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Verlaagd tarief inzake accijnzen vanaf 1 januari 20 16 
Vergunning energieproducten en elektriciteit – type  eindgebruiker 
 
Mevrouw, Mijnheer, 
 
Vanaf 1 januari 2016 zal, behoudens vertragingen in het wetgevende proces, een verlaagd tarief 
inzake accijnzen van toepassing zijn voor aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof door 
bedrijven die beschikken over een: 
 
 - “energiebeleidsovereenkomst” afgeleverd door het Vlaams Gewest, 
 - “accord de branche” afgeleverd door het Waals Gewest, 
 - gelijkaardige overeenkomst afgeleverd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Dit verlaagde tarief zal worden opgenomen in artikel 419, i), iii), van de programmawet van 27 
december 2004. 
 
 

I. Toepassingsmodaliteiten 
 
Om te genieten van dit verlaagd tarief moet het betrokken bedrijf beschikken over een vergunning 
“energieproducten en elektriciteit” van het type “eindgebruiker”. De productcode die moet gebruikt 
worden is: 
  
Code Productomschrijving  
99 Aardgas gebruikt als verwarmingsbrandstof voor zakelijk gebruik als bedrijf 

met een “energiebeleidsovereenkomst’ afgeleverd door het Vlaams gewest, 
een “accord de branche” afgeleverd door het Waals Gewest of een 
gelijkaardige overeenkomst afgeleverd door het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest (artikel 419, i), iii) van de programmawet) 

  
De specifieke toepassingsmodaliteiten met betrekking tot dit verlaagde tarief zullen worden 
opgenomen in het koninklijk besluit van 28 juni 2015 betreffende de belasting van 
energieproducten en elektriciteit. 



  

 

 
 

Deze kunnen als volgt worden samengevat: 
 

- De vergunningsaanvraag moet vergezeld gaan van een kopie  van de 
“energiebeleidsovereenkomst ” (Vlaams Gewest), “accord de branche ” (Waals Gewest) 
of een gelijkaardige overeenkomst voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 
Uw aandacht wordt er op gevestigd dat dergelijke gelijkaardige overeenkomst voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest momenteel niet bestaat. 

 
- Wanneer de vergunningsaanvraag wordt ingediend door een divisie van een bedrijf moet 
deze alle elementen aanbrengen die aantonen dat de divisie ‘op eigen kracht kan 
functioneren” in de zin van artikel 420, §5, 5de lid van de programmawet van 27 december 
2004. 
 
- De titularis van de vergunning energieproducten en elektriciteit dient onmiddellijk elke 
wijziging mee te delen die door het Gewest wordt aangebracht aan zijn 
“energiebeleidsovereenkomst”, “accord de brache” of gelijkwaardige overeenkomst. 

 
Uiteraard zijn alle wettelijke (artikel 432 van de programmawet van 27 december 2004 en artikel 
14 van het koninklijk besluit van 28 juni 2015) en administratieve bepalingen (§§138 tot en met 
162 van de Administratieve Commentaar van het Boekwerk Accijns – Energieproducten en 
elektriciteit) inzake het aanvragen, het verlenen en het intrekken van de vergunning 
“energieproducten en elektriciteit” mutatis mutandis van toepassing.  
 
 

II. Vergunningsaanvragen 
 
De wijzigingen aan de programmawet van 27 december 2004 en het koninklijk besluit van 28 juni 
2015 betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit  bevinden zich momenteel in 
het noodzakelijke wetgevende proces. Bijgevolg is de datum van publicatie in het Belgisch 
Staatsblad van deze wijzigingen nog niet gekend.  
 
In afwachting van het wetgevende kader is het aan de betrokken bedrijven, die wensen te 
genieten van voormelde verlaagd tarief vanaf 1 januari 2016, aangeraden om reeds zo spoedig 
mogelijk hun vergunningsaanvraag in te dienen.  
 
Meer specifiek zullen inspanningen geleverd worden om de vergunningsaanvragen die 
ontvangen worden in de periode oktober tot en met half december 2015 te behandelen vóór 1 
januari 2016. 
 
Voor vergunningsaanvragen die na 15 december 2015 ontvangen worden kan niet gegarandeerd 
worden dat deze vóór 1 januari 2016 worden afgeleverd. 
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