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Duidelijkheid over brandstofgebruik en accijnzen
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Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar op 19 mei 2014 werd een KB goedgekeurd dat
bepaalde aspecten van het brandstofgebruik van tractoren regelt. Deze nieuwe regels zullen
moeten nageleefd worden vanaf de dag dat het KB in het Belgisch Staatsblad verschijnt. We
verwachten een publicatie in de tweede helft van juni. We lichten nu al de nieuwe regels toe zodat
je je kan voorbereiden.
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Bart Beliën, studiedienst Boerenbond
Jan Vancayzeele, consulent AVBS
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Gemengd gebruik
Als je beschikt over een vergunning ‘Energieproducten en
elektriciteit’ mag je, voor het uitvoeren van landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- en visteeltactiviteiten (verderop noemen
we dit steeds ‘de vrijgestelde activiteiten’), gebruik maken
van rode diesel vrijgesteld van accijnzen. Deze tractoren
zijn ook vrijgesteld van de periodieke technische keuring.
Als je diezelfde tractor ook gebruikt voor andere activiteiten, zoals bijvoorbeeld commercieel transport voor derden, is er sprake van gemengd gebruik. De tractor wordt
immers ingezet voor zowel vrijgestelde activiteiten als voor
andere activiteiten (1) Deze tractoren zijn ook onderworpen aan de periodieke technische keuring (2) Het nieuwe
koninklijk besluit bepaalt welke regels m.b.t. het brandstofgebruik nageleefd moeten worden in het kader van
het zogenaamde “gemengd gebruik”. Deze regels zijn dus
enkel van toepassing op tractoren die zowel ingezet worden
van vrijgestelde activiteiten als voor andere activiteiten.

Voorwaarden
Om van de toekomstige regeling gebruik te kunnen maken
moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden. We lichten
ze hieronder toe.
1. Vergunning ‘Energieproducten en elektriciteit’
Wie gebruik wil maken van de regeling “gemengd gebruik”
moet beschikken over een vergunning ‘Energieproducten
en elektriciteit’.
(1) Met uitzondering van de tractoren door de wegbeheerders of hun aannemers gebruikt voor het onderhoud van de wegen of voor winterdiensten.
(2) Met uitzondering van de tractoren met een MTM van maximum 3500
kg en met uitzondering van de tractoren die gebruikt worden voor private
landbouw-, tuinbouw-, bosbouw- en visteeltactiviteiten. In dit laatste geval
betreft het hobbyactiviteiten die verband houden met het verzorgen van
vee, het bewerken van akkers en velden, het oogsten van gewassen…
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2. Overwegend gebruik in de land- en tuinbouw
Een tractor komt enkel in aanmerking voor de regeling
“gemengd gebruik” wanneer deze overwegend gebruikt
wordt voor vrijgestelde activiteiten. Volgens de administratie Douane en Accijnzen betekent dit dat de tractor
per kalenderjaar voor meer dan 50% gebruikt wordt voor
vrijgestelde activiteiten. Een tractor die slechts voor 50% of
minder gebruikt wordt voor vrijgestelde activiteiten, komt
niet in aanmerking voor de regeling “gemengd gebruik”.
Enkel tijdens vrijgestelde activiteiten mag de tractor aangedreven worden met rode diesel. Voor niet-vrijgestelde
activiteiten mag de brandstoftank geen gemerkte rode diesel, of sporen daarvan, bevatten. In de praktijk betekent dat
dat deze tractoren geen rode diesel kunnen gebruiken. De
titularis van de nummerplaat moet jaarlijks aantonen dat
de tractor, die gebruikt maakt van de regeling “gemengd
gebruik”, voor meer dan 50% wordt ingezet voor vrijstelde activiteiten. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een
registratieformulier dat ter beschikking wordt gesteld door
de administratie Douane en Accijnzen.

BS

Tarief
Het accijnstarief dat moet worden toegepast is het tarief
dat geldt op de dag van de niet-vrijgestelde activiteit. Als
het tarief in de loop van het kwartaal wijzigt, zullen meerdere aangiften moeten worden ingediend waarbij het verbruik telkens wordt gekoppeld aan het juiste tarief.
Later wordt via www.myminfin.be wordt een berekeningsblad ter beschikking gesteld.
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Aangifte
De aangifte voor het bijbetalen van accijnzen moet gebeuren door de titularis van de nummerplaat van de tractor. Hij
gebruikt daarvoor een zogenaamde ‘aangifte ten verbruik
AC4’. Deze aangifte kan worden ingediend:
• Via het elektronisch systeem PLDA
(http://plda.fgov.be/nl/AC4_NL);
• Via afgifte van de papieren aangifte ten verbruik AC4 bij
het hulpkantoor waarvan de aangever afhangt.

De aangifte moet na elk kwartaal worden ingediend en dit
uiterlijk de 10de van de maand volgend op het einde van het
kwartaal. Bij de aangifte moet een kopie worden gevoegd
van:
• Het registratieformulier;
• Het gebruikersoverzicht (indien van toepassing);
• Het berekeningsblad (indien hiervan gebruikt werd
gemaakt).
De betaling dient onmiddellijk te gebeuren.
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3. Het registratieformulier
Wie gebruik maakt van de regeling “gemengd gebruik”
moet accijnzen bijbetalen op de brandstof die wordt gebruikt voor niet-vrijgestelde activiteiten. Daarom moet de
gebruiker een registratieformulier bijhouden dat door de
administratie Douane en Acijnzen ter beschikking wordt
gesteld.
De volgende voorwaarden gelden:
• het registratieformulier moet per kwartaal en per tractor
worden bijgehouden;
• het registratieformulier moet altijd aanwezig zijn in de
tractor bij de uitvoering van niet-vrijgestelde activiteiten.
Bij een controle moet het formulier steeds kunnen worden voorgelegd door de bestuurder;
• vóór het starten van elke niet-vrijgestelde activiteit moet
het registratieformulier aangevuld worden;
• na elk kwartaal moet een kopie van het registratieformulier door de titularis van de nummerplaat aan de Controle
der Douane en/of Accijnzen van zijn gebied bezorgd worden. Dit moet gebeuren op het ogenblik van de aangifte van het verbruik en uiterlijk de 10de van de maand
volgend op het kwartaal.
• het registratieformulier moet gedurende 5 jaar bewaard
worden.

wordt vastgesteld op basis van een forfaitair verbruik van
0,2 liter per gepresteerd uur (= totaal aantal uren niet-vrijgesteld gebruik vastgesteld op basis van het registratieformulier) en per kilowatt van de betrokken tractor (=
nominaal vermogen uitgedrukt in KW zoals vermeld op het
gelijkvormigheidsattest en/of inschrijvingsbewijs).
Voor de berekening van de accijnzen wordt aangenomen
dat de tractor uitsluitend gebruik maakt van rode diesel
vrijgesteld van accijnzen.
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4. Het gebruikersoverzicht
Een gebruikersoverzicht moet enkel worden opgemaakt
als een tractor wordt gebruikt door een andere persoon
dan de titularis van de nummerplaat of zijn personeel. Het
overzicht hoeft ook niet opgemaakt te worden als de tractor
wordt gebruikt door de echtgenote of de kinderen van de
titularis van de nummerplaat. Het is vooral relevant voor
tractoren die op korte termijn-basis worden verhuurd. Op
dit aspect wordt nu niet dieper ingegaan.
5. Werkende urenteller
De tractor moet voorzien zijn van een urenteller die de
werkingsduur van het voertuig registreert. Deze urenteller
dient als basis voor het registratieformulier en de daarop
gebaseerde berekening van de bij te betalen accijnzen.
Berekening
Het brandstofverbruik voor niet-vrijgestelde activiteiten
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Voorbeeld
Een tractor van 79 kW wordt in het tweede kwartaal voor 76
uren gebruikt voor niet-vrijgestelde activiteiten.
Het accijnstarief voor witte diesel tijdens het volledige
tweede kwartaal bedraagt 427,69 euro/1000 liter.
0,2 l/kW x 79 kW x 76 uren = 1200,8 liter
1200,8 liter x 427,69 euro/1000 liter = 513,57 euro
De bij te betalen accijns bedraagt dan 513,57 euro.
Besluit
Zodra deze regeling wordt gepubliceerd, is er duidelijkheid
over het brandstofgebruik en de te betalen accijnzen. Boerenbond hoopt dat alle recente wijzigingen (invoering rode
kentekenplaat, invoering periodieke technische keuring,
regeling “gemengd gebruik”) leiden tot meer duidelijkheid
op het terrein. Dit is ook belangrijk voor de controle en de
handhaving. n

Voor vragen of meer informatie contacteer AVBS-consulent
Jan Vancayzeele (jan.vancayzeele@avbs.be of 0476/91.01.36)
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