
Stempel

Exemplaar

AANGEVER

ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN

BEZITSAANGIFTE/BEROEPSAANGIFTE

In te vullen door
de accijnsambtenaren

KANTOOR

nr.

AANGEVER (naam en voornamen of handelsnaam en adres) :

BTW-nr.

BONDIGE AANGIFTE van de activiteit :

ADRES(SEN) van de boekhouding en datum van afsluiting : .

LIGGING EN ADRES(SEN) van de lokalen/opslagplaatsen

Beschrijving van de lokalen/opslagplaatsen met desgevallend vermelding van de nummers die verwijzen naar de
schets of het plan van de inrichting :

BIJLAGEN (plan of schets in drievoud)

Te  , 
Deze aangifte omvat bladzijden, ge-
dateerd en getekend.

Handtekening van de aangever

Naam en functie

nr. 108 - 1998 - bon 8694 - Masquelier-Tinsy, Manage.

Geldiggemaakt op

De Ontvanger,



Stempel

Exemplaar

KANTOOR

ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN

BEZITSAANGIFTE/BEROEPSAANGIFTE

In te vullen door
de accijnsambtenaren

KANTOOR

nr.

AANGEVER (naam en voornamen of handelsnaam en adres) :

BTW-nr.

BONDIGE AANGIFTE van de activiteit :

ADRES(SEN) van de boekhouding en datum van afsluiting : .

LIGGING EN ADRES(SEN) van de lokalen/opslagplaatsen

Beschrijving van de lokalen/opslagplaatsen met desgevallend vermelding van de nummers die verwijzen naar de
schets of het plan van de inrichting :

BIJLAGEN (plan of schets in drievoud)

Te  , 
Deze aangifte omvat bladzijden, ge-
dateerd en getekend.

Handtekening van de aangever

Naam en functie

nr. 108 - 1998 - bon 8694 - Masquelier-Tinsy, Manage.

Geldiggemaakt op

De Ontvanger,



Stempel

Exemplaar

CONTROLE

ADMINISTRATIE DER DOUANE EN ACCIJNZEN

BEZITSAANGIFTE/BEROEPSAANGIFTE

In te vullen door
de accijnsambtenaren

KANTOOR

nr.

AANGEVER (naam en voornamen of handelsnaam en adres) :

BTW-nr.

BONDIGE AANGIFTE van de activiteit :

ADRES(SEN) van de boekhouding en datum van afsluiting : .

LIGGING EN ADRES(SEN) van de lokalen/opslagplaatsen

Beschrijving van de lokalen/opslagplaatsen met desgevallend vermelding van de nummers die verwijzen naar de
schets of het plan van de inrichting :

BIJLAGEN (plan of schets in drievoud)

Te  , 
Deze aangifte omvat bladzijden, ge-
dateerd en getekend.

Handtekening van de aangever

Naam en functie

nr. 108 - 1998 - bon 8694 - Masquelier-Tinsy, Manage.

Geldiggemaakt op

De Ontvanger,



Ministerieel besluit van 1 februari 1994 betreffende het accijnsstelsel van 
bier (Belgisch Staatsblad van 8 februari 1994) 
 
Titel IV Bezitsaangifte 
 
Art. 24. § 1. Elke bezitter of houder van een stilliggende brouwerij moet er 
schriftelijk aangifte van doen bij de ontvanger. 
 
 Deze aangifte geschiedt met een formulier waarvan het model door de 
directeur-generaal wordt bepaald. 
 
 § 2. Deze aangifte moet eveneens worden gedaan door iedere bezitter of 
houder van toestellen, die samen tot het voortbrengen van wort of van bier 
kunnen dienen. 
 
Art. 25. Het bepaalde in artikel 24 is niet toepasselijk op constructeurs en 
ketelmakers die de toestellen waarvan sprake beroepshalve verkopen, 
vervaardigen of herstellen, voor zover die toestellen niet zo ter plaatse zijn 
bevestigd dat zij voor bierbereiding kunnen dienen. 
 
Art. 26. Het bepaalde in artikel 24 is toepasselijk op de particulieren die bier 
produceren bestemd voor eigen verbruik, de leden van hun gezin of hun gasten, 
mits er geen verkoop plaatsvindt. 
 
 

Ministerieel besluit van 10 juni 1994 betreffende het accijnsstelsel van wijn, 
andere gegiste dranken en tussenprodukten (Belgisch Staatsblad van 30 
juni 1994) 
 
Titel III Bezitsaangifte 
 
Art. 32. § 1. Elke bezitter of houder van een stilliggende fabriek van wijn, 
andere gegiste dranken of tussenprodukten moet er schriftelijk aangifte van doen 
bij de ontvanger. 
 
 Deze aangifte geschiedt met een formulier waarvan het model door de 
directeur-generaal wordt bepaald. 
 
 § 2. Deze aangifte moet eveneens worden gedaan door elke bezitter of 
houder van toestellen, die samen tot het voortbrengen van wijn, andere gegiste 
dranken of tussenprodukten kunnen dienen. 
 
Art. 33. Het bepaalde in artikel 32 is niet toepasselijk op constructeurs en 
ketelmakers die de toestellen waarvan sprake beroepshalve verkopen, 
vervaardigen of herstellen, voor zover die toestellen niet zo ter plaatse zijn 
bevestigd dat zij voor bereiding van wijn, andere gegiste dranken of 
tussenprodukten kunnen dienen. 
 
Titel IV Vrijstellingen 
 
Art. 34. § 1. De bij de artikel 10 en 13 van de wet bedoelde vrijstelling wordt 
slechts verleend indien niet meer dan één hectoliter in één keer wordt 
vervaardigd. 
 
§ 2. De particulieren die wijn of andere gegiste dranken vervaardigen onder de 
voorwaarden van § 1 zijn vrijgesteld van de bij artikelen 2 (*) en 32 
voorgeschreven formaliteiten. 
 
(*): Elke bezitter of houder van een in werking zijnde fabriek van wijn, andere 
gegiste dranken of tussenproducten is ertoe gehouden zich te laten erkennen als 
erkend entrepothouder. 



Ministerieel besluit van 10 juni 1994 betreffende het accijnsstelsel van 
ethylalcohol (Belgisch Staatsblad van 30 juni 1994) 
 
Afdeling 2. - Bezits- of beroepsaangifte 
 
Art. 12. Moeten een bezits- of beroepsaangifte inreiken op het kantoor der 
accijnzen: 
 
 1° al wie alcohol of gedistilleerde dranken verhandelt en niet is erkend 
als erkend entrepothouder of geregistreerd bedrijf; 
 
 2° de fabrikanten van gedistilleerde dranken en aromatische bitters die 
niet zijn erkend als erkend entrepothouder; 
 
 3° de suikerbakkers die alcohol of andere alcoholhoudende produkten 
dan aroma’s aanwenden bij hun produktie en die niet zijn erkend als erkend 
entrepothouder; 
 
 4° de privé-verenigingen waar gedistilleerde dranken aan de leden 
worden geschonken. 
 
Art. 13. De aangifte van bij artikel 12, 2° bedoelde fabrikanten van gedistilleerde 
dranken en aromatische bitters die een stooktoestel gebruiken, dient de bij artikel 
7, § 1 vereiste gegevens te vermelden en vergezeld te gaan van een plan in 
drievoud dat de verschillende lokalen en aanhorigheden alsmede hun 
bestemming aangeeft. 
 
 
Hoofdstuk III 
 
Bezit en gebruik van stooktoestellen 
 
Art. 15. § 1. Al wie bezitter of houder is van een niet in werking zijnde stokerij, 
van stooktoestellen, van helmen, distilleerkolven of slangen, is gehouden 
hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de ontvanger. 
 § 2. Worden van die verplichting ontslagen: 
 
 1° de ambachtslieden die wegens hun beroep die gereedschappen 
verkopen, vervaardigen of herstellen en de bestuurders van veilingen op 
voorwaarde dat zij niet gemetseld of op andere wijze nagelvast zijn; 

 2° de apothekers en de scheikundigen, mits de inhoud van de vaten geen 
50 liter overtreft en zij er zich niet van bedienen om ethylalcohol te 
vervaardigen. 
 
 § 3. Verkopers van stooktoestellen die in het land of elders vervaardigd 
zijn, moeten: 
 
  

1° hun activiteit kenbaar maken door het indienen van een aangifte op 
het kantoor der accijnzen; 
 
 2° hun facturen en boekhouding ter beschikking stellen van de 
ambtenaren en desgevraagd alle inlichtingen verstrekken nopens de aard, de 
capaciteit en de bestemming van de geleverde toestellen. 
 
 § 4. De stokers, constructeurs, of houders mogen de gereedschappen en 
toestellen vermeld in § 1 niet verkopen, verhuren, uitlenen of anderszins aan 
andere personen afstaan zonder er, binnen vierentwintig uren, schriftelijke 
aangifte van te doen bij de ontvanger. 
 
 § 5. De bezitsaangifte van de bezitter of houder van een niet in werking 
zijnde stokerij dient de volgende gegevens te vermelden: 
 
 1° de naam en voornaam of firmanaam en het adres van de aangever; 
 
 2° de juiste ligging van de stokerij; 
 
 3° de aanwijzing en de bestemming van de lokalen, werkplaatsen, 
magazijnen, kelders en andere aanhorigheden van de stokerij. 
 
 In de andere gevallen dient de aangifte de lokalen te vermelden waar de 
toestellen worden bewaard. 
 
 § 6. De bij § 1 bedoelde aangever moet van zijn inrichting, die niet moet 
worden aanvaard, geen plan voorleggen. Het voor de aangever bestemde 
exemplaar van zijn aangifte wordt op staande voet uitgereikt. 
 
 



Ministerieel besluit van 28 december 1993 betreffende het accijnsstelsel van 
minerale olie (Belgisch Staatsblad van 7 januari 1994) 
 
Hoofdstuk III Controlemaatregelen 
 
Art. 32. § 1. Alle grossiers, half-grossiers, depothouders en kleinhandelaars, met 
inbegrip van de pomphouders, die geen erkend entrepothouder of geregistreerd 
bedrijf zijn, dienen een beroepsaangifte in te reiken waarvan het model is 
vastgesteld door de directeur-generaal. 
 
 Een nieuwe uitbater dient de beroepsaangifte in te reiken ten minste tien 
dagen voor ingebruikname van de installaties. 
 
 § 2. De beroepsaangifte dient te worden ingereikt bij de ontvanger en 
dient te worden opgesteld in drievoud, zij dient vergezeld te zijn van een plan 
waarop alle vergaarbakken en tanks zijn aangeduid met vermelding van hun 
opslagcapaciteit en de aard der minerale oliën waarvoor ze bestemd zijn en 
waarop verder de pompen, meetinstallaties en laadinrichtingen zijn aangetekend. 
 
 
 
Ministerieel besluit van 1 augustus 1994 betreffende het fiscaal stelsel van 
gefabriceerde tabak (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1994) 
 
Hoofdstuk V Groot- en kleinhandel in tabaksfabrikaten 
 
Art. 89. Al wie groot - en kleinhandel drijft in tabaksfabrikaten moet minstens 
acht dagen vóór hij die handel begint, schriftelijk een beroepsaangifte 108 
indienen op het accijnskantoor over zijn gebied. 
 
 De beroepsaangifte moet alle gegevens bevatten volgens het model dat 
op de kantoren berust. 
 
 Herbergiers hoeven evenwel die aangifte niet te doen. 
 
 Het door de ontvanger geldig gemaakt exemplaar voor de aangever van 
de beroepsaangifte moet terstond vertoond worden op elke vordering van de 
ambtenaren. 
 
 

Hoofdstuk VI Handel in ongefabriceerde tabak 
 
Art. 91. Al wie handel drijft in ongefabriceerde tabak moet minstens acht dagen 
voor hij die handel begint schriftelijk een beroepsaangifte indienen op het 
accijnskantoor over zijn gebied. 
 
 De beroepsaangifte moet alle gegevens bevatten volgens het model dat 
op de kantoren berust. 
 
 
Ministerieel besluit van 23 december 1993 betreffende het accijnsstelsel van 
alcoholvrije dranken (Belgisch Staatsblad van 31 december 1993) 
 
Titel II Het belastingentrepot en de marktdeelnemer 
Hoofdstuk I - Machtiging “erkend entrepothouder” of “marktdeelnemer” 
 
Art. 3. § 2. Elke marktdeelnemer moet bij de ontvanger een beroepsaangifte 
inreiken, overeenkomstig het model vastgesteld door de directeur-generaal der 
douane en accijnzen. 
 
Titel III Verkoop van alcoholvrije dranken aan de bron of door middel van 
drankautomaten 
 
Art. 39. § 1. Op het kantoor der accijnzen over het gebied moet een 
beroepsaangifte, opgesteld op een formulier 108 overeenkomstig het model te 
koop aangeboden door dit kantoor, worden ondertekend door: 
 
 1° de exploitanten van drinkwaterbronnen, die het water rechtstreeks aan 
de verbruikers schenken of leveren, per glas of anderszins; 
 
 2° zij die, met automatische of andere toestellen, alcoholvrije dranken 
bereiden die ter plaatse worden geschonken en verbruikt; 
 
 3° de fabrikanten en de verdelers van toestellen zoals bedoeld in 2°, 
evenals de exploitanten die dergelijke toestellen in voorraad hebben. 
 
 § 2. De aangifte bedoeld in § 1, 2° en 3°, moet worden ingediend voor 
elk gebouw of voor elke besloten plaats waar een of meer van die toestellen 
worden geëxploiteerd of bewaard; zij moet onder meer het aantal en de juiste 
plaats van die toestellen vermelden. 
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