Brussel, 31 juli 2017

Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

Algemene administratie van de
DOUANE en ACCIJNZEN

Afz. : NORTH GALAXY – Koning Albert II-Laan 33, bus 37 – 1030 BRUSSEL

NOTA
aan de operatoren
uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk
D.A. 008.612

bijlage(n)

Invoering van een eurodenaturant voor ethylalcohol

De denaturanten die momenteel in iedere lidstaat worden gebruikt om ethylalcohol volledig te
denatureren zijn opgelijst in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 3199/93 van de Commissie van
22 november 1993 inzake de wederzijdse erkenning van procedures voor de volledige
denaturering van alcohol in verband met de vrijstelling van accijns.
Concreet betekent dit dat alle daar vermelde denaturanten – overeenkomstig het principe van
wederzijdse erkenning – door België werden aanvaard als zijnde geschikt voor het volledig
denatureren van ethylalcohol. Ethylalcohol die was gedenatureerd volgens één van deze
denatureringswijzen werd beschouwd als volledig gedenatureerde ethylalcohol in de zin van
artikel 27, lid 1, a) van Richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de
harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken.
Dergelijke gedenatureerde ethylalcohol kon vanuit een andere lidstaat worden verzonden naar
België onder dekking van een VGD en kon binnen België worden verzonden – na het vervullen
van de voorziene formaliteiten – onder dekking van een commercieel document.
Gelet op de grote verscheidenheid van denatureringswijzen drong het aanvaarden door alle
lidstaten van een eurodenaturant zich op. De vervanging van de nationale denatureringswijzen
door een eurodenaturant had ook tot doel fraude, ontwijking en misbruik tegen te gaan.
Met de inwerkingtreding van de Uitvoeringsverordening (EU) 2017/1112 van de Commissie van
22 juni 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3199/93 wordt de “eurodenaturant” op 1
augustus 2017 ingevoerd (Publicatieblad van de Europese Unie L162 van 23 juni 2017).
In het overgrote deel van de lidstaten – waaronder ook België - wordt vanaf 1 augustus 2017
nog slechts 1 denatureringswijze aanvaard als zijnde geschikt voor het volledig denatureren
van ethylalcohol, met name:
Per hectoliter absolute ethanol:
-1,0 liter isopropylalcohol;
-1,0 liter methylethylketon;
-1,0 gram denatoniumbenzoaat.
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Echter, gelet op de korte tijdspanne tussen de datum van afkondiging, de datum van publicatie
en de datum van inwerkingtreding van deze Uitvoeringsverordening en niettegenstaande deze
Uitvoeringsverordening hierover niets vermeldt, voorziet België een overgangsperiode met het
oog op het liquideren van de nog aanwezige stocks.
Tijdens deze overgangsperiode is het toegestaan dat ethylalcohol die reeds is gedenatureerd
met één van de denatureringswijzen die staan vermeld in de bijlage bij de Verordening (EG) nr.
3199/93 nog tot uiterlijk 31 december 2017 in België in verbruik wordt gesteld als zijnde
volledig gedenatureerde ethylalcohol.
M.a.w., tot 31 december 2017 wordt niet alleen de zogenaamde eurodenaturant aanvaard maar
worden ook alle andere denaturanten die stonden vermeld in de bijlage bij de Verordening (EG)
nr. 3199/93 vóór haar laatste wijziging (juni 2017) nog steeds aanvaard als zijnde geschikt voor
het volledig denatureren van ethylalcohol.
Vanaf 1 januari 2018 zal enkel nog ethylalcohol gedenatureerd met de denatureringswijze van
“1 liter IPA + 1 liter MEK + 1 gram denatoniumbenzoaat per hectoliter absolute ethanol” worden
beschouwd als volledig gedenatureerde ethylalcohol.
Ethylalcohol die is gedenatureerd met een andere denaturant zal vanaf 1 januari 2018 worden
beschouwd als ‘gedeeltelijk gedenatureerde ethylalcohol’ in de zin van artikel 27, lid 1, b) van
de Richtlijn 92/83/EEG en zal bijgevolg moeten worden verzonden onder de
accijnsschorsingsregeling met gebruikmaking van EMCS.
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