
We verwijzen hier naar het uittreksel uit de programmawet van 27.12.2004, waarin de 

bedoelde vrijstelling is opgenomen (art. 429, §1, g) en §2, g), en waarbij op het einde van dit 

artikel vermeld staat dat de vrijstelling geldt tot 31.12.2006. 

  

We kunnen dan ook bevestigen dat deze vrijstelling niet verlengd werd, zodat vanaf 

01.01.2007 ook pleziervaartuigen witte diesel moeten gebruiken als motorbrandstof. (Als 

gevolg van het wegvallen van de vrijstelling geldt immers de hoofdregel). 

  

Gelet op het feit dat het verval van de vrijstelling werd opgenomen in de programmawet van 

27.12.2004, gepubliceerd op 31.12.2004, werd niet meer voorzien in een overgangsmaatregel 

(vermits de Administratie ervan uitgaat dat de sector genoegzaam op de hoogte zou zijn). 

  

Wat de nog aangehouden voorraad betreft in tank bij de pleziervaarders, werd ons op het 

Hoofdbestuur van de Administratie bevestigd dat aan de controlediensten een interne 

instructie werd verzonden teneinde deze diensten tot enige 'soepelheid' aan te manen n.a.v. 

eventuele controles in de beginperiode nà beëindiging van de vrijstelling. 

  

Terzake de door de clubs aangehouden voorraden wordt geadviseerd om deze opnieuw over te 

dragen aan de leverancier; mocht dit echter problemen stellen, dan kan steeds de locale 

accijnscontrole worden gecontacteerd om een praktische oplossing te bekomen. 

  

Hoe moeten de individuele pleziervaarders deze soepelheid van de controlediensten 

interpreteren? 
  

Vooreerst benadrukken wij dat de 'soepelheid' van de controlediensten slechts voortvloeit uit 

interne administratieve richtlijnen, doch de wetsbepaling terzake duidelijk is en strikt moet 

worden geïnterpreteerd (en nageleefd). Wat het bewijs betreft van het 'bona fide' karakter van 

de pleziervaarders die niettemin nog over een (rest)voorraad beschikken in de tank van hun 

vaartuig bestaan er o.i. verschillende mogelijkheden. 

  

-> Voor zover praktisch mogelijk (meest drastische oplossing) : de verwijdering van de rode 

gasolie uit de tank en aanvulling van nieuwe (witte) gasolie ; 

  

-> Het bewijs van tankbeurten met witte gasolie (aan de hand van facturen nà 01.01.2007 of 

via de (verplicht te houden) registers van de erkende entrepothouder) ; 

  

(Ingevolge stelselmatig gebruik van witte gasolie zal de concentratie van de Euromarker 

"Solvent Yellow 124", bij analyse, na verloop van tijd aanzienlijk lager liggen dan 6 à 9 % 

(i.e. concentratie in de vrijgestelde rode gasolie), zodat hieruit de afwezigheid van gebruik 

van rode gasolie kan blijken. Het hoeft geen betoog dat aanwezigheid van een 'mengsel' met 

een concentratie van 5 % bv. in september 2007 niet onmiddellijk overtuigend zal overkomen. 

  

Zijn de buitenlandse controlediensten even soepel? 
  

De buitenlandse controlediensten zijn eveneens op de hoogte van de beëindiging van de 

vrijstelling in België. Echter, op het punt van de administratieve tolerantie in deze landen is 

niets geweten (hoewel een dergelijke tolerantie ook bestond t.a.v. Franse/Nederlandse 

pleziervaarders die zich (uitzonderlijk) in België hadden bevoorraad). 



Het komt ons echter voor dat de maatregelen zoals toegelicht onder nr. 2 eveneens ten aanzien 

van deze Administraties voldoende overtuigend kunnen werken als bewijs van het 'bona fide' 

karakter van de betrokken pleziervaarder. 

  

Wat met vaartuigen die professioneel worden ingezet voor de pleziervaart? 
  

Terzake het gebruik van (plezier)vaartuigen voor professionele (i.e. commerciële) doeleinden 

blijven de vrijstellingen op basis van art. 429, § 1, g) en §2, g), verder gelden (zie uittreksel 

uit de Programmawet dd. 27.12.2004, met de precisering van de duur van de vrijstelling m.b.t. 

pleziervaart in § 7). 

  

Echter, tot op heden is deze vrijstelling louter gekoppeld aan het bewijs van de specifieke 

commercIële activiteit, doch gelden (i.t.t. Nederland en Frankrijk) (nog) geen overige 

voorwaarden of formaliteiten. Vanuit fiscaal oogpunt is derhalve de aanwezigheid van een 

commerciële vlaggenbrief irrelevant. 

  

Niettemin zullen pleziervaartuigen die gebruikt worden in Frankrijk en Nederland, zich aan de 

locale wetgeving dienen te conformeren.  

  

Noot: 

  

Tot slot melden wij nog dat, uit voorlezing van de interne omzendbrief van de Administratie 

(n.a.v. telefonisch contact), blijkt dat - uit practische overwegingen - instructie werd gegeven 

om in de loop van 2007 geen controles uit te oefenen. Van deze omzendbrief kon evenwel 

(uiteraard) geen kopie worden bekomen. Gelieve echter te noteren dat voormelde 

omzendbrief slechts een Administratieve 'instructie' (aanbeveling) betreft en geen verplichting 

voor de controleambtenaren, zodat niet-naleving van de wettelijke bepaling steeds kan 

worden vastgesteld en gesanctionneerd. 

  

Wij hopen hiermee U van dienst geweest te zijn en hopen U binnenkort te mogen ontmoeten. 

 


