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Petitie: STOP D&A WILLEKEUR
Naar aanleiding van:
-

-

Het optreden van D&A van kantoor Tienen bij enkele nieuwe distillateurs
die een vergunning hebben aangevraagd en verkregen, maar waarbij de
ingebruikname wordt geblokkeerd doordat men de installatie niet wil
goedkeuren.
Het arrogant en zelfs intimiderende optreden van de beambte van D&A
De grote verschillende interpretatie en toepassing van de wet doorheen verschillende delen
van het land, de willekeur en de absolute rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid.

Onderwerp petitie: Stop de willekeur van accijnsambtenaren
Ambachtelijke distillateurs zijn het slachtoffer van verouderde accijnswetgeving in België. Zij zijn het
slachtoffer van willekeur, pesterijen en rechtsonzekerheid. Zij willen ook kunnen werken zoals collega’s
in de omringende landen. De achttiende-eeuwse toestanden moeten veranderen.

Tekst petitie:
De almacht van Douane en Accijnzen
Wij, de Belgische ambachtelijke distillateurs en hun sympathisanten, stellen vast:
De dienst van Douane en Accijnzen (D&A) leeft nog in de negentiende eeuw. Toevallig of niet de tijd
waaruit een groot deel van de accijnswetgeving nog dateert. D&A beslist niet enkel over de
voorwaarden en het al dan niet afgeven of intrekken van een vergunning. Zij controleren ook de
productie zowel fysiek als administratief en innen de accijnzen. Verder beslissen zij eigenmachtig over,
al dan niet vermeende, ‘fouten’ en zij leggen eigenmachtig boetes en sancties op. Zij moeten 24/24 en
7/7 toegang hebben tot de stokerij en alle ruimtes van het gebouw waarin de stokerij is gevestigd. Ook
privévertrekken als de slaapkamer. (zonder huiszoekingsbevel, ook 's nachts) En zij mogen, naar eigen
zeggen “op grond van een wet uit achttienhonderd en zoveel zelfs schieten” wanneer men zou
“weglopen”. Tot slot stelt de wet dat de directeur van D&A naar eigen goeddunken de regels en
voorwaarden mag verstrengen of versoepelen, hetgeen doorgaans een verstrenging betekent. Met
andere woorden, zij maken de regels, controleren deze en bepalen of en hoe gesanctioneerd wordt.
Ze zijn ‘rechter en partij’ met een ongekende macht over de distillateur die volledig aan hun willekeur
is overgeleverd. Dit verklaart de arrogantie waarmee veelal door ambtenaren van Douane en Accijnzen
wordt opgetreden. En de schrik van distillateurs om hiertegen in opspraak te komen.
De Belgische accijnswetgeving discrimineert binnenlandse ambachtelijke distillateurs ten opzicht van
deze in de ons omringende landen als Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk. Terwijl men
elders ‘open’ mag distilleren, met name alcohol produceren uit gefermenteerde grondstof, is dit in
België niet toegestaan. Hierdoor worden onze Belgische distillateurs voor extra kosten en

investeringen geplaatst. Bovendien is de administratieve last buitensporig hoog, is er geen
rechtszekerheid en zijn de distillateurs het slachtoffer van ambtelijke willekeur van D&A.
Wat willen de Belgische ambachtelijke distillateurs en hun sympathisanten
Wij verzoeken:
1. Het onmiddellijke stopzetten van ‘kruistocht’ tegen distillateurs en het verzegelen van hun
installaties. Wij willen een gelijke en fatsoenlijke behandeling waarbij het ‘vermoeden van
onschuld’ wordt gehuldigd en men niet langer als een ‘verdachte van een crimineel misdrijf’
wordt bejegend.
2. Wij, de Belgische ambachtelijke distillateurs en hun sympathisanten, willen dat professionele
ambachtelijke distilleerderijen, onder dezelfde voorwaarden kunnen produceren als onze
collega’s in de ons omringende landen. Met andere woorden “geen verzegeling van
discontinue distilleertoestellen” en de mogelijkheid om “open te stoken” met een
“administratieve controle” op basis van aangifte van het in gisting zetten en melding van elke
ruwstook en fijnstook.
3. Ook willen wij een scheiding tussen zij die de voorwaarden voor een vergunning bepalen, zij
die beslissen over de toekenning van een vergunning, en zij die controleren op de naleving
ervan. Zeker het beslissen over boetes en andere sancties zoals ‘sluiting’ moet gescheiden zijn
van wie de voorwaarden bepaalt en wie de controle doet.
Onderteken de petitie on-line
U kunt deze eisen kracht bij zetten door deze petitie on-line te ondertekenen. Dit kunt u doen via
deze link: www.petitie.be
Achtergrondinformatie over ‘open stoken’
https://stokerij.weebly.com/uploads/2/1/6/6/21661834/accijnzen_verouderd_v01.01.pdf?fbclid=Iw
AR0bHIkphxKr4ZsT4R1gPnbtA8xRYrEUB9CwreSRcYIPC-2x_IyP3Z-SbSY
https://levenswater.weebly.com/petitie.html
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