gecontacteerd om de authenticieteit van de factuur na te gaan.
Dat heeft echter tot geen enkel resultaat geleid. Sindsdien wordt de leverancier gecontacteerd in
geval van twijfel of van grondige controle.
Gelet op de bedragen die in het spel zijn, is het Rekenhof van oordeel dat een nagenoeg automatische terugbetaling zonder nazicht van de voorgelegde facturen een groot risico op fraude
vertegenwoordigt. Het volstaat in dat opzicht niet om de leveranciers van diesel sporadisch te
contacteren: een nazicht van de aanwezigheid van de factuur in de boekhouding van het tankstation dringt zich op. De administratie moet dus op basis van een risicoanalyse een gestructureerde
controle van de buitenlandse operatoren op poten zetten.
Het Rekenhof merkt voorts ook op dat het rekeningnummer waarop de terugbetaling aan het buitenland gebeurt, niet kan worden geverifieerd. Het is dus niet zeker dat de terugbetaling gebeurt
op de rekening van de onderneming die de aanvraag doet.
5.2.1

Controle a priori van de terugbetalingsaanvragen
door de dienst Professionele Diesel
De beambten van de dienst Professionele Diesel voeren een eerste controle van de terugbetalingsaanvragen uit als deze binnenkomen. Gelet op de vele aanvragen die moeten worden behandeld,
gaat het voornamelijk om een vormelijke controle (vereiste documenten, handtekeningen enz.).
Deze dienst stelt twee specifieke werkfiches op voor die controles a priori: één voor Belgische aanvragers en een andere voor buitenlandse aanvragers. Die fiches dienen enkel voor de beambten
van de dienst Professionele Diesel voor de controles a priori van de terugbetalingsaanvragen. De
afdeling Processen en Methodes is een methodologie aan het uitwerken.
Bij de invoer van de aangiften voert de applicatie PDIE automatische controles uit om onder meer
na te gaan of de aangifte niet slaat op een referentieperiode van meer dan drie jaar en om de
geldigheid van de vergunning voor de geselecteerde periode te verifiëren. Via die voorafgaande
controle kan een eerste selectie in de terugbetalingsaanvragen worden gemaakt. Aangezien de
vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en niet op regelmatige basis worden opgevolgd,
moet de impact van die controle niettemin met voorzichtigheid worden benaderd.
5.2.2
Controle a priori op vraag van de dienst Professionele Diesel
De dienst Professionele Diesel vraagt een controle a priori aan vooraleer de terugbetaling wordt
toegekend. De tweedelijnscontroles van de gewestelijke directies voeren die controle uit. Ofwel
gaat het om vereenvoudigde (administratieve) controles, ofwel om grondige (administratieve en/
of boekhoudkundige) controles.
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Die controles worden uitgevoerd:
• vóór de eerste terugbetaling om na te gaan of de vergunningsaanvraag voor terugbetaling
van professionele diesel beantwoordt aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor
terugbetaling;
• als informatie ontbreekt om de wettelijkheid van de terugbetaling te verzekeren. Dat is onder
meer het geval als de dienst de terugbetaalbare hoeveelheden niet met zekerheid kan definiëren en voor firma’s die hun eerste aangifte indienen, voor firma’s die een aangifte indienen na
de termijn van drie jaar of voor firma’s waarvoor voordien al verschillende controles gebeurden.
Er bestaat momenteel geen gestandaardiseerde procedure om de terugbetalingen van profes
sionele diesel te controleren. De gewestelijke diensten moeten bijgevolg hun eigen procedures en
documenten ontwikkelen. De centrale diensten zijn een werkmethode aan het uitwerken.
De terugbetaling voor de gecontroleerde firma’s gebeurt pas na ontvangst van het feedbackverslag van de controlediensten. In de loop van de laatste jaren vraagt de dienst Professionele Diesel
meer controles aan de gewestelijke directies. Het Rekenhof stelt niettemin vast dat die controles
uitsluitend betrekking hebben op Belgische vervoerders. In 2020 werden 775 controles uitgevoerd,
maar deze vertegenwoordigen slechts 0,54 % van alle terugbetalingsaanvragen (Belgische en buitenlandse vervoerders58) en 1,15 % van de aanvragen die Belgische vervoerders in 2020 indienden.
Grafiek 3 – Aantal controles gevraagd door de dienst Professionele Diesel

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD Financiën

58 In 2020 vertegenwoordigden de aanvragen van buitenlandse vervoerders 53,8  % van de totale ontvangen aanvragen.

ACCIJNZEN OP ENERGIEPRODUCTEN / 48

De meeste controles werden aangevraagd op grond van de datum van de vergunning. Andere redenen voor controle waren de termijn van drie jaar voor het indienen van de aanvraag of twijfels
in verband met de juistheid van de aangifte.
Grafiek 4 – Redenen voor de controles gevraagd door de dienst Professionele Diesel

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD Financiën
Uit de resultaten van die controles blijkt dat een ruime meerderheid ervan gerechtvaardigd was.
In 2020 werd de terugbetaling immers volledig of gedeeltelijk geweigerd voor 80,6 % van de controles. Hoewel het aantal controles in vergelijking met de ingediende terugbetalingsaanvragen
laagt ligt, stelt het Rekenhof vast dat de gerichte controles door de dienst Professionele Diesel heel
productief zijn.
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Grafiek 5 – Resultaten van de controles gevraagd door de dienst Professionele Diesel

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD Financiën
5.2.3
Controle a posteriori op initiatief van de dienst Risicomanagement
Sinds januari 2019 worden op initiatief van de dienst Risicomanagement controles a posteriori
uitgevoerd met betrekking tot de terugbetalingen van diesel. Deze controles kunnen ook worden
uitgevoerd op initiatief van de gewestelijke controlediensten, maar dat gebeurt zelden.
Bij de controle a posteriori wordt geverifieerd of de gevraagde terugbetalingen juist zijn, of het
voorraadbeheer bij het tanken uit eigen privétanks juist wordt toegepast en of de voorraden worden aangegeven bij de veranderingen van cliquet.
Tussen januari 2019 en januari 2021 werden vijf dataminingacties verstuurd naar de tweedelijnsdiensten van de verschillende gewestelijke directies, wat neerkomt op 355 controles in totaal. Die
controles gaven op 25 maart 2021 het volgende resultaat:
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Grafiek 6 – Resultaten van de op basis van datamining gevraagde controles inzake professionele diesel
(toestand op 25/03/2021)
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Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD Financiën
Het Rekenhof stelt vast dat de resultaten van de controles op basis van de risicoanalyse lijken aan
te tonen dat het aantal vaststellingen van niet-conformiteit stijgt naarmate er meer selecties gebeuren. Dat resultaat zou het gevolg kunnen zijn van een verbetering van de selectiecriteria die
bij de acties worden gehanteerd59 . Zo kon via de controles die reeds werden uitgevoerd voor de
selectie van januari 2020 968.696 euro accijnzen worden teruggevorderd. Gelet op de omvang van
de teruggevorderde bedragen op een beperkt aantal terugbetalingsaanvragen zouden die acties
moeten worden uitgebreid en vaker moeten worden uitgevoerd.
De administratie antwoordt dat het project voor de datamining op professionele diesel constant
wordt verfijnd en dat er elk jaar een lijst van dossiers, die is gebaseerd op dat model, wordt verstuurd voor controle. Door het gebrek aan dataminers binnen de AAD&A kan er geen enkele
nieuwe controleactie worden gelanceerd.

59 Die bedragen zijn niet volledig. Zoals uit grafiek 6 blijkt, lopen heel wat controles immers nog steeds.
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Grafiek 7 – Teruggevorderde accijnzen als gevolg van de controles uitgevoerd op basis van datamining
(in euro)

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD Financiën
Het bedrag van de opgelegde geldboetes (met uitzondering van de actie van augustus 2019) lijkt
pover in het licht van de bedragen aan teruggevorderde accijnzen.
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Grafiek 8 – Opgelegde boetes als gevolg van de controles uitgevoerd op basis van datamining (in euro)

Bron: Rekenhof, op basis van de gegevens van de FOD Financiën
5.2.4
Controle van de kentekenplaten
De vervoerders moeten in hun vergunningsaanvragen de kentekenplaten vermelden van de
voertuigen die worden gedekt door de vergunning voor professionele diesel. Op die manier kan
de administratie vermijden dat voertuigen zonder vergunning ten onrechte profiteren van de
terugbetalingsregeling.
De kentekenplaat moet worden vermeld op de factuur die wordt voorgelegd aan de dienst
Professionele Diesel (nationale vervoerders moeten die factuur enkel voorleggen op verzoek, buitenlandse vervoerders moeten de factuur verplicht voorleggen). Er is echter geen rechtstreekse
controle om te kunnen controleren welk voertuig werkelijk getankt heeft. De controleur gaat uit
van het principe dat de op de factuur vermelde kentekenplaat juist is en vergelijkt de getankte diesel met de op de vergunning vermelde hoeveelheid. De dienst Vergunningen vervolledigt manueel
een Excelbestand met de kentekenplaten (en de desbetreffende periodes in geval van leasing) en
past het aan.
De beambten van de dienst Professionele Diesel onderzoeken bij de behandeling van de terugbetalingsaanvraag of de op de vergunning vermelde kentekenplaat overeenstemt met deze op de
facturen. Als een Belgische of buitenlandse wegvervoerder een ander voertuig gebruikt, moet
hij de dienst Vergunningen daarvan op de hoogte brengen. Dat voertuig komt in principe niet
voor terugbetaling in aanmerking zolang het niet op de vergunning is vermeld. De wegvervoerders moeten de op hun vergunning vermelde voertuigenvloot bijwerken. De kentekenplaten zijn
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gekoppeld aan het btw-nummer van de operator60 . De dienst Vergunningen kan de evolutie van de
voertuigenvloot van alle wegvervoerders moeilijk opvolgen. Het Rekenhof stelt vast dat de bijwerking en de volledigheid van dat Excel-bestand niet gegarandeerd zijn. Het risico bestaat dat een
terugbetaling gebeurt voor een tankbeurt met niet-geregistreerde en niet-vergunde voertuigen.
De AAD&A beschikt niet over een database met de kentekenplaten van de buitenlandse vervoerders. Ze moet een kopie van de inschrijvingsbewijzen of de leasingcontracten vragen alvorens de
diesel terug te betalen.
5.2.5
KPI professionele diesel
De opeenvolgende nationale operationele plannen voorzagen in specifieke key performance indicators (KPI’s) voor professionele diesel.
De opgevolgde KPI’s hadden betrekking op:
• de tweedelijnscontroles van Belgische vergunninghouders, op basis van de lijsten van de dienst
Risicomanagement (vanaf 2020) of op vraag van de dienst Professionele Diesel;
• het aantal vaststellingen van niet-conformiteit als gevolg van controles van Belgische vergunninghouders, op basis van de lijsten van de dienst Risicomanagement (vanaf 2020) of op vraag
van de dienst Professionele Diesel.
Het Rekenhof stelt vast dat die KPI’s enkel betrekking hebben op de Belgische vergunninghouders.
In het NOP 2021 is geen specifieke doelstelling meer opgenomen voor de dienst Professionele
Diesel. De monitoring van de behandelingstermijnen van aangiften, van de terugbetalingstermijnen en van de achterstand werd niettemin geïntegreerd in het procesplan 2021 van de AAD&A.
Aangezien de opvolging van de termijnen voor de behandeling van aangiften en terugbetalingen
problematisch is (zie hoger), vroeg de voorzitter van het directiecomité om bepaalde indicatoren
op te volgen, waaronder de hierna vermelde. Het probleem van het beheer van de achterstand is
acuter voor de buitenlandse aanvragen. Die aanvragen werden bijgevolg beter omkaderd in het
procesplan.
Voor de Belgische aanvragen werd de volgende indicator uitgewerkt: het percentage terugbetalingsaanvragen waaraan gevolg werd gegeven binnen twintig werkdagen vanaf de ontvangst van
de aanvraag. Voor het eerste en tweede kwartaal 2021 werd de 90 %-doelstelling voor die indicator
niet gehaald (er werd respectievelijk 66,1 % en 75,3 % gehaald) maar de behaalde resultaten verbeteren (84,5 % voor de maand juli).
Voor de buitenlandse aanvragen werden onder meer de volgende indicatoren vastgelegd:
• percentage van de in 2021 binnengekomen terugbetalingsaanvragen die worden behandeld binnen een termijn van 120 dagen vanaf de ontvangst van de aanvraag;
• wegwerken van de achterstand van de vóór 1 januari 2020 ontvangen terugbetalingsaanvragen
en wegwerken van de achterstand van de in 2020 ontvangen aanvragen (die twee maatregelen
in verband met de achterstand worden niet gehaald voor het eerste halfjaar 2021);
• gemiddelde termijn voor de behandeling van aanvragen.

60 De geldigheid van de btw-nummers kan worden gecontroleerd dankzij het VIES-systeem dat de Europese Unie ter beschikking stelt.
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De administratie is van oordeel dat de telewerkmaatregelen naar aanleiding van de COVID-19crisis een negatief effect hadden op het halen van de in dat procesplan 2021 vastgelegde doelstellingen. Het Rekenhof stelt vast dat de administratie zich bewust is van de problemen met de
termijnen en de achterstand bij de behandeling van terugbetalingsaanvragen, en dat ze initiatieven neemt om de corrigerende acties op te volgen.

5.3

Vooruitzichten en evoluties

5.3.1
Automatisering en tankkaart
Er wordt gewerkt aan een project om de procedure van de professionele diesel te automatiseren
en te vereenvoudigen. Bovenop de mogelijkheid om een gedeeltelijke vrijstelling te bekomen door
een papieren of elektronische aangifte in te dienen, zou de mogelijkheid komen om te werken met
een tankkaart. De vrijstelling zou dan worden toegekend op basis van een elektronische gegevens
uitwisseling tussen de FOD Financiën en de leverancier van de tankkaart. De kaart zou door de leverancier enkel worden toegekend aan personen die vooraf beschikken over een door de AAD&A
afgegeven vergunning. Aan de hand van dit systeem zou elke tankbeurt in een tankstation kunnen worden geregistreerd en kunnen worden gecontroleerd of de vergunning nog steeds geldig
en actief is op het moment van de tankbeurt. De vrijstelling zou worden toegekend na validering
van de transacties door de FOD Financiën. De goedgekeurde tankbeurten van de eindgebruikers
zouden door de leverancier van de kaart worden gebundeld in een globaal terugbetalingsdossier.
Dat systeem zou zowel voor de Belgische als voor de buitenlandse vervoerders gelden.
Via dat systeem zou ook automatisch het juiste accijnsbedrag op de factuur kunnen worden bepaald. Het systeem zou vooral kunnen waarborgen dat de tankbeurt die wordt terugbetaald, werkelijk heeft plaatsgevonden en zou het risico op valse facturen beperken. Het probleem van de
mededeling van de kentekenplaten wordt er echter niet door opgelost.
Dat systeem zou het voordeel bieden dat het de werklast (vooral qua gegevensinvoer) van de
beambten van de dienst Professionele Diesel vermindert. De tijd die zo wordt uitgespaard, zou
kunnen worden besteed aan meer grondige controles van de aanvragen tot terugbetaling van
professionele diesel. De administratie heeft in 2018 een inschatting gemaakt van de vermindering
van de werklast als dat systeem zou worden toegepast op de buitenlandse vervoerders. Volgens
het meest gunstige scenario, zijnde 20 % van de terugbetalingsaanvragen via papieren aangifte
en 80 % via de tankkaart, zouden nog zeven VTE nodig zijn om de dossiers van de buitenlandse
vervoerders te behandelen terwijl 35 VTE nodig zijn om 100 % papieren aangiften te behandelen61 .
Dat project kwam in juni 2015 al ter sprake in de Commissie voor de Financiën en de Begroting
van de Kamer62 , om te worden ingevoerd in 2015. Er werd een voorontwerp van wet opgesteld
dat door de ministerraad van 30 maart 2018 werd goedgekeurd63 . De Raad van State en de
Gegevensbeschermingsautoriteit hebben respectievelijk op 14 mei 2018 en 27 februari 2019 hun
advies verstrekt. Dat project wacht niettemin nog steeds op een wettelijke grondslag om te kunnen worden doorgevoerd. Het is in behandeling bij de beleidscel van de minister van Financiën.

61 De situatie 100 % papier is gebaseerd op het jaar 2019. De optimale versie is een projectie voor het jaar 2023. Er moet immers rekening worden gehouden met het feit dat de terugbetalingsaanvraag kan teruggaan tot tankbeurten van drie jaar
geleden.
62 Parl. St. Kamer, 25 juni 2015, DOC 54 1212/001, Gedachtewisseling met de minister van Financiën over het Beleidsplan van de
Algemene Administratie Douane en Accijnzen, www.dekamer.be.
63 Voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 422 en 429, § 5, van de programmawet van 27 december 2004.
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Het Rekenhof beveelt aan dat tankkaartsysteem zo vlug mogelijk in te voeren.
5.3.2
Toegang tot databases van buiten de AAD&A
De vervoerders zouden gemakkelijker kunnen worden gecontroleerd als men toegang zou hebben
tot databases van buiten de AAD&A. Via die databases zou onder meer de informatie in de terugbetalingsaanvragen kunnen worden bevestigd maar ze zouden ook kunnen dienen als input bij
het uitwerken van de risicoanalysemodellen.
Viapass is het systeem dat de drie gewesten hebben ingevoerd om de kilometerheffing in te voeren
voor vrachtwagens64 die bepaalde verkeersassen op hun grondgebied gebruiken. De gegevens om
de heffing te kunnen berekenen, worden opgeslagen door een toestel dat de op de betalende wegen afgelegde kilometers vermeldt.
De gegevens van Viapass zouden onder meer kunnen worden gebruikt om de informatie te verifiëren die wordt vermeld op de facturen voorgelegd voor de terugbetaling van diesel (plaats en
tijdstip van de tankbeurt die aannemelijk zijn in vergelijking met de Viapass-gegevens).
De gewesten weigeren momenteel toegang te verlenen tot de Viapass-gegevens. Het dossier is in
behandeling bij de beleidscel van de minister van Financiën.

5.4

Conclusies en aanbevelingen

Het Rekenhof stelt het volgende vast:
• De terugbetaling van de bijzondere accijns op professionele diesel vertegenwoordigt een aanzienlijke fiscale uitgave, die de laatste jaren continu stijgt. Die stijging ligt hoger qua aantal
aanvragen en het terugbetaalde totaalbedrag voor de buitenlandse vervoerders.
• Het systeem om terugbetalingsaanvragen elektronisch in te dienen is nog niet operationeel
voor buitenlandse vervoerders en is niet verplicht voor Belgische vervoerders. Er moet veel
personeel worden ingezet voor de behandeling van de op papier ingediende aanvragen (75 %
van de aanvragen in 2020) en die mensen zijn niet beschikbaar voor andere, meer productieve
taken.
• De administratie slaagt er niet in alle terugbetalingsaanvragen binnen een redelijke termijn te
behandelen: op 31 december 2020 waren ettelijke duizenden nog niet behandelde aanvragen
meer dan een jaar voordien ingediend. Er werd op gezette tijdstippen versterking ingezet om de
achterstand weg te werken, maar dat loste het probleem niet structureel op.
• Er worden weinig controles a priori van de terugbetalingsvoorwaarden (vóór de eerste terugbetaling) op verzoek van de dienst Professionele Diesel uitgevoerd voor alle vervoerders die
terugbetalingen van diesel kunnen genieten. Uit de resultaten van de controles blijkt echter dat
ze noodzakelijk en vaak productief zijn.
• Sinds 2019 werkt de AAD&A ook met gerichte controles op basis van datamining: er werden zo
vijf controleacties uitgevoerd tussen januari 2019 en januari 2020. De goede resultaten van die
controles rechtvaardigen om ze in de toekomst op ruimere schaal toe te passen.
• Er worden hoofdzakelijk controles uitgevoerd op Belgische vervoerders. De administratie controleert de facturen van buitenlandse vervoerders op zicht maar voert slechts zelden controle
uit bij de dieselleveranciers om bevestigd te krijgen dat die facturen echt zijn.

64 Vanaf 1 april 2016 voor alle voertuigen voor goederenvervoer met een maximum toegelaten massa van meer dan 3,5 ton
(oplegger inbegrepen) en de voertuigen van categorie N1 met carrosseriecode BC.

ACCIJNZEN OP ENERGIEPRODUCTEN / 56

• I n 2015 werd een project in verband met tankkaarten opgestart voor vervoerders die vrijstelling
van accijnzen op professionele diesel genieten. Het project kon nog niet worden afgerond omdat
er geen wettelijke grondslag is. Het gebruik van die kaart zou het werk van de administratie vergemakkelijken doordat het de controles zou systematiseren en doeltreffender zou maken. Het
zou er ook voor zorgen dat er minder personeel nodig is om die dossiers te behandelen.
Het Rekenhof concludeert dat de FOD Financiën, ondanks een specifieke dienst met een vijftigtal beambten, de procedure voor de terugbetaling van de professionele diesel niet voldoende
onder controle heeft. De administratie moet de maatregelen die al gepland zijn invoeren om de
termijnen in de hand te houden, de ingezette middelen te verminderen en tegelijk de uitgevoerde
controles op te drijven, en te zorgen dat de Belgische en buitenlandse vervoerders gelijkwaardig
worden behandeld.
Het Rekenhof formuleert de volgende aanbevelingen:
Thema

Terugbetalingsaanvragen

Controles

Tankkaart

Aanbevelingen

Gericht aan

12
Een IT-applicatie ter beschikking stellen van de buitenlandse
vervoerders waarin ze hun aanvragen voor terugbetaling van
diesel en de bijbehorende verantwoordingsstukken kunnen
invoeren

AAD&A

13
Een actieplan opstellen om de achterstand bij de nietbehandelde terugbetalingsaanvragen te verminderen en een
procedure uitwerken die de behandeling binnen een redelijke
termijn van ten hoogste drie maanden verzekert

AAD&A

14
De controles a priori (op vraag van de dienst Professionele
Diesel) en a posteriori (op basis van een risicoanalyse)
opdrijven voor aanvragen voor terugbetaling van
professionele diesel

AAD&A

15
Controledoelstellingen voor de buitenlandse vervoerders
vastleggen en ervoor zorgen dat ze worden opgevolgd aan
de hand van prestatie-indicatoren, door onder meer bij de
leveranciers te controleren of de dieselaankopen werkelijk
plaatsvonden

AAD&A

16
Het tankkaartsysteem snel goedkeuren en het
proces voor de terugbetaling van professionele diesel
dienovereenkomstig aanpassen

Minister van
Financiën en
AAD&A
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Hoofdstuk 6

Algemene conclusie en
aanbevelingen
6.1

Algemene conclusie

In de strijd tegen de klimaatopwarming die onder meer het gevolg is van de intensieve consumptie
van energieproducten, vormt het fiscale beleid een essentiële hefboom om de verwachte doelstellingen te halen in termen van een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en van andere
stoffen die de lucht vervuilen. De accijnzen op energieproducten zijn ook een belangrijke inkomstenbron voor de Staat, goed voor een ontvangst van 5,6 miljard euro in 2020.
Het fiscale beleid op het vlak van accijnzen beoogt niet enkel milieudoelstellingen maar kan ook
maatschappelijke doelstellingen nastreven waardoor bepaalde categorieën van de bevolking worden bevoordeeld, en economische doelstellingen waardoor bepaalde sectoren worden bevoordeeld. Er moet worden geschipperd tussen de politieke doelstellingen, die rekening houden met
de budgettaire verplichtingen, en er moet worden gezorgd voor een coherent beleid op nationaal
vlak. In dat opzicht is het van essentieel belang de maatregelen van de verschillende beleidsniveaus te coördineren en beleidsmaatregelen die elkaar tegenwerken te bannen. Zo wordt de sector
van het wegvervoer door de federale Staat gesubsidieerd via de terugbetaling van de professionele
diesel en wordt hij op gewestelijk niveau aan een kilometerheffing onderworpen, terwijl het om
dezelfde operatoren gaat. Dat gebrek aan overleg schaadt de globale governance van België op het
vlak van fiscaal- en milieubeleid en leidt tot inefficiënties.
In die context stelt het Rekenhof vast dat voor de verschillende stelsels van afwijkingen van accijnzen op energieproducten – die een fiscale uitgave van 3,3 miljard euro in 2020 vertegenwoordigen
– geen gedetailleerde verantwoordingen worden gegeven en dat de federale regering de impact
van die verschillende afwijkingen op het milieu, de maatschappij of de economie niet analyseert.
Tot nu toe verstrekt de berekening van de fiscale uitgaven in de inventaris als bijlage bij de federale
begroting overigens geen volledige gegevens over alle afwijkingen, waardoor de politieke overheid
geen totaalbeeld ervan heeft. Dat is nochtans onontbeerlijk om dit belastingbeleid doeltreffend
te kunnen sturen.
Om de kosten van de afwijkende stelsels in de hand te kunnen houden, is ook een doeltreffend optreden van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) van de
FOD Financiën essentieel om de wetgeving die die afwijkingen omkadert, te doen naleven. Die
administratie werkt sinds enkele jaren aan een systeem voor interne beheersing om de uitvoering van haar opdrachten in dat verband beter in de hand te houden: haar processen beschrijven,
werkmethodes uitwerken, talrijke operationele doelstellingen definiëren en opvolgen aan de hand
van performantie-indicatoren. Het Rekenhof stelt echter vast dat voor bepaalde opdrachten in
het kader van de energieproducten nog geen dergelijke monitoring bestaat bij gebrek aan onder
meer systematisch verzamelde en gecentraliseerde statistieken. De administratie kan dan ook
onmogelijk bepaalde globale of specifieke tekortkomingen in de uitoefening van haar opdrachten
identificeren en rechtzetten.
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Wat de controledoelstellingen betreft, is het Rekenhof van oordeel dat ze niet voldoende steunen
op een gecentraliseerde risicoanalyse op basis van datamining. De dienst Risicomanagement van
de AAD&A heeft een dergelijke werkwijze ontwikkeld en recent uitgerold, maar de accijnzen op
energieproducten krijgen nog niet genoeg aandacht in vergelijking met wat er op het spel staat. De
eerste resultaten van de controles op basis van die datamining zijn nochtans bemoedigend. Het
Rekenhof is van oordeel dat de administratie die selectiemethode voor de controles intensiever
moet gaan gebruiken in de komende jaren.
De terugbetaling van de bijzondere accijns op professionele diesel is een maatregel ter ondersteuning van de vervoersector die de begroting van de Staat bezwaart zonder op enigerlei wijze
rekening te houden met het milieu. Die terugbetaling kost 914,4 miljoen euro in 2020, en stijgt al
jarenlang (ze is met ongeveer 260 % gestegen ten opzichte van 2016). Dat Belgische systeem van
terugbetaling van de bijzondere accijns op professionele diesel is bovendien voordeliger dan het
systeem dat alle buurlanden toepassen. Dat moedigt de internationale transportbedrijven aan om
in ons land te tanken, waardoor de kosten van de maatregel de hoogte in gaan. Het Rekenhof stelt
vast dat de buitenlandse vervoerders een steeds groter aandeel van de terugbetalingen krijgen,
met name 62 % in 2020 tegenover 47 % in 2016.
Het Rekenhof heeft verschillende problemen geïdentificeerd op het vlak van de terugbetaling van
de bijzondere accijns op professionele diesel door de AAD&A, zoals de trage behandeling van de
ingediende aanvragen en het gebrek aan controles dat fraude in de hand kan werken.

ACCIJNZEN OP ENERGIEPRODUCTEN / 59

6.2

Aanbevelingen
Thema's

Aanbevelingen

Gericht aan

Zie punt

Wetgever

2.1.1

FOD Financiën

2.1.2

Minister van
Financiën

2.1.2

4
De inventaris van de fiscale uitgaven op het vlak van
energieproducten aanvullen om rekenschap te geven
van alle toegestane afwijkingen en de evolutie ervan

FOD Financiën

2.2.3

5
Alle essentiële opdrachten van het departement
die te maken hebben met de accijnzen op
energieproducten omkaderen met doelstellingen
die in het nationaal operationeel plan (NOP) worden
gedefinieerd en met performantie-indicatoren

AAD&A

3.1.3

6
Alle controleacties opvolgen

AAD&A

3.1.4

7
De actualisering van de werkmethodes op punt
stellen alsook de regelmatige herziening ervan;
opvolgen hoe die werkmethodes worden toegepast
om ervoor te zorgen dat de controles op eenvormige
manier gebeuren door de regionale directies

AAD&A

3.1.1

1
Duidelijke en meetbare doelstellingen toewijzen
aan de afwijkende stelsels, die coherent zijn met
de verschillende beleidslijnen van de Staat en
van de deelentiteiten, waaronder het nationaal
energie-klimaatplan
Fiscaal beleid en
opvolging van de
doelstellingen

2
Alle afwijkingen op het vlak van accijnzen op
energieproducten regelmatig evalueren
3
In het bijzonder de economische en budgettaire
gevolgen ramen die samenhangen met de
vrijstelling van de verhoging van de bijzondere
accijns, overeenkomstig artikel 429, § 5, 5, van de
programmawet van 27 december 2004

Fiscale uitgaven

Omkadering van
de controles
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Thema's

Controle van
de accijnzen op
energieproducten

Professionele
diesel

Aanbevelingen

Gericht aan

Zie punt

8
De datamining met betrekking tot energieproducten
verder ontwikkelen, onder meer door er de resultaten
van de controles in op te nemen

AAD&A

4.1.2

9
Het team dataminers voor accijnzen op
energieproducten uitbreiden

AAD&A

4.1.2

10
De vergunningen die voor onbepaalde duur zijn
toegekend controleren, hetzij periodiek, hetzij op
basis van een risicoanalyse

AAD&A

4.1.3

11
Een ad-hocregister goedkeuren voor de
landbouwtrekkers voor gemengd gebruik, zodat
de aanwending ervan voor niet-vrijgestelde
activiteiten duidelijk kan worden onderscheiden, en
die informatie bewaren met het oog op eventuele
controles

Minister van
Financiën

4.1.4

12
Een IT-applicatie ter beschikking stellen van de
buitenlandse vervoerders waarin ze hun aanvragen
voor terugbetaling van diesel en de bijbehorende
verantwoordingsstukken kunnen invoeren

AAD&A

5.1.2

13
Een actieplan opstellen om de achterstand bij de nietbehandelde terugbetalingsaanvragen te verminderen
en een procedure uitwerken die de behandeling
binnen een redelijke termijn van ten hoogste drie
maanden verzekert

AAD&A

5.1.2

14
De controles a priori (op vraag van de dienst
Professionele Diesel) en a posteriori (op basis van
een risicoanalyse) opdrijven voor aanvragen voor
terugbetaling van professionele diesel

AAD&A

5.2.2
& 5.2.3

15
Controledoelstellingen voor de buitenlandse
vervoerders vastleggen en ervoor zorgen dat ze
worden opgevolgd aan de hand van prestatieindicatoren, door onder meer bij de leveranciers
te controleren of de dieselaankopen werkelijk
plaatsvonden

AAD&A

5.3

Minister van
Financiën en
AAD&A

5.3.1

16
Het tankkaartsysteem snel goedkeuren en het
proces voor de terugbetaling van professionele diesel
dienovereenkomstig aanpassen
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