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Overleg nieuwe  
regelgeving 
veraccijnsd 
goederenvervoer 
en de 
noodprocedure



Agenda

Voettekst

Nieuwe EU regels
Nieuwe vergunningen
Aanvraag procedure
Van huidige situatie naar nieuwe situatie
Problemen EMCS
Tussentijdse oplossing  (noodprocedure)
Attentiepunten



Nieuwe EU regels
De nieuwe Europese 'Horizontale accijnsrichtlijn 2020/262' treedt in werking op 13 
februari 2023. 
Deze richtlijn gaat o.a. over regels die van toepassing in Europa en die gelden voor alle 
lidstaten en voor alle accijnsgoederen.

Accijnsgoederen:
Bier, wijn, alcoholhoudende (sterke) drank, tabaksproducten en brandstoffen 
(Minerale olie). 

Als deze goederen (waarover de accijns al is betaald in het land van verzending) 
worden overgebracht binnen Europa (van A naar B) geldt m.i.v. 13 februari 2023 de 
verplichting dat dit alleen kan met een elektronisch document in het zgn. EMCS 
systeem. 

Daarnaast moeten de verzender en ontvanger zich laten registreren in hun eigen land 
(vergunningplicht). 





Huidige situatie → (nieuwe situatie)
- Van andere lidstaten naar Nederland
- Zonder vergunningen
- Nederlandse ondernemer (ontvanger) meld zich bij Douane NL (volgens de regels van 

de Wet op de Accijns)
- Stelt (eventueel) zekerheid
- Bedrijf in buitenland verstuurt de goederen op een VAGD (een papieren document)
- Nederlandse ondernemer betaalt (bij aankomst in NL) op aangifte de accijns welke 

verschuldigd is (wordt eventueel verrekend met de gestelde zekerheid)
- Douane NL stuurt het VAGD retour afzender
- Bedrijf in buitenland (de afzender) kan in zijn land een verzoek doen om teruggaaf 

van Accijns



(Huidige situatie) → nieuwe situatie

Voettekst

- Van andere lidstaten naar Nederland
- Met vergunningen GCA en GCG
- De GCA dient een e-VAD in, in EMCS. 
- Na de elektronische controle verstrekt de LS van vertrek een vereenvoudigde 

administratieve referentiecode (VARC) aan de GCA dat de goederen begeleidt. 
- De LS van vertrek zendt het e-VAD naar de GCG (LS van bestemming). 
- De zending vertrekt fysiek
- De GCG meld de ontvangst van de zending (binnen 5 werkdagen) af in EMCS 
- Nederlandse ondernemer betaalt op aangifte de accijns welke verschuldigd is 
- Bedrijf in buitenland (de afzender) kan in zijn land een verzoek doen om teruggaaf 

van Accijns



Wat is er aan de hand?
De Douane NL moet deze vernieuwing en uitbreiding van het Nederlandse 
deel in het bestaande geautomatiseerde registratiesysteem EMCS 
opnemen.

Dit lukt niet voor de afgesproken datum 13 februari 2023.

Volgens de nieuwe Europese 'Horizontale accijnsrichtlijn 2020/262' moet 
dan de ‘noodprocedure’ worden toegepast.



Noodprocedure veraccijnsd goederenvervoer

Voettekst

Van andere lidstaten naar Nederland (EMCS is beschikbaar in andere lidstaat maar niet in Nederland)
- Met vergunningen GCA en GCG
- De GCA dient een e-VAD in, in EMCS. 
- Na de elektronische controle verstrekt de LS van vertrek een vereenvoudigde administratieve 

referentiecode (VARC) aan de GCA dat de goederen begeleidt. 
- De GCA zendt het e-VAD naar de GCG ( in LS van bestemming). NB. Deze GCG ontvangt het bericht niet

omdat het systeem EMCS niet werkt in NL  
- De zending vertrekt fysiek
- De LS van vertrek zendt het e-VAD naar de Douane in Nederland (LS van bestemming). 
- Douane NL stuurt dit bericht (via mail) door naar de GCG.
- GCG stuurt bericht van ontvangst in naar Douane NL (binnen 5 werkdagen). Dit is het kopie van het 

e-VAD.
- Nederlandse ondernemer betaalt op aangifte de accijns welke verschuldigd is 
- Douane NL stuurt kopie van e-VAD naar lidstaat van vertrek.
- Douane NL vraagt lidstaat van vertrek om het e-VAD te sluiten in EMCS.
- Bedrijf in buitenland (de afzender) kan in zijn land een verzoek doen om teruggaaf 

van Accijns



Huidige situatie → (nieuwe situatie)

Voettekst

Van Nederland naar andere lidstaten. 
- Zonder vergunningen
- Buitenlandse ondernemer (ontvanger) meldt zich bij Douane in Lidstaat  

(volgens de regels van de Lidstaat) 
- Buitenlandse ondernemer stelt (eventueel) zekerheid
- Onderneming in Nederland vult vooraf het papieren vervoersdocument in en 

verstuurd de goederen (VAGD, is dus een papieren document; exemplaren 2 en 3 
gaan met de zending mee)

- Na ontvangst tekent de buitenlandse ondernemer het 3e exemplaar af en stuurt het 
retour naar verzender/Nederlandse ondernemer

- Buitenlandse ondernemer betaalt de accijns welke verschuldigd is in zijn land (wordt 
eventueel verrekend met de gestelde zekerheid)

- Ondernemer in Nederland kan in Nederland een verzoek doen om teruggaaf van 
Accijns



(Huidige situatie) → nieuwe situatie

Voettekst

Van Nederland naar andere lidstaten. 

- Met vergunningen GCA en GCG
- De GCA (ondernemer in Nederland) dient een e-VAD in, in EMCS. 
- Na de elektronische controle verstrekt de LS van vertrek een vereenvoudigde 

administratieve referentiecode (VARC) aan de GCA dat de goederen begeleidt. 
- De LS van vertrek zendt het e-VAD naar de GCG (LS van bestemming). 
- De zending vertrekt fysiek
- De GCG meld de ontvangst van de zending (binnen 5 werkdagen) af in EMCS 
- Buitenlandse ondernemer betaalt op aangifte de accijns welke verschuldigd is 
- De GCA (ondernemer in Nederland) kan in Nederland een verzoek doen om 

teruggaaf van Accijns



Noodprocedure veraccijnsd goederenvervoer

Voettekst

Van Nederland naar andere lidstaten (EMCS is niet beschikbaar in Nederland maar wel in de andere lidstaat).
- Met vergunningen GCA en GCG
- De gecertificeerde afzender (de Nederlandse ondernemer) maakt een nooddocument op die dezelfde 

gegevens bevat als het e-VAD. Dit document begeleidt de zending. Een kopie van dit nooddocument 
bewaart de GCA bij zijn administratie.

- De GCA informeert Douane NL voorafgaand aan de verzending (Voldoende is om een kopie van het 
nooddocument  te sturen via e-mail) .

- Bestemming wijzigen is mogelijk, maar kan alleen door de GCA gedaan worden naar een andere locatie van 
de ontvanger. De GCA moet (via e-mail) Douane NL over deze bestemmingswijziging informeren. 

- Douane NL stuurt Lidstaat van bestemming een kopie van het nooddocument
- De gecertificeerde geadresseerde (GCG) in de andere Lidstaat ontvangt de goederen en dient (binnen 5 

werkdagen) een nooddocument van ontvangst in bij de Lidstaat van bestemming.
- Lidstaat van bestemming stuurt noodbericht van ontvangst naar Douane NL 
- Douane NL zendt het Noodbericht van Ontvangst door naar de GCA (de Nederlandse ondernemer).
- Op basis van dit nooddocument van ontvangst kan de GCA (de Nederlandse ondernemer) een verzoek om 

teruggaaf van Accijns indienen. 
- Als de EMCS storing voorbij is dient de GCA via het systeem een voorlopig e-VAD in (met de gegevens uit het 

eerdere nooddocument). De GCG dient alsnog via het systeem een bericht van ontvangst in. 



Attentiepunten
- Als de EMCS storing voorbij is dient de GCA via het systeem een alsnog een e-VAD in (met de 

gegevens uit het eerdere nooddocument). De GCG dient alsnog via het systeem een bericht 
van ontvangst in.

- Er komt een model nooddocument voor veraccijnsd goederen vervoer.  

- Raadpleeg Douane.nl voor vergunningaanvraag;  hoe log je in voor Douanezaken en wat is de 
procedure omtrent inloggen met DigiD of eHerkenning.

- Vergunningaanvraag:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/aa
nvragen-vergunning-veraccijnsd-vervoer-kan-vanaf-1-november-2022

- Inloggen voor Douanezaken:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/content/douan
eportalen

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/aanvragen-vergunning-veraccijnsd-vervoer-kan-vanaf-1-november-2022
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/douane_voor_bedrijven/content/douaneportalen




24 november 2022

Vragen/opmerkingen?
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