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Rode diesel voor kranen 
op schepen en pontons

Kranen die zijn vastgelast aan de ponton, 
WEL vrijstelling van accijns mogelijk
Voor kranen permanent vastgelast aan de ponton mag u WEL diesel 
gebruiken met vrijstelling van accijns op grond van artikel 66.

Alle andere kranen op pontons, 
GEEN vrijstelling van accijns 
Voor kranen die NIET permanent zijn vastgelast aan de ponton 
mag u GEEN diesel gebruiken met vrijstelling van accijns op grond 
van artikel 66. 

Overgangsregeling voor kranen niet permanent 
vastgelast aan een ponton, maar wel deel van de 
inventaris van het ponton
Het was niet altijd duidelijk wanneer u een beroep kon doen op 
gebruik van de vrijstelling van accijns op grond van artikel 66 
Wet op de accijns. Daarom bestaat er nu een overgangsmaatregel. 
Blijkt bij een controle dat u in de hier bedoelde situatie toch 
vrijstelling van accijns op grond van artikel 66 heeft toegepast? 
Dan moet u over de tijdvakken na 1 juni 2015 het accijnstarief van 
blanke diesel alsnog betalen (naheffing).

Kranen, losstaand, gebruikt op het ponton en/of land
Van deze kranen kan niet gesteld worden dat zij tot de inventaris 
van het ponton behoren. Deze kranen moeten daarom sinds 
1 januari 2013 belaste blanke diesel gebruiken. Blijkt bij een 
controle dat u in de hier bedoelde situatie toch de vrijstelling van 
accijns op grond van artikel 66 Wet op de accijns hebt toegepast? 
Dan moet u voor de tijdvakken die liggen vóór 1 januari 2013 het 
accijnstarief van laagbelaste rode diesel alsnog betalen (naheffing). 
Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2013 moet u het accijnstarief van 
blanke diesel alsnog betalen. 

Schema ‘gebruik rode & blanke diesel in de waterbouw’
In het schema hieronder staat wanneer u rode diesel met vrijstelling 
accijns (in schema: rode diesel) mag gebruiken, en wanneer u 
belaste blanke diesel (in schema: blanke diesel) moet gebruiken.

Contact
Hebt u vragen over de toepassing van de vrijstelling van artikel 66 
Wet op de Accijns? Of hebt u andere vragen naar aanleiding van dit 
informatieblad? Neem dan op contact op met uw contactpersoon 
binnen de Douane, of bel BelastingTelefoon Douane 0800 - 0143.

Wanneer mag u rode diesel met vrijstelling van accijns op grond van artikel 66 Wet op de accijns 
(hierna: artikel 66) gebruiken voor kranen, draglines e.d. (hierna: kranen) op schepen en pontons 
(hierna: ponton)? Daarover bestaat onduidelijkheid. Met dit informatieblad informeren we u over 
de toepassing van artikel 66 Wet op accijns, voor diesel die u gebruikt in de ‘waterbouw’.

Schema ‘gebruik rode & blanke diesel in de waterbouw’

Werktuig Ponton Aggregaat

Losstaand 
op ponton

Vastgelast 
op ponton

Voortstuwing/ 
verwarming

Op ponton voor 
gebruik op dit 
ponton

Op ponton voor 
gebruik op ander 
ponton

Op de wal voor 
gebruik op ponton

Blanke diesel Rode diesel Blanke diesel
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