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ZEEVAARTBUNKERPROCEDURE 2019

Antwerpen, 9 April 2019

AGENDA
•
•
•
•
•
•

Welkom
Noodzaak wijziging
Overgangsmaatregelen
Werkwijze Zeevaartbunkerprocedure 2019
Toelichting NL Douane
Vragen NL of BE Douane
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NOODZAAK WIJZIGING
• Douanewetboek van de Unie (DWU)
• Artikel met enorme impact bunkersector
Beperkingen bij uitvoer van accijnsgoederen bij EiDR (inschrijving in de administratie van de
aangever)
Art. 150 lid 5 GVo.DWU: Wanneer de aanvraag voor een vergunning betrekking heeft op
uitvoer en wederuitvoer, is de uitvoer van accijnsgoederen niet toegestaan tenzij artikel 30
van Richtlijn 2008/118/EG van toepassing is. Artikel 30 geldt enkel voor overbrengingen op
eigen nationaal grondgebied (niet grensoverschrijdend)

 BESLUIT : EiDR uitvoer (vroeger domiciliëring zeevaartbunkering) kan niet blijven
bestaan na 1 mei 2019

OVERGANGSMAATREGELEN
• Nieuw bilateraal akkoord BE/NL
• In werking 1/4/2019
• Overgangsmaatregelen van toepassing mits inreiking VG “erkend
bunkeraar” voor 1/5/2019
• Aflevering nieuwe vergunningen uiterlijk op 31/12/2019
• Tot aflevering VG “Erkend bunkeraar” huidige werkwijze
• Vanaf aflevering VG “Erkend bunkeraar” toepassing
Zeevaartbunkerprocedure 2019 verplicht
• Geen aanvraag VG “Erkend bunkeraar” vanaf 1/5/2019 normale
procedure per bunkering
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WERKING ZEEVAARTBUNKERPROCEDURE 2019
Niet-uniegoederen

Welke vergunning?
• VG erkend bunkeraar
• Belgische VG particulier douane-entrepot

Unie-accijnsgoederen
Welke vergunning?
• Laden in NL:

o Nederlandse VG Erkend bunkeraar + Nederlandse VG (fictief) Accijnsgoederenpaats (AGP)

• Laden in BE:
o Belgische VG Erkend bunkeraar + Belgische VG Erkend entrepothouder (EE)

Uniegoederen, niet accijnsgoederen (vb. smeermiddelen)
Welke vergunning?
• VG Erkend bunkeraar

ACCIJNSGOEDERENPLAATS IN NL
Noodzakelijk bij laden unie-accijnsgoederen in NL
• Accijnzen nog steeds nationale belasting
• Artikel 30 Richtlijn 2018/118/EG grensoverschrijdend niet mogelijk
• Schip belastingentrepot geen oplossing. Werking Belgisch EE houdt op
buiten Belgische wateren.
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VERGUNNING ERKEND BUNKERAAR
Voorwaarden:
• Veelvuldig en regelmatig grensoverschrijdend bunkeren (min. 4x/maand)
• Voorraadadministratie die bedrijfshandelingen ivm zeevaartbunkerprocedure
2019 vastlegt
• Voor accijnsgoederen: VG Erkend Entrepothouder
• Voor niet-uniegoederen: VG particulier Douane-Entrepot
Aanvraag indienen in BE:
• Team Vergunningen Operaties 2de lijnscontrole bevoegd over exploitatiezetel
• Voorgeschreven aanvraagformulier

7

TOEGELATEN BUNKERBEWEGINGEN
ALS BE-ERKEND BUNKERAAR
Niet-Uniegoederen in bulk
• IN BE of in NL laden
• Met VG particulier douane-entrepot bunkeren in BE of NL (schip = varend DE)

Unie-accijnsgoederen in bulk
• IN BE laden
• Met Belgische VG EE bunkeren in BE, eventueel via Nederlandse wateren
• Met Belgisch VG EE bunkeren in NL

Uniegoederen, geen accijnsgoederen in bulk (verpakt toegestaan voor smeermiddelen)
• In NL of BE laden
• Met VG erkend bunkeraar bunkeren in BE of NL
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TOEGELATEN BUNKERBEWEGINGEN
ALS NL-ERKEND BUNKERAAR
Niet-Uniegoederen in bulk
• IN BE of in NL laden
• Met VG particulier douane-entrepot bunkeren in BE of NL (schip = varend DE)

Unie-accijnsgoederen in bulk
• IN NL laden
• Met Nederlandse VG AGP bunkeren in NL
• Met Nederlandse VG AGP bunkeren in BE

Uniegoederen, geen accijnsgoederen in bulk (verpakt toegestaan voor smeermiddelen)
• In NL of BE laden
• Met VG erkend bunkeraar bunkeren in BE of NL
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NIET TOEGELATEN BUNKERBEWEGINGEN
Zeevaartbunkerprocedure 2019 staat NIET toe:
• Bunkering van accijnsgoederen met ander vervoermiddel dan tanklichter
• Uitzondering: Additieven GN-code 3811
• Bunkering accijnsgoederen per tankwagen = normale procedure per bunkering

• Gebruik zeevaartbunkerprocedure 2019 buiten BE of NL
• Bunkeren met accijnsgoederen in verbruik in BE niet onder scoop ZBP
2019
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WERKWIJZE ZEEVAARTBUNKERPROCEDURE 2019
1. Laden

6. Bunkeren in
deelzendingen

2. Inslagdocument en
inschrijven
voorraadadministratie

5. Melden

3. Standaard
uitvoeraangifte en
uitschrijven
voorraadadministratie

4. Bunkergeleidedocument
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1. LADEN
• Erkend bunkeraar laadt bij zijn leverancier en ontvangt:
 Niet-uniegoederen:
• NCTS-aangifte aan erkend bunkeraar

 Unie-accijnsgoederen:
• Intracommunautair e-AD aan erkend bunkeraar

 Uniegoederen, andere dan accijnsgoederen:
• Handelsdocument aan erkend bunkeraar
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2. INSLAGDOCUMENT EN INSCHRIJVEN
VOORRAADADMINISTRATIE
• Erkend bunkeraar ontvangt:
 Niet-uniegoederen:
• Aanzuiveren NCTS-aangifte met IM A J regeling 71 (inslag DE)
• Volledige hoeveelheid inschrijven voorraadadministratie DE

 Unie-accijnsgoederen:
• Bericht van ontvangst voor e-AD binnen 5 werkdagen in EMCS
• Volledige hoeveelheid inschrijven voorraadadministratie EE

 Uniegoederen, andere dan accijnsgoederen:
• Geen formaliteiten
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3. STANDAARD UITVOERAANGIFTE EN
UITSCHRIJVEN VOORRAADADMINISTRATIE
• Met Belgische VG “erkend bunkeraar :
 Niet-uniegoederen en Uniegoederen, andere dan accijnsgoederen:
• Niet-uniegoederen - Standaard wederuitvoeraangifte type A in PLDA van geladen
hoeveelheid. Voor uniegoederen, andere dan accijnsgoederen – Standaard uitvoeraangifte
type A
o Steeds indienen in BE
o Geldt ook voor laden in NL
o Geen EiDR om uniformiteit te krijgen tussen BE en NL en unie- en niet-uniegoederen

• Kantoor van uitgang = kantoor exploitatiezetel erkend bunkeraar
o Mogelijk omdat BE en NL wederzijds elkaars uitgang op bunkerreceipts aanvaarden

• Volledige hoeveelheid niet-uniegoederen uitschrijven voorraadadministratie DE met
verwijzing naar wederuitvoeraangifte en bunkergeleidedocument
• Binnen de 30 kalenderdagen na uitvoer of wederuitvoer bunkeren
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3. STANDAARD UITVOERAANGIFTE EN
UITSCHRIJVEN VOORRAADADMINISTRATIE
 Unie-accijnsgoederen laden in BE met “Belgische VG “Erkend bunkeraar”:
• Standaard uitvoeraangifte type A in PLDA van geladen hoeveelheid indienen in BE
• Kantoor van uitgang = plaats exploitatiezetel erkend bunkeraar in BE
o Geldt ook voor bunkeringen in NL

• Volledige hoeveelheid unie-accijnsgoederen uitschrijven voorraadadministratie EE met verwijzing naar
uitvoeraangifte en bunkergeleidedocument
o GEEN Belgisch e-AD uitvoer opstellen in EMCS

• Binnen de 30 kalenderdagen na uitvoer of wederuitvoer bunkeren

 Unie-accijnsgoederen laden in NL met Nederlandse VG “Erkend bunkeraar”:
• Standaard uitvoeraangifte type A van geladen hoeveelheid indienen in NL
• Kantoor van uitgang = plaats exploitatiezetel erkend bunkeraar in NL
• Geldt ook voor bunkeringen in BE

• Volledige hoeveelheid unie-accijnsgoederen uitschrijven voorraadadministratie AGP met verwijzing naar
uitvoeraangifte en bunkergeleidedocument
o GEEN Nederlands e-AD uitvoer opstellen in EMCS

• Binnen de 30 kalenderdagen na uitvoer of wederuitvoer bunkeren
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4. BUNKERGELEIDEDOCUMENT
• Maakt bunkeren in deelzendingen mogelijk
• BGD wordt tegelijkertijd met uitvoer- of wederuitvoeraangifte voor
dezelfde hoeveelheid opgesteld =
o Document dat goederen begeleid tot plaats van bunkering
o Voorraadadministratie aan boord = actuele hoeveelheid aan boord
o unieke doorlopend volgnummer: BGD, 3 letters, jaartal, doorlopende nummerreeks
vb. BGDABC2019000001

o Kan elektronisch worden gehouden door erkend bunkeraar, raadpleegbaar in
vervoermiddel

• Indien tanklichter werd geladen op verschillende plaatsen/ verschillende
laaddagen kunnen meerdere BGD aan boord zijn
• BGD’s volgens FIFO-methode afschrijven per soort goederen
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Bunkergeleidedocument

1. Volgnummer:

2. Vergunning erkend bunkeraar
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Vergunningsnummer:
Naam:
Adres en huisnummer:
Postcode en gemeente:

3. Douanestatus en douaneaangifte van de minerale oliën / smeermiddelen
3.1. Douanestatus
☐ Uniegoederen
☐ Niet-Uniegoederen
3.2. Douaneaangifte
MRN van de aangifte tot wederuitvoer:
MRN van de aangifte ten
uitvoer:
Vergunningsnummer inschrijving in de
administratie:

4. Lading en aanvang overbrenging
4.1. Vergunningsnummer belastingentrepot /
Locatienummer accijnsgoederenplaats van lading1:
4.2. Particulier douane-entrepot2

1 Alleen
2 Alleen

invullen bij accijnsgoederen.
invullen bij niet-uniegoederen.

Vergunningsnummer:

Locatiecode plaats
van aanbrengen:

4.3. Datum en tijdstip van vertrek:
4.4. Voorziene duur van overbrenging:
5. In geval van overlading vanuit een andere tanklichter / tankauto
5.1. Datum en tijdstip kennisgeving overladen:
5.2. Datum en tijdstip overlading:
5.3. Plaats van de overlading:
5.4. Naam van de tanklichter waaruit de overlading
plaatsvond:
5.5. Identificatienummer van de tanklichter / kenteken
tankauto en/of aanhangwagen waaruit de overlading
plaatsvond:
5.6. Volgnummer bunkergeleidedocument voorafgaande
aan de overlading:

17

6. Gebruikte vervoermiddel
6.1. Naam tanklichter:
6.2. Identificatienummer tanklichter / kenteken tankauto
en/of aanhangwagen:

7. Gegevens van de goederen
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

Omschrijving van de goederen:
GN-code:
Code accijnsgoed 1:
Hoeveelheid:
Densiteit bij 15°C:
Nettogewicht:
Herkenningsmiddelen:

☐Ja
☐Nee

8a. Geldigheidsdatum

8b. Verlengde geldigheidsdatum

9. Datum, naam en handtekening ondertekenaar
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10. Gegevens in verband met de afleveringen aan zeegaande vaartuigen (bunkeringen), overladingen en bestemmingswijzigingen
(a) Hoeveelheid bij
vertrek:
(b)
Datum

(c)
Tijdstip

(d)
Plaats

(e)
Naam
zeegaand
vaartuig /
tanklichter

(f)
Identificatienummer zeegaand
vaartuig/
tanklichter/tankauto

(g)
Bunkerreceipt,
Bunkergeleidedocume
nt na overlading
ARC e-AD bij
bestemmingswijziging

(h)
Aflevering
(bunkering)

(h)
Overlading

(h)
Bestemmingswijziging

(i)
Resterende
hoeveelheid:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
(j) Totalen
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11. Bevindingen bij een voorraadopname door de erkend bunkeraar
Datum:
Tijdstip:
Plaats:
Bevindingen:

Datum:.
Bevindingen:

Tijdstip:

Plaats:

12. Bevindingen bij controle door de controlerende autoriteit
Datum:
Tijdstip:
Plaats:
Bevindingen:

Naam en handtekening van de controlerende ambtenaar:

Datum:
Bevindingen:

Tijdstip:

Plaats:

Naam en handtekening van de controlerende ambtenaar:

+ Toelichtingen over invulling vakken
20
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4. BUNKERGELEIDEDOCUMENT
Verschillen moeten onmiddellijk bij constatering op BGD worden vermeld
• TEKORT Indien in tanklichter energieproducten of smeermiddelen bevinden
met dezelfde GN-code maar met een verschillende douanestatus
tekort aantekenen op BGD van niet-Uniebunkers volgens FIFO
• TEKORT Indien in tanklichter energieproducten of smeermiddelen bevinden
met dezelfde GN-code en met dezelfde douanestatus
tekort aantekenen op BGD van die douanestatus volgens FIFO
• TEVEEL Nieuw BGD opmaken
Indien in tanklichter niet-Uniebunkers en Uniebunkers bevinden met dezelfde GN-code wordt
teveel geacht de douanestatus van niet-Uniegoederen te hebben en neemt de erkend
bunkeraar teveel op in voorraadadministratie van zijn DE
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5. MELDEN
• Minstens 2 uren voor bunkeren kennisgeving per mail aan bevoegde
dienst over de plaats van bunkering
• Kennisgeving bevat:
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam vergunninghouder erkend bunkeraar
Identificatie douane-entrepot of belastingentrepot
Naam, IMO-en verblijfsnummer zeeschip
Naam, registratienummer en GSM-nummer bunkerschip
Plaats waar gebunkerd wordt
Vermoedelijk uur en datum aanvang bunkering
De hoeveelheid per soort energieproducten en GN-code
Nummer bunkerreceipt
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5. MELDEN
Waar melden bunkering in BE?
• Regio Antwerpen: da.crc.antwerpen@minfin.fed.be
• Regio Gent (Oost-en West-Vlaanderen):
douane.post.douane.centr.dc@minfin.fed.be
Let op! AAD&A heeft nieuwe mailadressen
Melden bunkeren in NL?
• Zie NL presentatie
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6. BUNKEREN IN DEELZENDINGEN
LOSSINGEN AANTEKENEN OP BUNKERGELEIDEDOCUMENT
• Bunkeren van hoeveelheden op BGD mag in deelzendingen
• Effectieve gebunkerde hoeveelheden onmiddellijk na bunkering
aantekenen op BGD
• Indien meerdere BGD aan boord:
o Per gebunkerde GN-code afschrijven
o Ongeacht douanestatus, steeds volgens FIFO aantekenen
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6. BUNKEREN IN DEELZENDINGEN
BUNKERRECEIPT
• Bij elke bunkering bunkerreceipt in 2-voud opmaken per tanklichter
• Uniek volgnummer: BR, 3 letters, jaartal, doorlopende nummerreeks vb.
BRABC2019000001
• Bunkerreceipt kan elektronisch worden gehouden
• Voor ontvangst getekend door verantwoordelijke ontvangend schip
• Eén exemplaar voor ontvangend schip
• Eén exemplaar aan boord bunkerschip tot hoeveelheid is afgeschreven op BGD. Daarna
opnemen in administratie erkend bunkeraar. Kopie aan boord toegestaan.
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OVERLADING EN BESTEMMINGSWIJZIGING
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OVERLADINGEN
• Betreft enkel overladingen naar een vervoermiddel van DEZELFDE
erkend bunkeraar
• Nieuw BGD opmaken voor lading in het ontvangende vervoermiddel. Dit
BGD vergezelt de lading in het nieuwe vervoermiddel
• BGD van oorspronkelijk vervoermiddel afschrijven met overgeladen
hoeveelheid en verwijzing naar nieuw BGD
• Minstens 2 uren voor overlading melden op mailadressen vermeld in dia
22
• Overladingen in NL melden: zie NL-presentatie
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BESTEMMINGSWIJZIGING / AFZIEN BUNKERING
Voorbeelden:
• Overlading naar vervoermiddel andere erkend bunkeraar
• Levering aan binnenvaart
• …

Minstens 2 uren voor de overlading voor bestemmingswijziging melden
(mailadressen zie dia 22)
Bestemmingswijzigingen in NL melden: zie NL-presentatie
Op moment van bestemmingswijziging stopt zeevaartbunkerprocedure
2019 onmiddellijk voor die hoeveelheden !!! Niet wachten tot
beëindiging van BGD
28
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BESTEMMINGSWIJZIGING / AFZIEN BUNKERING
Hoeveelheden moeten ingeschreven worden onder hun vorige regime =
• Niet-uniegoederen – vorige regime = DE
o Afschrijven van BGD met verwijzing naar nieuw inslagdocument IM A J regeling 71
o inschrijving voorraadadministratie DE
o Na inslag in DE kunnen goederen de geoorloofde bestemming van de bestemmingswijziging
krijgen
o Indienen regularisatieaanvraag bij TAO voor ingereikte wederuitvoeraangifte type A

• Unie-accijnsgoederen – vorige regime = EE
o Afschrijven van BGD met verwijzing naar e-AD voor inslag in EE van erkend bunkeraar
o inschrijving voorraadadministratie EE
o Na inslag in EE kunnen de goederen de geoorloofde bestemming van de
bestemmingswijziging krijgen
o Indienen van regularisatieaanvraag bij TAO voor ingereikte uitvoeraangifte type A

• Uniegoederen, andere dan accijnsgoederen
o Afschrijven van BGD
o Indienen van regularisatieaanvraag bij TAO voor ingereikte uitvoeraangifte type A
29

AANZUIVERING ZEEVAARTBUNKERPROCEDURE 2019

15

12/04/2019

BEWIJS VAN UITGAAN
AANZUIVERING ZEEVAARTBUNKERPROCEDURE 2019
• BGD is 30 kalenderdagen geldig vanaf de datum van inreiking van de uitvoer- of
wederuitvoeraangifte (max. 1x verlengbaar met 30 dagen)
• Erkend bunkeraar bewaart alle BGD die volledig afgeschreven zijn in administratie
• BGD met verschillen moeten gemeld worden aan ABC/SBC-team
• Erkend bunkeraar bezorgt uiterlijk 10 kalenderdagen na afloop van de 30 kalenderdagen na
opstelling van het BGD alle BGD aan het hulpkantoor vermeld in zijn vergunning erkend
bunkeraar. Hulpkantoor kan steekproefsgewijze bunkerreceipts opvragen
• Na de eindcontrole bevestigt het hulpkantoor het uitgaan aan de erkend bunkeraar. Het bericht
van uitgaan leidt tevens tot beëindiging van de accijnsschorsingsregeling in de
voorraadadministratie van het belastingentrepot. Aangezien geen e-AD uitvoer werd opgesteld
vervangt dit bericht van uitgaan het bericht van uitgaan in EMCS
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SAMENVATTING
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NIET-UNIEGOEDEREN LADEN IN BE OF NL – BUNKEREN IN BE OF NL

IN
-

-

NCTS-aangifte van
Belgische leverancier
aan Belgische erkend
bunkeraar
IM A J regeling 71 +
inschrijving
voorraadadministratie
DE

Zeevaartbunkerprocedure 2019
UIT

ONDERWEG
Bunkergeleidedocument

Standaard aangifte tot wederuitvoer
in BE
-

-

Gebruik van bunkerreceipt
om uitgang aan te tonen
Wederzijdse erkenning van
de bunkerreceipts tussen BE
en NL voor bevestiging
uitgang
Uitlevering in
deeluitleveringen toegestaan

Varend douane-entrepot
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UNIE-ACCIJNSGOEDEREN LADEN IN BE – BUNKEREN IN BE

Zeevaartbunkerprocedure 2019

-

-

Intracommunautaire
e-AD van Belgische
leverancier naar
Belgische erkend
bunkeraar
Inslag in
voorraadadministratie
EE

Standaard uitvoeraangifte in BE

Bunkergeleidedocument

- Gebruik bunkerreceipt om
uitgang aan te tonen
- Uitlevering in deeluitleveringen
toegestaan

Vaartuig =
Belastingentrepot

34
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UNIE-ACCIJNSGOEDEREN LADEN IN BE – BUNKEREN IN NL

Zeevaartbunkerprocedure 2019

-

-

Intracommunautaire
e-AD van Belgische
leverancier naar
Belgische erkend
bunkeraar
Inslag in
voorraadadministratie
EE

Standaard uitvoeraangifte in BE
- Gebruik van bunkerreceipt
om uitgang aan te tonen
- Wederzijdse erkenning van
de bunkerreceipts tussen BE
en NL voor bevestiging
uitgang
- Uitlevering in
deeluitleveringen
toegestaan

Bunkergeleidedocument

Vaartuig =
Belastingentrepot
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UNIE-ACCIJNSGOEDEREN LADEN IN NL – BUNKEREN IN BE OF NL

36
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UNIEGOEDEREN, ANDERE DAN ACCIJNSGOEDEREN LADEN IN BE
OF NL – BUNKEREN IN BE OF NL

Zeevaartbunkerprocedure 2019

Vrije goederen

Standaard aangifte tot uitvoer in BE
-

-

Bunkergeleidedocument

Gebruik van bunkerreceipt om
uitgang aan te tonen
Wederzijdse erkenning van de
bunkerreceipts tussen BE en NL
voor bevestiging uitgang
Uitlevering in deeluitleveringen
toegestaan
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VRAGEN ?
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