
1   I   Binnen België
Als webshop of bedrijf (winkel, drankhandel enz.) kan je met bpost  
zonder beperkingen alcohol verzenden binnen België. 

2   I   Naar een andere EU-lidstaat
Als webshop of bedrijf kan je met bpost geen alcohol naar een andere EU-lidstaat verzenden.  
Een Belgische drankhandel mag bijvoorbeeld geen bier verzenden naar een Duitse consument. 

Enkel erkende partijen mogen alcohol verzenden binnen de EU
Enkel ‘erkende entrepothouders’ en ‘geregistreerde handelaars’ mogen alcoholische dranken verzenden  
naar en ontvangen uit een andere EU-lidstaat. Dat gebeurt via de ‘accijnsschorsingsregeling’.

Alcohol verzenden vanuit België

Wat mag en wat mag niet:  
de regels voor jou samengevat

Alcohol verzenden met bpost
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Wat zijn accijnzen?
Accijns of verbruiksbelasting is een indirecte 
belasting op het verbruik of gebruik van bepaalde 
producten. Het gaat om een extra heffing – naast 
de btw – op onder meer alcoholische dranken, 
tabak en brandstoffen. Accijnzen worden net 
als de btw verwerkt in de verkoopprijs van de 
producten. In tegenstelling tot de btw, worden ze 
geheven op de hoeveelheid van het product, niet 
op de waarde ervan. 

Waarom heffen overheden accijnzen?
Er zijn twee redenen waarom overheden op 
bepaalde producten accijnzen heffen: 

• Accijnzen moeten het gebruik van die 
producten ontmoedigen (omdat ze slecht zijn 
voor de gezondheid of het milieu)

• Accijnzen genereren extra inkomsten voor       
de staat

3   I   Naar een land buiten de EU
Als webshop of bedrijf kan je met bpost alcohol verzenden naar een land buiten de EU,  
als je rekening houdt met de voorwaarden en beperkingen van dat land. 

Elk land heeft zijn eigen voorwaarden en beperkingen. Verzend je alcohol naar een land buiten de EU, 
controleer dan altijd welke voorwaarden en beperkingen er van toepassing zijn voor dat land. 

Alcohol is een accijnsgoed
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Volgens de geldende 
voorwaarden

Waarom is dat belangrijk voor jou?
Er gelden strikte regels rond het verkeer 
van accijnsgoederen. Als webshop of bedrijf 
kan je dus niet zomaar alcohol verzenden 
naar waar je wil.

Voor meer info, download de brochures 
van de federale overheid

ACCIJNZEN
E-COMMERCE VANUIT BELGIË

Accijnsgoederen: Bier, Wijn, Andere gegiste dranken, Tussenproducten, Gedistilleerde dranken  
Accijnsproducten: Alcoholvrije dranken en thee - Koffie
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Bier - Wijn - Andere gegiste dranken - Tussenproducten - 
Gedistilleerde dranken 
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Alcoholhoudende 

dranken

https://financien.belgium.be/sites/default/files/Customs/NL/PDF/Ondernemingen/Accijnzen/Brochure_Accijnzen_E-Commerce_vanuit%20Belgi%C3%AB_NL_A4.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/Customs/NL/PDF/Ondernemingen/Accijnzen/Brochure_Accijnzen_E-Commerce_vanuit%20Belgi%C3%AB_NL_A4.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/Customs/NL/Brochures/2018-08-21-Brochure_Accijnzen_Alcoholhoudende%20dranken.pdf
https://financien.belgium.be/sites/default/files/Customs/NL/Brochures/2018-08-21-Brochure_Accijnzen_Alcoholhoudende%20dranken.pdf

