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Synthese

Het Rekenhof heeft in nauwe samenwerking met de Nederlandse Algemene
Rekenkamer in de periode april 2002-mei 2003 een onderzoek gevoerd naar de
taakuitvoering door de Administratie der douane en accijnzen (in Nederland: de
Belastingdienst/Douane) op het vlak van het heffen van accijnzen op minerale
oliën. 

Het doel van het gezamenlijke onderzoek was tot een oordeel te komen over het
functioneren van de administratie en daarmee bij te dragen tot de versterking van
de controleaanpak. Daarnaast werd beoogd bij te dragen tot (verdere) harmoni-
satie en modernisering van de communautaire accijnsregelgeving, met het oog op
de verbetering van de uitvoering ervan op nationaal niveau.

Het onderzoek past in de algemene controleopdracht van het Rekenhof inzake de
fiscale ontvangsten. Het werd parallel in Nederland en België uitgevoerd.

De centrale vraag in het onderzoek was of de administratie erin slaagt de wet- en
regelgeving op het gebied van de accijnzen op minerale oliën adequaat uit te
voeren en te handhaven. Om die vraag te beantwoorden hebben het Rekenhof en
de Algemene Rekenkamer het accijnssysteem voor minerale oliën onderzocht,
alsook het beheer (verlenen, onderhouden en controleren) van accijnsvergun-
ningen en de uitvoering van de controle door de administratie op de minerale olie-
sector in zijn geheel.

Het onderzoek, onderverdeeld in drie overeenkomstige modules, werd uitgevoerd
aan de hand van interviews met ambtenaren en aan de hand van een onderzoek
van de dossiers van de vergunninghouders.

In dit verslag, opgesteld na een tegensprekelijk debat met zowel de fiscale admi-
nistratie als de Minister van Financiën, komen onder meer de volgende bevin-
dingen aan bod.

Het Rekenhof en de Algemene Rekenkamer zijn tot de vaststelling gekomen dat
het accijnssysteem voor minerale oliën geen volledig gesloten administratief
systeem vormt, hoewel dat in opzet wel de bedoeling was. Het systeem kan
accijnsfraude dan ook niet uitsluiten.

In tegenstelling tot de douanewetgeving, laat de Europese regelgeving inzake
accijnzen geen onmiddellijke fysieke controle toe bij vertrek of aankomst van de
goederen. De administratieve controle, die altijd achteraf plaatsvindt, volstaat
niet. Ook de controle-instanties van de Europese Unie kwamen tot dit besluit.

Van een harmonisatie tussen de verschillende lidstaten van de Europese Unie op
het vlak van de regelgeving in het algemeen en op het vlak van de tarieven in het
bijzonder is geen sprake. Dit gebrek wordt nog versterkt door de toepassing van
allerhande vrijstellingen en verminderingen. Een volledige harmonisatie van de
tarieven zou overigens de fraudeproblematiek niet volledig oplossen omdat ze
onder meer de frauduleuze mengingen en ontkleuringen niet kan verhinderen.

Het Rekenhof en de Algemene Rekenkamer roepen de ministers dan ook op de
Europese plannen om de accijnstarieven verder te harmoniseren en een Europees
geautomatiseerd controlesysteem voor accijnzen in te voeren, daadwerkelijk te
steunen.

Het Rekenhof en de Algemene Rekenkamer kwamen in beide landen tot de
volgende bevindingen.

Het beheer van de accijnsvergunningen voor minerale oliën is niet in alle opzichten
ordelijk en controleerbaar. Het verlenen en onderhouden van vergunningen – de
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hoeksteen van het communautaire accijnssysteem – verloopt niet altijd op de
voorgeschreven wijze, zodat een eenvormige toepassing van de regelgeving niet
gewaarborgd is.

Voorts zijn de controlewerkzaamheden onvoldoende vastgelegd. Daardoor ver-
loopt de informatievoorziening moeizaam, net zoals de terugkoppeling naar de
risicoanalyse. Het risicobeheersingsconcept waarmee de administratie haar taken
uitvoert, staat hierdoor onder druk. Voorts ontbreekt het bij de administratie aan
voldoende kennis voor het uitvoeren van bepaalde controles op het gebied van de
minerale oliën. Terzake hebben de rekenkamers voorstellen tot verbetering gefor-
muleerd. 

Tevens hebben ze vastgesteld dat er geen operationele samenwerking bestaat
tussen de Nederlandse en de Belgische administratie wat betreft fysieke controles
bij grensoverschrijdend (olie)vervoer. Op dit punt bevelen ze een nauwere samen-
werking aan.

Op nationaal vlak komt het Rekenhof tot volgende bevindingen.

De Belgische wet- en regelgeving sluit nauw aan bij de Europese en is voldoende
uitgewerkt in de reglementeringen. Om de controlemogelijkheden te verbeteren
heeft België bovendien bijkomende vergunningen en procedures ingevoerd.

De bevoegdheden en procedures inzake het verlenen, onderhouden en controle-
ren van de vergunningen zijn duidelijk en schriftelijk gedefinieerd.

Recent werden de regels voor het verlenen van vergunningen verstrengd. De uit-
voering ervan stelt echter een aantal praktische problemen, waardoor de uni-
forme naleving niet steeds voldoende is gewaarborgd. De uiteenlopende en vaak
te lange termijnen voor de vergunningverlening druisen in tegen de principes van
gelijke behandeling van de belastingplichtigen en de economische noodzaak over
een vergunning te beschikken.
De gebrekkige uitwisseling van gegevens betreffende overtredingen inzake douane
en accijnzen en die inzake inkomstenbelastingen, BTW en sociale wetgeving leidt
ertoe dat herhaalde overtredingen slechts zelden aanleiding geven tot intrekking
van de vergunning. 

De administratie heeft recent veel aandacht besteed aan het theoretisch opzetten
van een controlebeleid van de vergunningen waarin de begrippen risicoanalyse,
voorafgaande audit, interne controle en controlecycli onlosmakelijk met elkaar zijn
verbonden. De praktische uitvoering daarvan is evenwel nog niet voltooid.

Er bestaan geen eenduidige inhoudelijke definities van administratieve en boek-
houdkundige controle, wat leidt tot interpretatieverschillen en vaak aanleiding
geeft tot het niet-uitvoeren van een boekhoudkundige controle.

Het controlesysteem op het accijnsgoederenverkeer vertoont een aantal zwakke
punten. De administratieve visumplicht geldt niet voor alle landen. Er kunnen
valse of gestolen stempels worden gebruikt. Er verloopt veel tijd tussen het
vertrek van de goederen en het moment van aanzuivering. Er is tenslotte geen
voorafgaande kennisgeving van het vertrek van de goederen aan de autoriteiten.
Het door België ingevoerde Parallel Warning System is een eerste stap om dit
laatste te verhelpen.

De controleactiviteiten worden niet stelselmatig opgenomen in een schriftelijk
controleverslag. Dit belemmert de terugkoppeling naar de risicoanalyse en
de verdere ontwikkeling van de controleplannen. In het kader van de risicoana-
lyse is er verder nood aan een vlot consulteerbaar en volledig elektronisch
bestand van de vastgestelde overtredingen en van de wijze waarop deze
worden afgehandeld.
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De motorbrigades worden bij hun controleactiviteiten geconfronteerd met de
meest diverse overtredingen zodat hun werkaanbod nauwelijks voorspelbaar is en
hun controles moeilijk kunnen worden gepland. Nochtans is het ook voor deze
diensten belangrijk een zicht te hebben op de risico’s waarmee ze worden gecon-
fronteerd om gericht te kunnen werken. Een specifieke risicoanalyse voor de
gemotoriseerde controle blijkt momenteel echter nog onbestaande.

De werkmethode van de controlecycli wordt (nog) niet of slechts in vereen-
voudigde vorm op de motorbrigades toegepast. Ze beschikken tot nog toe even-
min over een geactualiseerd handboek of een praktische leidraad met duidelijke
en gecoördineerde beschrijving van hun takenpakket.

De beperkt opgelegde minimumnormen op de controle op de Administratief
Geleidedocumenten worden blijkbaar wel gehaald.

De activiteiten van de motorbrigades zijn voornamelijk toegespitst op het regle-
mentaire gebruik van gasolie op de openbare weg. De motorbrigades beschikken
echter niet over een reagens dat toelaat op de baan de nodige vaststellingen te
doen. Bovendien blijkt de gebruikte merker solvent yellow 124 makkelijker te
verwijderen dan het vroeger gebruikte furfurol.

Op het vlak van het vervoer van de minerale oliën daarentegen blijken de motor-
brigades slechts weinig vaststellingen te doen. Overigens is er te weinig perso-
neel dat voldoende is opgeleid om het gebruik van de geleidedocumenten inzake
accijnsgoederenbewegingen met kennis van zaken te controleren. Daarnaast
voeren de brigades nagenoeg geen controles uit op het vervoer van minerale
oliën over de Belgische binnenwaterwegen.

Van een systematische en gestructureerde terugkoppeling van de controle-
resultaten naar het lokale niveau van de motorbrigades en de controlesecties
Accijnzen, is tot dusver geen sprake. De communicatie met en de informatie-
uitwisseling tussen de motorbrigades en de andere lokale accijnsdiensten,
verloopt veeleer gebrekkig.

Op deze punten heeft het Rekenhof maatregelen tot verbetering voorgesteld.

Dat de organisatie en de werking van de opsporingsdiensten niet in detail zijn 
uitgewerkt, vindt verantwoording in het onvoorspelbare en specifieke karakter
van de werkzaamheden van die diensten.

De administratie en de politieke overheid zijn zich bewust van de fraudegevoelig-
heid van de materie en de laatste jaren werden tal van initiatieven ontwikkeld om
fraude te bestrijden. 

Men kan stellen dat een fraudeopsporing met twee snelheden is ontstaan. De
oprichting van de gespecialiseerde Inspecties Opsporingen Minerale Olie en de
multidisciplinaire aanpak van een recent opgerichte Task Force – waarvan de
Inspecties Opsporingen Accijnzen géén deel uitmaken – hebben de rol van de
accijnzeninspecties inzake minerale oliën sterk gereduceerd.
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Hoofdstuk 1
Het onderzoek

1.1 Situering

Het Rekenhof heeft, samen met de Algemene Rekenkamer van Nederland, een
onderzoek gedaan naar de taakuitoefening door de Administratie der douane en
accijnzen (in Nederland de Douane genoemd) op het gebied van het heffen en
innen van de accijns op minerale oliën. Het is voor de eerste keer dat het
Rekenhof op federaal vlak een onderzoek uitvoert in samenwerking met een
buitenlandse rekenkamer.

Dit samenwerkingsonderzoek past in de algemene controleopdracht van het
Rekenhof op de fiscale ontvangsten1.

Overeenkomstig artikel 4 van het Protocol van 22 december 1995 betreffende de
controle op de fiscale ontvangsten door het Rekenhof werd bij brief van 17 april
2002 aan de Minister van Financiën aangekondigd dat het Rekenhof samen met
de Algemene Rekenkamer een audit zou uitvoeren over het heffen en innen van
de communautaire accijnzen op minerale oliën.

Bij brief van dezelfde datum werd dit onderzoek eveneens aangekondigd aan de
voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

In overleg tussen de ambtenaren van de beide rekenkamers zijn de uitgangs-
punten voor de samenwerking2 bepaald. Hierbij werd bijzondere aandacht
geschonken aan de regels vastgelegd in het bovengenoemde Protocol en in de
afspraken tussen de Algemene Rekenkamer en de directeur-generaal Belasting-
dienst in het kader van de Nederlandse Comptabiliteitswet.

Dit onderzoek werd door de Algemene Rekenkamer en door het Rekenhof gelijk-
tijdig en op dezelfde wijze in Nederland en België uitgevoerd over de periode april
2002 tot mei 2003.

Bij de uitvoering van het onderzoek kon te allen tijde worden gerekend op een
actieve en constructieve medewerking van de betrokken administratie.

Conform artikel 5 van het voornoemde protocol, werd het ontwerpverslag door
het Rekenhof overgezonden aan de directeur-generaal van de Administratie der
douane en accijnzen, die bij brief van 25 juni 2003 werd uitgenodigd binnen één
maand hierop te reageren. Een afschrift van deze brief werd op dezelfde dag aan
de voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën
toegezonden.

De administratie heeft haar opmerkingen en bedenkingen aan het Rekenhof over-
gezonden bij brief van 28 juli 2003. De opmerkingen en bedenkingen zijn in dit
rapport verwerkt. Het antwoord is als bijlage 2 bij dit verslag opgenomen.

Conform artikel 5 van het voornoemde protocol, werd het ontwerpverslag bij brief
van 1 oktober 2003 aan de Minister van Financiën overgezonden met de uit-
nodiging zijn opmerkingen binnen een maand aan het Rekenhof te bezorgen. 

Bij brief van 22 oktober 2003 heeft de Minister van Financiën geantwoord dat hij
de opmerkingen die de administratie heeft geformuleerd, volledig deelt. De brief
is als bijlage 3 bij dit verslag opgenomen.
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Het onderzoek werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Nederlandse
Rekenkamer. Een analoog rapport is in Nederland na een dubbele tegen-
sprekelijke procedure aan de voorzitter van de Tweede Kamer overgelegd op
dezelfde dag van de overzending van het Belgische rapport aan de voorzitter van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Een samenvatting van het Nederlandse
rapport is opgenomen in hoofdstuk 6 (zie infra). Parallel wordt de Belgische
synthese opgenomen in het Nederlandse rapport.

1.2 Beschrijving van het onderzoek

1.2.1 Voorwerp van het onderzoek

Voorwerp van het onderzoek zijn de communautaire accijnzen, een nationale
belasting gebaseerd op Europese regels. Sinds de openstelling in 1993 van de
binnengrenzen van de Unie verdwenen de douanecontroles en was er sprake van
vrij communautair verkeer van goederen. Sindsdien dienen de lidstaten voor drie
categorieën goederen, meer bepaald voor minerale oliën, tabaksfabricaten, en
alcohol en alcoholhoudende dranken communautaire accijnzen te heffen. De lid-
staten mogen daarnaast nog andere heffingen instellen, mits die geen aanleiding
zijn tot formaliteiten in verband met het overschrijden van de binnengrenzen van
de Europese Unie (EU).

Een accijns is een verbruiksbelasting die wordt geheven op bepaalde consump-
tiegoederen en die, net als de BTW, in de door de consument te betalen prijs
opgenomen is.

1.2.2 Afbakening van het onderzoeksterrein

Het onderzoek heeft enkel betrekking op de werking van de Administratie der
douane en accijnzen betreffende de heffing en de inning van de accijnsrechten op
minerale oliën. Andere taken van de douanediensten in het algemeen en de
accijnsdiensten in het bijzonder komen niet aan bod.

Het systeem van heffing en inning van de communautaire accijns is in principe
voor alle producten hetzelfde. 

Zoals hierna blijkt, vormt de opbrengst van de accijns op minerale oliën het
grootste deel van de totale communautaire accijnsontvangsten.

(in miljoen EUR) 2000 2001 2002

Minerale oliën België 3467 3516 3592
Tot.commun.accijnzen België 5240 5258 5475
Minerale oliën Nederland 5243 5223 5761

De opbrengst van de accijnzen op tabak bedraagt ruim minder dan de helft van
de opbrengst van de accijns op minerale oliën. Die op alcohol bedraagt ongeveer
15% van die van minerale oliën.

Mede hierdoor werd ervoor gekozen het onderzoek te beperken tot de minerale
oliën.
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1.2.3 Onderzoeksveld: de minerale oliemarkt

Minerale oliën worden geproduceerd door ruwe aardolie (crude oil) en andere
grondstoffen te raffineren. Die producten worden op grote schaal ingevoerd uit
de landen van het Midden-Oosten, uit het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en
Rusland. De grondstoffen zijn vrij van accijns.

Na de raffinage vallen de producten onder het accijnsregime voor minerale oliën.
De tarieven verschillen hierbij naargelang van de aard van het product én van het
gebruik van het product.

In 2001 werd door de raffinaderijen in België 32.053.000 ton ruwe olie geraf-
fineerd.

De productie is bestemd voor eigen binnenlands gebruik, voor andere landen van
de EU en voor export naar derde landen. 

Daarnaast krijgt België geraffineerde minerale olieproducten aangeleverd, voor-
namelijk uit Nederland. Tenslotte is er nog de import van geraffineerde minerale
olieproducten uit derde landen. Het gaat hierbij echter om een beperkt volume.

1.2.4 Administratieve organisatie

Binnen de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën is de Administratie der
douane en accijnzen een entiteit onder de algemene administratie Belasting en
Invordering.

Onder invloed van de Copernicus-hervorming zal de administratieve structuur
wijzigingen ondergaan.

Verscheidene overkoepelende diensten en directies zetelen op de Centrale
Administratie (CA). De belangrijkste worden hierna opgesomd.

• De dienst Accijnsprocedures (DA) is bevoegd voor het uitwerken van de
instructies.

• De dienst Planning, Financiën en Communicatie (PFC) tekent het beleid uit.

• De dienst Geschillen (DC) is verantwoordelijk voor de invordering en de
geschillen. Hieronder valt de Nationale Opsporingsdirectie (NOD), die onder-
verdeeld is in verschillende opsporingsinspecties en die de nationale autoriteit
is voor de fraudebestrijding. Specifiek bevoegd voor de minerale oliën zijn er
twee nationaal bevoegde opsporingsinspecties, met name in Antwerpen en
Luik.

• De dienst Organisatie Controles en Diverse Regelingen (DOC) organiseert
de controles. Tot deze dienst behoren onder andere de dienst Algemene
Controle en Organisatie I (DACO I), dit is de nationale autoriteit die de
controles stuurt en de Centrale Dienst voor Informatiebeheer (CDIB) die de
statistieken verwerkt en de bestanden beheert. Die diensten zijn intussen
opgeslorpt door de dienst PFC.

• De dienst Algemene Controle en Organisatie II (DACO II) is een interne
controle- en auditdienst die in de Interne Auditcel van de FOD Financiën zal
worden geïntegreerd.

De Administratie der douane en accijnzen is regionaal verdeeld in zes geweste-
lijke directies (Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Luik en Bergen). Die geweste-
lijke directies zijn verder opgedeeld in gewestelijke inspecties. 

Op plaatselijk niveau zijn er ontvangkantoren, die bevoegd zijn voor het vast-
stellen en het innen van de rechten, en controlediensten. 
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De controlediensten kunnen worden opgedeeld in:

• controlesecties, die voornamelijk boekhoudkundige controles uitvoeren;

• secties Accijnzen, die instaan voor de fysieke controles en voor de een-
voudige administratieve controles;

• motorbrigades, die de goederenbewegingen op de openbare weg controleren.

1.2.5 Bedrijfsfilosofie van de Administratie der douane en accijnzen

De Administratie der douane en accijnzen is in volle ontwikkeling. 

In het Beleidsplan 2001-2005 omschrijft de administratie haar opdracht en
strategische doelstellingen op middellange en lange termijn. Voor de werkpro-
cessen worden jaarlijks beheersdoelstellingen geformuleerd en innovatieprojecten
voorgesteld. 

De opvolging van de beheersdoelstellingen en andere bestuurlijke informatie die
het management moet toelaten de organisatie te sturen, wordt verzekerd in een
informatieplan, dat jaarlijks wordt geactualiseerd. 

In het kader van de Copernicus-hervorming, die van de FOD Financiën een
professionele overheidsdienst wil maken, zullen de werkprocessen die effectiever
en efficiënter kunnen worden gemaakt met zo weinig mogelijk hinder voor het
handelsverkeer en met een vermindering van de lasten voor het bedrijfsleven,
worden hertekend. Het betreft in hoofdzaak de processen behandelen van aan-
giften, verlenen van vergunningen, uitvoeren van doelgerichte controles en grens-
bewaking en bewaking op de openbare weg.

1.3 Doelstelling

Het doel van het onderzoek is op grond van de bevindingen over de opzet en de
werking van het nationale accijnssysteem te komen tot een verbetering van het
functioneren van de Administratie der douane en accijnzen en inzonderheid bij te
dragen tot een versterking van de controleaanpak.

Ook wordt er naar gestreefd bij te dragen tot de harmonisatie van de accijns-
regelgeving door de EU, voor zover de nationale uitvoering daarmee kan worden
verbeterd.

1.4 Probleemstelling en onderzoeksvragen

De Administratie der douane en accijnzen kan worden beschouwd als een rechts-
handhavingorganisatie. De probleemstelling die in het onderzoek centraal staat is
de vraag of de administratie erin slaagt de wet- en regelgeving op accijnsgebied,
in het bijzonder wat de minerale oliën betreft, adequaat uit te voeren en te hand-
haven.

De probleemstelling wordt beantwoord aan de hand van de volgende drie onder-
zoeksvragen: 

• Beschikt de administratie over een in opzet sluitend systeem voor de rechts-
handhaving op het gebied van de accijnzen op minerale oliën?

• Beschikt de administratie over een goede aanpak voor het beheer (verlenen,
onderhouden en controleren) van de vergunningen voor minerale oliën?
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• Beschikt de administratie over een goede aanpak van de sectorgewijze
controle op de naleving van de accijnsregelgeving voor minerale oliën?

1.5 Normenkader

Ten behoeve van het onderzoek werd, na afstemming met de ambtenaren van 
de CA, een normenkader vastgesteld. Daarbij werd gebruik gemaakt van de 
wettelijke voorschriften en kwaliteitseisen die de administratie zelf aan haar taak-
uitoefening stelt en van eisen die het Rekenhof in het algemeen aan de uitvoering
van de overheidstaken meent te mogen stellen. 

Het Rekenhof heeft aangenomen dat de administratieve werking moet steunen op
een sluitend controlesysteem.

Primordiaal houdt dit in dat het regulerende kader is uitgewerkt, wat concreet
betekent dat de Europese regelgeving tijdig en op consistente en afdwingbare
wijze is omgezet naar het nationale niveau. 

Tegenover de administratie worden de volgende organisatorische voorwaarden
als minimale eisen gehanteerd voor een sluitend controlesysteem: 

• Er bestaat een beschreven, actuele opzet van de uit te voeren werkzaam-
heden, inclusief de sturing. 

• De werkzaamheden moeten volgens de opzet worden uitgevoerd en daarop
moet toezicht worden gehouden. 

• De uitgevoerde werkzaamheden moeten schriftelijk vastgelegd worden. 

• Er moet terugkoppeling plaatsvinden van de uitgevoerde werkzaamheden en
hun resultaten, waar nodig gevolgd door bijstelling. 

• De informatievoorziening voor en over de te verrichten werkzaamheden moet
in orde zijn.

1.5.1 Opzet

De Europese regelgeving is op een adequate wijze omgezet in nationale wet- en
regelgeving.

De taken en de bevoegdheden, alsook de regels en procedures voor het beheer
van de vergunningen zijn vastgelegd. De Europese regelgeving en de nationale
wet- en regelgeving zijn hierin goed verwerkt. Bij de vergunningverlening en de
controles op het gebruik van de vergunning wordt gebruik gemaakt van risico-
analyse, waarbij duidelijke criteria worden gehanteerd. Het systematisch her-
evalueren en de controles op het gebruik van de vergunningen gebeuren plan-
matig. Het verleningsproces verloopt zorgvuldig: de klant wordt tijdig geïnformeerd
over de genomen beslissingen.

De niet-vergunninggebonden controles op het vervoer en verbruik van minerale
oliën, zowel die op reguliere basis als de meer doelgerichte, worden planmatig
gestuurd.

1.5.2 Uitvoering en toezicht

Het beheer van de vergunningen en de sectorgewijze controles vinden plaats
conform de voorschriften en procedures, alsmede de daarvoor opgestelde onder-
houds- en controleplannen. 
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Er wordt toegezien op correcte uitvoering ervan en op de integriteit van de mede-
werkers.

1.5.3 Schriftelijke vastlegging

Om de (kwaliteit van de) uitvoering van het proces van verlening en onderhoud
van de vergunningen en de controle van het gebruik ervan alsook van de reguliere
en doelgerichte controles te kunnen vaststellen, moeten handelingen, beslissingen
en bevindingen vastgelegd worden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van standaard-
documenten. Hiervoor moeten voorschriften bestaan en er moet worden toegezien
op de naleving daarvan. 

1.5.4 Terugkoppeling en bijstelling

De ervaringen met controles dienen te leiden tot terugkoppeling en zo nodig tot
bijstelling van de risicoanalyse en de controleplannen. 

Er dient te zijn gewaarborgd dat niet-naleving van de voorschriften leidt tot
sancties en/of tot bijstelling van de controleaanpak.

1.5.5 Informatievoorziening

De verschillende actoren dienen over de informatie te beschikken die nodig is om
hun taak naar behoren te vervullen. Daartoe dient de informatie-uitwisseling
binnen de administratie en met andere instanties te zijn geregeld. De informatie
over de uitvoering moet als managementinformatie kunnen worden gebruikt.

1.6 Methodologie

Het onderzoek werd in nauwe samenwerking uitgevoerd door een team van de
Algemene Rekenkamer en van het Rekenhof. 

In een aantal gevallen namen medewerkers van de Algemene Rekenkamer deel
aan het onderzoek in België. Ambtenaren van het Rekenhof namen ook deel aan
bepaalde onderzoeken in Nederland. Ter afstemming van de werkzaamheden had
maandelijks overleg plaats tussen de beide onderzoekteams.

In het kader van het haalbaarheidsonderzoek werden in een voorbereidende fase
de Europese en de nationale wet- en regelgeving, de parlementaire documenten,
inzonderheid het eindverslag van de Parlementaire Senaatscommissie van onder-
zoek naar de georganiseerde criminaliteit in België3, de administratieve richtlijnen
en de interne auditrapporten4 bestudeerd.

Nadien werd vergaderd met de leidinggevende ambtenaren van de Centrale
Administratie der douane en accijnzen.
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Het onderzoek werd ten behoeve van de uitvoering opgesplitst in drie opeen-
volgende modules, namelijk:

• de opzet van het accijnssysteem en het wettelijke kader;

• het verlenen, onderhouden en controleren van de vergunningen;

• de werking van de reguliere controlediensten en gerichte opsporingsdiensten.

De opzet van het accijnssysteem en het wettelijke kader werden onderzocht door
de nationale wet- en regelgeving aan de Europese voorschriften te toetsen.

De onderzoeksvragen over het beheer van de vergunningen en de sectorgewijze
controle werden beantwoord door gesprekken met de ambtenaren van de verant-
woordelijke diensten op basis van vooraf overgelegde vragenlijsten en door
dossieronderzoek.

De werking van het verlenen, handhaven en controleren van het gebruik van de
vergunningen is getoetst in een aantal vergunningendossiers uit vijf gewestelijke
directies. 

De deelwaarneming is toegespitst op de belangrijkste vergunningen, namelijk die
van erkend entrepothouder en geregistreerd bedrijf. Wegens hun incidenteel
karakter werden de andere vergunningen buiten beschouwing gelaten. 

Voor de uitvoering van de selectie werd gebruikgemaakt van het nationale SEED-
bestand (System Exchange of Excise Data) en een meer gespecificeerde lijst van
vergunninghouders opgemaakt door de gewestelijke directies. Voor de selectie
werden de volgende criteria in acht genomen: ligging, activiteit, grootte en
geografische spreiding van de vergunninghouders en fraudegevoeligheid.
Bovendien werd de selectie toegespitst op recent verleende vergunningen, recent
gewijzigde vergunningen en een aantal bijkomende vergunningen.

In totaal werden 21 vergunninghouders geselecteerd, waarvan 14 erkend entre-
pothouders op een totaal van 233 en 7 geregistreerde bedrijven op een totaal 
van 40.

Het onderzoek naar de werking van de reguliere controlediensten en de gerichte
opsporingsdiensten werd gevoerd aan de hand van een analyse van de documenten
en verslagen over de gedane controles en ondernomen acties en door een deel-
name aan een controleactie van een motorbrigade.
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Hoofdstuk 2
Het systeem van accijnsheffing

2.1 Totstandkoming van het huidige accijnssysteem

Tot 1993 had iedere lidstaat van de EU een eigen accijnswetgeving, zonder
Europese interventie.

In 1993 verdwenen de binnengrenzen van de Unie en ontstond de interne markt
met een geharmoniseerde douanewetgeving. De Europese douanerichtlijn werd in
detail vertaald in een verordening van de Raad5.

Ook op het vlak van de accijnzen ontstond een Europese regelgeving, groten-
deels neergelegd in richtlijnen. 

2.2 Europese regelgeving

De Europese reglementering is vastgelegd in een horizontale richtlijn voor alle
accijnsproducten en in specifieke structuur- en tariefrichtlijnen voor elk van die
producten. Ook die laatste hebben een algemene strekking. 

De horizontale richtlijn 92/12/EEG6 regelt de volgende onderwerpen:

• opsomming van de communautaire accijnsproducten, namelijk minerale oliën,
alcohol en alcoholhoudende dranken, tabaksfabricaten;

• het geografische toepassingsgebied van de richtlijnen;

• belangrijke definities (belastingentrepot, schorsingsregeling, erkend entrepot-
houder, geregistreerd bedrijf, niet-geregistreerd bedrijf);

• onderworpenheid aan accijns bij productie of invoer; 

• schorsing van invoerrechten en vervoer onder een douaneregeling, die ook de
accijnzen schorsen;

• verschuldigdheid van de accijns bij uitslag tot verbruik;

• productie, verwerking en voorhanden hebben van accijnsproducten onder de
schorsing van accijns; voorwaarden voor de erkenning van entrepothouder en
belastingentrepot;

• verkeer van accijnsproducten onder de schorsing van accijns en de controle
erop; vergunningensysteem en gebruik van administratieve geleidedocu-
menten (AGD);

• veraccijnsd vervoer en gebruik van het vereenvoudigd geleidedocument
(VGD) of soms een handelsdocument;

• veraccijnsd vervoer door particulieren voor privé-doeleinden of voor commer-
ciële doeleinden;

• veraccijnsd vervoer voor rekening van verkoper met een fiscaal vertegen-
woordiger in de lidstaat van bestemming (verkoop op afstand);
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• teruggaaf van betaalde accijnzen in de lidstaat van vertrek;

• vrijstellingsregimes;

• wederzijdse bijstand van de lidstaten.

Om zicht en controle te hebben op het vervoer van accijnsgoederen werden twee
verordeningen uitgevaardigd, één over het AGD voor vervoer onder schorsing7 en
één over het VGD voor veraccijnsd vervoer8. De verordeningen bepalen welke
gegevens deze documenten dienen te bevatten.

De Europese Commissie heeft in het kader van de fraudebestrijding aanbevelingen
gedaan om de vergunningverlening en de controles te harmoniseren9. Gebleken
was dat de lidstaten uiteenlopende criteria hanteren voor de verlening en intrek-
king van de erkenning als entrepothouder. De Commissie bepaalt welke criteria
voor vergunningverlening moeten gelden, welke inlichtingen de aanvrager van een
vergunning of vergunninghouder moet verstrekken en wanneer vergunningen
kunnen worden nietig verklaard of ingetrokken. Er worden aanbevelingen gedaan
over zekerheidstelling en over informatievoorziening. 

De structuurrichtlijnen hebben elk betrekking op een bepaalde groep goederen:
ze leggen aan de hand van de gecombineerde nomenclatuur (GN-codes) vast
over welke goederen het gaat en beogen een uniforme toepassing van de
Europese regelgeving in alle lidstaten. Richtlijn 92/81/EEG10 handelt over de
minerale oliën. De richtlijn bepaalt welke vrijstellingen er bestaan en voor welke
toepassingen de lidstaten vrijstelling of verlaging kunnen verlenen. De lidstaten
mogen voor bepaalde industriële en commerciële toepassingen een verlaagd
accijnstarief hanteren voor gasolie, vloeibaar petroleumgas, methaan en kerosine.
De Raad kan toestaan dat een lidstaat uit specifieke beleidsoverwegingen vrij-
stellingen of verlagingen invoert. 

Beschikking 2001/224/EG11 machtigt de lidstaten uit specifieke beleidsover-
wegingen vrijstellingen of verlagingen van de accijns op minerale oliën toe te
kennen.

Beschikking 2001/439/EG12 machtigt België een gedifferentieerd accijnstarief
toe te passen op gasolie en ongelode benzine met een laag zwavelgehalte.

De tariefrichtlijnen bepalen de minimumtarieven. Richtlijn 92/82/EEG13 doet dit
voor minerale oliën en maakt een onderscheid tussen gelode benzine, ongelode
benzine, gasolie, zware stookolie, vloeibaar petroleumgas, methaan en kerosine.

Accijnzen op minerale oliën – Rekenhof, november 2003 17

7 Verordening (EEG) nr. 2719/92 van de Commissie van 11 september 1992 betreffende het admi-
nistratieve geleidedocument voor het verkeer onder schorsing van rechten van accijnsprodukten,
zoals gewijzigd.

8 Verordening (EEG) nr. 3649/92 van de Commissie van 17 december 1992 betreffende een
vereenvoudigd geleidedocument voor het intracommunautaire verkeer van accijnsprodukten die in
de Lid-Staat van verzending tot verbruik zijn uitgeslagen.

9 Aanbeveling 2000/789/EG van de Commissie van 29 november 2000 houdende vaststelling van
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gehalte.
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Richtlijn 95/60/EG14 bepaalt gemeenschappelijke regels voor het merken voor
fiscale doeleinden van gasolie en kerosine die niet vallen onder het normale tarief
voor minerale oliën die als motorbrandstof worden gebruikt. Beschikking
2001/574/EG15, gewijzigd bij beschikking 2002/269/EG16, voert die verder uit.
Met ingang van 1 augustus 2002 dient voor gasolie en kerosine in de hele EU
dezelfde merkstof als herkenningsmiddel te worden gebruikt (als vervanging van
of naast eventuele al bestaande nationale merkstoffen).

2.3 Accijnssysteem op hoofdlijnen

Minerale oliën hebben doorgaans bij binnenkomst in de EU enkel een belang voor
de douane, omdat ze vrijwel altijd als ‘crude oil’ (die vrij is van accijns) worden
binnengebracht, voor productie in een belastingentrepot tot belastbare minerale
oliën.

De horizontale richtlijn is zo opgevat dat de accijnzen in een zo laat mogelijk
stadium zijn verschuldigd, dit is pas bij de uitslag voor verbruik. Uitslag voor
verbruik ontstaat bij elke vorm van onttrekking aan een schorsingsregeling, bij
fabricage buiten een schorsingsregeling en bij invoer van producten wanneer deze
niet onder een schorsingsregeling worden geplaatst, ook wanneer deze activiteiten
op onregelmatige wijze plaatsvinden. De voorwaarden voor de verschuldigdheid
en het toe te passen accijnstarief zijn die welke op het tijdstip van verschuldigd
worden, van kracht zijn in de lidstaat waar de uitslag tot verbruik plaatsvindt.

De schorsingsregeling is een belastingregeling die geldt voor de productie, de
verwerking, het voorhanden hebben en het verkeer van producten onder schor-
sing van accijns.

Voor het produceren, voorhanden hebben, verwerken, verzenden, ontvangen en
vervoeren onder schorsing is een geëigende machtiging of vergunning (erkend
entrepothouder, geregistreerd bedrijf, niet-geregistreerd bedrijf of fiscaal ver-
tegenwoordiger) vereist.

Accijnsgoederen onder schorsing mogen enkel in een belastingentrepot worden
opgeslagen of geproduceerd. Een belastingentrepot is iedere plaats waar de
erkend entrepothouder bij de bedrijfsuitoefening accijnsproducten onder schorsing
van de accijns produceert, verwerkt, voorhanden heeft, ontvangt of verzendt, en
dat onder de voorwaarden bepaald door de lidstaat waar het belastingentrepot is
gelegen.

Vervoer onder schorsing kan gebeuren tussen entrepothouders van dezelfde of
verschillende lidstaten of tussen een entrepothouder van de ene lidstaat en een
geregistreerd bedrijf of een niet-geregistreerd bedrijf in een andere lidstaat. De
erkend entrepothouder van verzending kan een fiscaal vertegenwoordiger aan-
wijzen in de lidstaat van bestemming.

Als goederen onder schorsing worden geproduceerd of voor het eerst in een
belastingentrepot worden binnengebracht, is dit inslag. Indien goederen op de
markt worden gebracht, wordt dit uitslag voor verbruik genoemd. Op dat moment
is accijns verschuldigd.
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Belastingentrepots, geregistreerde bedrijven en niet-geregistreerde bedrijven
dienen alle goederen te administreren die worden ingeslagen én uitgeslagen. Als
goederen eenmaal zijn ingeslagen, bevinden ze zich verder in een in opzet gesloten
administratief systeem van opeenvolgende belastingentrepots en (niet-) gere-
gistreerde bedrijven. 

Het vervoer onder schorsing moet altijd gebeuren onder dekking van een AGD, dat
door een commercieel document met dezelfde gegevens kan worden vervangen.
De afzender dient het op te maken in vier exemplaren. Exemplaar 1 is bestemd
voor de afzender, exemplaar 2 voor de geadresseerde, exemplaar 3 moet worden
teruggezonden naar de afzender voor zuivering en exemplaar 4 wordt terugge-
zonden naar de accijnsdiensten in de lidstaat van bestemming. De lidstaat van
verzending kan bepalen dat wordt gebruikgemaakt van een extra afschrift van het
document voor de bevoegde autoriteit van de lidstaat van vertrek. De lidstaat van
bestemming kan voorzien in visering of certificering van het derde exemplaar.
Visering betekent niet dat de administratie nagaat of het AGD juist werd ingevuld
of dat de goederen werden gecontroleerd. Het houdt slechts in dat het AGD werd
aangeboden bij de administratie en dat die heeft kennisgenomen van het feit dat
de vergunninghouder heeft verklaard dat de goederen zijn aangekomen. Ook
wordt nagegaan of het derde exemplaar door een bevoegd persoon werd onder-
tekend. Als dit zo is, stempelt de administratie het formulier af en geeft ze het
terug aan de vergunninghouder. De afzender heeft dus meer zekerheid over de
legitimiteit van de aantekeningen van de geadresseerde op het derde exemplaar
van het AGD.

De afzender blijft verantwoordelijk voor de betaling van de accijns totdat admi-
nistratief is aangetoond dat de goederen bij de bestemmeling zijn ingeslagen,
waardoor die de accijnsplicht overneemt. Dit bewijs wordt geleverd door het
ondertekende en aan de afzender teruggestuurde AGD-terugzendingsexemplaar.

Als het AGD niet binnen drie maanden gezuiverd terugkeert, krijgt de afzender de
mogelijkheid een alternatief bewijs te zoeken voor de verzending. Slaagt hij
daarin niet, dan wordt hij verondersteld de goederen te hebben uitgeslagen en is
de accijns verschuldigd.

Wanneer bij fysieke controles onderweg of op de eindbestemming tekorten
worden vastgesteld, neemt de lidstaat van bestemming de eindbeslissing of er al
of niet een tekort is, dat in de praktijk veelal zal worden verondersteld ontstaan
te zijn in de lidstaat van verzending.

Accijnzen zijn slechts verschuldigd in het land van verbruik, tenzij de goederen
onder bepaalde voorwaarden door particulieren voor eigen gebruik uit een lidstaat
naar een andere worden meegenomen.

De accijns is verschuldigd door de entrepothouder die in verbruik stelt, of, bij
vervoer onder schorsing vanuit een andere lidstaat, door het geregistreerd of
niet-geregistreerd bedrijf bij de ontvangst. De verplichtingen van een entrepot-
houder in een andere lidstaat kunnen worden nagekomen via een fiscaal vertegen-
woordiger.

Wanneer in een lidstaat de accijnzen werden betaald en de goederen later in een
andere lidstaat voor commerciële doeleinden worden geleverd of voorhanden
gehouden, dan worden de accijnzen daar verschuldigd en kan onder bepaalde
voorwaarden teruggaaf van de in de eerste lidstaat betaalde accijnzen worden
gevraagd. Dit gebeurt na voorafgaande borgstelling in het land van bestemming
en voor het vervoer met gebruik van een VGD of een handelsdocument dat
dezelfde gegevens bevat.
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2.4 Implementatie in nationale wet- en regelgeving

De lidstaten dienden de Europese reglementering om te zetten in nationale wet-
en regelgeving en in werking te doen treden op 1 januari 1993.

De Europese accijnsregelgeving is erg algemeen en laat de lidstaten een grote
vrijheid bij het omzetten ervan in nationale reglementering, onder meer wat het
aanwijzen van de bevoegde autoriteit, het uitwerken van de controle en de hand-
having en het sanctiebeleid betreft. De lidstaten konden ook bijkomende vergun-
ningen of afwijkingen toestaan. Verder omschrijven de richtlijnen op een betrek-
kelijk eenvoudige en theoretische manier de basisactoren en de basissituaties.

De lidstaten kunnen ook zelf een aantal zaken bepalen. Het betreft inzonderheid
de accijnstarieven voor de producten en eventuele onderscheiden toepassingen
rekening houdend met de bepaalde minimumtarieven.

De omzetting van de horizontale richtlijn 92/12/EEG gebeurde bij koninklijk
besluit van 29 december 1992, later bekrachtigd en vervangen door de wet van
10 juni 199717; verdere uitvoeringsregels worden door de Minister van Financiën
bepaald. Deze wet volgt zo goed als volledig de structuur van de horizontale
richtlijn 92/12/EEG en neemt haar definities en bepalingen vaak gewoon over.

2.4.1 Algemene bepalingen

De definities, het onderwerpen van producten aan accijns, de verschuldigdheid bij
uitslag tot verbruik of bij het constateren van tekorten en de definitie hiervan
worden in de wet van 10 juni 1997 overgenomen. 

Wat de procedure bij douaneregelingen betreft (invoer, enig document) wordt
verwezen naar het communautaire recht. Het koninklijk besluit van 11 oktober
199718 bepaalt de formaliteiten die vervuld moeten worden als goederen verzon-
den worden onder schorsing van accijns onder douaneregeling door gebruik te
maken van het Enig Document.

2.4.2 Productie, verwerking, voorhanden hebben 
en verkeer onder schorsing

De productie, het verwerken en het voorhanden hebben van accijnsproducten
door de entrepothouder en de vaststelling van verliezen en tekorten gebeurt
overeenkomstig richtlijn 92/12/EEG. 

Het verkeer van accijnsproducten onder schorsing is eveneens geregeld overeen-
komstig dezelfde richtlijn. 

Op grond van de dagelijkse praktijk heeft België bijkomende vereenvoudigingen
en afwijkingen toegestaan.

Het vervoer gebeurt in principe zonder ambtelijk toezicht of zonder voorafgaande
melding. Bij ministerieel besluit van 23 december 199319 worden wel enkele
specifieke controlebepalingen ingelast. Bij vertrek uit een in België gevestigd
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belastingentrepot moet een bijkomend afschrift van het geleidedocument, exem-
plaar A genoemd, worden toegezonden aan de ontvanger binnen de week volgend
op die van verzending van de goederen. Daarnaast heeft België om de fraude
beter te bestrijden ervoor gekozen het derde exemplaar van het AGD te laten
viseren. 

De wet van 10 juni 1997 behandelt de voorwaarden voor het verlenen en het
behoud van de vergunningen en de wijze van zekerheidstelling bij de ontvanger.
Het ministerieel besluit van 28 december 199320 specificeert de voorwaarden
waaraan een erkend entrepothouder moet voldoen. De wet van 4 mei 199921

verstrengt de erkenningsvoorwaarden voor de entrepothouders.

Het oorspronkelijke uitvoeringsbesluit van 23 december 1993 is nog steeds van
kracht. Het bepaalt hoe een machtiging moet worden aangevraagd en verleend,
hoe de zekerheid wordt vastgesteld, hoe en wanneer de accijns moet worden
betaald. De accijnzen worden geïnd door een aangifte ten verbruik, waarvan het
model wettelijk is vastgelegd, uiterlijk de donderdag van de week na de uitslag.
Een niet-geregistreerd bedrijf dient de werkdag die volgt op de ontvangst van
de accijnsproducten aangifte te doen. Bij uitslag uit een belastingentrepot kan
globalisatie van de aangifte worden toegestaan. Dat kan bijvoorbeeld door een
maandelijkse aangifte, waarbij wordt gewerkt met voorschotten om de betalings-
termijn niet te beïnvloeden.

Het ministerieel besluit van 23 december 1993 bepaalt ook welke formaliteiten
moeten worden nageleefd bij de drie geoorloofde bestemmingen bij uitslag uit het
belastingentrepot: bij uitslag voor het verbruik geldt de onmiddellijke inschrijving
in de boekhouding als inverbruikstelling; bij uitslag voor verzending onder schor-
singsregeling worden de uitgeslagen hoeveelheden onmiddellijk ingeschreven in
de boekhouding met verwijzing naar het AGD. Er kan worden toegestaan dat de
formaliteiten bij verzending van de producten onder schorsing worden vereenvou-
digd. Voor het vervoer van minerale oliën via pijpleidingen is geen AGD vereist;
voor vernietiging onder ambtelijk toezicht worden de vernietigde hoeveelheden in
mindering gebracht in de boekhouding van de erkend entrepothouder aan de hand
van het door de ambtenaren opgestelde proces-verbaal van vernietiging.

Tenslotte zijn in het ministerieel besluit van 23 december 1993 ook een aantal
antifraude- en controlebepalingen opgenomen.

2.4.3 Veraccijnsd vervoer

De wet van 10 juni 1997 neemt de bepalingen voor het intracommunautair ver-
accijnsd vervoer en het gebruik van het VGD over.

Het vervoer van veraccijnsde minerale oliën naar een andere lidstaat gebeurt met
een VGD of een handelsdocument dat dezelfde gegevens moet bevatten, en
binnen België met gewone transportdocumenten.

De richtlijn laat een afwijkende vereenvoudigde procedure toe, wanneer accijns-
producten veelvuldig en regelmatig via een passend traject over het grondgebied
van een andere lidstaat van de ene naar de andere plaats in België worden
vervoerd. De Minister van Financiën moet die procedure wel via bilaterale admi-
nistratieve overeenkomsten toestaan.
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De behandeling van minerale oliën door particulieren zonder commerciële doel-
einden is overgenomen uit de richtlijn. Als particulieren minerale oliën atypisch
(niet in tank of reserveblik) naar België vervoeren, is de accijns ook in België ver-
schuldigd.

De wet van 10 juni 1997 neemt de regeling van verkoop op afstand met betaling
van de accijns in de lidstaat van bestemming door een fiscaal vertegenwoordiger
over voor het verkeer in de twee richtingen. De wet bepaalt eveneens de basis-
voorwaarden voor de fiscaal vertegenwoordiger.

Als een Belgische verkoper de goederen vervoert of voor zijn rekening laat ver-
voeren naar een koper die geen erkend entrepothouder, geregistreerd bedrijf of
niet-geregistreerd bedrijf in een andere lidstaat is, dan eist de Belgische staat dat
hij aan de Belgische administratie kan bewijzen dat hij voor de verzending de
accijns heeft gewaarborgd in de lidstaat van bestemming en dat hij een boek-
houding van de leveringen van de producten bijhoudt.

2.4.4 Teruggaaf

De wet van 10 juni 1997 regelt de teruggaaf en de terugbetaling van accijns
wanneer de producten niet worden verbruikt in de oorspronkelijke lidstaat van
inverbruikstelling. Het ministerieel besluit van 23 december 1993 regelt hoe de
teruggaaf concreet moet worden aangevraagd en aan welke voorwaarden moet
worden voldaan.

2.4.5 Wederzijdse bijstand

De wet voorziet in de volgende internationale gegevensuitwisseling:

• De administratie mag met de belastingadministraties van de andere lidstaten
alle inlichtingen uitwisselen die van nut kunnen zijn voor de juiste vaststelling
van de accijns van minerale oliën, tabaksfabricaten, alcohol en alcohol-
houdende dranken, binnen de EU.

• De inlichtingen die van de belastingadministraties van de andere lidstaten
worden verkregen, worden op dezelfde wijze gebruikt als de soortgelijke
inlichtingen die de Belgische administratie rechtstreeks verzamelt.

• De inlichtingen ten behoeve van de belastingadministraties van de andere lid-
staten worden op dezelfde wijze verzameld als soortgelijke inlichtingen die de
Belgische administratie voor eigen behoefte verzamelt.
Ter uitvoering van een akkoord dat met de bevoegde autoriteiten van een
andere lidstaat wordt gesloten, kan de Belgische administratie bovendien de
aanwezigheid op het nationale grondgebied toestaan van ambtenaren van de
belastingadministratie van die lidstaat om alle inlichtingen in te zamelen die
van nut kunnen zijn voor de juiste vaststelling van de accijns van minerale
oliën, tabaksfabricaten, alcohol en alcoholhoudende dranken, binnen de EU.

• De inlichtingen die een ambtenaar van de Belgische administratie in een
andere lidstaat verzamelt in het kader van een akkoord met deze lidstaat,
kunnen onder dezelfde voorwaarden worden aangewend als de inlichtingen
die hier te lande door de administratie worden ingezameld.

2.4.6 Sanctiebeleid

De regelgeving omschrijft de overtredingen en de sancties erop. Het betreft
strafrechtelijke vervolgingen, waarvoor de administratie niet bevoegd is en waar-
voor ze parketmagistraten moet inschakelen.
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Zoals in het Wetboek van Inkomstenbelastingen en het BTW-wetboek, zijn er in
de accijnswetgeving administratieve boetes vastgesteld.

De vaststelling van overtredingen kan verder leiden tot het intrekken van de
vergunning en tot het verschuldigd worden van alle tot dan geschorste accijns-
schulden.

De belangrijkste administratieve voorschriften zijn opgenomen in de Admini-
stratieve Commentaar op de wet van 10 juni 1997 en in het Boekwerk Accijns-
bewegingen 1994 (DI 720). De omzendbrief DI 720.04 van 12 maart 2002 met
betrekking tot het verlenen, de evaluatie en het intrekken van machtigingen
inzake accijnsprocedures actualiseert dit Boekwerk.

De structuurrichtlijn 92/81/EEG en de tariefrichtlijn 92/82/EEG werden omgezet
in de wet van 22 oktober 199722 die het koninklijk besluit van 21 december 1993
bekrachtigde en verving, en in diverse uitvoeringsbesluiten. Ook hier worden
globaal genomen de Europese bepalingen overgenomen.

Met uitzondering van de halfzware olie voor het aandrijven van motorvoertuigen
en LPG en methaan voor industriële en commerciële toepassingen liggen de
tarieven in België iets lager dan in Nederland.

Richtlijn 95/60/EG van 27 november 1995 werd laatst uitgevoerd met het
ministerieel besluit van 10 juli 2002 betreffende het merken van minerale oliën
voor fiscale doeleinden.

De belangrijkste administratieve voorschriften zijn vervat in de Administratieve
Commentaar op de wet van 22 oktober 1997 en in het Boekwerk Minerale Olie,
DI 770. 

De twee Europese verordeningen over het AGD en het VGD hebben recht-
streekse werking en behoeven geen specifieke uitvoering.

2.5 Deelbesluit

De harmonisatie van de accijnswetgeving verliep veel moeizamer dan die van de
douanewetgeving. De laatste jaren is ze zelfs gestagneerd. Daardoor ontstond
een divergentie tussen het accijns- en het douanesysteem.

Hoewel de uitvoering van beide systemen een sterk administratief karakter heeft,
is bij de douaneregelingen een duidelijke relatie tussen de administratieve en de
fysieke goederenstroom, waardoor een onmiddellijke fysieke controle mogelijk is.
Het aangiftesysteem en het gebruik van formulieren is uniform geregeld.

Bij de accijnzen is dit niet het geval. Aangifte van de uitslag tot verbruik vindt
achteraf plaats en er wordt minder gebruikgemaakt van standaardformulieren en
-procedures.

Het systeem voorziet niet in de mogelijkheid direct bij inslag en bij uitslag fysiek
te controleren. De administratieve controle, die kenmerkend is voor het accijns-
systeem, volstaat echter niet. Dat blijkt mede uit de conclusies die ook op
Europees niveau werden getrokken. De invoering van het EMCS (Excise
Movement and Control System), waardoor de administraties vóór de verzending
van goederen op de hoogte worden gebracht, is binnen de EU echter pas gepland
voor 2009.

De accijnsdiensten hebben bijgevolg belang bij het vervoer onder het schorsings-
regime, dat in tegenstelling tot het veraccijnsd vervoer altijd controletechnisch te
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volgen is. Het vermijdt dubbel werk in de gevallen waar eerst accijns wordt gehe-
ven en geïnd die daarna teruggegeven moet worden na betaling van de accijns in
het buitenland.

Doordat de Europese tariefrichtlijn 92/82 alleen het minimum heffingsbedrag
vaststelt van ieder accijnsproduct en er daarnaast vrijstellingen of verminderingen
bestaan die slechts in bepaalde landen gelden, is geen harmonisatie ontstaan.
Integendeel, op grond van de tariefverschillen tussen de lidstaten moet worden
geconstateerd dat de verschillen soms groot zijn. België heeft de geboden
vrijheid gebruikt om onder meer het nultarief te handhaven voor huisbrandolie en
toe te staan voor land- en tuinbouw.

De tariefverschillen maken het frauderen met accijnsgoederen aantrekkelijk.
Inmiddels heeft de Europese Commissie zich voor deze problematiek geïnteres-
seerd.

Gevreesd kan echter worden dat zelfs ook bij een uniform accijnstarief in de EU,
fraude zal blijven voorkomen. Harmonisatie van de tarieven tussen de lidstaten
lost onder meer de problematiek van menging en ontkleuring niet op.

De Belgische wet- en regelgeving sluit nauw aan bij de Europese voorschriften.

Daarnaast zijn in de Belgische wet- en regelgeving voldoende de voorwaarden en
formaliteiten uitgewerkt van de vergunningverlening, de borgstelling en vervoer,
de aangifte en betaling, de vrijstellingen en de teruggaaf en voorschriften voor
de handhaving, controle en sanctionering. Om het systeem meer werkbaar en
controleerbaar te maken worden bijkomende vergunningen en vereenvoudigde
procedures ingesteld waarin de richtlijn niet voorziet. 

In zijn strijd tegen de fraude heeft België van de geboden vrijheid gebruik
gemaakt om een aantal bijkomende voorwaarden op te leggen.

De administratieve regels, die enigszins verouderd zijn, worden momenteel volop
bijgewerkt.

2.6 Reactie administratie

De administratie beaamt de conclusie van het Rekenhof dat de Europese regel-
geving gedeeltelijk de verantwoordelijkheid draagt voor het feit dat op de schor-
singsregeling geen sluitend controlesysteem kan worden toegepast. 

Ze stipt aan dat ze nooit heeft nagelaten de Europese Commissie via de officiële
kanalen (Accijnscomité, seminaries, ...) van bestaande moeilijkheden op de
hoogte te brengen en dat ze heeft gepoogd door middel van de nationale regel-
geving en de administratieve commentaar de leemten in de communautaire wet-
geving zoveel mogelijk te dichten.
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Hoofdstuk 3
Vergunningen

3.1 Inleiding

Het produceren, bewerken, ontvangen, verzenden of voorhanden hebben van
accijnsproducten, zonder dat de daarover verschuldigde accijns voldaan is, is
slechts toegestaan indien er hiervoor een vergunning wordt verleend en aan de
daarin opgenomen voorwaarden wordt voldaan. In dat geval is er sprake van het
produceren, verwerken, vervoeren of voorhanden hebben van accijnsgoederen
onder schorsing van accijns. Het belastbare feit ontstaat niet eerder dan wan-
neer de goederen in een bepaalde lidstaat daadwerkelijk in verbruik worden
gesteld (uitslag of invoer). De accijns wordt achteraf verschuldigd na het inreiken
van een verbruiksaangifte. 

De taak van de dienst Accijnzen bij het uitreiken van de vergunning bestaat erin
de legale handel te vergemakkelijken zonder de naleving van de wetgeving in het
gedrang te brengen.

De hoofddoelstelling ervan is te komen tot een vereenvoudigd stelsel dat de
relatie en de transacties van de vergunninghouders met de Administratie der 
douane en accijnzen regelt. De risicobeperking is de belangrijkste hefboom van
het vergunningensysteem. 

3.2 Soorten vergunningen

Tot de basisvergunningen, ook machtigingen genaamd, behoren met name die
van erkend entrepothouder, geregistreerd bedrijf, niet-geregistreerd bedrijf en
fiscaal vertegenwoordiger. Daarnaast bestaan er een hele reeks bijkomende
vergunningen die moeten worden toegevoegd aan of geïntegreerd in de basis-
vergunning. Die werden in het leven geroepen om het economische verkeer van
de goederen zo weinig mogelijk te belemmeren. 

3.2.1 Basisvergunningen

De erkend entrepothouder is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die is
gemachtigd om bij de bedrijfsuitoefening accijnsproducten onder schorsing van
accijns in een belastingentrepot te produceren, te verwerken, voorhanden te
hebben, te ontvangen en te verzenden. Er bestaan twee specifieke soorten van
erkend entrepothouders: traders en bunkeraars.

• Een trader is een handelaar in minerale oliën die deze producten koopt en
verkoopt onder schorsing van accijns, zonder er fysiek bezit van te nemen en
zonder ze in verbruik te stellen.

• De bunkeraar is de eigenaar van een schip die minerale oliën betrekt of
invoert voor levering aan schepen om te worden gebruikt voor de aandrijving
daarvan. De bunkeraar is in feite de houder van een varend entrepot. 

Een geregistreerd bedrijf is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die accijns-
producten onder schorsing van accijns uit een andere lidstaat ontvangt en niet de
hoedanigheid van erkend entrepothouder bezit. Dit bedrijf mag evenwel de accijns-
producten niet onder schorsing van accijnzen voorhanden hebben of verzenden.
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Het betreft hoofdzakelijk oliehandelaars die minerale oliën leveren aan de eind-
bestemmeling.

Een niet-geregistreerd bedrijf23 is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die
incidenteel accijnsproducten onder schorsing van accijns uit een andere lidstaat
ontvangt en noch de hoedanigheid van erkend entrepothouder, noch van gere-
gistreerd bedrijf heeft. Dit bedrijf mag evenwel de accijnsproducten niet onder
schorsing van accijns voorhanden hebben of verzenden. 

Een fiscaal vertegenwoordiger is een gemachtigd vertegenwoordiger van een
buitenlandse entrepothouder. 

3.2.2 Bijkomende vergunningen

Bijkomende vergunningen laten toe tal van procedures over het ontvangen of ver-
zenden van goederen en over het afgeven van herkomstbewijzen te vereenvoudi-
gen. Vrijwel alle grotere bedrijven beschikken over één of meer bijkomende
vergunningen. Hierna wordt een overzicht gegeven van de bijkomende vergunnin-
gen opgenomen in de deelwaarneming.

De vergunning vereenvoudigde procedure is een regeling voor frequente verzen-
dingen van accijnsproducten binnen eenzelfde lidstaat onder de schorsings-
regeling, tussen magazijnen van eenzelfde belastingentrepot gelegen op verschil-
lende plaatsen. 

Een vergunning gemeenschappelijke opslag dient om minerale oliën die zich onder
douaneverband bevinden en tegelijkertijd onder de schorsingsregeling, op te
slaan in dezelfde tank.

Een vergunning directe levering laat toe dat accijnsproducten worden geleverd bij
verschillende Belgische bestemmelingen zonder voorafgaande inslag in een
belastingentrepot of ontvangst in de inrichting van een geregistreerd bedrijf.
Deze procedure kan worden toegepast op verzendingen onder de schorsings-
regeling bestemd voor een erkend entrepothouder of geregistreerd bedrijf. Ze
kan niet worden toegepast op verzendingen onder de schorsingsregeling bestemd
voor een niet-geregistreerd bedrijf. Ze kan evenmin worden toegepast voor
minerale oliën die volgens de Belgische normen moeten zijn gemerkt met solvent
yellow 124 of een ander herkenningsmiddel of voor de levering aan de eind-
gebruiker.

Met de vergunning vereenvoudiging van de levering voor het verbruik kan een
erkend entrepothouder de accijnsproducten vanuit zijn belastingentrepot door
een ander erkend entrepothouder laten uitslaan voor het verbruik door deze
goederen fictief te verzenden naar het belastingentrepot van deze laatste erkend
entrepothouder.
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3.3 Verlenen en onderhouden van de vergunningen

3.3.1 Opzet

De bevoegdheden, taken, procedures en regels voor het verlenen en onder-
houden van vergunningen zijn vastgelegd in wetten, in uitvoeringsbesluiten en in
administratieve instructies en commentaar.

3.3.1.1 Bevoegdheden voor het verlenen en onderhouden

Verlenen

De aanvragen voor een vergunning dienen in de regel te worden ingediend bij de
gewestelijk directeur der douane en accijnzen van hetzij het gebied waar het
belastingentrepot moet worden vergund, hetzij het gebied waar het geregistreerd
bedrijf de goederen ontvangt, hetzij het gebied waar de fiscaal vertegenwoor-
diger is gevestigd. De vergunningen niet-geregistreerd bedrijf worden echter
verleend door de ontvanger en de vergunningen vereenvoudiging van de levering
voor het verbruik door de CA, dienst Accijnsprocedures.

Bij keuze voor centraal beheer worden de vergunningen voor twee of meer
opslagplaatsen, gevestigd in verschillende gewestelijke directies, verleend door
de CA. In de praktijk verleent de CA de vergunningen voor de grote raffina-
derijen, aangezien meestal centraal beheer wordt aangevraagd. De CA is even-
eens bevoegd de vergunning uit te reiken als de voorraadadministratie en de
exploitatiezetel in verschillende ambtsgebieden gelegen zijn. 

Onderhouden

Het intrekken van de vergunningen behoort tot de bevoegdheid van de gewestelijk
directeur en in voorkomend geval van de CA. 

3.3.1.2 Procedures voor het verlenen en onderhouden

De procedures voor het verlenen en onderhouden van een vergunning werden
grondig gewijzigd door de omzendbrief van 12 maart 2002. De procedures gelden
zowel voor de verlening van de nieuwe vergunningen als voor de herziening van
de bestaande vergunningen.

Stapsgewijze procedure

Sinds 12 maart 2002 dient voor de verlening en de herziening van de vergunnin-
gen onderstaande stapsgewijze procedure te worden gevolgd. 
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Op 8 januari 2003 vond een update van bovenstaand schema plaats, waardoor de
CDIB en de IOMO nu rechtstreeks gegevens kunnen uitwisselen.

Voorafgaande audit en opvolgingsaudit

Een voorafgaande audit bestaat uit een onderzoek van de aanvraag en een
nazicht van de identificatie en de betrouwbaarheid van de aanvrager. Zowel de
interne procedures van de onderneming, haar boekhouding als haar technische
installaties kunnen worden onderzocht. Het auditrapport dat daaruit voortvloeit,
moet aanbevelingen bevatten om de risico’s te beperken en leidt aldus tot een
betere kennis van de potentiële vergunninghouder.
In navolging van een aanbeveling van de Europese Commissie om de criteria voor
het verlenen en de intrekking van de vergunning entrepothouder te uniformiseren,
worden deze criteria grotendeels opgenomen in de fiches algemene identificatie
van de aanvrager, interne organisatie van de aanvrager en het richtlijnenschema
verificatie van de specifieke voorwaarden. De fiches en richtlijnen worden bij
omzendbrief opgenomen in het handboek Externe Audit dat de controlediensten
bij de toekenning van de vergunningen moeten gebruiken. 

De opvolgingsaudit houdt een controle in op de naleving van de douane- en
accijnsverplichtingen door de vergunninghouder, alsook de verificatie van de
informatie verkregen bij de voorafgaande audit. In de handleiding Externe Audit
wordt voorgeschreven een audit a posteriori te plannen binnen zes maanden na
een voorafgaande audit. Die termijn kan worden aangepast naargelang van de
resultaten van de voorafgaande audit of van de regels uit de vergunning. Tijdens
een onderhoud met de onderzoekers heeft de administratie gemeld dat het de
bedoeling is de bestaande vergunningen om de vijf jaar te evalueren.

Verstrenging wettelijke voorwaarden voor het verlenen van een vergunning

Om de fraude met accijnzen bij minerale oliën in te dijken en om tegemoet
te komen aan de vaststellingen van het parlementair onderzoek naar de geor-
ganiseerde misdaad werden in 1999 de wettelijke toekenningsvoorwaarden
verstrengd. 
Sindsdien worden vergunningen:

• enkel verleend aan personen (natuurlijke of rechtspersonen) gevestigd in
België. Bij aanvraag van een vergunning op naam van een natuurlijke persoon
wordt het onderzoek enkel gevoerd in hoofde van die persoon;

• geweigerd aan personen die nog verschuldigde bedragen niet betalen. Naast
de douane- en accijnsschulden omvatten die bedragen de schulden van BTW,
inkomstenbelastingen en sociale wetgeving;

• geweigerd aan personen (natuurlijke of rechtspersonen) die een ernstige of
een herhaalde overtreding plegen op de douanewetgeving, de fiscale of de
sociale wetgeving;

• geweigerd aan personen die zijn veroordeeld wegens valsheid in geschriften
en gebruik van valse stukken, namaken of vervalsing van zegels en stempels,
omkoping van ambtenaren of knevelarij, diefstal, heling, oplichting, misbruik
van vertrouwen, of eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk. Dit alles is vast te
stellen aan de hand van een uittreksel uit het strafregister.

De verstrenging van de toekenningsvoorwaarden werd uitgevoerd bij omzendbrief
van 12 maart 2002. Als gevolg hiervan dienen alle vergunningen voor de minerale
oliën te worden herzien overeenkomstig de verstrengde procedurevoorschriften.
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Deze omzendbrief specificeert geen termijn waarbinnen de bestaande vergun-
ningen moeten worden herzien. Het beleidsplan 2001-2005 definieert evenwel
de beheersdoelstelling dat per controlesectie accijnzen vijf bedrijven met
een lopende vergunning inzake douane of accijnzen opnieuw moeten worden
geauditeerd.

Volgens de omzendbrief van 12 maart 2002 is sprake van een herhaalde over-
treding indien meer dan tweemaal een overtreding wordt begaan op de wetgeving
inzake douane en accijnzen. De bevoegde diensten bepalen de criteria om te
beoordelen of een overtreding al dan niet ernstig of herhaald is.

Deze omzendbrief schrijft voor dat als de vergunninghouder een niet voor
betwisting vatbare schuld heeft, de gewestelijk directeur moet aantonen dat aan
de vergunninghouder de gelegenheid wordt geboden de schuld volledig af te
betalen of dat een afbetalingsplan wordt toegestaan. In die gevallen meldt de
gewestelijk directeur bij aangetekende brief dat de vergunning wordt geweigerd
tenzij de betrokken schuld volledig wordt betaald of een afbetalingsplan wordt
toegestaan.

3.3.1.3 Regels van zorgvuldigheid

Termijn voor de verlening

Het Beleidsplan 2001-2005 specificeert dat de vergunningen voor de minerale
oliën moeten worden uitgereikt binnen vijf maanden. Deze doorlooptijd gaat in bij
de ontvangst van de aanvraag en eindigt bij het versturen van het antwoord.

Ondernummering

Het Europees SEED-bestand gaat ervan uit dat elke vergunning betrekking heeft
op één entrepothouder die in het bezit is van slechts één opslagplaats op één
enkele locatie. Om een duidelijker beheer van het SEED-bestand toe te laten
wordt een ondernummering van de globale nummering van de vergunning erkend
entrepothouder vooropgesteld. De omzendbrief van 12 maart 2002 heeft het
principe ingevoerd dat per opslagplaats één vergunning erkend entrepothouder
moet worden verleend. Aan elke opslagplaats wordt in de vergunning een onder-
nummering van de normale globale nummering toegekend. Deze ondernummering
moet worden opgenomen in de betrokken vergunning erkend entrepothouder.
Deze ondernummering moet eveneens worden vermeld op het AGD.

3.3.1.4 Functiescheiding en integriteit

De stapsgewijze procedure maakt een duidelijk bevoegdheidsonderscheid tussen
de verlener van de vergunning en diegene die de voorafgaande controle uitvoert. 

Deelbesluit

Inzake het verlenen en onderhouden van de vergunningen zijn de bevoegdheden
en procedures duidelijk en schriftelijk gedefinieerd. De interne voorschriften
wijzen op een meerhoofdig oordeel- en besluitvormingsproces inzake verlening en
onderhoud.
Dergelijke duidelijk afgebakende functiescheiding verhoogt de weerstand tegen
de aantasting van de integriteit bij de uitoefening van een kwetsbare taak. 
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De implementatie van de verstrengde regelgeving inzake de toekenning, de eva-
luatie en de intrekking van de vergunningen heeft ongeveer twee jaar in beslag
genomen en wordt momenteel nog bijgestuurd. Er is evenwel geen termijn gespe-
cificeerd waarbinnen de vergunningen moeten worden herzien.

De verplichting tot vermelding van de ondernummering verhoogt de controle-
mogelijkheden en is vereist indien in het kader van het EWS24 (opvolger is het
EMCS25) een fysieke controle wordt uitgevoerd op de uiteindelijke leverings-
plaats.

3.3.2 Uitvoering en toezicht

3.3.2.1 Verlening van de vergunning conform de regels

Verlening en herziening van de bestaande vergunningen

Uit onderzoek bij de geselecteerde vergunninghouders blijkt dat die de staps-
gewijze procedure, zoals hierboven schematisch voorgesteld, respecteren. De
bevoegde controleautoriteiten zijn echter vrij laat gestart met de herziening van
de bestaande vergunningen. Voor de selectie van de vergunningen die in aan-
merking komen voor een herziening wordt nauwelijks of geen gebruik gemaakt
van risicoanalyse. 

Termijnen voor de verlening

De deelwaarneming heeft uitgewezen dat de termijnen voor de verlening van de
vergunning zeer uiteenlopend zijn. De vastgestelde termijnen varieerden van één
maand tot één jaar en acht maanden. Het antwoord dat de Inspectie Minerale
Olie volgens de stapsgewijze procedure diende te geven, duurde gemiddeld een
maand, wat als vrij lang kan worden bestempeld in vergelijking met de maximale
doorlooptijd van vijf maanden voor het uitreiken van een vergunning. Daarnaast
leverde niet elke vergunninghouder tijdig de nodige informatie.

Van de negentien geselecteerde vergunninghouders (exclusief de twee ingetrokken
vergunningen) waren er tien waarvan de termijn van verlening van vijf maanden
was overschreden. 

Voorwaarden eigen aan de regeling

Van de 21 geselecteerde vergunninghouders voldeden zes vergunninghouders
niet aan de specifieke voorwaarden zoals het respecteren van een minimum-
voorraad en van een minimum aantal zendingen. Voor één vergunninghouder
werd geen voorafgaande audit uitgevoerd. 
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Bepalingen opgenomen in de omzendbrief van 12 maart 2002

Wat de ondernummering betreft, blijkt uit de deelwaarneming dat er nog geen
enkele vergunning werd aangepast conform de bovenvermelde regeling. Dit
principe blijkt voor de vergunninghouders in de haven van Antwerpen vaak onmo-
gelijk te volgen. Vele vergunninghouders beschikken over een belastingentrepot
met opslag in verschillende opslagplaatsen, waarbij de voorraadadministratie
geautomatiseerd plaatsvindt op het hoofdbureel. Slechts enkele vergunning-
houders voeren nog een manuele voorraadadministratie. Bovendien beschikken
niet alle vergunninghouders over eigen opslagruimten, maar wordt vaak opslag-
capaciteit gehuurd. 

Wat de openstaande schulden betreft, is, tijdens de uitvoering van de audit,
nationaal niet bepaald vanaf welk minimumbedrag van de schuld de gewestelijke
directies moeten reageren. 

3.3.2.2 Toezicht op de verlening en de herziening conform de regels

De dienst Accijnsprocedures gaat na of de stapsgewijze procedure (zie boven)
wordt gerespecteerd, in samenspraak met de Administratie van Fiscale Zaken
(AFZ). Vervolgens wordt de beslissing, die eventueel kan gepaard gaan met
bepaalde aanbevelingen, overgezonden aan de bevoegde gewestelijk directeur. 

3.3.2.3 Functiescheiding en integriteit

De praktijk wijst uit dat de meerhoofdige oordeel- en besluitvormingsopzet inzake
verlening en onderhoud wordt gerespecteerd. 

Deelbesluit

De omzendbrief van 12 maart 2002 kent door zijn recente bestaan een aantal
praktische toepassingsproblemen. De juiste en uniforme toepassing ervan is
nochtans van belang om de rechtsgelijkheid bij het verlenen en het onderhouden
van de vergunningen te waarborgen.

Voor ongeveer de helft van de geselecteerde vergunninghouders wordt de termijn
van vijf maanden voor het uitreiken van een vergunning overschreden. Het belang
van het uitreiken van een vergunning binnen een redelijke termijn is niet onaan-
zienlijk. Het draagt immers bij tot een klantgerichte organisatiestructuur en is van
belang voor de mogelijkheid van het uitoefenen van een administratief beroep
tegen het niet nemen van een beschikking26.
Daarnaast druisen de uiteenlopende termijnen van verlening in tegen de principes
van gelijke behandeling van de belastingplichtigen en de economische noodzaak
over een vergunning te beschikken.

Bij de toekenning primeert bij één derde van de geselecteerde vergunning-
houders het economisch belang boven de vooropgestelde reglementering.
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In het kader van de herziening van de vergunningen geven de selectiecriteria,
zoals aanvragen voor het wijzigen van een vergunning, de fiscale impact en
praktische overwegingen (met name verhinderen dat een bepaalde dienst wordt
overbelast) de doorslag.

3.3.3 Schriftelijke vastlegging

3.3.3.1 Basisvergunning en bijkomende vergunningen

Alle onderzochte gewestelijke directies gebruiken een standaarddocument voor
het uitreiken van de basisvergunning. In deze basisvergunning verwijst niet elke
gewestelijke directie stelselmatig naar de bijkomende vergunningen. Er wordt
geen standaarddocument gehanteerd voor de bijkomende vergunningen. 

3.3.3.2 Begeleidende brief

Aan het standaarddocument van de basisvergunning wordt ook een begeleidende
brief toegevoegd. Voor de opmaak van de brief zijn geen centraal gestuurde
richtlijnen voorhanden. De Europese Commissie raadt nochtans aan de entrepot-
houders in kennis te stellen van de verplichtingen voorgeschreven door de
nationale accijnswetgeving (zoals verplicht gebruik van het AGD, verplicht
gebruik van het nationale nummeringsysteem voor AGD en de verplichte opgave
van de geraamde reistijden en mogelijkerwijze van het reistraject)27. 

Bij de deelwaarneming werden de volgende verschillen geconstateerd:

• Niet elke begeleidende brief vermeldt dat een vergunning van erkend entre-
pothouder automatisch het statuut van BTW-entrepot inhoudt.

• Er zijn verschillen bij de opsomming van de wettelijke en administratieve
bepalingen.

• Niet elke begeleidende brief vermeldt de mogelijkheid van het instellen van
een administratief beroep.

Deelbesluit

De inhoud van de bijkomende vergunningen en de begeleidende brief wordt op
het niveau van de gewestelijke directie bepaald. Het gebrek aan standaardisatie
leidt ertoe dat de rechten en plichten van de vergunninghouder en de praktische
uitwerkingsregels vastgelegd in een vergunning niet altijd eenvormig geformu-
leerd worden.

3.3.4 Terugkoppeling en bijstelling

De niet-naleving van vergunningsvoorwaarden leidt tot sancties voor de vergun-
ninghouder: intrekking van de vergunning of aanpassing van de vergunnings-
voorwaarden.
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3.3.4.1 Intrekking

In de volgende gevallen moet de vergunning worden ingetrokken28: 

• Aan één of meer voor de toekenning vereiste voorwaarden is niet meer
voldaan (vb. minimumstock).

• De vergunninghouder voldoet niet meer aan de verplichtingen (vb. minimum-
aantal zendingen, bijhouden van registers en voorraadadministratie, weigering
om een verhoogde zekerheid te stellen).

• De vergunninghouder geeft geen gunstig gevolg aan het afbetalingsplan voor
openstaande schulden.

• De vergunninghouder heeft een ernstige of herhaalde overtreding op de
douanewetgeving, de fiscale of de sociale wetgeving gepleegd.

• De vergunninghouder is veroordeeld wegens valsheid in geschriften en
gebruik van valse stukken, namaken of vervalsing van zegels en stempels,
omkoping van ambtenaren of knevelarij, diefstal, heling, oplichting, misbruik
van vertrouwen of eenvoudige of bedrieglijke bankbreuk (vastgesteld aan de
hand van een uittreksel uit het strafregister).

Indien de vergunning erkend entrepothouder of geregistreerd bedrijf wordt inge-
trokken, worden alle bijkomende vergunningen eveneens ingetrokken. 

Zodra de intrekking uitwerking heeft, is geen enkel verkeer onder de schorsings-
regeling nog toegelaten. Bovendien moeten de producten die voorhanden zijn
onmiddellijk in verbruik worden gesteld tegen het volle tarief. De betrokken EA-
inspecteur moet overgaan tot de opneming van al de accijnsproducten die zich
onder de schorsingsregeling bevinden.

De CDIB meldt dat tot op 23 oktober 2002, zestien vergunningen werden inge-
trokken. Bij zeven van de zestien ingetrokken vergunningen gold het niet-gebruik
van de vergunning als reden. In één geval werd geen gunstig gevolg gegeven aan
het afbetalingsplan voor openstaande schulden. Geen enkele vergunning werd
ingetrokken wegens ernstige of herhaalde overtredingen.

De deelwaarneming heeft aangetoond dat van drie vergunninghouders de ver-
gunningen zou kunnen worden ingetrokken wegens herhaalde overtredingen. In
één geval werd vastgesteld dat de activiteiten na intrekking van de vergunning
niet werden stopgezet.

3.3.4.2 Aanpassen van de vergunningsvoorwaarden

De vergunningsvoorwaarden kunnen ook aangepast worden. De gewestelijke
directies hebben op de vraag of de vergunning wordt aangepast aan de resultaten
van de uitgevoerde controles negatief geantwoord, behalve in het geval van één
vergunninghouder.

Deelbesluit

De terugkoppeling naar de vergunningsvoorwaarden beperkt zich in hoofdzaak tot
de intrekking van een vergunning en het nemen van verscherpte controlemaat-
regelen. Zelden worden de vergunningsvoorwaarden aangepast. Dit komt doordat
de begeleidende brief bij de basisvergunning de werkafspraken slechts in
beperkte mate vermeldt.
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3.3.5 Informatievoorziening

3.3.5.1 Binnen de Administratie der douane en accijnzen

Bestand vergunninghouders

Het nationale SEED-bestand bevat alle entrepothouders, geregistreerde bedrijven
en fiscale vertegenwoordigers die in België beschikken over een vergunning.
Aangezien de SEED-Belgium de basis vormt voor de Europese gegevensbank
wordt de bijgehouden informatie beperkt tot het strikte minimum. De deelwaar-
neming heeft uitgewezen dat bijna alle bezochte gewestelijke directies, uitgezon-
derd één, een zelf ontwikkelde gegevensbank van vergunninghouders bijhouden,
die meer informatie bevat dan SEED-Belgium. Dergelijke gegevensbanken zijn
uiteraard niet gestandaardiseerd. Het SEED-bestand maakt geen melding van de
bijkomende vergunningen. Bovendien waren op het moment van het uitvoeren
van het onderzoek geen richtlijnen beschikbaar over de manier waarop de bij-
komende vergunningen moeten worden ingegeven in het SEED-bestand. Bij ver-
gelijking van het SEED-bestand met de lijst van vergunninghouders bijgehouden
door de gewestelijke directies werd er één verschil vastgesteld, wat zo goed als
zekerheid geeft over de volledigheid van het SEED-bestand Belgium. Bovendien
worden jaarlijks de gegevensbanken die de gewestelijke directies zelf bijhouden
en de SEED-Belgium met elkaar vergeleken.

Dossieropvolgingssysteem

Voor het vastleggen van interacties verbonden aan het verlenen van de vergun-
ning gebruikt één van de vijf onderzochte gewestelijke directies een geautomati-
seerd opvolgingssysteem. Dit heeft als voordeel dat een overschrijding van de
verleningstermijn automatisch wordt gemeld zodat dergelijke aanvragen prioritair
kunnen worden behandeld. 

CDIB

De CDIB speelt een voorname rol bij de verzameling en doorstroming van infor-
matie over openstaande schulden en ernstige of herhaalde overtredingen naar de
bevoegde controleautoriteiten. De werkwijze waarop de ontvangers de schulden
inzake douane en accijnzen moeten melden aan de CDIB wordt nog niet door
iedere gewestelijke directie gevolgd. 

Daarnaast wordt vastgesteld dat de CDIB nog geen melding maakt van over-
tredingen inzake inkomstenbelastingen, BTW of overtredingen van de sociale
wetgeving. 

In België kunnen binnenlandse en bij uitzondering buitenlandse verzenders bij de
CDIB bevestiging verkrijgen van de gegevens over hun bestemmeling die in de
SEED-Europe opgenomen zijn.

Gewestelijke directies

De gewestelijke diensten Accijnsprocedures, bevoegd voor het verlenen en het
intrekken van een vergunning, beschikken niet over een volledig overzicht van de
vastgestelde overtredingen. De gewestelijke diensten Geschillen die zelf een
gegevensbank van overtredingen ontwikkelden, geven de nodige gegevens op
een niet-gestructureerde wijze door, omdat een stelselmatige en gestructureerde
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overdracht van informatie niet procedureel is geregeld. Deze informatieover-
dracht gebeurt op dit ogenblik enkel op hun persoonlijk initiatief. 

3.3.5.2 SEED-Europe

De gegevensbank SEED-Europe bevat het geheel van personen en bedrijven die
in de EU beschikken over een vergunning van erkend entrepothouder of van gere-
gistreerd bedrijf, met uitzondering van de fiscaal vertegenwoordigers en de niet-
geregistreerde bedrijven. De gegevensbank komt tot stand door een uitwissel-
ingssysteem van bestanden tussen de verschillende lidstaten. Het is van belang
dat dit bestand tijdig wordt geactualiseerd. Dit geeft de erkend entrepothouder
garanties in het kader van de aanzuiveringsprocedure en het ontneemt de moge-
lijkheid van het opmaken van AGD’s wanneer de vergunning van erkend entre-
pothouder of geregistreerd bedrijf niet meer geldig is.

De deelwaarneming heeft evenwel uitgewezen dat de SEED-Europe niet altijd
actueel is en evenmin volledig. De ingetrokken vergunningen worden er met
vertraging uit verwijderd en bepaalde geregistreerde bedrijven worden er niet in
opgenomen. De vertraging ontstaat doordat er slechts een maandelijkse update
van de SEED-Europe is voorgeschreven. Dat niet alle geregistreerde bedrijven
zijn opgenomen, komt door de te grote omvang van het Belgische bestand dat
moet worden geplaatst op de mainframe van de EU.

Tijdens het onderzoek werd duidelijk dat de tekortkomingen van de gegevens-
bank SEED-Europe een Europees probleem zijn. Voor België kan dit euvel
worden verholpen door een input en wijziging van de SEED-Belgium op regionaal
niveau en door een dagelijkse plaatsing van dit Access-bestand op de AFIS-
server van de EU.

Deelbesluit

Er bestaat geen centraal bestand van vergunninghouders dat een volledig over-
zicht geeft van alle afgegeven vergunningen voor de minerale oliën. Het bestaan
van een centraal bestand dat alle vergunningen en voldoende informatie (soort
van het bedrijf, omvang van het bedrijf) bevat, vormt nochtans de eerste voor-
waarde voor het risicobeheer. 

Het gebrek aan een structurele overdracht van de informatie over de overtredin-
gen inzake douane en accijnzen bijgehouden door de gewestelijke diensten
Geschillen naar de gewestelijke diensten Accijnsprocedures en het gebrek aan
informatie over overtredingen inzake inkomstenbelastingen, BTW of sociale
wetgeving zet een rem op het intrekken van de vergunningen wegens herhaalde
overtredingen.

3.4 Controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden

3.4.1 Regels en procedures voor het controleren 

3.4.1.1 Beheersdoelstellingen 

Het beleidsplan 2001-2005 stelt de volgende beheersdoelstellingen voorop voor
de controle op de vergunninghouders.
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Uitvoeren van doelgerichte controles 

• Per belastingentrepot en per jaar moet er één fysieke controle, één admi-
nistratieve controle en één boekhoudkundige controle worden verricht.

• Per geregistreerd bedrijf en per jaar moet er één administratieve en één
boekhoudkundige controle worden verricht.

• Per gewestelijke directie moet er samen met de AOIF één gemeenschap-
pelijke boekhoudkundige controle worden uitgevoerd. Het uitvoeren van geïn-
tegreerde controles en het zoveel mogelijk optreden als één administratie
past in de strategische doelstelling bevordering van compliant gedrag bij de
burger-belastingplichtige en de ondernemingen.

• Er moet één grensoverschrijdende boekhoudkundige controle op multinatio-
nals uitgevoerd worden samen met andere Europese douane- en/of accijns-
administraties.

Controles van de aangiften

• Voor 1% van de AGD’s moet een controle van de goederenbeweging worden
uitgevoerd aan de hand van een verkeersverificatiedocument (zie infra). Deze
beheersdoelstelling werd gewijzigd bij omzendbrief van 6 juni 2002: voortaan
moet bij alle erkend entrepothouders minstens één steekproefcontrole per
jaar plaatsvinden.

• Alle gezuiverde terugkerende AGD’s moeten volledig gecontroleerd worden.

3.4.1.2 Controlecycli

Voor de controles op de vergunninghouders moeten de volgende zeven stappen
van de controlecyclus worden doorlopen: verzamelen van informatie, risico-
analyse, controleprogramma, controleplan, uitvoering van de controleplannen,
evaluatie en controledossier. Het werken met controlecycli past in de strategische
doelstelling van het uitvoeren van een proactieve controle met oog voor de gelijke
behandeling van de vergunninghouders. Deze strategische doelstelling maakt
deel uit van het beleidsplan 2001-2005.

De controles dienen te worden uitgevoerd volgens de methodologie van de
controlecyclus. Concreet komt dit erop neer dat:

• de controles worden uitgevoerd volgens een maandplan;

• de inspanningen (aard en aantal van de controletaken) worden geregistreerd;

• de resultaten worden geregistreerd;

• er een opvolging van de uitvoering van het maandplan is die kan leiden tot
een bijsturing van het volgende maandplan en van de risicobepaling.

3.4.1.3 Risicobeheersing en risicoanalyse

Risicoanalyse is een fase van het risicobeheersingsproces waarbij alle risico-
indicatoren worden geanalyseerd en beoordeeld in termen van waarschijnlijkheid,
frequentie en draagwijdte (belang van het financiële risico). Het risicobeheer
wordt door het risicoprofiel in de praktijk omgezet. Dit profiel omvat de identi-
ficatie van het risicogebied, de mogelijke risico’s, de desbetreffende risico-indica-
toren en het risiconiveau. 
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Binnen de controlecycli is het gebruik van nationale, regionale en lokale risico-
profielen onontbeerlijk voor het uitwerken van controleprogramma’s en voor het
uitvoeren van gerichte controles. Risicobepaling laat toe na te gaan welke
controleactiviteiten nodig zijn om de risico’s af te dekken, welke kwaliteit van de
controles is vereist en met welke frequentie ze moeten worden uitgevoerd.

De voorafgaande audit, waarbij het accent ligt op de controle van de interne
controlesystemen, is een eerste bron van informatie voor de realisatie van een
risicoanalyse. Een voorafgaande audit of een audit a posteriori moet het mogelijk
maken een risicoprofiel op te maken of een al bestaand risicoprofiel bij te werken.
Het auditverslag omvat algemene informatie over de interne procedures, de ver-
richte vaststellingen, het al dan niet toekennen of behouden van een vergunning
en de te nemen controlemaatregelen (de zogenaamde terugkoppeling).
Bovendien kunnen de resultaten van de voorafgaande audit of audit a posteriori
een invloed uitoefenen op de draagwijdte en periodiciteit van andere controles,
van bijvoorbeeld de douanediensten (goederenstromen, aanpassing van verifica-
tiecircuits), van de opsporingsdiensten, de BTW en de vennootschapsbelasting. 

3.4.1.4 Aard van de controles en taakverdeling 

De instructies over de aard en de taakverdeling van de controles op de vergun-
ningen zijn opgenomen in het Boekwerk Accijns Bewegingen, het Boekwerk
Accijns Minerale Olie, het Handboek Controles en verscheidene omzendbrieven. 

Controlemix: fysieke, administratieve en boekhoudkundige controle

De verschillende instructies definiëren deze controlevormen. Deze controles
dienen te worden uitgevoerd door de controleautoriteiten, in casu de controle-
secties en de secties Accijnzen. Ten minste eenmaal per jaar dient onder leiding
van de EA-inspecteur een gecombineerde boekhoudkundige controle en een
fysieke opname te worden uitgevoerd. Voor de boekhoudkundige controle kan
een beroep worden gedaan op de specialisten van de Inspecties Waarde en
Externe Comptabiliteitscontrole. De geproduceerde hoeveelheden en de uitge-
slagen hoeveelheden worden vastgesteld door boekhoudkundige controle, terwijl
de voorraden fysiek worden geverifieerd. Tijdens een fysieke opname kunnen dus
zowel tekorten als tevelen worden vastgesteld. 

Controle op de aanzuivering van de AGD’s

Het ontvangkantoor stelt voor de opmaak van de AGD’s door de vergunning-
houders een jaarlijkse lijst op van de te gebruiken nummerreeksen per soort
product. De volgnummers worden in een register op het ontvangkantoor inge-
schreven naargelang van hun toekenning. De controle op de aanzuivering van de
AGD’s is in hoofdzaak een taak van de ontvanger. Daartoe dient de ontvanger
nauwgezet de nummering van de AGD’s te controleren. Hij kijkt na of het terug-
zendingsexemplaar (exemplaar 3 van het AGD) is voorzien van het vereiste
visum. Wanneer er op het terugzendingsexemplaar melding wordt gemaakt van
een verschil dienen de controleautoriteiten over te gaan tot een bijkomende
controle. Op geregelde tijdstippen maakt de ontvanger een kopie van het terug-
zendingsexemplaar en stuurt dit naar de EA-inspecteur van de bevoegde
controleautoriteit belast met de controle op de inschrijvingen in de voorraad-
administratie van de entrepothouder of het geregistreerd bedrijf. Die kopie
wordt aan de ontvanger terugbezorgd door de EA-inspecteur met daarop een
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gedateerde en ondertekende vermelding of de ontvangen goederen al dan niet in
de voorraadadministratie van de geadresseerde worden geboekt.

Naast bovenvermeld controlemiddel kunnen de controlediensten via de CDIB het
verkeersverificatiedocument29 hanteren om steekproefgewijs de goederenstroom
te controleren. Zowel de verificatie van een specifieke beweging als van alle
transacties die in een bepaalde periode hebben plaatsgevonden kunnen worden
gevraagd zowel voor de afzender als voor de geadresseerde. Het systeem van
verkeersverificatie is geënt op een eenvoudige uitwisseling van gegevens tussen
de lidstaten aan de hand van een verzoek om inlichtingen. De CDIB, die optreedt
als een centralisatie-eenheid, houdt een gegevensbank bij van de verkeersverifi-
catiedocumenten die naar een lidstaat verzonden zijn en van de verkeersverificatie-
documenten die vanuit een lidstaat ontvangen zijn.

3.4.1.5 Interne controle

De interne controle is ontwikkeld volgens de zeven stappen van de controlecyclus
en werkt volgens een cascadesysteem waarbij elk lid van de hiërarchie een
interne controle uitvoert op de activiteiten van de onder zijn bevoegdheid vallende
deelnemers en waarbij elk nazicht zich vertaalt in een gestandaardiseerde
kwartaalrapportering. 

De lokale dienstchef oefent interne controle uit op zijn uitvoerend personeel voor:

• de uitvoering van de taken die hij aan hen delegeerde in de voorbereidende
stappen van de controlecycli;

• de uitvoering van de controleplannen.

De directeur van de gewestelijke inspectie oefent interne controle uit op de lokale
dienstchefs voor:

• de uitvoering van hun taken in de zeven stappen van de controlecycli;

• de uitvoering van hun activiteiten in de interne controle.

De gewestelijk directeurs oefenen interne controle uit op de directeurs van de
gewestelijke inspecties voor de uitvoering van hun activiteiten in het kader van de
interne controle.

Deelbesluit

De CA heeft recent veel aandacht besteed aan de theoretische opzet van een
controlebeleid waarin de begrippen risicoanalyse, voorafgaande audit, interne
controle en controlecycli onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De doelstellingen
en de controlemethodologie zijn schriftelijk vastgelegd. 

De definities van de controlemix fysieke, administratieve en boekhoudkundige
controle zijn echter verspreid over verschillende instructies en zijn niet altijd een-
duidig. 
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3.4.2 Uitvoering en toezicht

3.4.2.1 Controle van het gebruik van de vergunningen conform de
beheersdoelstellingen

Er wordt vastgesteld dat de controles zich voornamelijk toespitsen op de basis-
vergunningen en dat de bijkomende vergunningen niet altijd worden gecontroleerd.

Doelgerichte controles

De deelwaarneming heeft uitgewezen dat bij elke geselecteerde vergunning-
houder één fysieke controle en één administratieve controle wordt gerealiseerd.
Bij 14 van de 19 geselecteerde vergunninghouders (exclusief de ingetrokken ver-
gunningen) wordt geen boekhoudkundige controle uitgevoerd.

Daarnaast werd vastgesteld dat het personeel dat een boekhoudkundige controle
moet uitvoeren, daarvoor niet altijd is gevormd. De interventie van de specialisten
van de Inspecties Waarde en Externe Comptabiliteitscontrole blijkt in de praktijk
dode letter te zijn. 

De doelstelling van een gemeenschappelijke boekhoudkundige controle samen
met de AOIF wordt bij geen enkele onderzochte gewestelijke directie bereikt.
Als hoofdreden wordt het gebrek aan definiëring van het initiatiefrecht aan-
gehaald. 

In het kader van een Europees programma ter verbetering van het functioneren
van de belastingstelsels in de interne markt, worden twee grensoverschrijdende
boekhoudkundige controles op multinationals uitgevoerd.

Controles van de aangiften en van de aanzuivering van AGD’s

De deelwaarneming heeft uitgewezen dat op één controleautoriteit na, de norm
van 1% wordt gehaald.

De deelwaarneming bij één ontvangkantoor heeft aangetoond dat het voor-
geschreven register van volgnummers niet werd bijgehouden. In dit ontvang-
kantoor werd wel een manueel klassement gemaakt van de vertrekkende AGD’s,
wat evenwel geen volkomen sluitende controle toelaat van de opeenvolging van
de nummering van de AGD’s.

3.4.2.2 Controlecycli

Er wordt vastgesteld dat niet elke bezochte controleautoriteit de techniek van de
controlecycli hanteert. De controleautoriteiten die de controlecycli niet gebruiken,
hanteren in de meeste gevallen een maand- of jaarplanning. Een dergelijke
planning is niet gestandaardiseerd. 

De controlecycli worden gehanteerd voor de planning van de gerichte controles. 

3.4.2.3 Risicobepaling in het kader van de controlecycli

Het onderzoek heeft uitgewezen dat de risicobepaling niet gestructureerd
verloopt. De risico’s worden voornamelijk bepaald aan de hand van criteria zoals
het fiscaal belang, de persoonlijke ervaring en de resultaten van de fysieke
opnames. Het structureel ontbreken van relevante informatie over de identificatie
van de risico’s is het grootste struikelblok.
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Voor de operatorgerichte risicoanalyse beperkt de informatie zich tot de infor-
matierapporten operatoren verstrekt door de CDIB en de gegevensformulieren
operator in te vullen na het uitvoeren van een voorafgaande audit. De informatie-
rapporten zijn slechts basisgegevens te gebruiken voor een verdere analyse. De
informatierapporten en de gegevensformulieren zijn bovendien niet volledig
correct wegens de onvolkomenheden van het NAKADA-bestand30, dat gegevens
aanlevert over de overtredingen. Momenteel worden nog geen gegevensbanken
bijgehouden van de data waarop de fysieke opnames en administratieve controles
plaatsvinden, noch van de frequentie waarmee ze worden uitgevoerd en evenmin
van de stelselmatige tekorten en tevelen die worden vastgesteld bij een fysieke
opname. Er ontbreken geautomatiseerde gegevens over de accijnsbewegingen. 

3.4.2.4 Toezicht op de correcte uitvoering van de controles – 
interne controle

Bij het onderzoek werd vastgesteld dat er zeer weinig auditsporen van interne
controle zijn terug te vinden. Dit is een rechtstreeks gevolg van het ontbreken
van controleverslagen. Er wordt gemeld dat de opvolging van de uitvoering van
de maandplannen en de bijhorende resultaten praktisch onuitvoerbaar is. Het ont-
breken van de nodige middelen en de afhankelijkheid van manuele tellingen, die
arbeidsintensief zijn en gevoelig voor fouten, worden daarvoor als reden aan-
gehaald. Bij elke bezochte gewestelijke directie die de werkmethode van de
controlecycli hanteerde, werd de kwartaalrapportering over de uitvoering van de
maandplannen wel teruggevonden.

3.4.2.5 Functiescheiding en integriteit

Het integriteitsbeleid staat beschreven in de Instructie Rechten en Plichten van 
1 mei 1959. Van het leidinggevend personeel wordt gevraagd controlemaatregelen
op te stellen voor personeelsleden die zich eventueel schuldig kunnen maken aan
omkoping. Uit de interviews blijkt dat een van de controlemaatregelen erin
bestaat dat de leidinggevende ambtenaar steekproefsgewijs controles ter plaatse
uitvoert. De interne controle zoals momenteel beschreven in de methodologie van
de controlecycli en de jobrotatie moeten de integriteit verhogen, maar de job-
rotatie is door het personeelsgebrek in de praktijk niet uitvoerbaar.

Deelbesluit

Omdat een eenduidige definitie van de controlemix van fysieke, administratieve
en boekhoudkundige controles ontbreekt, interpreteren de verschillende controle-
autoriteiten in de praktijk de controlebegrippen elk op hun eigen manier.
Boekhoudkundige controles worden zelden uitgevoerd en geïntegreerde controles
die moeten zorgen voor een betere afstemming van de controlewerkzaamheden
van verschillende diensten van de administratie worden nog niet uitgevoerd. 

De afstemming van de controleactiviteiten op basis van risicobepaling druist in
tegen de lineair gedefinieerde controles uitgedrukt in de beheersdoelstellingen.
Deze laatste lenen zich meer tot steekproefsgewijze controles.

De theoretische verwevenheid van de technieken van risicoanalyse, voorafgaande
audit, interne controle en controlecycli vindt in de praktijk nog geen toepassing.
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De resultaten van de voorafgaande audit worden nog niet gehanteerd als
instrument voor risicoanalyse. 
De risicobepaling vindt op een niet-gestructureerde wijze plaats; de plaatselijke
ervaring en het fiscale belang zijn de belangrijkste factoren. Zolang het verkeer
onder schorsing van accijnsrechten met het AGD volledig manueel gebeurt,
blijven de fysieke opnames en administratieve controles een vereiste om een
zicht te krijgen op de goederenstromen. Een doeltreffende risicoanalyse beperkt
zich evenwel niet tot de operatorgerichte risico’s, maar doordat geautomati-
seerde gegevens over accijnsbewegingen ontbreken, blijft het vooralsnog onmo-
gelijk een goederengerichte risicoanalyse uit te voeren. 

Bij een manueel klassement van de vertrekkende AGD’s is geen volkomen
sluitende controle mogelijk van de opeenvolging van de nummering. De mogelijk-
heid bestaat immers dat eenzelfde AGD of eenzelfde nummer verscheidene
malen worden gebruikt.

Momenteel vertoont het controlesysteem op het accijnsgoederenverkeer zwakke
punten. De enige waarborg om te oordelen of de goederen effectief ter bestem-
ming zijn aangekomen en daar worden opgenomen in de voorraadadministratie, is
het teruggezonden exemplaar 3 van het AGD dat wordt afgestempeld in het
accijnskantoor van de bestemmeling. Een dergelijke administratieve visumplicht
geldt evenwel niet voor elke Europese lidstaat31. Bovendien kunnen de AGD’s
worden aangezuiverd met valse of gestolen stempels. Tussen het officiële ogen-
blik van vertrek en de datum van aanzuivering van het AGD verloopt een relatief
lange tijdsspanne, waardoor het moeilijk wordt ingeval er iets misloopt, te traceren
waar het probleem zich juist heeft voorgedaan. De controles via het voorraad-
register gebeuren achteraf en op basis van documenten die uitsluitend zijn opge-
steld door de betrokken vergunninghouders. 
Aangezien het hele AGD-systeem is geënt op een controle a posteriori en hiaten
vertoont, beklemtoont de administratie de nood aan een systeem van vooraf-
gaande kennisgeving32. België neemt samen met Zweden het voortouw om het
EWS binnen de EU in te voeren. Een dergelijk EWS moet toelaten bij voorkeur
een just-in-time controle uit te oefenen op de aankomst van een accijnsproduct
waarvan de verzending door een andere lidstaat wordt meegedeeld. Momenteel
wordt EWS enkel toegepast voor de communautaire accijnsproducten tabaks-
fabricaten, alcohol en alcoholhoudende dranken. 
In afwachting van het groen licht voor EWS heeft de Task Force Minerale Olie het
initiatief genomen een PWS33 in te voeren. De bedoeling daarvan is snel kennis
te krijgen van AGD's bij verzending van minerale oliën van Nederland naar België.
De ontvangen informatie laat een directe bestemmingcontrole toe. Aangezien een
groot gedeelte van minerale oliën met binnenschepen wordt vervoerd, kunnen de
AGD-gegevens tijdig worden vergeleken met de door de sluiswachters verstrekte
inlichtingen. Kortom, PWS is een eerste middel om de hiaten die voortvloeien uit
het archaïsche systeem van de papieren AGD’s op te vangen. PWS is evenwel in

42 Accijnzen op minerale oliën – Rekenhof, november 2003

31 Het terugzendingsexemplaar 3 moet zijn voorzien van een administratief visum, aangebracht door
de fiscale autoriteiten van de lidstaat van bestemming, wanneer het AGD dat in België is opge-
steld, heeft gediend voor de verzending van de accijnsproducten ter bestemming van België of van
één van de volgende lidstaten: Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland
(alleen indien ter bestemming van een geregistreerd of niet-geregistreerd bedrijf), Oostenrijk,
Portugal en Spanje. (Administratieve Commentaar §12, Boekwerk Accijns Bewegingen). 

32 Zie ook het rapport van de Parlementaire Commissie van onderzoek naar de georganiseerde
criminaliteit in België, o.c..

33 Vanaf 1 januari 2003 werd een op vrijwillige basis genomen initiatief van voorafgaande aanzegging
van bewegingen van minerale oliën tussen Nederland en België veralgemeend ; Vr. en Antw.,
Kamer 2002-03, 3 februari 2003, p. 19725 (Vr. nr. 992, CORTOIS).



zijn huidige vorm volledig gesteund op een gentleman’s agreement en de bereid-
willige medewerking van de federatie van de Petroleumindustrie34. 

3.4.3 Schriftelijke vastlegging

De handelingen in verband met de uitvoering van een controleopdracht worden
vastgelegd in een controleverslag. Dit controleverslag moet het voorbereidende
werk, het afronden van de controle ter plaatse en de administratieve formaliteiten
na afloop bevatten.
Zo schept het controleverslag de mogelijkheid tot het effectief uitvoeren van een
interne controle, een kwaliteitsbewaking en een evaluatie van de risicobeheersing. 

Bij de deelwaarneming is vastgesteld dat enkel bij een fysieke opname een
controleverslag opgemaakt wordt, met name een proces-verbaal van opneming,
waarbij tevens kan worden gesproken over een vorm van standaardisatie. Bij de
uitvoering van een administratieve en boekhoudkundige controle wordt niet
steeds een controleverslag opgemaakt. 

Er bestaan geen voorschriften voor de schriftelijke vastlegging van de uitvoering
van de controletaken van de ontvanger, waardoor er nauwelijks sporen van schrif-
telijke vastlegging kunnen worden teruggevonden.

3.4.4 Terugkoppeling en bijstelling

3.4.4.1 Terugkoppeling naar de risicoanalyse

De deelwaarneming heeft uitgewezen dat de resultaten van de voorafgaande
audit of de opvolgingsaudit nauwelijks worden benut voor de risicobepaling en het
daaraan gekoppelde controleplan. De onvolledigheid van het NAKADA-bestand
en het gebrek aan een alternatief belemmert de terugkoppeling van de resultaten
van de controles naar de risicoanalyse.

3.4.4.2 Terugkoppeling van de resultaten van de controles 
naar de controleplannen

De terugkoppeling van de resultaten van de controles naar de controleplannen is
op enkele uitzonderingen na onbestaande. 

3.4.4.3 Sancties

De sancties beperken zich in de meeste gevallen tot verscherpte controlemaat-
regelen en/of een administratieve boete.

Deelbesluit

Als deel van de controlecyclus vormt de schriftelijke vastlegging van de controle-
activiteiten in het controleverslag, de hoeksteen voor de terugkoppeling van de
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resultaten van de controles naar de risicoanalyse en de controleplannen. Deze
schriftelijke vastlegging vindt evenwel niet stelselmatig plaats. 

3.4.5 Informatievoorziening en managementinformatie

3.4.5.1 Gebruiksvriendelijkheid en actualiteit van de instructies

De controlemethodes zijn onder meer opgenomen in het Boekwerk Accijns
Bewegingen en het Boekwerk Accijns Minerale Olie. Deze boekwerken worden 
bij omzendbrief geactualiseerd, waardoor de wijzigingen op een snelle manier
kenbaar gemaakt kunnen worden. De integratie van deze omzendbrieven in de
boekwerken, in de vorm van een supplement, vindt echter niet stelselmatig
plaats, waardoor de gebruiksvriendelijkheid van de instructies vermindert. 

Er werd vastgesteld dat er plaatselijke reglementen worden gehanteerd voor
bunkering, met specifieke controlemaatregelen. Voor een uniforme toepassing
van die regelgeving is het noodzakelijk dat ze wordt opgenomen in de instructies
op nationaal niveau. 

Daarnaast heeft de deelwaarneming uitgewezen dat er vergunningen worden
verleend en bijgevolg controles worden uitgevoerd die niet in de bovenvermelde
boekwerken beschreven staan. 

3.4.5.2 Uitwisseling van resultaten tussen de NOD 
en de controleautoriteiten

Via maandelijkse en jaarlijkse activiteitenverslagen informeert de NOD de diensten
DA en PFC over haar activiteiten in het opsporen van fraude. Deze diensten
beslissen vervolgens voor welke doeleinden deze informatie zal worden gebruikt.
Soms worden instructies uitgevaardigd, zoals de omzendbrief van 19 december
2002 die tot doel heeft een verscherpt toezicht te houden op de verzending onder
de schorsingsregeling van minerale olieproducten van Nederland naar België.
Voorts zijn sommige bijwerkingen van de boekwerken Accijns Bewegingen en
Minerale Olie het resultaat van signalen van de NOD en andere diensten. Ook
kunnen DOC-fiches worden opgesteld. Sinds 1999 werden vier DOC-fiches
opgesteld die hoofdzakelijk handelen over het onterechte gebruik van gekleurde
en gemengde gasolie.
Bij een lopend onderzoek kan informatie worden doorgegeven aan de plaatselijke
controleautoriteiten. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de dienstchef
van de NOD teneinde de geheimhouding van het onderzoek niet te schaden.

3.4.5.3 Gegevensverstrekking door NAKADA

De resultaten van de controles moeten worden opgenomen in het nationale
bestand van overtreders, NAKADA, en geven op die manier via de informatierap-
porten een input voor risicoanalyse. Er wordt vastgesteld dat dit bestand niet vol-
ledig en moeilijk consulteerbaar is. 

3.4.5.4 Informatieplan en managementinformatie

Het informatieplan omvat alle structurele bestuurlijke informatiestromen tussen
de gewestelijke directies, de nationale diensten, de diensten van de CA en de
directeur-generaal. Ten behoeve van het informatieplan moeten de gewestelijk
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directeurs per kwartaal over de beheersdoelstellingen, in principe enkel over
degene die niet zijn gehaald, aan de nationale PFC-dienst rapporteren. Nog niet
alle vragen uit het informatieplan bleken echter aan de beheersdoelstellingen
aangepast te zijn.

De kwartaalrapportering wordt momenteel nog niet geanalyseerd. De dienst PFC
is wel van plan in de toekomst de kwartaalrapporteringen te analyseren en een
globale nationale rapportering te maken. Een dergelijke nationale rapportering
kan dan gebruikt worden voor een bijsturing. 

Bij deelwaarneming werd vastgesteld dat gegevens soms twee keer worden inge-
voerd: enerzijds voor het informatieplan en anderzijds voor de controlecycli. Het
is de bedoeling in 2003 de beheersdoelstellingen die zijn gedefinieerd in het infor-
matieplan en de controlecycli op elkaar af te stemmen, zodat integratie mogelijk
wordt en de betrouwbaarheid van de ingevoerde gegevens wordt vergroot. 

Deelbesluit

In het kader van de risicoanalyse is er nood aan een vlot consulteerbaar en volle-
dig elektronisch bestand van vastgestelde overtredingen en van de manier
waarop die worden afgehandeld.

De opvolging van de beheersdoelstellingen als instrument van het controlebeleid
is voor verbetering vatbaar. Momenteel biedt de evaluatie van de normen de
administratie de mogelijkheid het beleid bij te sturen. Omdat de kwartaalrappor-
ten niet tussentijds geanalyseerd worden, vindt er nog geen tijdige besluitvorming
en bijsturing plaats. De feedback door de hogere beleidsinstanties naar de lokale
controleautoriteiten is onbestaande.

3.5 Reactie administratie

De administratie antwoordt dat ze kampt met een chronisch tekort aan mensen
en middelen waardoor de goede uitvoering van haar taken wordt bemoeilijkt.
Daarenboven zijn heel wat ambtenaren actief betrokken bij de Copernicus-
hervorming en daardoor niet inzetbaar voor het normale werk. Hierdoor verloopt
voornamelijk de uitvoering van het controlebeleid en de beheerscontrole trager
dan gewenst.

De administratie meent te kunnen stellen dat het huidige controlebeleid meer is
dan een theoretische opzet. Door elke controledienst wordt er jaarlijks een con-
trolecyclus uitgevoerd, de instrumenten en procedures worden systematisch ver-
fijnd en er wordt ingespeeld op relevante ontwikkelingen op het terrein, waardoor
er wel degelijk gestalte wordt gegeven aan een controlebeleid. Tegenover vorig
jaar is de performantie er zeker op vooruitgegaan.

Het Rekenhof ontkent niet dat de administratie wel degelijk gestalte geeft aan
een controlebeleid dat theoretisch ver reikt maar stelde vast dat de toepassing
van de controlecycli aanleiding gaf tot praktische problemen en/of niet door
iedere controleautoriteit volledig werd toegepast. De havens kunnen wegens hun
polyvalente controleteams en de wisselende goederenstromen moeilijk worden
ingepast in het theoretische kader van de vier modules waarin de controlecycli
worden ingedeeld.

De administratie vindt dat de begrippen administratieve controle en boekhoud-
kundige controle behoorlijk inhoudelijk gedefinieerd zijn in een handboek en dat
er opleidingen werden verzorgd om het onderscheid tussen beide (inhoudelijk)
duidelijk te maken.
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Dat is ongetwijfeld zo, maar toch werd er vastgesteld dat de definities voor de
ambtenaren niet altijd duidelijk waren. Een boekhoudkundige en administratieve
controle van een raffinaderij kan niet worden vergeleken met die van een bunke-
raar of opslagbedrijf. De definities maken evenwel geen melding van een onder-
scheiden aanpak.

De administratie betwist dat geen enkele vergunning zou zijn aangepast aan de
bepalingen van de omzendbrief Verlenen, evaluatie en intrekken van machtigingen
inzake accijnsprocedures met betrekking tot de ondernummering van vergun-
ningen. Het Rekenhof erkent dat dit voor de vergunningen die de centrale admi-
nistratie verleent wel het geval is.

Om praktische toepassingsproblemen weg te werken, werd de omzendbrief
recent aangepast en werd onder andere de mogelijkheid gecreëerd een voor-
lopige vergunning uit te reiken als aan bepaalde basisvereisten is voldaan.
Hierdoor worden in de meeste gevallen de lange termijnen voor de vergunning-
verlening ingekort zodat de gelijke behandeling van de belastingplichtige wordt
verzekerd en aan de economische noodzaak over een vergunning te beschikken
grotendeels tegemoet wordt gekomen. Het Rekenhof erkent het nut van deze
maatregel. Deze tussenoplossing mag echter het spoedig omzetten van een
tijdelijke in een definitieve vergunning niet hypothekeren.

Het Rekenhof neemt akte van de belofte van de administratie dat, om de
gebruiksvriendelijkheid te verhogen, de administratieve instructies in de toe-
komst, waar mogelijk, via een supplement in plaats van een omzendbrief geactu-
aliseerd zullen worden. De administratie stelt dat het Boekwerk Accijns
Bewegingen intussen volledig werd herwerkt. Hierin werden alle bestaande
omzendbrieven en werkmethodes geïntegreerd. Ook het Boekwerk Accijns
Minerale Olie werd op gelijkaardige wijze geactualiseerd. Het Rekenhof neemt
akte van de belofte dat dit boekwerk bovendien volledig zal worden herwerkt
zodra de Europese richtlijn tot herstructurering van de communautaire regeling
voor de belasting van energieproducten en elektriciteit omgezet zal zijn. De lokale
controleautoriteiten wezen op die noodzaak.
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Hoofdstuk 4
Controle en opsporing

4.1 Inleiding

De verschillen in accijnstarief naargelang van het gebruik dat van een bepaald
olieproduct wordt gemaakt, alsook de tariefverschillen tussen de Europese lid-
staten onderling en de intracommunautaire vrijheid van verkeer, zijn allemaal
factoren die hebben geleid tot een breed scala aan lucratieve fraudetechnieken.

Sommige van deze technieken zijn zeer eenvoudig en relatief kleinschalig van
opzet, zoals het rijden op huisbrandolie of het niet-respecteren van de voor-
waarden om een vrijstelling te genieten.

Andere technieken zijn grootschaliger, vergen een georganiseerde criminele
structuur en gaan vaak gepaard met overtredingen van de fiscale, sociale en
milieuwetgeving.

Zoals ook blijkt uit het overzicht gegeven in het verslag van de Parlementaire
Senaatscommissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België,
zijn de gebruikte fraudemechanismen afdoende geïnventariseerd en goed gekend. 

Hierna volgt eerst een summier overzicht van de courante fraudetechnieken.
Vervolgens wordt ingegaan op de wijze waarop de administratie is georganiseerd
om deze fraude te voorkomen of te bestrijden. Daarbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen diensten belast met reguliere controle en gerichte opsporings-
diensten. 

4.2 Beschrijving van de fraudemechanismen

4.2.1 Fraude bij vervoer

• Minerale oliën worden onder schorsing van accijns geleverd aan een land met
een lager accijnstarief (bijvoorbeeld Luxemburg), waar het AGD wordt gezui-
verd en de lagere accijns effectief wordt betaald. In werkelijkheid heeft het
product België nooit verlaten of is het er onmiddellijk via sluikinvoer terug-
gekeerd. De lading komt dan in België op de zwarte markt.

• Vervoer zonder AGD, niet-aanzuivering van het AGD of aanzuivering met
valse stempels. Voordat de administratie de fraude op het spoor komt, is al
een gigantische winst gerealiseerd en zijn de protagonisten verdwenen of
onvermogend verklaard.

• Beide voormelde technieken of een combinatie ervan zijn ook mogelijk bij
fictieve uitvoer buiten de EU. In werkelijkheid belanden de goederen op de
zwarte markt.

4.2.2 Fraude met hoeveelheden

• Bij bunkering aan zeeschepen wordt minder geleverd dan vermeld op de officiële
documenten. De kapitein wordt omgekocht om de levering af te tekenen. Het
overschot komt op de zwarte markt. Een andere mogelijkheid is het leveren
van stookolie in plaats van de aangegeven gasolie bestemd voor het weg-
vervoer (diesel). Een gelijk volume van de hoger belaste diesel komt illegaal
in de handel.
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• Manipuleren van de temperatuur van opslagtanks zodat het volume van de
minerale oliën wijzigt.

• Manipuleren van officieel geijkte meetinstrumenten op de pomp of op vracht-
wagens.

4.2.3 Fraude met betrekking tot de aard of de kwaliteit van het product

• Menging van kwalitatief ongeveer gelijkwaardige producten met een verschil-
lend accijnstarief die vervolgens worden verkocht en verbruikt aan de prijs
van het product met het hoogste accijnstarief.

• Gasolie wordt uitgeslagen als huisbrandolie zonder toevoeging van kleurstof
of merker. Bij manuele kleuring gebeurt dit door gebruik te maken van een
korte afwezigheid van de toezichtsambtenaar of door constructies die de
herkenningsmiddelen beletten zich te vermengen met de gasolie. Ook bij
automatische injectiesystemen wordt al frauduleuze manipulatie vastgesteld.

• Onttrekking van de herkenningsmiddelen aan huisbrandolie. Door een
chemisch proces wordt de kleurstof en de merker verwijderd en kan het
product worden verkocht of gebruikt als diesel.

4.3 Reguliere controle

4.3.1 Opzet

In het kader van haar bevoegdheden heeft de Administratie der douane en accijnzen
de opdracht elke fraude op te sporen en te bestrijden. Volgens het Handboek
Controles van deze administratie is haar globaal antifraudebeleid gebaseerd op
vier verschillende maar complementaire pijlers / bevoegdheden:

• voorschriften van de technische diensten om de fraude te vermijden /
bevoegdheid inzake reglementering en wetgeving;

• controles die tijdens operationele activiteiten het preventief ontmoedigen of
het bestrijden van de fraude beogen / controlebevoegdheid;

• opsporing van de fraude (met inbegrip van de proactieve recherche) /
opsporingsbevoegdheid;

• vervolging van de misdrijven / bevoegdheid inzake geschillen en invordering.

In dit deel komt de tweede pijler (controlebevoegdheid) aan bod, meer bepaald
de reguliere (routine)controleacties.

In het hierboven genoemde handboek wordt het begrip controle omschreven als
het verrichten van specifieke handelingen met het oog op het zorgen voor de
naleving van wetgevende of reglementaire bepalingen.
De Administratie der douane en accijnzen moet ervoor zorgen dat deze controle
wordt uitgevoerd. De (controle)handelingen betreffen onder meer de verificatie
van de goederen, de controle op de aanwezigheid en de echtheid van de docu-
menten en/of fiscale merken, het onderzoek van de boekhouding van onder-
nemingen en van andere geschriften, het verrichten van administratieve onder-
zoeken, de controle op het gebruik van goederen en producten, enzovoort.

Een controle heeft dus tot doel te zorgen voor de naleving van de wettelijke of
reglementaire bepalingen en vereist geen vermoeden dat strafbare feiten zullen
worden gepleegd of werden gepleegd. De controle komt in principe toe aan de
eerste- en tweedelijnsverificatiediensten (controlediensten genoemd), met dien

48 Accijnzen op minerale oliën – Rekenhof, november 2003



verstande dat controletechnieken eveneens in een opsporingscontext kunnen
worden aangewend.

Een opsporing heeft daarentegen de vaststelling van de misdrijven tot doel en
maakt noodzakelijk deel uit van een context van vastgestelde of vermoede
fraude. De opsporing komt in principe toe aan de opsporingsdiensten, met dien
verstande dat een controledienst, in het kader van zijn bevoegdheden, fraude-
gevallen kan opsporen en dus misdrijven kan vaststellen.

Het is duidelijk dat in de strijd tegen de fraude, enerzijds, alle diensten van de
administratie onderling moeten samenwerken en dat er een wisselwerking moet
bestaan tussen hun verschillende bevoegdheden. Zo dient elke controledienst die
feiten vaststelt of vermoedt of gewoon informatie verkrijgt over vermoede of aan-
gegeven fraude, de opsporingsdiensten daarover te informeren en eventueel het
dossier over te hevelen naar de bevoegde opsporingsdienst. 
Anderzijds dienen ook de opsporingsdiensten de controlediensten te laten tus-
senkomen, binnen een bestaand onderzoek, wanneer het gaat om speciale con-
trolehandelingen (waardeonderzoek, fabricatie in een fiscaal entrepot) of goed
gelokaliseerde controlehandelingen (controle door één kantoor, controle bij één
vergunninghouder).
De samenwerking tussen controlediensten of opsporingsdiensten wordt georga-
niseerd aan de hand van twee procédés:

• de uitwerking van coördinatiecomités;

• de oprichting van nationale controle- en opsporingscoördinatoren (respec-
tievelijk DACO 1 en NOD).

De coördinatiecomités worden op verschillende niveaus georganiseerd (plaatse-
lijk, gewestelijk en nationaal) en moeten zorgen voor een efficiënte samenwerking
zowel tussen de controlediensten onderling als tussen de controlediensten en de
opsporingsdiensten.

DACO 1, dat rechtstreeks onder de CA ressorteert, is belast met de nationale
coördinatie van de controles. Coördinatie kan bijvoorbeeld nodig zijn bij bepaalde
controles gericht op bedrijven of op bewegingen die de deelname vereisen van
diensten uit verschillende ambtsgebieden of bij controles die een internationale
samenwerking vereisen (bijvoorbeeld bij grensoverstijgende vergunningen of
controles).
Als coördinator van iedere controle met een nationale of internationale draag-
wijdte, bestaat de rol van DACO 1 uit het opstarten van de controle, het voor-
bereiden en verzamelen van alle elementen nodig voor de controle, alsook uit het
organiseren van de controle en het centraliseren van de resultaten ervan.

Wat de accijnzen betreft bestaan er op plaatselijk niveau ontvangkantoren en
controlediensten. Deze laatste kunnen worden onderverdeeld in controlesecties,
secties Accijnzen en motorbrigades.

In hoofdstuk 3 werd het toezicht op het correcte gebruik en de evaluatie van de
vergunningen en het uitvoeren van boekhoudkundige en administratieve controles
behandeld. Hier komt voornamelijk de controle op de goederenbewegingen op de
openbare weg (bewegingen van accijnsgoederen) aan bod en wordt dan ook
vooral ingegaan op de rol van de motorbrigades.

De controleopdrachten van de motorbrigades zijn bijzonder divers en uitgebreid
en zijn verspreid over verscheidene instructies en omzendbrieven van de
Administratie der douane en accijnzen.
In 1993 heeft de administratie daarom een praktisch handboek uitgewerkt voor
het personeel van de motorbrigades bij het uitoefenen van hun controletaken op
de openbare weg. Dit Handboek voor de Motorbrigades (1993) kwam evenwel
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niet in de plaats van de bestaande instructies en omzendbrieven en is overigens
al verscheidene jaren niet meer bijgewerkt of geactualiseerd.

Sinds enkele jaren bevindt de Administratie der douane en accijnzen zich in volle
ontwikkeling.
In het kader van het Beleidsplan 2001-2005 werden voor het proces grens-
bewaking en bewaking openbare weg onder meer de volgende operationele
beheersdoelstellingen geformuleerd in het Informatieplan 2003:

• controle op accijnsbewegingen: tenminste vijf gecontroleerde AGD’s of
VGD’s per maand en per brigade;

• motorbrandstofcontrole op de openbare weg: zending naar het laboratorium
van vijf monsters gasolie in recipiënten met een inhoud van 0,5 liter en vijftig
monsters gasolie in recipiënten met een inhoud van 40 ml (HPLC-analyse)
per maand en per brigade35.

Voor deze controles (monsternemingen) op de openbare weg gelden de volgende
concrete normen voor de onderwerping aan het laboratorium van de admi-
nistratie: routineanalyses moeten uiterlijk binnen zeven dagen afgehandeld zijn,
andere analyses voor 95% binnen een maand.

Omdat de bestaande administratieve richtlijnen als onvoldoende worden ervaren
voor de dagelijkse controlenoden, worden de controlevoorschriften in handboeken
opgenomen, verdeeld in diverse modules.

In het Handboek Controles wordt een aparte module (VI) gewijd aan de controles
van het vervoer van accijnsproducten. De module behandelt de controles op het
vervoer (onder schorsingsregeling of in het vrije verkeer) van communautaire of
nationale accijnsproducten. Daarin worden de mogelijke situaties beschreven, de
bijbehorende documenten alsook de uit te voeren controles. De module bevat een
(niet-limitatieve) lijst van aanbevolen controlehandelingen, zowel voor de verzen-
dingen van accijnsproducten onder schorsingsregeling (AGD) als voor de bewe-
gingen van accijnsproducten in het vrije verkeer (onder dekking van een VGD).
Bij twijfel over de juistheid van de gecontroleerde goederenbeweging, kan een
beroep worden gedaan op de opsporingsinspecties of op een gewone controle-
dienst bevoegd over het ambtsgebied van de afzender of geadresseerde. Deze
vraag tot bijstand kan dringend zijn (met onmiddellijke interventie van de
opsporingsinspectie tot gevolg) of informatief (aanduidend dat een bijkomend
onderzoek nuttig kan zijn). In dit laatste geval wordt een PV 108 opgemaakt, dat
vergezeld van een kopie van de aangeboden documenten (AGD,…) meteen moet
worden toegezonden aan de EA-Inspecteur onder wie de ambtenaren ressorteren.
Die beslist dan, na onderzoek, over de bestemming van het PV 108.

In het genoemde Handboek Controles is ook een module (V), Leidraad voor de
motorbrigades opgenomen. Die is echter tot op heden nog niet uitgewerkt.

Inzake accijnzen op minerale oliën, bestaan de taken van de motorbrigades uit
drie grote componenten:

• de status van de vervoerde goederen (onder schorsing van accijns of reeds
veraccijnsd) en de begeleidende documenten (AGD, VGD…);

• controle op de door het vervoermiddel gebruikte brandstof (aanwezigheid van
markeerder, kleurstof, menging …);
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• controle op het vervoermiddel zelf (onder meer aanwezigheid van verborgen
tanks of reservoirs…).

Het gebruik van risicicoanalysetechnieken zou de motorbrigades in staat moeten
stellen een verantwoorde selectie van controledoelen op te maken en de beschik-
bare middelen optimaal aan te wenden.
De methode van de controlecycli zou hen bovendien in staat moeten stellen een
verantwoorde en evenwichtige controleplanning op te maken en die ook effectief
uit te voeren.

4.3.2 Uitvoering en toezicht

Vaak wordt erop gewezen dat de motorbrigades bij hun controleactiviteiten
kunnen worden geconfronteerd met de meest diverse overtredingen van de
douane- en accijnswetgeving, zodat hun werkaanbod nauwelijks voorspelbaar is
en hun controles moeilijk kunnen worden gepland.

Nochtans is het ook voor deze diensten belangrijk een zicht te hebben op de
risico’s waarmee zij te maken (zullen) hebben om gericht te kunnen werken.

Ook het aansturen van het werkaanbod door (alle stappen van) de werkmethode
van de controlecycli wordt (nog) niet of slechts in vereenvoudigde vorm op de
motorbrigades toegepast36.

De motorbrigades beschikken tot nog toe evenmin over een geactualiseerd hand-
boek of een praktische leidraad (syllabus) waarin hun takenpakket duidelijk wordt
toegelicht en gecoördineerd, wat een meer uniforme aanpak van de controles
zeker ten goede zou komen.

4.3.2.1 Risicoanalyse

De motorbrigades blijken nauwelijks zicht te hebben op de accijnsgoederen-
bewegingen binnen hun ambtsgebied en de eraan verbonden risico’s.
Dit wordt onder meer toegeschreven aan een gebrekkige communicatie met de
controlediensten Accijnzen, althans voorzover de motorbrigades nauwelijks over
informatie over de vergunninghouders binnen hun ambtsgebied beschikken.

Zo bij sommige brigades gesproken zou kunnen worden van het gebruik van een
zekere risicoanalyse bij bepaalde controleactiviteiten, dan is die zeer pragmatisch
opgevat en vooral gebaseerd op persoonlijke ervaring en intuïtie. De controle-
aanpak bij vele brigades blijkt dan ook sterk afhankelijk van de persoonlijke kwa-
liteiten en de ervaring van bepaalde individuele ambtenaren en van de mate
waarin die hun kennis (willen) overdragen aan de leden van de brigade.

4.3.2.2 Controleplanning – Taken

Ondanks het uitgebreide takenpakket van de motorbrigades blijkt een werk-
planning nauwelijks te bestaan. Er wordt van dag tot dag gewerkt en het werk
hangt grotendeels af van het aanbod en van wat toevallig die dag op de weg
wordt aangetroffen.
Soms worden ook opdrachten vanwege een OI of IOMO ontvangen of wordt
bijstand gevraagd door andere overheidsdiensten (RSZ, IVK, …).
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Er blijken slechts in beperkte mate quota voor de te verrichten aantallen contro-
les voor de motorbrigades te bestaan.
Alleen voor de conrole op het reglementaire gebruik van gasolie op de openbare
weg worden concrete normen opgelegd voor het aantal te nemen monsters dat
elke motorbrigade maandelijks voor analyse naar het laboratorium van de admi-
nistratie moet zenden.

De brigades blijken deze normen in de praktijk te halen en het laboratorium van
de administratie slaagt er ook doorgaans in de routineanalyses binnen zeven
dagen af te handelen.

Het is duidelijk gebleken dat de controle-activiteiten van de motorbrigades zich
voornamelijk toespitsen op het reglementaire gebruik van gasolie op de openbare
weg. 
Op het vlak van het vervoer van minerale oliën blijken de motorbrigades daaren-
tegen slechts zeer weinig overtredingen vast te stellen. Dat blijkt ook uit de
laatste jaaroverzichten van de activiteiten van de motorbrigades37.
Deze vaststelling bevestigt overigens een recente interne audit door de
Administratie der douane en accijnzen waarbij eveneens werd opgemerkt dat het
aantal controles door de motorbrigades op de openbare weg aangaande de
accijnsgoederenbewegingen veeleer beperkt blijft38.

Er mag dan ook worden aangenomen dat de in het Informatieplan 2003 opge-
nomen beheersdoelstelling van minimaal vijf gecontroleerde AGD’s of VGD’s per
maand en per brigade, momenteel nog niet wordt gehaald.
De weinige vastgestelde overtredingen zijn dan ook zelden het gevolg van de
effectieve controle van de begeleidende documenten (AGD’s…), maar veeleer
het gevolg van gerichte acties, toeval of tips.
De bezochte motorbrigades waren zich trouwens bewust van de diverse zwak-
heden van het AGD-systeem zodat de aandacht meer op andere zaken wordt
gericht.

In verscheidene brigades wordt overigens openlijk toegegeven dat het personeel
onvoldoende opgeleid is om de geleidedocumenten inzake accijnsgoederenbewe-
gingen met kennis van zaken te controleren.

In verband met de monsternemingen van gasolie kan nog worden opgemerkt dat
de motorbrigades, sinds de vervanging van de merker furfurol door solvent yellow
124 in 2002, niet meer over een reagens39 beschikken dat hen in staat stelt deze
nieuwe merker op de baan te detecteren in ontkleurde gasolie. Bij gebrek aan een
rijdend laboratorium moet bij twijfel dus steeds een beroep worden gedaan op het
laboratorium te Leuven. Bovendien blijkt dit nieuw gebruikte solvent yellow 124
gemakkelijker te verwijderen dan het voorheen gebruikte furfurol.

Ten slotte is uit het onderzoek gebleken dat de brigades nagenoeg geen contro-
les uitvoeren op het vervoer van minerale oliën over de Belgische binnenwater-
wegen, hoewel die toch een belangrijke transportweg vormen in de sector.
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4.3.2.3 Toezicht – interne controle

De interne controle werkt volgens een cascadesysteem waarbij elk niveau van de
hiërarchie een interne controle uitoefent op de activiteiten van de diensten die
onder zijn bevoegdheid vallen.

De lokale dienstchef van de motorbrigade oefent een interne controle uit op zijn
uitvoerend personeel voor de uitvoering van hun taken.
De directeur van de gewestelijke inspectie oefent interne controle uit op de lokale
dienstchefs voor de uitvoering van hun taken in het kader van de controleplannen
en de uitoefening van hun interne controle.
De gewestelijk directeurs oefenen interne controle uit op de directeurs van de
gewestelijke inspecties voor de uitvoering van hun activiteiten in het kader van de
interne controle. 

4.3.3 Schriftelijke vastlegging

Bij vele motorbrigades blijkt een bepaalde cultuur te (hebben) bestaan waarbij er
nauwelijks een (schriftelijk) spoor overblijft van de uitgevoerde controles. 
Het Informatieplan 2003 stelt hieraan een einde door de invoering van een speci-
fiek controleverslag motorbrigades, waarbij de uitgevoerde controles en de
(eventuele) vaststellingen moeten worden aangegeven in verschillende gestan-
daardiseerde rubrieken. Deze controleverslagen moeten periodiek via de hiërar-
chische weg worden overgezonden naar de CDIB die zorgt voor de centrale ver-
werking ervan.

Wat de vaststellingen zelf door de motorbrigades betreft, zijn er verschillende
procedures mogelijk.

Voor de controle op de goederenbewegingen bepaalt het Handboek voor de
Motorbrigades (1993) dat elke overtreding of onregelmatigheid moet leiden tot
een proces-verbaal (opgesteld volgens de richtlijnen van de gewestelijk direc-
teur), behalve voor de minerale oliën, waar een akte van onderwerping 101 mag
worden gebruikt. Deze akte van onderwerping is een voorwaardelijke schikking,
die slechts definitief wordt door de uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring
van de gewestelijk directeur binnen een termijn van zestig dagen.

Bij twijfel over de juistheid van de gecontroleerde goederenbeweging kan er ook
een beroep worden gedaan op de opsporingsinspecties of op een gewone con-
troledienst bevoegd over het ambtsgebied van de afzender of de geadresseerde.
Indien wordt geoordeeld dat een bijkomend onderzoek in verband met de goede-
renbeweging nuttig kan zijn, moet er een PV 108 opgemaakt worden dat met een
kopie van de aangeboden documenten (AGD, factuur…), aan de betrokken dienst
wordt overgezonden.

Er wordt vastgesteld dat de motorbrigades zelden gebruik maken van deze PV’s
108 omdat ze in de praktijk weinig concrete resultaten zouden opleveren en de
brigades daarover hoe dan ook weinig of geen feedback meer ontvangen.

De administratieve omzendbrief van 27 april 200040 regelt hoe de motorbrigades
de vaststellingen en de overtredingen inzake het reglementaire gebruik van gas-
olie op de openbare weg administratief moeten afhandelen. Daarin wordt onder
meer de te volgen procedure voorgeschreven voor de volgende situaties:

• vaststelling en afhandeling ter plaatse, van overtredingen waarvoor geen
monster van de brandstof aan het laboratorium wordt toegezonden (wanneer
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visueel duidelijk kan worden vastgesteld dat de gebruikte brandstof niet
beantwoordt aan de voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer de kleur van de
brandstof rood is zoals bij huisbrandolie);

• vaststelling en afhandeling na onderwerping van een monster van de brand-
stof aan het laboratorium (hierbij wordt tevens de procedure beschreven voor
de bewaring van de monsters in een klein of groot recipiënt, de verzending
van de recipiënten naar het laboratorium van de administratie en de ont-
vangst van de analyseresultaten van dit laboratorium);

• vaststelling en afhandeling bij voertuigen uitgerust met een geheime brand-
stoftank41.

Naargelang van de situatie en de omstandigheden (zwaarwichtigheid van de over-
treding, overtreder die de overtreding al dan niet erkent…) dient ook hier de
overtreding te worden afgehandeld met een akte van onderwerping 101 of dient
een proces-verbaal van verhoor 424 te worden opgesteld. In dit laatste geval
worden de vastgestelde feiten opgenomen in een relaas 359 en wordt het dossier
voor verdere afhandeling toegezonden aan de gewestelijke directie42.

Er werd vastgesteld dat één gecontroleerde motorbrigade een lokaal bestand van
de nummerplaten van overtreders bijhoudt om eventuele recidives te kunnen
opsporen. Deze gegevensbank was evenwel uitsluitend bedoeld voor eigen
gebruik (binnen het ambtsgebied van de brigade) en wordt in principe niet mee-
gedeeld aan of uitgewisseld met andere motorbrigades of accijnsdiensten.
Volgens de bevraagde motorbrigades wordt ook op het niveau van sommige
gewestelijke directies een dergelijke databank van overtreders bijgehouden, voor-
namelijk in het kader van de bevoegdheid van de gewestelijk directeur om binnen
zestig dagen een voorgestelde transactie te wijzigen. Zo kan de gewestelijk direc-
teur een hem voorgestelde minnelijke schikking weigeren als zou blijken dat de
overtreder zich in staat van herhaling bevindt.
Deze databanken, zowel op het lokale niveau als op het niveau van de geweste-
lijke directies, zijn echter allemaal het gevolg van persoonlijke initiatieven en zijn
in de eerste plaats bedoeld voor eigen gebruik binnen de betrokken dienst.

Voor de invoer van de vastgestelde overtredingen in het NAKADA-systeem van
de administratie bestaat er evenmin een uniforme gedragslijn: soms doet de
betrokken motorbrigade zelf de invoer, soms voert het niveau van de gewestelijke
directie ze uit.

4.3.4 Terugkoppeling en bijstelling

In het informatieplan van de Administratie der douane en accijnzen wordt een
meting gepland van de beheersdoelstellingen en de operationele activiteiten per
type dienst, via speciaal ontworpen opvraagdocumenten. Zo werden er specifieke
(maandelijkse) opvraagdocumenten opgesteld voor de accijnsdiensten (accijns-
secties en controlesecties der accijnzen) en de motorbrigades.
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Deze documenten moeten maandelijks via hiërarchische weg worden over-
gezonden aan de CDIB die de gegevens verwerkt en onder de vorm van een
consultatiemodule ter beschikking stelt van de betrokken diensten van de CA
(PFC, DACO I, NOD, …).

De praktijk heeft evenwel uitgewezen dat er momenteel nog geen sprake is van
enige systematische terugkoppeling van de resultaten van deze prestatiemetingen
en controleverslagen naar risicoanalyse of controleplanning toe.
Het nieuw opgezette bestuurlijke informatiesysteem (cf. Informatieplan 2003) is
blijkbaar nog niet voldoende geïmplementeerd en nog niet echt operationeel om
al een effectieve sturing of bijstelling door de hogere beleidsinstanties naar de
lokale controleautoriteiten mogelijk te maken.
Van een gestructureerde vorm van feedback naar het lokale niveau van de motor-
brigades en accijnsdiensten is dus nog geen sprake.

Naar verluidt zou op het niveau van de CA nog worden afgewacht hoe de aan-
gekondigde structurele hervormingen43 binnen de administratie hun definitief
beslag zullen krijgen, voordat de CA concrete initiatieven op dit vlak neemt.

Intussen is het lokale niveau in de praktijk dus niet of nauwelijks op de hoogte 
van het verdere gevolg dat aan hun controleresultaten en -vaststellingen wordt
gegeven.

4.3.5 Informatievoorziening

De fundamentele controletaken en -methodes van de lokale controleautoriteiten
zijn opgenomen in diverse handboeken en boekwerken van de administratie die
geregeld worden aangevuld of geactualiseerd door administratieve omzend-
brieven.
Aldus is in de loop van de laatste jaren een weinig gecoördineerd geheel van
regels en voorschriften ontstaan dat de meeste lokale diensten als moeilijk werk-
baar en weinig gebruiksvriendelijk aanvoelen.
Een bijkomend probleem voor deze diensten is het feit dat bepaalde nieuwe con-
trolemethodes (cf. werkmethode van de controlecyclus, toepassing van risicoana-
lyse…) de oude vertrouwde werkwijzen doorkruisen, zodat in de praktijk vaak nog
twee systemen naast elkaar bestaan, wat in bepaalde gevallen aanleiding geeft
tot verwarring, overlapping en dubbel gebruik.
De in het Handboek Controles uitgewerkte controlemodules, bijvoorbeeld voor
het vervoer van accijnsproducten, komen hieraan slechts gedeeltelijk tegemoet,
omdat ze vrij theoretisch van aard zijn en omdat het personeel van sommige
lokale controleautoriteiten slechts een beperkte opleiding heeft.
Er is dan ook nood aan een praktische en gebruiksvriendelijke leidraad voor de
lokale diensten.

Daarnaast verloopt ook de communicatie tussen bepaalde lokale controlediensten
soms gebrekkig.
Zo wordt vastgesteld dat de informatie-uitwisseling tussen de motorbrigades en
de controlesecties Accijnzen nagenoeg onbestaande is, hoewel beide diensten
zich soms binnen hetzelfde gebouw bevinden.
Onderling kan soms wel onrechtstreeks enige informatie-uitwisseling plaats-
hebben via de verslagen van de plaatselijke coördinatiecomités, die in principe
maandelijks op provinciaal niveau en semestrieel op niveau van de gewestelijke
directie samenkomen.
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4.3.6 Deelbesluit

De motorbrigades worden bij hun controleactiviteiten geconfronteerd met de
meest diverse overtredingen zodat hun werkaanbod nauwelijks voorspelbaar is en
hun controles moeilijk kunnen worden gepland. Nochtans is het ook voor deze
diensten belangrijk een zicht te hebben op de risico’s waarmee zij te maken
hebben om gericht te kunnen werken. Een specifieke risicoanalyse voor de gemo-
toriseerde controle blijkt momenteel echter nog onbestaande.

De werkmethode van de controlecycli wordt (nog) niet of slechts in sterk vereen-
voudigde vorm op de motorbrigades toegepast. Ze beschikken tot nog toe
evenmin over een geactualiseerd handboek of een praktische leidraad met een 
duidelijke en gecoördineerde beschrijving van hun takenpakket.

De beperkt opgelegde minimumnormen op de controle op de AGD's worden blijk-
baar wel gehaald.

De activiteiten van de motorbrigades zijn voornamelijk toegespitst op het regle-
mentaire gebruik van gasolie op de openbare weg. Daartoe beschikken zij niet
over een reagens om op de baan de nodige vaststellingen te doen. Bovendien
blijkt de gebruikte merker solvent yellow 124 makkelijker te verwijderen dan het
vroeger gebruikte furfurol.

Op het vlak van het vervoer van de minerale oliën blijken de motorbrigades daar-
entegen slechts weinig vaststellingen te doen.
Het personeel is bovendien onvoldoende opgeleid om (het gebruik van) de gelei-
dedocumenten inzake accijnsgoederenbewegingen met kennis van zaken te
controleren.
Tevens doen de brigades nagenoeg geen controles op het vervoer van minerale
oliën over de Belgische binnenwaterwegen.

Van een systematische en gestructureerde feedback over de controleresultaten
naar het lokale niveau van de motorbrigades en de controlesecties Accijnzen, is
tot dusver geen sprake.

De communicatie met en de informatie-uitwisseling tussen de motorbrigades en
de andere lokale autoriteiten inzake accijnzen, verloopt veeleer gebrekkig.

4.4 Gerichte opsporing 

Het Handboek Controles van de Administratie der douane en accijnzen definieert
het begrip opsporing als de gespecialiseerde werkwijze die betrekking heeft op
vermoede en/of aangekondigde fraudes, die vaak dringende analyse-, infor-
matie- en interventieprocessen impliceert, die verwijst naar het gebruik van
specifieke technieken, enz.44.

Het zijn dus de concrete aanwijzingen of vermoedens van fraude, die het onder-
scheid vormen tussen de taken van de opsporingsdiensten en die van de controle-
diensten.
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4.4.1 Opzet

4.4.1.1 Overzicht van de opsporingsdiensten

Inzake de minerale oliën zijn een aantal opsporingsdiensten actief, met onder-
scheiden materiële en territoriale bevoegdheden.

De NOD ressorteert rechtstreeks onder de CA en heeft de algemene leiding over
de opsporingsinspecties, die zelf echter over een grote autonomie beschikken. De
NOD zal met name de opsporing coördineren wanneer verscheidene diensten
betrokken zijn of wanneer internationale samenwerking is vereist. De NOD kan
ook onderzoeken opstarten, op eigen initiatief of op verzoek van de CA of een
(inter)nationale instantie. Voorts is haar taak vooral ondersteunend: het inzamelen,
analyseren en (her)verdelen van informatie en het uitwerken en toezenden van
richtlijnen45.

Onder de NOD ressorteren zeven Inspecties Opsporingen (IO) en twee
Inspecties Opsporingen Minerale Oliën (IOMO).

De OI's hebben een algemene bevoegdheid en zijn dus belast met de meest
ruime opsporingstaken inzake de materies douane en accijnzen. Hun territoriale
bevoegdheid is daarentegen gericht op een welbepaald ambtsgebied.

De IOMO’s, gevestigd te Antwerpen en te Luik, zijn respectievelijk bevoegd voor
het hele Nederlandstalige en Franstalige grondgebied. Het zijn diensten die zich
uitsluitend bezighouden met de fraude inzake de minerale oliën en daarin een
grote expertise hebben opgebouwd.

De reeds eerder behandelde 29 motorbrigades horen zowel onder de controle-
als onder de opsporingsdiensten thuis. Naast routinematige fysieke controles op
de openbare weg bieden ze ook bijstand bij gerichte opsporingsacties. 

Naast deze zuivere opsporingsdiensten werden de voorbije jaren een aantal
structuren opgezet die onder meer in de strijd tegen de fraude met minerale oliën
een ondersteunende of coördinerende rol spelen. 

Nadat eind 1998 het eindrapport van de parlementaire Senaatscommissie van
onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in België een onthutsend beeld
schetste van de omvang van de georganiseerde fraude in de petroleumsector en
de ontoereikende inspanningen om die te bestrijden, werd de adjunct-administra-
teur-generaal van de Belastingen, in uitvoering van een aanbeveling van de
Commissie, belast met de oprichting van een multidisciplinaire Task Force
Minerale Olie. Het betreft een werkgroep die, onder het voorzitterschap van de
gewestelijk directeur van de NOD, samengesteld is uit ambtenaren van ver-
schillende administraties en die werd belast met de coördinatie van de strijd
tegen de fraude met minerale oliën. De Task Force komt ongeveer tien maal per
jaar samen.

Binnen de NOD is sinds 1 oktober 2001 een Ondersteuningscel Minerale Olie
(OCMO) actief, belast met het verzamelen en verdelen van alle relevante infor-
matie afkomstig van zowel de fiscus als de politiediensten, het analyseren van de
juridische problemen en het uitwerken van een beschrijving van de fraude.
Daartoe hebben de Ministers van Financiën, van Binnenlandse Zaken en van
Justitie en de regeringscommissaris belast met de strijd tegen de grote fiscale
fraude, een samenwerkingsprotocol getekend dat voorziet in een beperkte multi-
disciplinaire staf (van leden uit de fiscale administraties en de federale politie) en
een coördinatiestructuur waar ook enkele magistraten deel van uitmaken.
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4.4.1.2 Taken en bevoegdheden 

De interne organisatie van elke opsporingsdienst komt volledig toe aan de dienst-
leider. Hij beslist autonoom over het aantal, de samenstelling en de eventuele
specialisatie van de opsporingsteams.

Inzake de minerale oliën is er geen duidelijke bevoegdheidsafbakening of taak-
verdeling tussen IOMO’s en OI’s. In de praktijk is evenwel een verdeling gegroeid
waarbij de gewone opsporingsinspecties, gelet op hun geringere specialisatie en
personeelssterkte, de grotere of meer complexe fraudedossiers overlaten of
doorspelen aan de IOMO’s.

4.4.1.3 Aansturing

De opsporingsdiensten op het terrein (IOMO’s en OI’s) werken grotendeels auto-
noom. Naar schatting slechts 20% van het controlewerk van de IOMO’s vloeit
voort uit opdrachten vanwege de NOD, de Task Force of de BBI. De directe aan-
leiding tot het opstarten van een autonoom opsporingsonderzoek is zeer divers:

• informatie vanuit de controlediensten;

• informanten uit het fraudemilieu;

• eigen deductie;

• informatie vanwege politiediensten;

• klachten uit de sector zelf (petroleumfederatie, op oneerlijke wijze uit de
markt geprijsde concurrenten…).

4.4.1.4 Planning

Vanwege hun aard, zijn de taken niet vervat in controleplannen. Fraudegevallen
vergen immers een specifieke aanpak en kunnen niet worden ingepast in strikte
regels of procedures. Er is bijgevolg geen sprake van te behalen kwantitatieve
normen en slechts in uitzonderlijke gevallen van het opmaken of respecteren van
een tijdsgebonden planning.

4.4.1.5 Risicoanalyse

De opsporingsdiensten beschouwen risicoanalyse niet als hun taak. Wel worden
via de NOD maandelijks alle significante vaststellingen meegedeeld aan de CA,
waar ze voor de dienst PFC beschikbaar zijn met het oog op risicoanalyse. De
opsporingsdiensten lijken echter niet erg overtuigd van de mogelijke meerwaarde
daarvan. 

Uit de notulen en de verslagen, met name van de vergaderingen van de Task
Force, blijkt echter dat men, zonder hieraan formeel de term risicoanalyse te kop-
pelen, er wel degelijk in slaagt het risicodomein te onderkennen en af te dekken.
Alles welbeschouwd zijn de fraudetechnieken en de protagonisten van de geor-
ganiseerde fraude grotendeels bekend en is het personeelsbestand van de
opsporingsdiensten weinig omvangrijk. Door dit beperkte kader vermindert de
nood aan formele structuren of voorschriften en kan inzake risicoanalyse veel
gebeuren op een informele wijze. Het blijft echter bij losse initiatieven zonder veel
samenhang.
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4.4.2 Uitvoering en toezicht

Ook voor de uitvoering van de opsporingsactiviteiten bestaan, naast de wette-
lijke onderzoeksbevoegdheden en dwangmiddelen die vanzelfsprekend dienen
te worden gerespecteerd, nauwelijks voorschriften of procedures. De ver-
schillende actoren vullen hun bevoegdheden en verantwoordelijkheden groten-
deels zelf in.

4.4.2.1 Werkzaamheden Task Force Minerale Olie

Het is niet eenvoudig bepaalde verwezenlijkingen éénduidig toe te schrijven aan
de Task Force Minerale Olie. In vele projecten is manifest de NOD of de IOMO
de stuwende factor. Andere projecten overlappen met of worden overgenomen in
de actiepunten van de regeringscommissaris belast met de vereenvoudiging van
de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude46. Uit de volgende
voorbeelden blijkt alleszins wel dat de Task Force een belangrijke rol speelt bij
het uitwerken van nieuwe opsporingsacties, de coördinatie ervan en het aan-
pakken van technische of juridische pijnpunten.

• De achtereenvolgende operaties CATCH en PETUNIA hebben tot doel ver-
scherpt toezicht te kunnen houden op verzendingen naar België afkomstig
van bepaalde Nederlandse leveranciers. Hiertoe wordt de accijnskantoren
gevraagd de ter visering voorgelegde AGD’s door te faxen naar de NOD. De
operaties hebben vooral hun nut in de strijd tegen BTW-carrousels, maar
bevatten ook nuttige informatie voor de IOMO’s. Beide tijdelijke acties
worden vanaf januari 2003 op permanente basis voortgezet in de actie
PETRIS.

• Inzake de problematiek van de menging van minerale oliën werden vijf test-
mengsels ter ontleding voorgelegd aan drie laboratoria, waaronder het eigen
laboratorium van douane en accijnzen. De ontledingsresultaten bleken verre
van nauwkeurig. De ondersteuningscel wordt ermee belast dit dossier op te
volgen en feedback ter verbetering te geven.

• Met de diensten bevoegd voor de binnenscheepvaart wordt onderhandeld om
bij vervoer van petroleumproducten op on-line basis te kunnen beschikken
over bepaalde gegevens uit de scheepsdocumenten. Aangezien de informatie
beschikbaar is nog voor de goederen ter bestemming zijn, kan de controle
sneller en efficiënter gestuurd worden.

• De Task Force gaf de aanzet tot een gezamenlijke actie waarbij geselec-
teerde pompstations werden gecontroleerd door de opsporingsdiensten van
zowel de Administratie der douane en accijnzen als van de AOIF. Dit leidde
tot de ontdekking van een aantal BTW-carrousels en illegale mengingen.

• Een actie, opgezet door de Task Force, richt zich op internationale transport-
bedrijven. Aan de hand van een doorlichting van een beperkt aantal firma’s
worden gemiddelden bepaald voor het verbruik en het aantal afgelegde kilo-
meters per vrachtwagen. Bij controles in de vervoersector kunnen ernstige en
niet-objectief te verantwoorden afwijkingen dan fungeren als knipperlichten
die wijzen op mogelijke fraude met facturen of ontkleuring.
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4.4.2.2 Werkzaamheden IOMO’s 

De opsporingsactiviteiten van de IOMO’s zijn zeer divers. De belangrijkste resul-
taten geboekt in 2002 waren onder meer vaststellingen van illegaal invoer van
brandstoffen uit buurlanden, diefstal van diesel uit een tanklichter en het
opsporen van drie ontkleuringsinstallaties. Daarnaast kwamen verscheidene
fraudegevallen aan het licht doordat bij een boekhoudkundig onderzoek van aan-
kopen, verkopen en voorraden verschillen werden vastgesteld. 

De vastgestelde ontdoken accijnzen beliepen nagenoeg een half miljoen euro en
er werd voor een waarde van bijna drie miljoen euro goederen in beslag genomen.

Bij hun opsporingswerk kunnen de IOMO’s een beroep doen op misdaadanalisten
die de onderlinge relaties en verbanden tussen feiten, bedrijven en natuurlijke
personen in schematische vorm trachten te vatten.

4.4.2.3 Werkzaamheden OI’s

Voor de gewone opsporingsinspecties vormt de strijd tegen de petroleumfraude
slechts één van hun vele taken. De door ons bezochte diensten ramen de daar-
aan bestede tijd op 10 à 20% van het totaal. Veel van de vaststellingen hebben
betrekking op het rijden met huisbrandolie. Sporadisch wordt ook bijstand
verleend aan onderzoeken van IOMO.

4.4.2.4 Pijnpunten

• De internationale samenwerking, die voornamelijk met Nederland vrij intens is,
verliep in het verleden moeizamer zodra het onderzoek een strafzaak werd en
in handen kwam van het gerecht (of van de Nederlandse FIOD die tussen de
opsporingsdiensten en het parket in staat). Niet alleen kregen de Belgische
opsporingsdiensten dan geen informatie meer, maar bovendien konden de
magistraten geen opdrachten geven aan de opsporingsambtenaren, die noch-
tans vaak als enige over de vereiste expertise beschikken. Dit probleem werd
recentelijk verholpen door de wet van 22 april 2003 houdende toekenning van
de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambte-
naren van de Administratie der douane en accijnzen. Door deze wet krijgen 
52 ambtenaren de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie en
worden 38 onder hen ook gemachtigd tot het gebruiken van bijzondere op-
sporingsmethoden.

• De territoriale versnippering van de vervolgingsbevoegdheid over de verschil-
lende parketten staat niet altijd garant voor een efficiënt vervolgingsbeleid.

• Rechtszaken leiden zelden tot veroordelingen. Gespecialiseerde advocaten
voeren een procedureslag en zijn er zo mee oorzaak van dat zaken jarenlang
aanslepen. Dit ontmoedigt de opsporingsdiensten die daarom minnelijke
schikkingen en snelle inbeslagnames prefereren.

• Een groot pijnpunt vormt de al geciteerde fraudegevoeligheid van de huidige
op formulieren gebaseerde AGD-regeling bij onveraccijnsde intracommunau-
taire goederenbewegingen. Problematisch is vooral dat de administratie pas
op de hoogte raakt van een zending wanneer de levering al gebeurd is. Op
termijn zal hieraan tegemoet gekomen worden door een nieuw computer-
gestuurd systeem dat 80.000 betrokkenen binnen de markt van de accijns-
goederen, via hun respectievelijke nationale administraties met elkaar zal
verbinden. Op die manier zullen de controle- en opsporingsdiensten on line en
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in real time een overzicht hebben van de goederentransporten, wat hen zal
toelaten controles en inspecties beter te plannen en te richten. De beslissing
om dit computernetwerk in te voeren is genomen door Beschikking nr.
1152/2003/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2003.
Het zal echter nog tot 2009 duren voor het systeem daadwerkelijk operatio-
neel wordt. Om de bovenvermelde fraude aan te pakken werd ondertussen
wel het initiatief genomen van het invoeren van een PWS47.

4.4.2.5 Toezicht

De autonomie van de diensten maakt dat er geen centraal overzicht is van de
werkzaamheden. De NOD heeft vaak geen weet van de lokale door de IOMO’s
en de OI’s ondernomen acties. Het hiërarchische toezicht van de NOD blijft in de
praktijk meestal beperkt tot een a posteriori kennisname van de activiteiten via
de periodieke verslagen. De enige effectieve vorm van toezicht gaat uit van de
directe dienstchefs.

Dat de gewone opsporingsinspecties vaak in het ongewisse worden gelaten over
acties door IOMO in hun werkgebied, zorgt al eens voor wrevel. Deze houding
van IOMO zou onder meer ingegeven zijn door de bekommernis geplande acties
maximaal geheim te houden. 

4.4.3 Schriftelijke vastlegging

De vaststellingen van een opsporingsonderzoek komen in de vorm van een
proces-verbaal, een verslag of een relaas terecht in een dossier en worden ver-
volledigd met bijlagen. Zodra een onderzoek is afgerond, wordt het dossier over-
gezonden aan de bevoegde gewestelijke directie voor verdere afhandeling.

De bevindingen worden tevens ingegeven in het NAKADA-bestand.

In de praktijk blijken weinig uniform gebruikte voorschriften of typedocumenten te
bestaan. De diensten ontwerpen zelf documenten of computerbestanden volgens
hun eigen noodwendigheden.

4.4.4 Terugkoppeling en bijstelling

De terugkoppeling na overzending van het dossier blijkt te variëren naargelang
van de betrokken gewestelijke directie. Sommige diensten betreuren dat ze niet
of slechts onrechtstreeks op de hoogte worden gesteld van de resultaten van hun
vaststellingen, bij andere daarentegen stelt zich terzake geen probleem.

4.4.5 Informatievoorziening

Aan de vergaderingen van de Task Force Minerale Olie neemt, naast experten die
worden uitgenodigd in het kader van specifieke onderwerpen, een vaste kern aan-
wezigen deel. Hiertoe behoren vertegenwoordigers van de AFZ en leidende amb-
tenaren van de NOD, de IOMO’s en de BBI. Deze regelmatige contacten en de
uitgebreide notulen die van elke vergadering worden opgemaakt, staan borg voor
een goede doorstroming en uitwisseling van gegevens tussen deze diensten.

De gewone opsporingsinspecties raken qua informatievoorziening op een zij-
spoor. Ze zijn niet betrokken bij de werkzaamheden van de Task Force en worden
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niet op de hoogte gehouden van de besprekingen, resultaten of acties. Er wordt
ook betreurd dat de werkvergaderingen die vroeger binnen de NOD periodiek
gehouden werden tussen de dienstchefs van de verschillende opsporingsinspec-
ties, niet meer plaatsvinden. Tekenend voor de gebrekkige informatiedoorstro-
ming naar de motorbrigades en de gewone opsporingsinspecties zijn de misver-
standen die bij deze diensten leven over technische innovaties bruikbaar bij het
opsporingswerk. Meermaals wordt er beweerd dat in het buitenland apparaten op
de markt zouden zijn die toelaten bezoedeling te detecteren aan de uitlaat van
het voertuig. Gelijkaardige verhalen doen de ronde over op het terrein bruikbare
kits om verontreiniging vast te stellen. Het bestaan van dergelijke apparaten en
tests wordt door het laboratorium te Leuven formeel ontkend.

De NOD verzamelt maandelijks alle maandverslagen van de OI's en verspreidt die
vervolgens via e-mail over alle inspecties. Er gebeurt geen analyse van de resul-
taten, de NOD speelt hier de rol van postbus. Het nut ervan is dan ook zeer
twijfelachtig en de verslagen zouden vaak niet eens meer worden gelezen.

4.4.6 Deelbesluit

De organisatie en de werking van de opsporingsdiensten is niet in detail geregu-
leerd en veel wordt overgelaten aan het lokale initiatief. Gezien de specifieke
taken en het beperkte personeelskader is dat te verantwoorden.

De administratie en de politieke overheid zijn zich bewust van de fraudegevoelig-
heid van de materie en de laatste jaren werden heel wat initiatieven ontwikkeld
om de fraude te bestrijden.

Er ontstaat een fraudeopsporing met twee snelheden. De oprichting van de
gespecialiseerde IOMO’s en de multidisciplinaire aanpak binnen de Task Force
(waar de OI’s geen deel van uitmaken) hebben de rol van de OI’s inzake de mine-
rale oliën sterk gereduceerd.

De fraudegevoeligheid binnen de petroleumsector is voor een niet onbelangrijk
deel te wijten aan tekortkomingen door beslissingen op Europees niveau. Hierbij
kan worden gedacht aan de zwakte van het AGD-systeem en de invoering van de
merker solvent yellow 124.

Een belangrijk pijnpunt is de te late kennisname van vervoersgegevens. De Task
Force tracht dat op te lossen door het PWS in te voeren en door met de diensten
bevoegd voor de binnenscheepvaart te onderhandelen.

4.5 Reactie administratie

De administratie wijst er terecht op dat er geen reagens meer is waarmee de
motorbrigades het reglementaire gebruik van gasolie op de openbare weg kunnen
controleren, omdat het vroegere reagens een gezondheidsrisico teweegbracht.
Momenteel zoekt ze volop naar een nieuw reagens. 

De administratie stelt dat het verschil in aanpak tussen, enerzijds, de klassieke
OI’s die bevoegd zijn voor lokale fraudefenomenen, met inbegrip van deze inzake
minerale oliën en, anderzijds, de gespecialiseerde IOMO’s van Antwerpen en Luik
die zich bezighouden met de opsporing van de georganiseerde criminaliteit die
het ambtsgebied van een klassieke inspectie overschrijdt en/of een grotere tech-
nische kennis vereist beantwoordt aan behoeftes inzake gespecialiseerde kennis
van regelgeving, fraudetechnieken, fraudemilieu, enzovoort. Dat de rol van de
klassieke opsporingsinspecties hierdoor werd beïnvloed, erkent de administratie
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voor zover er sprake is van een herverdeling van het takenpakket. Een echte
reductie van de rol van deze inspecties werd, formeel, niet beoogd. De herver-
deling beantwoordt volgens de administratie aan een zorg voor efficiëntie en
effectiviteit, waarbij op de hogere expertise en specialisatie van de gespeciali-
seerde opsporingsinspecties een beroep wordt gedaan als dat nodig is en op
betekenisvolle wijze kan bijdragen tot een beter resultaat.

Het Rekenhof wilde met zijn opmerking geen opportuniteitsoordeel vellen over de
invulling door de administratie van haar concrete organisatiestructuur. De kritiek
betrof dan ook niet het gehuldigde subsidiariteitsbeginsel dat een uitvloeisel is
van de principes van goed bestuur. Het Rekenhof wilde alleen aangeven dat in dit
gegeven proces de informatievoorziening van de klassieke opsporingsdiensten op
het vlak van de accijnzen op minerale oliën niet optimaal verloopt. 

De administratie wijst erop dat de blauwdruk voor de nieuwe organisatie van de
opsporingsdiensten stapsgewijs gerealiseerd wordt en dat daarvan mag worden
verwacht dat de werking ervan zal worden geoptimaliseerd en zodoende tegemoet
zal komen aan een belangrijk deel van de kritische bemerkingen die, overigens
terecht, in het ontwerpverslag werden geformuleerd.

De administratie is verbaasd over de opmerkingen over het ontbreken van een
systematisch gestructureerde feedback en de gebrekkige communicatie en
informatie-uitwisseling. Ze wijst op het bestaan van de plaatselijke coördinatie-
comités. Die worden maandelijks voorgezeten door de directeur van de geweste-
lijke inspectie. Ook worden, onder het voorzitterschap van ambtenaren van de
centrale administratie, vergaderingen van het Nationaal Coördinatiecomité
gehouden.

Het Rekenhof betwist dit niet, maar stelt vast dat, wat de feedback betreft, de
lokale controlesecties en motorbrigades nauwelijks iets vernemen van het gevolg
dat aan hun controleresultaten wordt gegeven.

Wat de gebrekkige communicatie- en informatie-uitwisseling betreft erkent het
Rekenhof het bestaan en de werking van de plaatselijke coördinatiecomités. Er is
evenwel weinig communicatie- en gegevensuitwisseling tussen de plaatselijke
controleautoriteiten (controlesecties en motorbrigades) onderling. Die blijkt
meestal van persoonsgebonden omstandigheden af te hangen. 
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Hoofdstuk 5
Conclusies en aanbevelingen

5.1 Inleiding

Het Rekenhof komt op grond van het onderzoek tot de volgende conclusies en
aanbevelingen. Een aantal ervan hebben een Europees karakter, een ander deel
heeft betrekking op zowel de uitvoering in België als in Nederland. Beide zijn in
gezamenlijke verantwoordelijkheid opgesteld door het Rekenhof en de Algemene
Rekenkamer. Daarnaast worden conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan die
enkel op de Belgische situatie betrekking hebben. Zij zijn door het Rekenhof
geformuleerd.

5.2 Europese conclusies en aanbevelingen

5.2.1 Europese conclusies

In algemene zin kan worden geconcludeerd dat de Europese regelgeving inzake
de (olie)accijns, die voortvloeit uit het Europese besluit tot instelling van een
interne markt per 1 januari 1993 en die vastgelegd is in enkele structuur- en
tariefrichtlijnen, zowel in België als in Nederland op adequate wijze in de natio-
nale wet- en regelgeving vertaald is.

Het systeem voor de heffing van accijnzen van minerale oliën kent echter wel
beperkingen die de uitvoerbaarheid en/of de controle belemmeren. Ze zijn deels
Europees en deels nationaal van aard.

Hoewel het huidige communautaire accijnssysteem een administratief gesloten
systeem is, biedt het mogelijkheden tot fraude.

In eerste instantie kan fraude ontstaan door een gebrek aan harmonisatie van de
accijnsregelgeving binnen de Europese Unie sedert 1993. Die harmonisering 
van de accijnswetgeving is moeizamer verlopen dan bij de douanewetgeving die
volledig is geharmoniseerd in het Communautair Douanewetboek. Wat de accijnzen
betreft bieden de Europese richtlijnen meer nationale beleidsruimte.

Ten tweede is er de mogelijkheid tot onmiddellijke fysieke controle, die in de
douaneregeling wel aanwezig is, maar in de accijnsregelgeving niet. De controles
gebeuren enkel achteraf, vaak veel later, op basis van documenten die bovendien
enkel door de betrokken vergunninghouders zijn opgesteld. Hier doen zich fraude-
mogelijkheden voor. 

Ten derde heeft de Europese regelgeving op het vlak van tarieven alleen minima
bepaald en verder de lidstaten de mogelijkheid geboden vrijstellingen of vermin-
deringen toe te staan. Daardoor bestaan grote tariefverschillen tussen en in de
lidstaten, wat tot fraude kan leiden.

Tot slot blijft verder nog de ontkleurings- en mengingsproblematiek een groot
frauderisico. Deze problematiek staat echter voor een belangrijk deel los van het
accijnssysteem, zoals dat in Europa momenteel bestaat.
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5.2.2 Europese aanbevelingen

Hoewel de nationale overheden weten dat de tariefverschillen tussen en binnen
de lidstaten misbruik (fraude) in de hand kunnen werken, biedt het accijns-
systeem op dit punt onvoldoende mogelijkheden tot gerichte controle. Aan-
passingen van het accijnssysteem op Europees niveau zijn, wat de minerale oliën
betreft, tot nu toe niet van de grond gekomen. Ook de tarieven zijn na 1992 niet
verder geharmoniseerd. Wel legt een beschikking van het Europees Parlement
en de Raad van 16 juni 2003 de rechtsbasis voor een uiterlijk in 2009 te intro-
duceren geautomatiseerd Europees controlesysteem voor accijnzen. EMCS laat
toe de controle op het intracommunautair vervoer sterk te verbeteren door een
tijdige informatie over het vervoer onder schorsing. Gezien het bestaan van
bovenvermelde fraudemechanismen bevelen het Belgische Rekenhof en
de Nederlandse Algemene Rekenkamer aan de nodige (financiële) prioriteit
te verlenen aan het EMCS-project. Wellicht kan een versnelde invoering ervan
worden bewerkstelligd. 

Voorts verdienen de initiatieven van de Europese Commissie om te komen tot
een volledige harmonisatie van de accijnstarieven volop ondersteuning in de strijd
tegen de accijnsfraude.

Tenslotte wordt in overweging gegeven om met een kosten-batenanalyse te
onderzoeken of een ander systeem voor het heffen van accijnzen op laagbelaste
gasolie (rode diesel), dan de gebruikelijke kleuring in combinatie met een
verlaagd tarief bij verwerving, wellicht minder fraudegevoelig en beter controleer-
baar is.

5.3 Conclusies en aanbevelingen geldig voor 
beide onderzochte landen

5.3.1 Conclusies geldig voor beide onderzochte landen

5.3.1.1 Vergunningen

Er werd in het onderzoek vastgesteld dat alle belangrijke marktspelers in het
bezit zijn van een vergunning. De vergunning is dan ook de hoeksteen van het
accijnsbouwwerk. Het verlenen en onderhouden van de vergunningen is derhalve
van groot belang, alsook het uitvoeren van de noodzakelijke controles. De admi-
nistratie moet een goed beheer voeren. Daarnaast moet de administratie vol-
doende sectorgewijze controles uitvoeren.

Hoewel de administraties in beide landen verschillend zijn georganiseerd, troffen
het Rekenhof en de Algemene Rekenkamer in de beide landen in het beheer van
de vergunningen tekortkomingen aan. Het verlenen en onderhouden van de ver-
gunningen gebeurt niet altijd op de voorgeschreven wijze.

In Nederland werden de ten dele verouderde voorschriften voor het verlenen en
onderhouden van de vergunningen bij de verschillende districten niet of niet meer
toegepast. Bovendien was de toepassing per district uiteenlopend. In dit opzicht
is sprake van een niet voldoende ordelijk proces, waarbij het uitgangspunt een-
heid van beleid en uitvoering van de Douane, niet goed tot zijn recht komt. 

In België geeft de uitvoering van de omzendbrief van 12 maart 2002, die een
verstrengde regelgeving voor het toekennen, evalueren en intrekken van de ver-
gunning implementeert, aanleiding tot een aantal praktische problemen die een
uniforme naleving niet steeds kunnen garanderen. Zo worden de voorgeschreven
termijnen niet gerespecteerd of zijn ze zeer uiteenlopend. Soms primeert het
economische belang boven de reglementering.
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Ten tweede is de vastlegging van de controlewerkzaamheden in beide landen
onvoldoende, waardoor de informatievoorziening niet goed gewaarborgd is en
terugkoppeling van de controleresultaten naar de risicoanalyse niet goed mogelijk
is. Daarmee staat de risicobeheersing onder druk. Daardoor is ook geen sprake
van een voldoende ordelijk en controleerbaar proces.

Ten derde zijn zowel de nationale als de Europese informatiebestanden van ver-
gunninghouders niet actueel en volledig. Hierdoor wordt niet voldaan aan een
belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende risicobeheersing, namelijk
een adequate informatievoorziening op het niveau van de vergunninghouders. Dat
laatste is in de controleaanpak in de beide landen een essentieel element.

Ten vierde beschikt de administratie in beide landen over onvoldoende kennis
voor het uitvoeren van bepaalde boekhoudkundige, administratieve en fysieke
controles. Dit vormt een bedreiging voor de kwaliteit van de werkzaamheden en
voor het bereiken van optimale resultaten.

5.3.1.2 Sectorgewijs toezicht/controle en opsporing

Er vinden nauwelijks wegcontroles plaats op het vervoer van minerale oliën over
de wederzijdse grens. Bij fysieke controles werken de Nederlandse en Belgische
administratie op operationeel vlak niet samen. Daardoor wordt het risico niet
afgedekt dat bij veraccijnsd vervoer van minerale oliën de accijns niet wordt
voldaan in de lidstaat van verbruik, met eventuele teruggaaf in de lidstaat van
verzending.

5.3.2 Aanbevelingen geldig voor beide onderzochte landen

5.3.2.1 Vergunningen

Aangezien het verlenen, onderhouden en controleren van een vergunning de
hoeksteen vormt voor het communautaire accijnssysteem is een goed beheer
hiervan een basisvoorwaarde. Interne voorschriften dienen up to date te zijn en
dienen strikt te worden nageleefd. Er dient toezicht gehouden te worden op de
naleving ervan.

Een schriftelijke vastlegging van de controlewerkzaamheden is van groot belang
voor de terugkoppeling naar de risicoanalyse. Verbetering van de kwaliteit van
de nationale en Europese informatiebestanden van vergunninghouders is onont-
beerlijk en wordt bijgevolg sterk aanbevolen.

Het verhogen van de kennis van de medewerkers in het algemeen en van de
kwaliteit van de informatiesystemen in het bijzonder zal leiden tot betere resul-
taten van de controlewerkzaamheden.

5.3.2.2 Sectorgewijs toezicht/controle en opsporing

Het zou nuttig zijn dat de Belgische en Nederlandse administraties op operatio-
neel vlak intensiever samenwerken voor de wegcontroles op het vervoer van
minerale oliën over de wederzijdse grens. Het noodzakelijke toezicht waarborgt
de juiste naleving van de accijnsbepalingen en heeft een preventief effect.
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5.4 Nationale conclusies en aanbevelingen

5.4.1 Nationale conclusies

5.4.1.1 Omzetting

De Belgische accijnswet- en regelgeving sluit nauw aan bij de Europese regel-
geving. België heeft van de mogelijkheid gebruikgemaakt een aantal bijkomende
controlemaatregelen en -voorwaarden in te voeren in een poging de hiaten in de
Europese regelgeving te dichten.

De Belgische regelgeving is strenger dan de Europese voorschriften voor het
toekennen, evalueren en intrekken van de vergunningen.

5.4.1.2 Aanpak door de administratie

Vergunningen

De Administratie der douane en accijnzen heeft recent veel aandacht besteed
aan het opzetten van een op risicobeheersing gefundeerd beleid inzake het
verlenen, onderhouden en controleren van de vergunningen. Typische voor-
beelden daarvan zijn de omzendbrief van 12 maart 2002 en het beleidsplan 2001-
2005.

De omzendbrief, die de verstrengde regelgeving voor het toekennen, evalueren
en intrekken van de vergunningen implementeert, voorziet via een stapsgewijze
procedure en behandeling door onderscheiden diensten in een volledige door-
lichting en daaruit voortvloeiende kennis van de vergunningaanvrager en -houder.
Voor de herziening van de bestaande vergunningen is evenwel geen tijdspad
uitgetekend.

De toepassing van de voorschriften inzake vergunningverlening wordt buiten de 
al aangehaalde praktische problemen bij de uitvoering van de omzendbrief,
behoorlijk bewaakt. 

In het beleidsplan 2001-2005 worden de doelstellingen en de controlemethodo-
logie van de controlecycli schriftelijk vastgelegd. Binnen de controlecycli is het
bepalen van risicoprofielen onontbeerlijk voor het uitwerken van de controle-
programma’s. 

De afstemming van de controleactiviteiten op basis van risicobepaling druist
evenwel in tegen de lineair gedefinieerde controles zoals die zijn uitgedrukt in de
beheersdoelstellingen. 

De lineair voorgeschreven fysieke en administratieve controles worden altijd
uitgevoerd, wat bij de boekhoudkundige controles niet steeds het geval is. 

Het onderscheid tussen een administratieve en een boekhoudkundige controle
bleek in de praktijk niet eenduidig en ligt, naast het gebrek aan gespecialiseerde
teams, aan de basis van het lage aantal verrichte boekhoudkundige controles. 

Geïntegreerde controles die moeten zorgen voor een betere afstemming van
de controlewerkzaamheden van de verschillende diensten van de fiscale admi-
nistratie, met name AOIF en Douane en accijnzen, worden nog niet uitgevoerd,
behalve grensoverschrijdende boekhoudkundige controles in het kader van een
Europees opleidingsprogramma.

De techniek van de controlecyclus wordt niet altijd uniform toegepast.

De risicobepaling gebeurt op een niet-gestructureerde wijze. De plaatselijke
ervaring en het financiële belang blijven doorslaggevend. Overigens kan door het
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ontbreken van geautomatiseerde gegevens een goederengerichte risicoanalyse
momenteel niet uitgevoerd worden.

De Belgische administratie is zich bewust van de hiaten in het huidige accijns-
systeem en pleit al geruime tijd voor het invoeren van het EMCS als opvolger van
het EWS. Momenteel wordt dit nog niet op minerale oliën toegepast. Als voor-
lopig alternatief werd in afspraak met de Nederlandse Petroleumfederatie het
PWS ingevoerd met de bedoeling snel informatie te verkrijgen over verzending
van minerale oliën van Nederland naar België.

Sectorgewijze controle en opsporing

De techniciteit van de regelgeving en de complexiteit van de fraudemechanismen
hebben de administratie genoopt tot het oprichten van meer gespecialiseerde
opsporingsdiensten, met name de beide IOMO’s en – op coördinerend vlak – de
Task Force Minerale Olie. Geprangd tussen de motorbrigades en de IOMO’s
is de rol van de klassieke opsporingsinspecties inzake minerale oliën niet meer
duidelijk gedefinieerd.

Bij hun controleactiviteiten worden de motorbrigades geconfronteerd met de
meest diverse overtredingen, zodat hun werkaanbod nauwelijks voorspelbaar is
en hun controlewerk moeilijk kan worden gepland. Nochtans is het ook voor deze
diensten belangrijk een zicht te hebben op de voornaamste (fraude)risico’s om
gericht te kunnen werken. Een specifieke risicoanalyse voor de gemotoriseerde
controle is momenteel echter niet voorhanden. Zo bij sommige brigades gesproken
zou kunnen worden van een zekere risicoanalyse bij bepaalde controleactiviteiten,
dan is die zeer pragmatisch opgevat en vooral gebaseerd op persoonlijke ervaring
en intuïtie.

Ook bij de opsporingsdiensten wordt risicoanalyse weinig systematisch toe-
gepast, maar dat wordt voor een groot deel ondervangen door informele initia-
tieven die mogelijk zijn doordat het terrein, zowel wat de fraudetechnieken, het
fraudemilieu zelf als de bestaffing van de opsporingsdiensten betreft, in omvang
beperkt is.

Het aansturen van het werkaanbod door de werkmethode van de controlecycli
wordt (nog) niet of slechts in een vereenvoudigde vorm op de motorbrigades toe-
gepast.

De controleactiviteiten van de motorbrigades zijn voornamelijk toegespitst op het
reglementaire gebruik van gasolie op de openbare weg. Daartoe beschikken zij
evenwel niet (meer) over een reagens om op de baan de nodige vaststellingen te
doen.

Enige tijd geleden werd het gebruik van de merker solvent yellow 124 ingevoerd
ter vervanging van het vroegere furfurol. Het nieuwe product blijkt echter gemak-
kelijker te verwijderen en moeilijker te detecteren omdat er geen reagens bestaat
dat controle op de weg toelaat.

Op het vlak van het vervoer van minerale oliën blijken de motorbrigades slechts
weinig vaststellingen te doen. Overigens is er (te) weinig personeel dat vol-
doende is opgeleid om de geleidedocumenten bij accijnsgoederenbewegingen
met kennis van zaken te controleren.

Ook op het vervoer van minerale oliën over de Belgische binnenwaterwegen
worden nagenoeg geen controles verricht.

De niet-gedetailleerde organisatie en aansturing alsook de grote autonomie van
de opsporingsdiensten zijn te verantwoorden gelet op de onvoorspelbaarheid en
het specifieke karakter van hun werkzaamheden.
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Pijnpunten blijven onder meer de versnippering van de territoriale vervolgings-
bevoegdheid over de verschillende parketten en de ontmoedigend trage rechts-
gang. Vooruitgang werd dan weer wel geboekt door de toekenning van de hoe-
danigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren.

Vastlegging

Door een gebrek aan standaardisatie worden bij de vergunningverlening de
rechten en de plichten van de vergunninghouder en de nadere regels voor het
gebruik van de vergunning niet overal uniform geformuleerd.

Bij een fysieke opname wordt in regel een proces-verbaal van opneming opge-
maakt, dat kan doorgaan als controleverslag. 

Dit is niet altijd zo bij de uitvoering van een boekhoudkundige of administratieve
controle, noch bij de controlewerkzaamheden van de motorbrigades en de
opsporingsdiensten. Met name bij de opsporingsdiensten zijn weinig standaard-
formulieren of gemeenschappelijke bestanden voorhanden.

Sinds de invoering van het Informatieplan 2003 gebruiken de motorbrigades en
de controlesecties Accijnzen gestandaardiseerde documenten voor hun controles
en vaststellingen.

Zowel op lokaal niveau, als op het niveau van de gewestelijke directies worden
soms bepaalde databanken ontwikkeld, evenwel altijd op persoonlijk initiatief en
voor eigen gebruik.

Terugkoppeling

De schriftelijke vastlegging van de controleactiviteiten in het controleverslag
vormt de hoeksteen voor de terugkoppeling van de resultaten van de controles
naar de risicoanalyse en de controleplannen. Deze schriftelijke vastlegging vindt
– zoals reeds gezegd – niet altijd plaats, waardoor de terugkoppeling gebrekkig
verloopt.

De terugkoppeling van de controlebevindingen naar de vergunningsvoorwaarden
beperkt zich in hoofdzaak tot de intrekking van een vergunning of tot het nemen
van verscherpte controlemaatregelen. Zelden worden de vergunningsvoor-
waarden aangepast. Dit komt doordat de begeleidende brief bij de basisver-
gunning slechts beperkt melding maakt van de werkafspraken tussen de admi-
nistratie en de vergunninghouder.

De bijstelling van de controleplannen en de risicoanalyse op basis van de resul-
taten van een voorafgaande audit of een opvolgingsaudit gebeurt slechts spora-
disch.

Van een systematische en gestructureerde feedback van de controleresultaten
naar het lokale niveau van de motorbrigades en de controlesecties Accijnzen toe,
is nog geen sprake.

De feedback over het verdere gevolg dat aan een opsporingsdossier wordt
gegeven, verschilt naargelang van de betrokken gewestelijke directie.

Informatievoorziening

Met betrekking tot de vastgestelde overtredingen, ontbreekt een structurele
informatieoverdracht tussen de diensten die de vaststellingen deden en afhan-
delden en zij die de vergunningen beheren. Dit bemoeilijkt het intrekken van
vergunningen bij herhaalde overtredingen.
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Bij gebrek aan een tussentijdse analyse van de kwartaalrapporten door de hogere
beleidsinstanties, vindt geen tijdige besluitvorming en bijsturing van de beheers-
doelstellingen plaats.

De feedback van de controleresultaten door de hogere beleidsinstanties naar de
lokale controleautoriteiten, is vaak onbestaande.

De communicatie met en de informatie-uitwisseling tussen de motorbrigades en
de andere lokale accijnsdiensten verloopt nogal gebrekkig.

De Task Force Minerale Olie blijkt een goed functionerend overleg- en coördina-
tieforum. De klassieke opsporingsinspecties blijven evenwel grotendeels ver-
stoken van haar informatie.

Het nut van het inzamelen en redistribueren van maandverslagen van en naar
de opsporingsinspecties blijft gering zolang er op het niveau van de NOD geen
analyse van de gegevens mee gepaard gaat.

Op het hoger niveau bestaat de samenwerking wel en is er vastgesteld dat er
tussen de Nederlandse FIOD (Fiscale Inlichtingen en de Opsporingsdienst) en de
Belgische NOD (Nationale Opsporingsdirectie) gestructureerd overleg bestaat.

5.4.2 Nationale aanbevelingen

5.4.2.1 Vergunningen 

De praktische problemen bij de uitvoering van de omzendbrief van 12 maart 2002
moeten verder efficiënt opgelost worden in samenspraak met alle betrokken
diensten.

De controlecyclus, die voorschrijft dat de controles moeten worden bepaald op
basis van de risicoanalyse, druist in tegen de strikt lineair gedefinieerde controles,
geformuleerd in het beleidsplan. Het valt aan te bevelen de controles op basis
van de risicoanalyse te laten primeren op de strikt lineair gedefinieerde controles.

Geïntegreerde controles met een betere afstemming van de controlewerkzaam-
heden van de verschillende diensten moeten worden nagestreefd. Een nauwe
samenwerking met de AOIF is wenselijk bij de opsporing van fictieve AGD’s en
bij het toezicht op de verzending van goederen uit andere lidstaten. Deze controle
is zeker uitvoerbaar indien de goederenbeweging het voorwerp uitmaakt van een
handelstransactie. 

Voordat EMCS operationeel wordt medio 2009, is het aangewezen dat het op
Belgisch initiatief ontwikkelde PWS-systeem verder wordt ontplooid. Het verdient
aanbeveling het om te zetten in een samenwerkingsakkoord tussen de
Nederlandse en de Belgische administratie en het indien mogelijk uit te breiden. 

5.4.2.2 Sectorgewijze controle en opsporing 

Een duidelijke definitie van de rol van de klassieke opsporingsinspecties minerale
oliën verhoogt hun efficiënt optreden en verdient dus aanbeveling. 

Ondanks het specifieke karakter van de controleactiviteiten van de motorbrigades
is de techniek van de risicoanalyse en de uitvoering van de controlecycli mogelijk
voor de controle op het vervoer van minerale oliën, op de weg en over de binnen-
waterwegen. Het is raadzaam deze werkwijze en de opleidingen over het gebruik
van geleidedocumenten inzake accijnsgoederenbewegingen in te voeren om het
aantal controles op het vervoer te verhogen.
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Aangezien de ontkleurings- en mengingsproblematiek een groot frauderisico
inhoudt, is het aangewezen dat wordt gezocht naar een nieuw, betrouwbaar en
veilig reagens om de merker solvent yellow 124 op te sporen. 

5.4.2.3 Vastlegging en terugkoppeling 

Het standaardiseren van de begeleidende brief is aangewezen om de rechten en
de plichten van de vergunninghouder en de nadere regels voor het gebruik van de
vergunning overal uniform te formuleren. 

Het formuleren van heldere werkafspraken tussen de administratie en de ver-
gunninghouder verdient aanbeveling en zal een terugkoppeling van de controle-
bevindingen naar de vergunningsvoorwaarden bevorderen.

Een stelselmatige en uniforme schriftelijke vastlegging van de uitgevoerde controle-
werkzaamheden in een controleverslag is aan te bevelen. Schriftelijke vastlegging
is een voorwaarde voor het uitvoeren van een interne controle, van een kwali-
teitsbewaking en van een evaluatie van de risicobeheersing en voor de terug-
koppeling van de resultaten van de controles. 

Een betere aanwending en opvolging van de resultaten van de voorafgaande
audit of de opvolgingsaudit is aangewezen voor een concrete risicobepaling en
voor het opstellen van de controleplannen.

Een uniforme gedragslijn bij het ingeven van de vastgestelde overtredingen in
NAKADA is aan te bevelen om de volledigheid ervan te bevorderen. Het ver-
hogen van de gebruiksvriendelijkheid ervan zal, enerzijds, een stimulerend effect
hebben voor een systematische en gestructureerde feedback van de controle-
resultaten naar de diverse lokale controleautoriteiten en, anderzijds, de terug-
koppeling van deze resultaten naar risicoanalyse verbeteren.

5.4.2.4 Informatievoorziening

De informatie-uitwisseling binnen de administratie is voor verbetering vatbaar
door:

• de doorstroming en uitwisseling van gegevens over de vergunninghouders
naar de motorbrigades te structureren om zo de controle door de motor-
brigades op het vervoer van minerale oliën te bevorderen;

• de informatievoorziening over openstaande schulden en ernstige of herhaalde
overtredingen verder uit te bouwen om een optimale toepassing van de
omzendbrief van 12 maart 2002 mogelijk te maken;

• informatie over de acties en de resultaten van de Task Force en de NOD naar
de lokale opsporinginspecties door te sturen. Een analyse door de NOD van
de resultaten van de maandelijkse verslagen, opgemaakt door de opsporing-
inspecties, verhoogt ongetwijfeld de bruikbaarheid van de ingezamelde infor-
matie. 

Aandacht moet worden besteed aan de opvolging van de beheersdoelstellingen
en andere bestuurlijke informatie door het hoger management. Het is aan-
gewezen de kwartaalrapporteringen op nationaal niveau te analyseren zodat ze
beter worden aangewend voor een bijsturing.

Het bijhouden van een centraal bestand van vergunninghouders dat een volledig
overzicht geeft van alle uitgereikte vergunningen (inclusief de bijkomende ver-
gunningen) en dat informatie bevat over de aard en de grootte van de vergun-
ninghouders is een primaire voorwaarde voor een goed risicobeheer. In concreto
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is een aanvulling van de SEED-Belgium aan te raden. Een stelselmatige update
van de SEED-Europe is aan te bevelen om de garanties inzake de aanzuiverings-
procedure te verhogen en om te voorkomen dat vergunninghouders die niet meer
over een geldige vergunning beschikken, nog AGD’s kunnen opmaken. 

Om de risicoanalyse praktisch te verwezenlijken is het aangewezen te beschikken
over gegevensbanken met relevante informatie over de identificatie van de risico’s
(data van fysieke opnames en administratieve controles, geautomatiseerde
gegevens voor accijnsbewegingen, stelselmatige tekorten en tevelen, bestand
van vastgestelde overtredingen en de manier waarop ze worden afgehandeld). 

Het is raadzaam lokaal ontwikkelde informatiesystemen en gegevensbestanden
nationaal aan te wenden, bijvoorbeeld:

• het automatisch dossieropvolgingssysteem voor elke stap in de procedure
voor de verlening en herziening van de vergunning;

• het lokale bestand van overtredingen en van de afhandeling van geschillen;

• het lokaal ontwikkeld nummerplatenbestand (dat overtredingen bevat als
gevolg van de motorbrandstofcontrole op de openbare weg door de motor-
brigades). 

5.5 Reactie van de Minister van Financiën

Het ontwerpverslag werd op 1 oktober 2003 aan de Minister van Financiën over-
gezonden met het oog op de tweede tegensprekelijke fase. Verschillend van het
ontwerprapport voor de eerste tegensprekelijke fase met de administratie, wer-
den in het ontwerprapport aan de minister ook algemene conclusies en aanbeve-
lingen opgenomen. Die hadden telkens een Europese, binationale of nationale
dimensie.

Bij brief van 22 oktober 2003 heeft de Minister van Financiën geantwoord dat hij
de opmerkingen die de administratie heeft geformuleerd, volledig deelt. 

De minister is in deze brief evenwel niet dieper ingegaan op de algemene conclusies
en aanbevelingen.

Het Rekenhof had niettemin verwacht te mogen vernemen welke maatregelen de
minister plant te nemen om aan de geciteerde aanbevelingen tegemoet te komen.
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Hoofdstuk 6
Samenvatting van het rapport van de Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer heeft in nauwe samenwerking met het Rekenhof van
België in de periode april 2002-mei 2003 onderzoek gedaan naar de wijze waarop
de Douane de heffing van de accijnzen op minerale oliën uitvoert. Doel van het
gezamenlijke onderzoek was om tot een oordeel te komen over het functioneren
van de Belastingdienst/Douane (in België: Administratie der douane en accijnzen)
en daarmee bij te dragen aan versterking van de controleaanpak op dit gebied.
Daarnaast werd beoogd bij te dragen tot (verdere) harmonisatie en modernisering
van de communautaire accijnsregelgeving, met het oog op verbetering van de uit-
voering op nationaal niveau. Met de accijns op minerale oliën, een nationale
belasting, was 5.223 miljoen euro (2001) respectievelijk 5.761 miljoen euro (2002)
als ontvangsten voor de schatkist gemoeid.

De centrale vraag in het onderzoek was of de Douane erin slaagt de wet- 
en regelgeving op het gebied van de accijnzen op minerale oliën adequaat uit te
voeren en te handhaven. Die vraag hebben de Algemene Rekenkamer en het
Rekenhof beantwoord door onderzoek uit te voeren naar het accijnssysteem voor
minerale oliën, naar het beheer (verlenen, onderhouden en controleren) van
accijnsvergunningen en naar de uitvoering van de controle door de Douane op de
minerale oliesector als geheel (sectorgewijs toezicht).

De Algemene Rekenkamer en het Rekenhof zijn tot het oordeel gekomen dat het
accijnssysteem als geheel, bedoeld als een administratief gesloten systeem, in de
praktijk beperkingen kent die de uitvoerbaarheid en/of de controle belemmeren.
Een – niet onaanzienlijk – gedeelte van de fraude wordt hierdoor in de hand
gewerkt. De belangrijkste oorzaak daarvan is het gebrek aan harmonisatie van de
communautaire accijnsregelgeving in het algemeen en van de tarieven tussen en
binnen de lidstaten in het bijzonder. Daarnaast is het voor de Douane onmogelijk
accijnsgoederen direct fysiek te controleren. De controle vindt achteraf plaats en
is met name administratief van aard. 

De Algemene Rekenkamer en het Rekenhof roepen de ministers dan ook op de
Europese plannen tot verdere harmonisatie van de accijnstarieven en tot het
implementeren van een Europees geautomatiseerd controlesysteem voor de
accijnzen van ganser harte te steunen. 

De Algemene Rekenkamer en het Rekenhof hebben daarnaast de volgende
bevindingen gedaan. 

Het beheer van de accijnsvergunningen voor minerale oliën is volgens de
Algemene Rekenkamer niet in alle opzichten ordelijk en controleerbaar. Dit is een
situatie die zich evenzeer in België voordoet. Het verlenen en onderhouden van
vergunningen – de hoeksteen van het accijnsgebouw – verloopt niet altijd op de
voorgeschreven wijze, waarmee uniforme uitvoering niet gewaarborgd is. 

Voorts is de vastlegging van de verrichte (controle)werkzaamheden onvoldoende.
De informatievoorziening is daardoor niet gewaarborgd en terugkoppeling naar de
risicoanalyse is niet goed mogelijk. Het risicobeheersingsconcept waarmee de
Douane haar taken uitvoert, staat hiermee onder druk. De geautomatiseerde
informatiesystemen – zowel Europees als nationaal – voldoen niet, daar zij onvol-
ledig en/of niet-actueel zijn. Voorts ontbreekt het bij de Douane aan voldoende
kennis voor het uitvoeren van (administratieve en/of fysieke) controles op het
gebied van de minerale oliën. Op al deze punten wordt aanbevolen tot verbete-
ringen te komen. 
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Tot slot hebben de Algemene Rekenkamer en het Rekenhof geconstateerd dat er
geen operationele samenwerking bestaat tussen de Nederlandse en Belgische
administratie op het gebied van de fysieke controles bij grensoverschrijdend
(olie)vervoer. Op dit punt bevelen zij aan tot samenwerking te geraken. 

De uitvoering van de accijnstaak op nationaal niveau geeft de Algemene
Rekenkamer aanleiding op te merken dat de Douane veel van de voorschriften
niet naleeft, deels ook omdat ze verouderd zijn en niet aansluiten bij de ontwik-
kelingen van de laatste jaren. De opzet sluit niet aan bij de praktijk, wat tot
verschil in uitvoering op regionaal niveau leidt. 

De doelgroepaanpak, waarbij de Douane controles verricht op basis van risico-
analyse, is volgens de Algemene Rekenkamer (nog) niet goed uitgewerkt. In de
overgangsfase van individuele klantbehandeling naar doelgroepaanpak is onder
meer niet duidelijk wat er in de overgangsfase precies aan controle moet gebeu-
ren en op welk niveau deze controles moeten worden aangestuurd. Ook heeft de
Douane geen goed beeld van de risico’s die in die overgang worden gelopen.
Positief is in dit verband wel dat de Douane inmiddels heeft bepaald welke
klanten nog individuele behandeling zullen krijgen en welke onder de doelgroep
zullen vallen. 

De sectorgewijze aanpak is nog volop in ontwikkeling. In 2001-2002 heeft de
Douane slechts weinig controles landelijk aangestuurd. De beoogde 50% werd bij
lange na niet gehaald. Ook is bij die aanpak nog niet duidelijk in welke mate de
(beschreven) risico’s ermee moeten worden afgedekt. Tot nu toe wordt een groot
deel ervan (nog) niet via landelijke controleopdrachten bestreken.

De op regionaal niveau aangestuurde controles zijn tot nu toe vooral fysieke
controles gericht op ‘onbekende klanten’ en aangestuurd binnen fysiek toezicht.
De beoogde 30% aansturing door de regionale DIA’s wordt nog niet gehaald. Wel
is een trend waarneembaar van meer aandacht bij de DIA’s voor accijnzen op
minerale oliën. 

De Algemene Rekenkamer heeft voorts vastgesteld dat de informatievoorziening
over de geplande en uitgevoerde accijnscontroles op minerale oliën gebrekkig is.
Zo is er geen onderverdeling in aansturingsniveau mogelijk en worden niet alle
controles in het daarvoor bedoelde geautomatiseerde systeem opgenomen. De
bestuurlijke informatie van de Douane is zodanig vormgegeven, dat geen ‘harde’
cijfers beschikbaar zijn over de feitelijke aansturing, terwijl daarvoor wel streef-
cijfers zijn geformuleerd. De Algemene Rekenkamer acht het van groot belang
dat het toezicht op de integrale uitvoering van de controleprogramma’s en op de
controleplanningen wordt verbeterd en daar structureel capaciteit voor wordt
vrijgemaakt binnen de primaire processen. De doelgroepaanpak dient volgens
haar beter te worden uitgewerkt, met name ook voor de overgangsfase van indi-
viduele behandeling naar doelgroepcontroles. Om de mate te kunnen bepalen
waarin de streefcijfers over de aansturing van controles worden gehaald, is het
aanbevelenswaardig de bestuurlijke informatie van de Douane daarvoor geschikt
te maken.

Reactie staatssecretaris van Financiën en nawoord Algemene Rekenkamer

De staatssecretaris van Financiën – die mede namens de minister op het rapport
heeft gereageerd – onderschrijft het merendeel van de conclusies van het onder-
zoek en geeft aan dat hij de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer 
zal opvolgen. Tijdens het onderzoek en kort nadat het was afgerond, heeft 
de Douane verschillende interne richtlijnen opgesteld ter verbetering van het
werkproces. 
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Het rapport geeft, aldus de staatssecretaris, een herkenbaar beeld van het 
douanetoezicht op de accijns van minerale oliën. Het spreekt hem aan dat het
onderzoek zich over twee lidstaten uitstrekt. Daarmee is volgens de bewindsman
duidelijk aangegeven dat een van de omgevingsfactoren op dit terrein de interna-
tionale dimensie is. Hij vindt het interessant te mogen constateren dat de
Belgische Douane in een aantal situaties met soortgelijke problematiek wordt
geconfronteerd als de Nederlandse. 

De staatssecretaris laat weten de conclusies en aanbevelingen van de Algemene
Rekenkamer zeer ter harte te nemen. Het onderzoek legt volgens hem de vinger
op enkele zere plekken en heeft een katalyserende werking gehad. Diverse
onvolkomenheden zijn inmiddels verbeterd.

Er is een werkgroep in het leven geroepen om concrete voorstellen te formuleren
naar aanleiding van de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer. De werk-
groep gaat voor eind 2003 rapporteren. De staatssecretaris stelt dat de verbe-
teringen in 2005 gerealiseerd zullen zijn en zullen worden opgenomen in het
Handboek Klantbehandeling Douane. 

Twee aanbevelingen neemt de staatssecretaris niet over. Een teruggaafstelsel
voor laag te belasten gasolie wil hij niet, daar dat in strijd is met het kabinets-
beleid inzake de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven. Ook wil de
staatsecretaris geen wijziging aanbrengen in het beleid op het gebied van de 
toegang van Douanemedewerkers tot informatie bij de ‘blauwe’ kant van de
Belastingdienst. Hoewel de Algemene Rekenkamer begrip heeft voor dit door het
integriteitsbeleid van de Belastingdienst ingegeven standpunt, hoopt zij wel op
een efficiënter gebruik van de bestaande mogelijkheden tot informatievergaring.

De Algemene Rekenkamer is verheugd over de vele reeds ondernomen dan wel
voorgenomen acties en over het tempo waarmee de staatssecretaris een en
ander aanpakt. Zij hoopt dat de voorgenomen verbeteringen zullen bijdragen aan
de versterking van de risicogestuurde doelgroepaanpak van de Douane, en daar-
mee tot het dichten van de kloof tussen opzet en werking van de accijnsheffing
op minerale oliën. De Algemene Rekenkamer zal de ontwikkelingen gericht op
realisatie uiterlijk in 2005 met veel belangstelling volgen.
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Lijst met afkortingen

AFZ Administratie van Fiscale Zaken

AGD Administratief Geleide Document

AOIF Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit

BBI Bijzondere Belasting Inspectie

BTW Belasting over de Toegevoegde Waarde

CA Centrale Administratie

CDIB Centrale Dienst voor Informatiebeheer en Risicocontrole

DA Dienst Accijnsprocedures

DIC Douane Informatie Centrum

DACO Dienst Algemene Controle en Organisatie

DC Dienst Geschillen

DI Decimale Indeling

DOC Dienst Organisatie Controles en Diverse Regelingen

EMCS Excise Movement and Control System

EWS Early Warning System

EU Europese Unie

FIOD Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst

FOD Federale Overheidsdienst

GN Gecombineerde Nomenclatuur

HPLC Hogedruk Vloeistof Chromatografen

IOMO Inspectie Opsporingen Minerale Olie

IO Inspectie Opsporingen Accijnzen

IVK Instituut voor Veterinaire Keuring

LPG Liquid Petroleum Gas

NAKADA Nationaal Kaartsysteem inzake douane en accijnzen

NOD Nationale Opsporingsdirectie

OCMO Ondersteuningscel Minerale Olie

PFC Dienst Planning, Financiën en Communicatie

PWS Parallel Warning System

RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

SEED System Exchange of Excise Data

VGD Vereenvoudigd Geleidedocument

VNPI Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie
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Lexicon

Administratieve controle

Met administratieve controle wordt de controle op het juiste gebruik van de
AGD’s en de controle op de aangiften ten verbruik ACC-code 4 (controle op de
correcte inverbruikstelling aan de hand van inschrijvingen in het register 592,
facturen, enz...) bedoeld. 

Akte van onderwerping

Een akte van onderwerping is een voorwaardelijke schikking die slechts definitief
wordt door de uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring van de gewestelijk
directeur binnen een termijn van 60 dagen.

Boekhoudkundige controle

Het Handboek Controles definieert een boekhoudkundige controle als een syste-
matisch onderzoek van de boeken en documenten van een vergunninghouder om:

• de juistheid van de boekhoudkundige inschrijvingen te controleren met
betrekking tot de gegevens van de aangiften, registers, documenten, ...;

• de eventuele fouten of fraudegevallen vast te stellen en naar boven te
brengen;

• de fouten of fraudegevallen te voorkomen door de voor het bedrijf onont-
beerlijke modificaties aan te brengen en door de preventieve controlemaat-
regelen te versterken. 

Belastingentrepot

Een belastingentrepot is iedere plaats waar de erkende entrepothouder bij de
bedrijfsuitoefening accijnsproducten onder schorsing van de accijns produceert,
verwerkt, voorhanden heeft, ontvangt of verzendt, zulks onder de voorwaarden
bepaald door de lidstaat waar het belastingentrepot is gelegen.

Controlecycli

De techniek van de controlecycli heeft het implementeren van een werkmethode
tot doel die toelaat aan elke dienstchef op ieder moment de goede werking te
verzekeren door:

• een planning van de controles op basis van risicoanalyse;

• een beheer van middelen inzake personeel en materiaal rekeninghoudend met
de na te streven beheersdoelstellingen;

• een evaluatie van de resultaten.

DOC-fiche

Een DOC-fiche heeft tot doel de aandacht te vestigen op bepaalde risico’s en
fraudemechanismen. De DOC-fiche maakt duidelijk welke controle er in een
bepaald geval is vereist en welke actie er is gewenst. DOC-fiches zijn te
beschouwen als een soort van minirisicoprofielen.
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EMCS 

Het EMCS (Excise Movement and Control System), voorgesteld door de
Europese Unie, bestaat uit de informatisering van het verkeer van en de controles
op de accijnsgoederen. Het laat toe de accijnsbewegingen beter te volgen en te
kennen en gerichte controles uit te voeren. 

EWS

Het EWS (Early Warning System) is een systeem van voorafgaande kennisgeving
voor intracommunautaire verzendingen van accijnsproducten om de fraude in de
sector van de alcoholische dranken en van de tabak te bestrijden. Dit systeem
laat de lidstaat van vertrek toe inlichtingen over het vertrek van accijnsproducten
te verstrekken aan de lidstaat van bestemming voordat de zending ter bestem-
ming aankomt. Het EWS beperkt zich uitsluitend tot zendingen onder de schor-
singsregeling naar een andere lidstaat. 

Fysieke controle

De fysieke controle omvat de visuele verificatie van de voorraad of de geprodu-
ceerde goederen (nemen van monsters voor analyse) en de fysieke opname van
de voorraad in het belastingentrepot.

Gegevensformulier operator

Het gegevensformulier operator is een formulier met risico-indicatoren dat na het
uitvoeren van een voorafgaande audit dient te worden ingevuld. Aan de hand
daarvan kan een globaal risico worden berekend waardoor de operator een plaats
krijgt op de risicoschaal. Deze rangschikking kan worden beschouwd als een
eerste waarderingselement voor de vergunninghouder.

Informatierapport operator

Het informatierapport operator verschaft hoofdzakelijk financiële gegevens over
het bedrijf en identificeert de naam en de verbondenheid van aandeelhouders en
bestuurders. Daarnaast wordt er een overzicht gegeven van alle basisvergunningen
waarover de betrokken vergunninghouder beschikt en wordt melding gemaakt
van alle overtredingen opgenomen in NAKADA. 

Informatieplan

Het informatieplan omvat alle structurele bestuurlijke informatiestromen tussen
de gewestelijke directies, de nationale diensten, de diensten van de CA en de
directeur-generaal.

NAKADA

Het Nationaal Kaartsysteem inzake douane en accijnzen is een gegevensbank die
informatie bevat over de vastgestelde misdrijven inzake douane en accijnzen en
bepaalde lopende onderzoeken. Deze gegevensbank heeft tot doel actuele infor-
matie te bieden over:

• de overtreders en hun medeplichtige(n);

• de misdrijven (aard, gebied, betrokken regeling);

• de betrokken goederen en producten;

• de rechten, de restituties, alsook de opgelegde boetes.
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PWS

Het PWS (Parallel Warning System) is identiek aan het Early Warning System,
maar is beperkt tot een voorafgaande melding van bewegingen van minerale oliën
tussen Nederland en België. 

Risicobeheer

Het risicobeheer maakt het voor de administratie mogelijk de inspanningen inzake
controle toe te spitsen op die bewegingen en zendingen van goederen/producten,
op die regelingen/bestemmingen en op die operatoren die een risico vertegen-
woordigen.

Risico-indicatoren

Risico-indicatoren zijn factoren of soorten van informatie die risico’s uitdrukken
en die, afzonderlijk of gezamenlijk met andere indicatoren, na analyse een beoor-
deling mogelijk maken om het risiconiveau te bepalen. 

Risicoprofiel

Een risicoprofiel omhelst de identificatie van het risicogebied, de mogelijke risi-
co’s, de desbetreffende risico-indicatoren en het risiconiveau. Door middel van
het risicoprofiel wordt het risicobeheer in de praktijk omgezet.

SEED-bestand

Het System Exchange of Excise Data-bestand bevat alle entrepothouders, gere-
gistreerde bedrijven en fiscale vertegenwoordigers die in België beschikken over
een vergunning.

Voorafgaande audit

Een voorafgaande audit omvat voornamelijk een voorafgaand onderzoek van de
aanvraag ingediend door een potentiële vergunninghouder en van de identificatie
en betrouwbaarheid van de aanvrager. Het omvat eveneens een verificatie van de
interne procedures van de onderneming, van haar boekhoudkundige geschriften
en van haar technische installaties. 

Verkeersverificatiedocument

Het systeem van verkeersverificatie wordt a posteriori toegepast op de goederen-
bewegingen. De betrokken diensten kunnen de regelmatigheid van een geïso-
leerde beweging of van een goederenstroom nagaan. Het systeem van verkeers-
verificatie past in een eerstelijnscontrole van de bedrijven (boekhouding van de
verzending en ontvangst van de goederen).
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Bijlage 1
Samenwerking tussen het Rekenhof en 
de Algemene Rekenkamer
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Bijlage 2
Antwoord van de administratie
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Bijlage 3
Antwoord van de administratie
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