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Rode diesel update BOATSHOW
Beste leden en vrienden pleziervaarders,
Deze week is het onze overheid duidelijk geworden dat de klok wat de interpretatie van de resolutie
welke een limiet stelde aan de derogatie op fuel onder andere voor pleziervaartuigen betreft, niet meer
kan terug gesteld worden. Het is dus duidelijk dat op de uitzondering van extreem oude motoren na, er
dient overgeschakeld te worden naar de witte diesel.
Intussen is er van de federale overheid een interne omzendbrief naar Douane en Accijnzen vertrokken
welke expliciet stelt geen controles op tanks uit voeren vóór eind 2007.
Concreet houdt dit dus in dat er door de georganiseerde inspanningen van de sector een overgangsjaar
bekomen werd.
Praktisch kunnen we stellen dat een gelijkaardige situatie in UK te verwachten valt, daar zullen in de
eerste week van maart tijdens de budgetvoorstellingen van de regering de modaliteiten publiek gemaakt
worden (naar Engelse traditie). Wij zowel als onze overheid hebben de informatie dat UK zich ook
moet neerleggen bij het negatieve advies op de aandrang van België, UK en Malta om alsnog het
gebruik van rode diesel voor pleziervaart in stand te kunnen houden.
UK zal zich dus eveneens in 2007 dienen aan te passen.
Het departement financiën voorziet een aanpassing van de wet van december 2004 (paragraaf g), de
publicatie van deze wetswijziging zal echter pas in de volgende legislatuur kunnen gebeuren. Zoals
eerder gesteld is er dus voorlopig de interne omzendbrief naar douane en accijnzen.
Eigenaars wiens boot nog rood in de tanks heeft eind 2007 doen er goed aan de douane hiervan op de
hoogte te brengen en vragen best een peiling (vaststelling) aan.
Op onze vraag aan het kabinet van de Minister van Financiën wat er te doen staat voor vaartuigen
welke op een van de eilanden zoals bvb Jersey (buiten EU) dienden te tanken werd de raad gegeven dit
eveneens aan de douane bij aankomst te melden. Het is waarschijnlijk dat in die gevallen de accijnzen
op de tankinhoud dienen geregeld te worden.
We wensen u een genotvol overgangsjaar en een fijne seizoenstart toe met de Boat Show
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