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dans le cadre du transfert des dossiers particuliers sur l'accès de
ceux-ci aux nouveaux lieux de contrôle?

en Malmedy zouden blijven
afhangen van een kantoor in
Malmedy,
gelet
op
de
geografische ligging en de betere
bereikbaarheid? Hebt u in kader
van deze overdracht van dossiers
van particulieren aandacht voor de
toegankelijkheid van de nieuwe
controlekantoren?

09.02 Johan Van Overtveldt, ministre: Madame, en 2016, lors de la
disparition des bureaux du SPF Finances pour les particuliers à
Malmedy, un bureau cockpit y sera maintenu pour assurer le service
au public. Pendant la période de remplissage des déclarations
fiscales, des séances y seront également organisées selon les
besoins. Le SPF Finances fait en effet l'objet de nombreuses
réformes organisationnelles et structurelles mais veillera à la mise en
œuvre de solutions qui garantissent le maintien d'un service de
qualité au citoyen.

09.02
Minister Johan Van
Overtveldt: Ook al zullen er in
2016 in Malmedy van de FOD
Financiën geen bureaus voor
particulieren meer zijn, er zal wel
nog een bureau zijn voor openbare
dienstverlening.
De
FOD
Financiën wordt grondig hervormd,
maar zal er altijd op toezien dat de
burger kan blijven rekenen op een
kwalitatief
hoogstaande
dienstverlening.

09.03 Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.
10 Vraag van de heer Luk Van Biesen aan de minister van Financiën over "de verkoop van in beslag
genomen goederen" (nr. 3333)
10 Question de M. Luk Van Biesen au ministre des Finances sur "la vente de biens saisis" (n° 3333)
10.01 Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de minister, dit is een
opvolgingsvraag naar aanleiding van het bezoek dat wij op 17 maart
hebben gebracht aan de Douane en Accijnzen, waar wij aanwezig
waren bij de vernietiging van 89 miljoen sigaretten.
Wij hebben toen gesprekken gevoerd met een aantal douaniers, die
stelden dat in sommige gevallen, en wanneer het gaat om
smokkelwaar waarop geen fiscale zegel staat, deze opnieuw in het
circuit terechtkomt, met andere woorden wordt verkocht door de
FOD Financiën.
Dat gebeurt wel vaker met in beslag genomen en verbeurdverklaarde
goederen. Men heeft zelfs een tweedehandsshop om bepaalde
materialen te verkopen. Ik vroeg mij af of er voor sigaretten of andere
producten een deontologische code bestaat bij de FOD Financiën of
bij andere departementen. Valt het te rijmen dat sigaretten door de
overheid worden verkocht, terwijl er miljoenen euros worden
geïnvesteerd in acties zoals Kom op tegen Kanker en waar het
departement Volksgezondheid afradende campagnes voert tegen het
gebruik van sigaretten?

10.01 Luk Van Biesen (Open
Vld): Il n’est pas rare que des
marchandises de contrebande
saisies, dépourvues de timbre
fiscal, soient ensuite mises en
vente par le SPF Finances.
La revente de cigarettes ou
d’autres produits est-elle régie par
un code déontologique? La vente
de cigarettes par l’État est-elle
compatible avec les campagnes
antitabac?
Combien de fois un même lot de
marchandises a-t-il fait l’objet de
deux saisies?

Bestaat er een deontologische code voor bepaalde producten die in
beslag worden genomen? Dat is de hoofdvraag. Het is mijns inziens
raar dat er, enerzijds, miljoenen worden geïnvesteerd in campagnes
en men, anderzijds, verkoper van sigaretten speelt.
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Mijnheer de minister, ik heb nog een paar algemene vragen. Wat de
strikte voorwaarden betreft van verkoop van verbeurdverklaarde
goederen, werd door de douaniers aan de kaak gesteld dat eenzelfde
partij tot twee maal toe in beslag werd genomen. Hoe vaak is dat
gebeurd?
Ik benadruk dat deze vraag niet haaks staat op het goede werk dat de
FOD Financiën en de Douane en Accijnezen leveren in hun strijd
tegen namaaksigaretten. U mag deze vraag dus zeker niet verkeerd
opvatten. Wij hebben toen duidelijk gezien dat er prachtig werk wordt
geleverd door uw diensten.
Dit is echter een deontologische kwestie. Kan het wel dat u verkoper
bent van sigaretten en dat een andere minister van dezelfde regering
ontradend werkt?
10.02 Minister Johan Van Overtveldt: Mijnheer Van Biesen, als u het
mij toestaat, zou ik de eerste twee vragen gegroepeerd willen
beantwoorden, de derde en de vierde ook en dan de laatste vraag
afzonderlijk.
Wat uw eerste twee vragen betreft, dient er inderdaad een
onderscheid te worden gemaakt tussen namaakproducten en wat
men noemt “illicit whites”. De douane verkoopt nooit
namaakgoederen, wel verbeurdverklaarde illicit whites.
Illicit whites zijn sigaretten die buiten de EU vaak door kleinere
producenten worden geproduceerd. Er ontstaat dan een probleem
wanneer deze sigaretten illegaal worden ingevoerd. Dan gaat het om
traditionele smokkel met ontduiking van invoerrechten, accijnzen en
btw. De afhandeling van sluikinvoer gebeurt volgens de regels van de
algemene wet inzake douane en accijnzen. Daarin is voorzien dat
gesmokkelde goederen in beslag moeten worden genomen om
nadien te worden verbeurdverklaard. Na de verbeurdverklaring
worden de sigaretten eigendom van de Belgische Staat en heeft de
ontvanger der Douane en Accijnzen het recht deze goederen
openbaar te verkopen.
Wanneer het gaat om goederen die na enige tijd zouden kunnen
bederven, mag de ontvanger de goederen verkopen vooraleer een
vonnis de verbeurdverklaring heeft uitgesproken. Sigaretten zijn
producten die aan bederf onderhevig zijn. De ontvanger gaat dan ook
frequent over tot vervroegde verkoop. Onder vervroegde verkoop
moet worden verstaan, dat de ontvanger een beslissing over de
bestemming van de goederen neemt, naargelang de toestand waarin
de sigaretten zich effectief bevinden.
Hij kan een beslissing nemen uit een van de volgende drie
mogelijkheden.
Ten eerste, verkoop op de binnenlandse markt als alle voorschriften
inzake veiligheid, gezondheid en consumentenzaken vervuld zijn.
Ten tweede, verkoop onder de voorwaarde van verplichte uitvoer uit
de EU, als er bijvoorbeeld kopers zijn, maar de Europese en
Belgische consumentenvoorschriften niet realiseerbaar zijn.
Ten derde, vernietiging als er bijvoorbeeld bederf is opgetreden, of als
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10.02 Johan Van Overtveldt,
ministre: Les douanes ne vendent
jamais des contrefaçons, mais
bien des illicit whites, cigarettes
souvent fabriquées en dehors de
l’UE par de petits producteurs. En
ce qui concerne les marchandises
importées illégalement, la loi
stipule qu’elles doivent être saisies
et confisquées. L’État belge
devenant ainsi propriétaire de ces
marchandises, il peut les écouler
en vente publique.
Les marchandises périssables, y
compris les cigarettes, peuvent
être vendues avant que le
jugement de confiscation n’ait été
prononcé. Le receveur des
Douanes et Accises peut alors
décider soit de les vendre sur le
marché belge, pour autant que
toutes les conditions de sécurité,
de santé et de protection des
consommateurs soient remplies,
soit de les vendre à condition
qu’elles soient exportées hors de
l’UE ou, si les marchandises sont
avariées ou ne trouvent pas
acquéreur, il peut décider de les
détruire.
La vente anticipée évite d’être
confronté à l’impossibilité de
récupérer les frais de stockage, de
vente ou de destruction. C’est
souvent le cas des illicit whites, où
la saisie est faite à charge
d’inconnus. Au début de l’année,
huit lots ont ainsi été vendus à
Anvers, à condition que les
cigarettes soient exportées en
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er geen kopers zijn, bijvoorbeeld omdat de betaling van de
belastingen de commercialisering onrendabel zou maken.
Administratieve voorschriften laten de ontvanger der Douane en
Accijnzen toe om ze vervroegd te verkopen om te vermijden dat de
kosten van bewaring, verkoop of vernietiging niet meer
recupereerbaar zouden zijn. Dit is vaak het geval met dezelfde
illicit whites omdat de inbeslagnames lastens onbekenden gebeurt. Zo
zijn er in het begin van het jaar in Antwerpen acht partijen verkocht
met de verkoopsvoorwaarden dat de sigaretten buiten de EU moeten
worden uitgevoerd. Ter controle van deze verkoopsvoorwaarden zijn
er voor deze sigaretten specifieke douanedocumenten opgesteld die
de uitvoer moeten waarborgen en die het mogelijk maken de
effectieve uitvoer wel degelijk te controleren.
Voor uw derde en vierde vragen kan ik u melden dat concrete zaken
van verkoop van opnieuw in beslag genomen sigaretten bij de
administratie niet bekend zijn. Ik heb in die zin ook verhalen in de pers
gelezen. Het schijnt echter niet te stroken met de realiteit volgens de
informatie verstrekt door de desbetreffende diensten bij de Douane.
Als antwoord op uw vijfde vraag, er zullen inderdaad meer acties
tegen namaakgoederen worden ondernomen. Inzake tabak voorzien
we bijvoorbeeld in verhoogde screenings van manifesten op
inkomende containers en observaties in het kader van de BOMwetgeving en van uitgestelde doorleveringen naar illegale
binnenlandse en buitenlandse bestemmelingen.

dehors de l’Union européenne.
Mon administration n’a pas
connaissance de ventes concrètes
de cigarettes ayant à nouveau fait
l’objet d’une saisie. Ces rumeurs
sont donc infondées.
En effet, les actions entreprises
pour lutter contre la contrefaçon se
multiplieront, ce qui implique
notamment, pour les produits de
tabac, un renforcement des
contrôles de manifestes, des
observations dans le cadre de la
(Méthodes
législation
MPR
particulières de recherche) et
l’ajournement
des
livraisons
adressées à des destinataires
illégaux, qu’ils soient belges ou
étrangers.

Inzake namaak zullen de screenings van manifesten in de zee- en
luchthavens en de verificatie van producten en namaakgoederen
besteld via internet, zoals bijvoorbeeld geneesmiddelen, extra
aandacht krijgen vanwege de desbetreffende diensten.
10.03 Luk Van Biesen (Open Vld): Mijnheer de minister, ik dank u
voor uw uitvoerig antwoord.
Ik heb daaruit duidelijk begrepen dat het volgens de wet verloopt en
dat de wet geen deontologie voorschrijft. Ze kijkt dus niet welk product
er als dusdanig verkocht wordt, maar kijkt alleen na of het producten
zijn die na een tijdje niet meer bruikbaar zijn, zodat die sneller kunnen
worden verkocht.
Ik heb niet begrepen hoe er beslist wordt wanneer er een verkoop
plaatsvindt binnen of buiten de EU. Zijn hier voorwaarden voor? Ik kan
moeilijk begrijpen dat sigaretten beter zouden verkocht worden buiten
de EU dan binnen de EU. Daarover kunnen we later nog eens van
gedachten wisselen.

10.03 Luk Van Biesen (Open
Vld): Tout se déroule donc selon
les dispositions légales, mais il
n’existe
pas
de
code
déontologique. Je me demande si
le ministre ne devrait pas faire
évaluer les possibilités de vente
des marchandises. De surcroît, les
critères déterminant si une vente a
lieu au sein ou hors de l’UE ne me
paraissent pas encore clairs.

Ik constateer dat er voor de FOD Financiën en alle FOD’s die met
inbeslagnames en verbeurdverklaringen te maken hebben, geen
enkele deontologische code is omtrent verkoop. Ik veronderstel dan
dat dat niet enkel het geval is voor sigaretten, maar ook voor
bloeddiamanten en dergelijke.
Ik vraag me gewoon af of er niet ergens een lijn te trekken valt. Zou
het daarom niet goed zijn dat de minister een initiatief zou nemen om
te kijken wat wel en wat niet kan worden verkocht.
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