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1. INLEIDING
Bier is een goddelijk accijnsgoed maar bij de creatie ervan wordt u geconfronteerd met heel wat voorschriften en regeltjes.
Wij willen u met deze brochure geen volledig overzicht geven van de accijnswetgeving maar wij trachten u op een vlotte en meer
geïnformeerde manier op weg te helpen bij het legaal brouwen van bier voor uw persoonlijk gebruik of voor commerciële doeleinden.
Deze brochure beperkt zich enkel tot de accijnswetgeving.
Voor bijkomende vragen kan u na het lezen van deze brochure contact opnemen met de bevoegde cel vergunningen van de
Administratie Operations van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A). De contactgegevens vindt u in
bijlage 1.
Ik wens u alvast veel succes!
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2. ALGEMEENHEDEN
2.1. WAT IS BIER?
• Bier is elk product van de GN-code 2203 met een alcoholgehalte > 0,5% vol (Wat is een GN-code? Alle goederen hebben een code
die de door de Wereld Douane Organisatie en de EU zijn ingedeeld in een Gecombineerde Nomenclatuur van het tarief van invoerrechten. Deze codes worden gebruikt in de Internationale handel bij in- en uitvoer en noemt men de GN-code. Deze codes zijn terug te
vinden op www.tarweb.minfin.fgov.be - BLEU gebruikstarief - Nomenclatuur).
• Elk product dat een mengsel is van bier en van niet-alcoholische dranken van de GN-code 2206, met een alcoholgehalte van
meer dan 0,5% vol.

2.2. WAT IS GEEN BIER?
• Dranken die, ook al worden ze bier genoemd, geen alcohol bevatten.
• Bier, waarvan het alcoholgehalte minder of gelijk is aan 0,5% vol. Deze dranken worden op accijnsvlak beschouwd en belast als
alcoholvrije dranken (bv. limonades).

2.3. WAT IS DE HEFFINGSGRONDSLAG VOOR DE BEREKENING VAN ACCIJNZEN OP BIER?
Bier wordt in België belast per hectolitergraden Plato van het eindproduct. Het aantal hectolitergraden Plato wordt uitgedrukt in
gehele getallen waarbij delen van een hectolitergraad Plato worden verwaarloosd.
Het aantal hectolitergraden Plato wordt bekomen door vermenigvuldiging van de hoeveelheid bier met het aantal graden Plato
ervan. Voor de berekening van accijns en bijzondere accijns, zijn bieren ingedeeld in categorieën per 2 graden Plato. Zie bijlage 2.
De hoeveelheid bier wordt uitgedrukt in hectoliter en tot op een liter nauwkeurig, waarbij delen van een liter worden verwaarloosd.

2.4. WAT OMVAT DE TERM “ACCIJNZEN” OP BIER?
De term “accijnzen” voor bier omvat:
• een accijns (die gemeenschappelijk gedeeld wordt met G.H.-Luxemburg). Het normale tarief is: 0,7933 €/hl°Plato*
• een bijzondere accijns (voor de Belgische Schatkist).
Het normale tarief is: 1,2110 €/hl°Plato*.
Bij verpakking in flessen, kleine vaten, … is ook een verpakkingsheffing verschuldigd (voor de Belgische Staat). Deze bedraagt
9,86 €/hl* voor individuele niet-herbruikbare verpakkingen en 1,41 €/hl* voor individuele herbruikbare verpakkingen. Om als
individuele herbruikbare verpakking te worden beschouwd moet u een goedkeuring krijgen van de centrale component van de cel
vergunningen van de Administratie Operations te Brussel.
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2.5. HOE BEREKEN IK DE ACCIJNZEN OP BIER?
VOORBEELD
8394 niet-herbruikbare flesjes bier van 0,25 liter aan 9,4° Plato
Berekening hoeveelheid bier naar hectoliter:
8394 x 0,25 liter = 2098,5 liter. Dit wordt 2098 liter want delen van een liter worden verwaarloosd. Zie 2.3.
2098 liter = 20,98 hl
Berekening van aantal hectolitergraden Plato:
9,4° Plato wordt belast in de categorie van 10°Plato. Zie bijlage 2
20,98 hl x 10°Plato = 209,8 hl°Plato. Dit wordt 209 hl°Plato want delen van een hectolitergraad Plato worden verwaarloosd.
Zie 2.3.
Berekening van accijnzen:
Accijns (normale tarief zie 2.4.): 209 hl°Plato x 0,7933€* = 165,7997€ = 165,80€
Bijzondere Accijns (normale tarief zie 2.4.): 209 hl°Plato x 1,2110€* = 253,099€ = 253,10€
Verpakkingsheffing (individuele niet-herbruikbare verpakking): 20,98 hl x 9,86€* = 206,8628€ = 206,86€
* De vermelde accijnstarieven zijn deze van toepassing op de datum van het opstellen van deze brochure. De meest actuele accijnstarieven kan u raadplegen op de website Fisconetplus (rubrieken “Accijnzen” - ”Administratieve richtlijnen” – “Accijnstarieven” – “Instructie
700.105 (geconsolideerde versie)”)

2.6. IK BEN HANDELAAR IN BIER OF ANDERE ALCOHOLHOUDENDE DRANKEN. WAARMEE
MOET IK REKENING HOUDEN IN DE ACCIJNSWETGEVING?
Zie de brochure Accijnzen – Alcoholhoudende dranken
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3. BIER BROUWEN ALS HOBBY
3.1. WAT IS EEN HOBBYBROUWER?
Een particulier die bier produceert voor eigen gebruik, de leden van zijn gezin en zijn gasten, mits er geen verkoop plaatsvindt.
Wie niet beantwoordt aan deze 3 voorwaarden wordt beschouwd als een commerciële brouwer! Zie punt 4. hierna.

3.2. WELKE FORMALITEITEN MOET EEN HOBBYBROUWER VERRICHTEN?
Een hobbybrouwer moet geen accijnzen betalen op de door hem geproduceerde hoeveelheden bier. Dit is de toepassing van
artikel 7 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken.
In tegenstelling tot een commerciële brouwer moet een hobbybrouwer niet beschikken over een vergunning ‘erkend
entrepothouder’ maar enkel over een “bezitsaangifte 108”. Deze verplichting vindt men terug in artikel 26 van het ministerieel
besluit van 1 februari 1994.
Deze bezitsaangifte kan digitaal opgezocht worden via de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen:
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/accijnzen bij Aanvraagformulieren, Alcohol en alcoholhoudende dranken, punt 6.108: Bezitsaangifte/Beroepsaangifte.

3.3. WAAR MOET DE BEZITSAANGIFTE 108 WORDEN INGEREIKT?
De bezitsaangifte 108 moet ingevuld worden, afgeprint worden in 3 exemplaren en voorzien van een handtekening opgestuurd of
binnengebracht worden bij het hulpkantoor van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen bevoegd over de plaats
waar u brouwt.
De adressen van de hulpkantoren werden bijgevoegd in bijlage 3.
Na geldigmaking krijgt de aanvrager één exemplaar van de bezitsaangifte 108 terug.
Indien na afgifte van de bezitsaangifte 108 gegevens moeten aangepast worden (vb. adreswijziging) moet dit eveneens worden
meegedeeld bij het bevoegde hulpkantoor.

3.4. WANNEER KAN IK STARTEN MET HOBBYBROUWEN?
Wanneer u de geldig gemaakte bezitsaangifte 108 terug in handen heeft, kan u als hobbybrouwer starten.

3.5. WORDEN MIJ ALS HOBBYBROUWER NOG BEPERKINGEN IN HOEVEELHEDEN OF MOMENT
VAN BROUWEN OPGELEGD?
Er zijn verder geen beperkingen, niet op het vlak van volume, ook niet op het vlak van regelmaat en je moet evenmin als hobbybrouwer melden wanneer je brouwsel zal beginnen.
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3.6. WAT MAG EEN HOBBYBROUWER NIET?
• Zijn brouwactiviteiten ontwikkelen als zelfstandige ondernemer met een BTW-nummer.
• Op regelmatige basis degustaties organiseren, zelfs gratis, onder het voorwendsel dat de deelnemers ervan de “gasten” zijn
van de producent.
• Deelnemen aan wedstrijden of proeverijen (proefbrouwerijen).
• Een brouwinstallatie verplaatsen naar een ander adres dan dit bepaald in de bezitsaangifte 108.
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4. COMMERCIEEL BROUWEN
4.1. WAT IS EEN COMMERCIËLE BROUWER?
Iemand die niet voldoet aan de omschrijving van punt 3.1. wordt beschouwd als een commerciële brouwer of een brouwerij.

4.2. WELKE VERGUNNING MOET EEN COMMERCIËLE BROUWER HEBBEN VOOR DE ALGEMENE
ADMINISTRATIE VAN DE DOUANE & ACCIJNZEN?
Voor de productie van bier moet de commerciële brouwer beschikken over een vergunning ‘erkend entrepothouder’, bij toepassing van artikel 18 van de wet van 22 december 2009 betreffende de algemene regeling inzake accijnzen en bij artikel 2 van het
ministerieel besluit van 1 februari.
De plaats waar een brouwerij vergund is noemen we een belastingentrepot.
Een aanvraagformulier voor deze vergunning ‘erkend entrepothouder’ vindt u in bijlage 4.
Een commerciële brouwer moet accijnzen betalen over zijn geproduceerde hoeveelheden bier bij inverbruikstelling op de Belgische
markt.

4.3. WAAR MOET EEN VERGUNNINGSAANVRAAG VOOR EEN VERGUNNING ‘ERKEND
ENTREPOTHOUDER’ WORDEN INGEREIKT?
Het aanvraagformulier moet ingereikt worden bij de cel vergunningen van de Administratie Operations van de regio van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen van de stad of gemeente waar uw brouwactiviteiten plaatsvinden. Welke regio
verantwoordelijk is voor bepaalde steden of gemeenten kan u vinden in bijlage 5. De contactgegevens van de cel vergunningen
van de Administratie Operations van de verschillende regio’s vindt u in bijlage 1.

4.4. WAT ONDERZOEKT DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE DOUANE EN ACCIJNZEN
VOORALEER ZIJ EEN VERGUNNING ‘ERKEND ENTREPOTHOUDER’ VERLEEND? WAAROM
MOET IK ENIGE TIJD WACHTEN OP DEZE VERGUNNING?
De cel vergunningen van de Administratie Operations geeft u met de vergunning ‘erkend entrepothouder’ de toelating om onder
accijnsschorsingsregeling bier te produceren (d.w.z. dat de accijnzen pas door u moeten worden betaald als u ze op de Belgische
markt brengt). Wij moeten dus een vertrouwensband met u kunnen opbouwen om de belangen van de Schatkist te vrijwaren.
Daarom zal de cel vergunningen van de Administratie Operations nagaan of ten laste van uw bedrijf geen negatieve fiscale gegevens bekend zijn die de weigering van de vergunning noodzaken.
In bevestigend geval, jammer maar dan stopt het brouwverhaal.
Voor toekenning van de vergunning ‘erkend entrepothouder’ zal ook een voorafgaande audit worden opgemaakt door de voor uw
locatie bevoegde controlerende dienst van Operations.
Op basis van deze audit zal de cel vergunningen van de Administratie Operations beslissen of er een vergunning ‘erkend
entrepothouder’ wordt afgeleverd. De controlerende dienst van Operations zal ook de hoogte van de zekerheidsstelling bepalen.
Het opstellen van de akten van borgstelling bij de deposito- of consignatiekas of bij uw bank- of verzekeringsinstelling neemt ook
enige tijd in beslag. Na bevestiging van uw borg door het Enig Kantoor te Brussel kan uw vergunning worden verleend.
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4.5. WELKE VOORWAARDEN MOETEN VERVULD ZIJN VOOR HET KRIJGEN VAN EEN
VERGUNNING ‘ERKEND ENTREPOTHOUDER’?
• 2 zekerheden stellen: één borg voor de verzending van uw bier en één voor de opslag en productie in uw belastingentrepot.
• Voldoen aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de vergunning ‘erkend entrepothouder’ (zie punt 4.7).
• Een boekhouding voeren van de voorraad en overbrengingen van bier (zie punt 4.8.).
• Al het bier dat u produceerde of onder accijnsschorsingsregeling naar uw brouwerij werd overgebracht in uw belastingentrepot
plaatsen en in de voorraadadministratie opnemen.
• Accijnzen betalen op het bier dat op de Belgische markt wordt verkocht.
• Het bier op elk verzoek van de ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen vertonen.
• Elke controle en opneming toestaan.

4.6. HOEVEEL BEDRAGEN DE ZEKERHEDEN VOOR EEN ERKEND ENTREPOTHOUDER?
De verzendingsborg bedraagt 100 % van de verschuldigde accijnzen op de hoeveelheden bier die gemiddeld gedurende 2 weken
worden verzonden (behoudens uitzonderingen).
Voor opslag moet een zekerheid gesteld worden van 10 % van de accijnzen berekend over een gemiddelde maandopslag met
betrekking tot de accijnsgoederen die hij produceert, verwerkt en voorhanden heeft in zijn belastingentrepot (behoudens uitzonderingen).

4.7. WELKE ANDERE VERPLICHTINGEN HEB IK ALS BROUWERIJ?
• Fabricagemethodes omschrijven.
• Een plan inreiken van uw installaties.
• Een lijst inreiken van de lokalen van de brouwerij, aantal, nummer, inhoudsvermogen en plaats van de vaten en kuipen, pompen, bakken….
• Plaats aanduiden waar het bier wordt gestockeerd waarop reeds accijnzen werden betaald.
• Een basislijst in 5 exemplaren geven aan de controleautoriteit vermeld in uw vergunning ‘erkend entrepothouder’ met:
o
o
o
o

Handelsbenaming van het bier.
Graden Plato.
Hoeveelheid en aard van de grondstoffen die in bewerking worden gesteld voor het bekomen van 1 hl afgewerkt product.
Rendement van het wort.

• Een brouwaangifte per type bier inreiken in 3 exemplaren op het hulpkantoor vermeld in uw vergunning ‘erkend entrepothouder’ uiterlijk de derde dag voor de dag van het begin van de werken in de roerkuip. Zie bijlage 6.
Voor een permanente brouwerij gelden uiteraard andere regels.
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4.8. WAT VERSTAAT MEN ONDER EEN VOORRAADADMINISTRATIE?
Voor elk belastingentrepot moet een voorraadadministratie worden gevoerd van de productie, de voorraden en de overbrengingen van het bier.
Elke hoeveelheid die werd geproduceerd of uitgeslagen uit uw bedrijf moet kunnen gecontroleerd worden.
Er moet een voorraadfiche van de grondstoffen, een werkregister en een voorraadfiche van de afgewerkte producten worden
gehouden. Zie bijlage 7.

4.9. WANNEER MOET IK ACCIJNZEN IN BELGIË BETALEN?
Wanneer het bier wordt uitgeslagen uit uw belastingentrepot voor verbruik op de Belgische markt moet de accijns, bijzondere
accijns en verpakkingsheffing worden betaald uiterlijk de donderdag van de week volgend op de week waarin de goederen uit uw
voorraadadministratie werden uitgeschreven voor uitslag ten verbruik op de Belgische markt (uitgezonderd uitstel van betaling).

4.10. HOE BETAAL IK ACCIJNZEN IN BELGIË?
Accijnzen voor bier moeten in België betaald worden met een AC4-aangifte die opgemaakt wordt in het geautomatiseerde systeem PaperLess Douane en Accijnzen PLDA. Voor de toegang moet u geregistreerd zijn bij de Rijksdienst der Sociale Zekerheid.
Zie verder de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicaties D&A/ PLDA.
De betaling van de accijnzen gebeurt via een FRCT-rekening die kan aangevraagd worden bij het hulpkantoor vermeld in uw vergunning ‘erkend entrepothouder’.

4.11. WAT IS EEN KLEINE ZELFSTANDIGE BROUWERIJ?
Kleine zelfstandige brouwerijen kunnen lagere accijnstarieven genieten dan het normale tarief vermeld in 2.4.
Volgende voorwaarden moeten voldaan zijn:
• Jaarproductie die 200.000 hectoliter bier niet overtreft.
• Het bedrijf is juridisch onafhankelijk.
• Het bedrijf is economisch onafhankelijk.
• Het bedrijf is materieel onafhankelijk.
• Het bedrijf werkt niet onder licentie.
Voor meer informatie over kleine zelfstandige brouwerijen kan u volgende wettelijke bepalingen lezen:
• Artikel 5, §2 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende
dranken
• Artikel 23 van het ministerieel besluit van 1 februari 1994 betreffende het accijnsstelsel van bier
• §30 bis van de Administratieve commentaar van het boekwerk Accijns Alcohol en Alcoholhoudende dranken – deel I Bier.
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4.12. MOET IK OOK BELASTING BETALEN OP DE VERPAKKING VAN MIJN GEPRODUCEERDE
BIER?
Op individuele verpakkingen van dranken is in België een verpakkingsheffing verschuldigd van 9,86€/hl. Deze verpakkingsheffing
kan verlaagd worden tot 1,41€/hl mits u beschikt over een “erkenning als individuele herbruikbare verpakking’ afgeleverd door
de Centrale component van de cel vergunningen van Operations te Brussel. Deze verpakkingsheffing wordt geïnd samen met de
accijnzen.

4.13. KAN IK MIJN GEPRODUCEERD BIER OOK VERKOPEN AAN EEN BELGISCHE KLANT
ZONDER BETALING VAN BELGISCHE ACCIJNZEN?
Dat kan, op voorwaarde dat uw klant ook beschikt over een vergunning ‘erkend entrepothouder’ voor bier. Dit nummer begint
steeds met BE1 en omvat 13 karakters.
U schrijft de goederen uit uit uw voorraadadministratie met verwijzing naar een door u in het geautomatiseerde Excise Movement
Control System (EMCS) opgesteld elektronisch e-AD document. Tijdens het vervoer moet de chauffeur steeds de Administratieve
Reference Code (ARC-nummer) van dit e-AD kunnen voorleggen.

4.14. KAN IK MIJN GEPRODUCEERD BIER OOK VERKOPEN AAN EEN KLANT IN EEN ANDERE
LIDSTAAT VAN DE EU?
Dat kan op voorwaarde dat uw klant ook beschikt over een vergunning ‘erkend entrepothouder’, een vergunning ‘geregistreerde
geadresseerde’ of een vergunning ‘tijdelijk geregistreerde geadresseerde’ voor bier. U schrijft de goederen uit uit uw
voorraadadministratie met verwijzing naar een door u in het geautomatiseerde Excise Movement Control System (EMCS)
opgesteld elektronisch e-AD document. Tijdens het vervoer moet de chauffeur steeds de Administratieve Reference Code (ARCnummer) van dit e-AD kunnen voorleggen.

4.15. KAN IK MIJN GEPRODUCEERD BIER OOK VERKOPEN AAN EEN KLANT BUITEN DE EU?
Dat kan. U schrijft de goederen uit uit uw voorraadadministratie met verwijzing naar een door u in het geautomatiseerde Excise
Movement Control System (EMCS) opgesteld elektronisch e-AD document voor uitvoer en een uitvoeraangifte in PLDA.

4.16. WAT IS EMCS EN HOE KRIJG IK TOEGANG TOT EMCS?
EMCS is een webapplicatie die gratis ter beschikking wordt gesteld door de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen
voor overbrengingen van goederen naar andere lidstaten van de EU of voor uitvoer van accijnsgoederen waarop nog geen accijnzen werden betaald.
Voor de toegang tot EMCS moet u geregistreerd zijn bij de Rijksdienst der Sociale Zekerheid. Zie verder de website van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen: https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/ondernemingen/applicaties
D&A/EMCS.
Voor zeer vele overbrengingen per dag of per week is het ook mogelijk om te werken met een B2G-applicatie opgesteld door een
softwareleverancier die in verbinding staat met EMCS.
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4.17. KAN IK OOK BIER VERHANDELEN DAT IK ZELF HIER PRODUCEERDE?
Dat kan. Hoe u dit doet staat omschreven in de brochure over alcoholhoudende dranken.

4.18. IK VERKOOP MIJN GEPRODUCEERD BIER IN EEN BELGISCHE WINKEL. KAN DIT?
Dat kan. De winkel moet beschikken over een vergunning “ethylalcohol en alcoholhoudende dranken” als handelaar. Deze vergunning kan worden verkregen bij de cel vergunningen van Operations waarvan u de contactgegevens in bijlage 1 vindt.
De accijnzen moeten reeds zijn betaald op de bieren die aanwezig zijn in de winkel.

4.19. IK VERKOOP MIJN GEPRODUCEERD BIER OP EEN MARKT IN BELGIË. KAN DIT?
Dat kan. U moet beschikken over een vergunning “ethylalcohol en alcoholhoudende dranken” als handelaar – Ambulante handel.
Deze vergunning kan worden verkregen bij cel vergunningen van Operations, waarvan u de contactgegevens in bijlage 1 vindt.
De accijnzen moeten reeds zijn betaald op de bieren die aanwezig zijn op de markt.

4.20. IK VERKOOP MIJN GEPRODUCEERD BIER VIA EEN BELGISCHE WEBSHOP. KAN DIT?
Dat kan. Er zijn 2 mogelijkheden. Ofwel bevinden de bieren die u via de webshop aanbiedt zich onder de accijnsschorsingsregeling
in uw belastingentrepot ofwel zijn de accijnzen reeds betaald op de bieren.
Beide situaties worden grondiger beschreven in de brochure Accijnzen - Alcoholhoudende dranken.
Weldra verschijnt er een specifieke brochure over verkopen via een Belgische webshop.

4.21. MAG IK BROUWEN IN EEN MOBIELE BROUWINSTALLATIE?
Brouwen in een mobiele brouwinstallatie is niet toegestaan.

BIJLAGEN
Link bijlage ‘Bier brouwen’
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