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Diversen 

- Frankrijk meldt problemen met rum ingevoerd uit Centraal en Zuid-Amerika en 

Azië. Deze dranken zijn vaak erg gesuikerd, de veroudering komt niet overeen 

met de communautaire wetgeving er worden vaak aroma’s (vanilline) gebruikt die 

niet toegelaten zijn. De Commissie reageert hierop dat er destijds een voorstel op 

tafel lag om het suikertoevoeging te beperken, maar dat dit voorstel in de kast is 

beland wegens meningsverschillen tussen de verschillende lidstaten. Dit dossier is 

een goede opportuniteit om dit voorstel terug op tafel te leggen. Wordt vervolgd. 

- Oostenrijk meldt problemen met goudgekleurde wodka, dus met toevoeging van  

kleurstoffen. Zij vraagt de mening van de Europese Commissie hieromtrent. De 

Commissie antwoordt dat het gebruik van kleurstoffen geregeld is bij DG SANCO-

regelgeving, en dat dit inderdaad niet mogelijk is. Indien deze productie echter 

een gangbare praktijk is, raadt ze aan een wijziging aan te vragen van de 

regelgeving bij DG SANCO. 

- Spanje vraagt aan de Commissie of zij bijlage 3 van Verordening 110/2008 zal 

aanpassen. Commissie bevestigt dat de GI’s die niet zijn ingediend in februari 

2015, uit de verordening zullen worden genomen. Stemming is voorzien in het 

volgende beheerscomité van november. 

- Duitsland waarschuwt voor de opkomst van alcoholvrije spirits. Blijkbaar zou er 

een bedrijf actief zijn in Nederland. Duitsland wil dan ook de legale situatie 

hierrond bekijken. 

- Duitsland vraagt zich af hoe wodka geproduceerd uit zetmeel geëtiketteerd moet 

worden. De eerste reactie van de Commissie is dat zetmeel in artikel 1 is 

opgenomen in Verordening 1308/2013, alsook dat er specifieke bepalingen gelden 

voor categorie wodka in Verordening 110/2008. Moet verder worden onderzocht. 

- DE vraagt een verlenging van de termijn van 2 naar 6 maanden waarop de 

lidstaat kan reageren op vragen en opmerkingen van de Commissie op ingediende 

GI’s. De Commissie heeft geen probleem om hieraan te voldoen, hoewel 6 
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maanden nogal lang is. Ze denkt eerder aan 4 maanden, en afhankelijk van de 

dossiers kan dit verlengd worden (in samenspraak met de Commissie) 

- Discussie over grootte van de letters op het etiket. Volgens de FIC Verordening 

(1169/2011) moeten drukletter 2mm en kleine letters 1.2mm groot zijn. Wat als 

alle letters in drukletter zijn? Dan alle letters in 2mm. Ook voor een cijfer geldt 

dit. In de praktijk blijkt dit niet altijd te worden nageleefd. Indien dit effectief 

problemen veroorzaakt, wordt aangeraden de collega’s van Volksgezondheid te 

contacteren die dit kunnen behandelen in het comité voor voedselveiligheid. 

 

Amenderen van Verordening 2870/2000: analysemethode voor spirit 

drinks 

EC: de stemming is vandaag niet mogelijk omdat de interservice consultation binnen de 

Commissie net niet is afgelopen.  

Het UK vraagt nog om een aanpassing van overweging 3 door volgende zin toe te 

voegen: Analysis of the principal compounds coming from wood can be helpful when 

considering if a sample is consistent with the definition corresponding  to the relevant 

 category  of spirit drinks. 

Amendering van annex II van Verordening 110/2008 

De definitie van likeur in bijlage II, categorie 32 wordt aangepast, waardoor het gebruik 

van aroma’s en/of landbouwproducten voor de productie van likeur zijn toegelaten, 

terwijl op dit moment beide verplicht zijn. 

Een aantal lidstaten waarschuwt de Commissie dat deze vereenvoudiging misschien net 

iets te ver gaat, waardoor bepaalde dranken snel “likeur” genoemd kunnen worden. De 

Commissie begrijpt de reacties, maar stelt vast dat met de huidige definitie er veel 

inbreuken zijn van producten die momenteel op de markt zijn. Vandaar legt volgende 

wijziging voor ter stemming. 

produced using ethyl alcohol of agricultural origin or a distillate of agricultural origin or 

one or more spirit drinks or a mixture thereof, sweetened and to which one or more 

flavours and/or products of agricultural origin or foodstuffs such as cream, milk or other 

milk products, fruit, wine or aromatised wine products as defined in Regulation (EU) No 

251/2014 of the  European Parliament and of the Council, of 26 February 2014, on the 
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definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical 

indications of aromatised wine products1 have been added. 

 

Het comité geeft een positief advies. 

 

Controle voor spirit drinks inzake veroudering 

De Europese Commissie heeft een aantal klachten ontvangen van lidstaten van inbreuk 

op artikel 12(3) van Verordening 110/2008. Dit artikel zegt dat op het etiket enkel 

melding mag worden gemaakt van rijpingsduur of ouderdom als het daarbij gaat om het 

jongste alcoholhoudende bestanddeel en op voorwaarde dat de gedistilleerde drank is 

gerijpt onder toezicht van de belastingdienst of onder een toezicht dat vergelijkbare 

waarborgen bood. 

Daarom heeft de Europese Commissie de lidstaten bevraagd over de manier waarop deze 

controles gebeuren. Daaruit blijken grote verschillen tussen de lidstaten onderling. In de 

meeste lidstaten zijn de controles gebaseerd op fiscale en administratieve controles, 

maar in een aantal lidstaten gebeuren er enkel controles in het kader van 

voedselveiligheid. De Commissie wil daarom een discussie houden hoe hiermee om te 

gaan. 

Een aantal lidstaten haalt aan dat er een uniforme werkwijze moet zijn tussen de 

lidstaten. Er wordt verduidelijkt dat een belastingcontrole sowieso gebeurt, en dat er dus 

geen nieuwe systemen moeten opgezet worden om ook de veroudering van dranken te 

controleren. Wordt vervolgd. 

(nvdr: in bijlage I staat de wijze waarop deze controle gebeurt in België) 

Verbetering van statistische data van ingevoerde spirit drinks 

Een dienst van DG TAXUD behandelt data komende van de nationale douane-

administraties. Hierop doet ze een toezicht via een geloofwaardigheidscontrole. Deze 

controle gebeurt vooraleer de goederen in vrij verkeer komen en laat de mogelijkheid om 

eventuele fouten te corrigeren, of om frauduleuze praktijken op te sporen. Dit moet 

resulteren in een verhoging van de kwaliteit van de aangeleverde data.  
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Om deze geloofwaardigheidstest te kunnen uitvoeren moeten echter de categorieën in 

Verordening 110/2008 worden gekoppeld aan de daarbij horende CN codes. In volgend 

beheerscomité kan eventueel een voorstel worden voorgelegd.  

 

 

Datum volgend Beheerscomité: nog niet gekend (in november) 

 

Bijlage I: toepassing in België van artikel 12(3) van Verordening 110/2008 

Inlichtingen betreffende het rijpingsmagazijn 

 

In het ministerieel besluit van 30 oktober 2009 betreffende het accijnsstelsel van ethylalcohol en de 

uitvoeringsmodaliteiten betreffende de vrijstellingen inzake ethylalcohol en alcoholhoudende dranken 

(Belgisch Staatsblad van 27 november 2009) zijn, met betrekking tot het rijpingsmagazijn,  de hiernavolgende 

bepalingen opgenomen. 

Artikel 25. Een rijpingsmagazijn kan worden ingericht in elk belastingentrepot. In dit rijpingsmagazijn wordt 

ethylalcohol die hetzij onder de schorsingsregeling werd geproduceerd in het belastingentrepot, hetzij onder de 

schorsingsregeling werd ontvangen opgeslagen in houten vaten en dit enkel en alleen met het oog op de rijping 

ervan.  

De houten vaten moeten er gedurende minimum zes maanden worden opgeslagen. 

Artikel 26. Het rijpingsmagazijn is een afgesloten plaats die integraal deel uitmaakt van het belastingentrepot. 

Het kan slechts worden geopend door en in het bijzijn van de ambtenaren die aanwezig zijn bij de in- of uitslag 

van de vaten, die overgaan tot de inventarisatie ervan en die aanwezig zijn bij het hervullen van de vaten. 

De toegangsdeur tot het rijpingsmagazijn moet worden gesloten door middel van twee hangsloten waarvan 

één eigendom is van de administratie. 

Artikel 27. §1. In het rijpingsmagazijn mag geen enkele be- of verwerking van de ethylalcohol geschieden. 

§2. De verliezen die worden geconstateerd tijdens een opneming in het rijpingsmagazijn en die te wijten zijn aan 

natuurlijke oorzaken zijn vrijgesteld van accijns. 

Uit voorgaande bepalingen blijkt duidelijk dat de controle op het rijpingsmagazijn, dat zich bevindt in een 

belastingentrepot, strikt gereglementeerd is en onder toezicht van de ambtenaren van de Algemene 

Administratie van de Douane en Accijnzen (AADA) dient te gebeuren. 

 


