
1 
Federale 
Overheidsdienst 
FINANCIEN 

Algemene administratie van de 
DOUANE en ACCIJNZEN 

Administratie "Kiantenmanagement & 
Marketing" 

Regio Brussel 

uw bericht van uw kenmerk 

Brussel, 11 oktober 2017 

Afz. : Douane & Accijnzen - Kfanfenbeheer- Brussel 
Kruidtuinlaan 50 bus 320 te 1000 Brussel 

KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT VOOR 
NATUURWETENSCHAPPEN 
Vautierstraat 29 

1000 BRUSSEL 

ons kenmerk bijlage(n) 

17/ACC/58.055 B 

Machtiging Erkend Entrepothouder BE1B000056199 

Mevrouw, Mijnheer, 

Ingevolge de toevoeging van opmerkingen ivm de aanwending van de alcohol wordt u een nieuwe 
vergunning BE1B000056199 afgeleverd, dieu toelaat accijnsproducten te verwerken, te ontvangen, 
voorhanden te hebben en te verzenden onder schorsing van accijnzen. Mag ik u dan oak vragen het 
origineel van de machtiging van 23/01/2017 naar mijn diensten terug te sturen 

Iedere verandering die zich voordoet met betrekking tot deze machtiging (bijvoorbeeld 
adreswijziging, wijzigingen aan de lijst met handtekeningen van de gemachtigde natuurlijke 
personen, ... ) alsmede het ni et meer gebruiken van de vergunning, moet voorafgaandelijk en 
schriftelijk worden meegedeeld aan het hierboven vermeld adres. 

Vo1gende wettelijke bepalingen zijn van toepassing : 

El Richtlijn 2008/118/EG van de Raad van 16/12/2008 houdende een algemene regeling inzake 
accijns en houdende intrekking van Richtlijn 92/12/EEG (P.B. EU 14/01/2009) 

!El Verordering EG ru 684/2009 van de Commissie van 24 juli 2009 tot uitvoering van 
Verordering 2008/118/EG van de Raad wat betreft de geautomatiseerde procedure voor de 
overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van de accijns (P.B. EU 29/07/2009) 

"" Wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen (B.S. van 
31/12/2009) 

"" Koninklijk besluit van 17 maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen (B.S. 
van 26 maart 201 0) 

!El Ministerieel besluit van 18 maart 2010 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen (B.S. 
van 26 maart 2010) 

Eeckhaut Christa 
Dienst Klantenbeheer 
Tel: 0257155.871 

Aanvullende informatie betreffende deze briefwisseling kan verkregen worden bij: 

E-mail: christa.eeckhaut@min.fèd.be 

E-mail: da.klama.kb.bmssel@minjinjed.be 
Openingsuren na afspraak .be 



Communautaire Accijnsgoederen 

El Wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcoho1 en 
a1coho1houdende dranken (B.S. van 4 februari 1998) 

ta Het Ministerieel Besluit van 30 oktober 2009 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol 
en de uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstelling inzake ethylalcohol en 
alcoholhoudende dranken 
Het Boekwerk Accijns Alcohol en Alcoholhoudende Dranken- 1994, uitgegeven door de 
Administratie der douane en accijnzen; 

Bijkomende informatie kan u nog raadplegen op de volgende site : 
http://fiscus.fgov.be/interfdanl/nl/accijnzen/index.htm 

http:/ /ccffD2.minfin.fgov.be/KMWeb/ 
(Fiscaliteit\accijnzen\administratieve richtlijnen en commentaar\Instructies) 

Indien u ais houder van de machtiging "erkend entrepothouder" uw plichten niet nakomt, kan dit tot 
gevolg hebben dat: 

ta uw vergunning wordt geschorst 
§) uw vergunning wordt ingetrokken 
El u een ba ete opgelegd krij gt 
El u gerechtelijk vervolgd wordt 

Tegen deze beschikking kan op basis van hoofdstuk XXIII van de algemene wet inzake douane en 
accijnzen binnen een termijn een administratief beroep worden ingeste1d. Het verzoekschrift tot 
administratief beroep moet worden gemotiveerd en op straffe van verval worden ingediend bij ter 
post aangetekende brief binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 
volgend op de datum van verzending van de aangevochten beschikking. 

Dit moet gebeuren door middel van een gemotiveerd bezwaarschrift dat bij ter post aangetekende 
brief moet worden verzonden. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: 

Mijnheer de Adviseur generaal- Departementshoofd Administratie geschillen 
Douane en Accijnzen 
North Galaxy- Toren A-9 (NGA 9) 

Koning Albert II laan 33- bus 37 
1 03 0 Brussel 

De aandacht wordt erop gevestigd dat het instellen van een adminstratief beroep tegen onder ha vige 
beslissing geen schorsende werking heeft ten aanzien van de tenuitvoerlegging ervan. Onderhavig 
beschikking blijft bijgevolg haar volledige uitwerking behouden behoudens indien door de adviseur
generaal douane en accijnzen, voor zover daartoe aangezocht, bes1oten wordt de tenuitvoerlegging 
op te schorten. 

Voor nadere inlichtingen, verwijs ik u graag naar CABC/SBC, Kruidtuinlaan 50 bus 327 te 1000 
Brussel. 

Hoogachtend 
Namens de Adviseur-generaal- Gewestelijk directeur 

Emilie Durant 
Wnd Adviseur 
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