Belgische wijnbouwers blijven belang hechten aan het
statuut van ‘kleine wijnproducent’
Brussel, 08 juli 2015

•

In uitvoering van de Europese richtlijn 118/2008 voorziet de wet van 22 december 2009
betreffende de algemene regeling inzake accijnzen dat wijnproducenten waarvan de
jaarproductie minder dan 1.000HL bedraagt kunnen gebruikmaken van een vereenvoudigde
accijnsadministratie op basis van fysieke documenten.

•

Op vraag van het kabinet van de Minister van Financiën en in samenwerking met de vzw
Belgische Wijnbouwers en de asbl Vignerons de la Wallonie werd bij de Belgische
wijnbouwers gepeild naar het belang dat zij hechten aan het behoud van dit
uitzonderingsregime.

•

Uit deze bevraging komt naar voor dat de meerderheid van de betrokken Belgische
wijnbouwers dit regime wenst te behouden.

•

In Vlaanderen spreekt 99% van de betrokken wijnbouwers zich uit voor het behoud ervan.
Ook in Wallonië is er een meerderheid te vinden voor het behoud. De Waalse wijnbouwers
die ( op vraag van de administratie Douane en Accijnzen) reeds vrijwillig de overstap
maakten naar het standaard statuut wijzen erop dat het informaticasysteem voor het beheer
van de accijnsadministratie aan gebruiksvriendelijkheid vaak te wensen overlaat.

Vinum Et Spiritus Association Belgium vzw

Livornostraat 13 bus 5 - 1060 Brussel

02/537.00.51

Op basis van de georganiseerde bevraging kunnen we besluiten:
•

Dat er duidelijke aanwijzingen bestaan dat er aan de kant van de kleine wijnbouwers op dit
ogenblik geen draagvlak bestaat om het statuut van kleine wijnproducent op te geven zodat
er best wordt nagegaan onder welke voorwaarden dit statuut kan behouden blijven.

•

Dat er tot op zekere hoogte begrip bestaat voor het streven naar efficiëntiewinsten in
hoofde van de overheidsadministraties en de administratie Douane en Accijnzen in het
bijzonder. Een harmonisatie van statuten en het veralgemenen van een elektronisch
accijnsbeheer kan hier mogelijks toe bijdragen.

•

Dat dergelijke ontwikkeling echter veronderstelt dat er zou worden voldaan aan bijkomende
voorwaarden

•

Dat aan de betrokken wijnbouwers een voldoende lange overgangsperiode zou worden
toegekend

•

Dat de gebruiksvriendelijkheid en stabiliteit van het informaticasysteem zou worden
verbeterd

•

Dat het gebruik van deze informaticasystemen efficiënter kan verlopen mocht er voorzien
worden in een gepaste opleiding. In dit verband biedt Vinum Et Spiritus aan om – in
samenwerking met de administratie Douane en Accijnzen – opleidingsmodules samen te
stellen en aan te bieden aan de wijnbouwers.

•

Tenslotte gaat de Belgische wijnsector er van uit dat het streven naar een grotere
harmonisatie van bestaande systemen en statuten consequent zal worden doorgetrokken
naar alle producenten van alcoholische dranken.
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