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NOTA 

 

 
 

Betreft 

Accijnsvrijstelling gasolie en bijzondere accijns 
 

Alle nodige documenten zijn terug te vinden op de website van Boerenbond, www.boerenbond.be 

 

1 Aanvraag vergunning accijnsvrijstelling 

Land- en tuinbouw heeft recht op accijnsvrijstelling voor het verbruik van gasolie, kerosine, zware 

stookolie, LPG, aardgas, elektriciteit, kolen, cokes en bruinkool uitsluitend gebruikt voor land- of 

tuinbouwwerkzaamheden, visteelt of bosbouw. Deze regeling vervangt de vroegere oliecontingenten 

(sinds 2006). 

Daarnaast werd sinds 2022 een bijzondere accijns in het leven geroepen door de federale regering. 

De land- en tuinbouwsector in het algemeen is niet vrijgesteld van deze bijzondere accijns, maar de 

aardgas die in een WKK wordt gebruikt is wel vrijgesteld van deze bijzondere accijns.  

1.1 De procedure 

Elk land- en tuinbouwbedrijf dat in aanmerking wil komen voor de vrijstelling van accijnzen dient 

een aanvraag tot registratie in te dienen. Dit gebeurt alt volgt:  

− De aanvraag wordt gericht naar de Gewestelijke directie van Douane en Accijnzen per 

aangetekend schrijven. 

− Het formulier kan je terugvinden op het afgesloten ledengedeelte van www.boerenbond.be 

of bij de provinciale Boerenbondkantoren. 

− Voor een nieuwe aanvraag welke ook elektriciteit en/of aardgas bevat, dien je ook de EAN 

codes mee te delen. Deze codes vind je op de verbruiksfacturen. Hiervoor bestaat er een 

afzonderlijk inlichtingenformulier. Een vergunning is voor elektriciteit en aardgas slechts 

geldig indien ze de EAN codes vermeldt. 

1.2 Hoe vul je het aanvraagformulier voor een vergunning energieproducten 

en elektriciteit in? 

• Aangever: naam en adres van de gebruiker. 

• Aard van de aanvraag: hier zijn drie mogelijkheden: nieuwe vergunning, wijziging of 

opzegging. Je duidt aan ‘nieuwe vergunning’ en indien je reeds een oliecontingent had, 

vermeld je eventueel het contingentnummer. Indien je reeds een vergunning hebt maar je 

wenst ze uit te breiden, dan duid je ‘wijziging’ aan met vermelding van de reeds toegekende 

vergunningsnummer. 

http://www.boerenbond.be/
http://www.boerenbond.be/
https://financienpr.belgium.be/sites/default/files/Customs/NL/PDF/Ondernemingen/Facilitatie/ACC-FORM-NL-ENERELEC-201312-17-03-2017.pdf
http://www.boerenbond.be/
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• Aard van de activiteit: voor land- en tuinbouw = ´eindgebruiker´. Om accijnsvrijstelling te 

krijgen is de vergunning als ´eindgebruiker´ noodzakelijk. 

In geval van WKK is ook sprake van ´distributeur elektriciteit´. Hiervoor dient een apart 

aanvraagformulier te worden ingediend. Op dit aanvraagformulier moeten geen codes 

worden ingevuld. Dit formulier wordt na (of samen met) het aanvraagformulier als 

´eindgebruiker´ ingediend. 

• Adressen van de gebruiksplaatsen: hier moet je het adres invullen van de plaats waar het 

gebruik plaatsvindt. Indien er meerdere plaatsen zijn, dient er per plaats de productcode en 

het geschatte gebruik te worden aangegeven. 

• Productcode: dit is een reeks van vier cijfers. Voor land- en tuinbouw zijn de eerste twee 

cijfers steeds 79. De volgende twee cijfers worden in functie van de aard van het product 

toegekend: 

 

− Gasolie zwavelgehalte > 50 mg/kg 7906 

− Gasolie zwavelgehalte < 50 mg/kg 7907 
(Extra, verplicht voor o.a. tractoren) 

− Kerosine (petroleum) 7905 

− Zware stookolie 7908 

− Vloeibaar petroleumgas 7909 

− Aardgas 7910 

− Cokes, kolen, bruinkool… 7911 

− Elektriciteit afname net 7912 

− Aardgas WKK 7510 

− Elektriciteit afname eigen productie 
WKK 

8112 

− Elektriciteit afname eigen productie 
groene energie (bv zonnepanelen) 

8512 

 

• Gedetailleerde omschrijving: dit kan zijn: landbouwwerkzaamheden tractor, 
verwarmingsdoeleinden, …. 

1.3 Adressen Gewestelijke Directies 

Het ingevulde aanvraagformulier voor een vergunning energieproducten en elektriciteit dient te 

worden verzonden aan de desbetreffende gewestelijke directie der douane en accijnzen. 

https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/contacteer-de-aada 

Voor bijkomende vragen kan contact worden opgenomen met Douane en Accijnzen:  

https://financien.belgium.be/nl/onze-kantoren  

2 Wat na aanvraag vergunning accijnsvrijstelling? 

1. U hebt uw vergunning energieproducten en elektriciteit ontvangen. 

http://www.boerenbond.be/
https://financien.belgium.be/nl/douane_accijnzen/contacteer-de-aada
https://financien.belgium.be/nl/onze-kantoren
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2. U bezorgt een KOPIE van deze vergunning aan uw energieleverancier(s). 

3. Olie: vrijstelling onmiddellijk toegepast bij levering. 

4. Gas en elektriciteit: toepassing op facturen vanaf de leverancier beschikt over de correcte 

vergunning. De leverancier kan ook een deel uit het verleden corrigeren en zal dit ook doen 

tot de datum van de vergunning (met een maximum van 3 jaar terug). 

http://www.boerenbond.be/

